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Arséne lupin contre Herlock Sholmès 2521 

L'art de la conversation 2901 

L'art du conte chez voltraire: Etude analytique de 

candide 
1923 

Les arts de littérature 2221 

Arts et sciences du texte 3349 

L'aspect dans les langues naturelles : Approche 

comparative 
889 

L'aspect de la femme dans la littérature Algérienne 

d'expression française dans " Les enfants du 

nouveau monde " de Assia Djebar 

790 

L'aspect de l'ironie dans " une enquet au pays " de 

Driss Chraibi 
3616 

L'aspect narratologique de l'expression de 

l'ignorance dans Ahmed de BOURGOGNE de 

Azouz BEGAG 

1446 

L'aspect religieu dans les gens de dublin de james 

joyce les soeurs, un cas douloureux , les morts 
2424 

Aspects du vocabulaire 250 

Aspects linguistiques de la traduction 2156 

Aspects linguistiques du texte de propagande 410 

Les aspects philosophiques et naturels dans l'épitre 

: Hay Ibn Yakdhan " d'Ibn Toufail et le roman 

d'aventures " Robinson Crusoé " de Daniel Defoe 

3136 



L'assassin habite au 21 3739 

Assessing speaking 2623 

assessing vocabulary 3356 

Assia Djabar : écrire, transgresser, résister 1157 

Assia Djebar ou la résistance de l'écriture : regards 

d'un écrivain d'Algérie 
959 

Assimilation phonologique et reconnaissance des 

mots 
1288 

L'assommoir 4119 

L'assommoir 4141 

Atala René : les aventures du dernier abencérage 1063 

Atala René : les aventures du derniers Abencérage 1061 

Atale of tow cities 1397 

L'atelier d'écriture : éléments pour la rédaction du 

texte littéraire 
3465 

L'atelier d'écriture : éléments pour la rédaction du 

texte littéraire 
3466 

L'atelier d'écriture : éléments pour la rédaction du 

texte littéraire 
3467 

L'atelier d'écriture : éléments pour la rédaction du 

texte littéraire 
3468 

L'atelier formatif au service du débat cas des 

étudiants de 2éme année Licence Français 
2866 

Atlas des crises et des conflits 248 

L'attila du roman : Flaubert et les origines de la 

modernité littéraire 
909 

L'attrape - coeurs 3573 

L'autbiographie dans " les mots" de sartre 3813 

L'Autbiographie et la fiction dans l'Amant de 

Marguerite Duras 
1464 

L'autobiographie 2525 

L'autobiographie : écriture de soi et sincérité 2910 

L'autobiographie chez Driss Chraibi dans vu, lu, 

entendu 
2068 

L'autobiographie dans l'une et l'autre de Maissa 

Bey 
1341 

L'autobiographie en France 2553 

L'autobiographie et l'autofiction dans les mots de 

Jean-Paul Sartre 
2308 

the autobiography of miss Jane Pittman 341 

L'autofiction au service du témoignage dans le 

Cartable bleu de Leila Aslaoui 
717 



L'autoformation comme dispositif de remédiation : 

Cas des apprenants de 3 AS Lettres et philosophie-

lycée Zerrouk Boucherit - Médéa. 

827 

Autonomie de l'éléve et régulation du systéme 

didactique 
3353 

Autour de l'impersonnel 1114 

Autour de polanyi 1869 

Une autre histoire de la littérature française : vol. 1 3111 

Une autre histoire de la littérature française : vol.2 3112 

Avant les hommes 852 

L'avare : classiques hatier 2946 

L'avare : Comédie 2942 

L'avare : La marmite 2945 

L'avare comédie 1668 2948 

L'avarice dans la pièce théàtrale l'Avare de 

Molière 
3716 

Aventure prodigieuses de tartarin de trascon 1293 

Les Aventures de Tchitchikov : ou les ames 

mortes 
1904 

Les aventures de télémaque 1632 

Aventures prodigieuses de Tartarin deTarascon 1295 

Bab - Djedid 1961 2834 

Back to basics : An english grammer course for 

university first-cycle students 
3891 

Balzac 1801 

Balzac 3499 

Balzac : le père goriot 919 

Balzac : le roman de sa vie 4158 

Balzac et la digression : une nouvelle prose 

romanesque 
1346 

Balzac et Maupassant : Oeuvres romanesques 2658 

Balzac par lui -même 3234 

La bande dessinée 432 

La bande dessinée : conte l'Afrique 407 

La Bandera 2638 

Barthes 1231 

De Barthes à Balzac : Fictions d'un critiques d'une 

fiction 
895 

Barthes et Robbe-Grillet : un dialogue critique 2610 

Les Bases de données avancées du modele 

relationnel au modele orienté objet 
3570 

Basic English language rules & grammar exercises 

: Licence d'anglais : year one 
4152 



La Bataille de Berlin : le témoignage d' un 

combattant 
3909 

Baudelaire : un demi-siécle de lectures des fleurs 

du mal (1855-1905) 
2040 

Baudelaire, les fleurs du mal 187 

Beaumarchais : le barbier de Séville 2988 

Beckett, le mot en espage : autour du premier 

théatre 
1487 

Bel- Ami 2782 

Bel-Ami 2760 

Bel-Ami 2769 

La Belle et la bête : l'Aigle a deux têtes : journal 

d'un film 
1166 

Bérénice : tragédie 3332 

Bertillon 166 : roman cubain 3308 

Bertolt Brecht : la vie de Galilée 1187 

Bescherelle école : grammaires : orthographe 

grammaticale : orthographe d'usage : conjugaison : 

vocabulaire 

698 

Les Bestiaires : roman 2981 

La Bête humaine 4131 

La bête humaine 4143 

Bibliographie sélective de linguistique française et 

romane 
359 

La bibliothèque du littéraire 2850 

La bibliothèque du littéraire 2851 

Bien écrire , bien rédiger en 40 fiches 3729 

Bien écrire pour réussir ses études : orthographe, 

lexique, syntaxe 
3967 

Le bien et le mal dans le coran 3031 

Le bilinguisme Arabe-Français au Liban : essai d' 

anthropologie culturelle 
88 

Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à 

l'école 
2140 

Le bilinguisme pour grandir : naitre bilingue ou le 

devenir par l'école 
1810 

Biographie du 20 siècle : le testament 

philosophique de roger garaudy 
1774 

A birthday in hell : novel 629 

Blaise Cendrars 3176 

Blaise Cendrars et la guerre 736 

Le Blâme et l'éloge 747 

Le blanc de l'algérie 1426 



Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire 2983 

Le Blé en herbe 1173 

Bled anglais 3240 

Blonde : roman 3094 

Bois d' ébène 3707 

La Boite à merveilles : roman 3647 

La Boite à pêche 1816 

Les boites noires de Louis-Jean Calvet 960 

Le bon sens en traduction 3649 

Le bon usage : grammaire française 1970 

Au bonheur des dames 4132 

La bonne ponctuation : clarté, efficacité et 

précision de l'écrit 
1443 

La bonne ponctuation : clarté, efficacité et 

précision de l'écrit 
1444 

A Bord de l'étoile matutine : La Cavalière Elsa 3109 

Boule de suif 2768 

Boulevard Durand : chronique d' un procès oublié 3566 

Le bourgeois gentilhomme : comédie-balet 2935 

La bourgeoisie dans l'eouvre de madame de la 

fayette " La Princesse de Cléves " 
1423 

Bourlinguer 1014 

Bouvard et Pécuchet : Gustave Flaubert 1184 

Brassage culturel et écriture de l'altérité dans une 

Année chez les français de Fouad LAROUI 
842 

Breviaire de littérature à l'usage des vivants 668 

Bridging the gap between translation studies and 

pragmatic competence 
1808 

Du bruit dans landerneau : Dictionnaire des noms 

propres du parler commun 
2617 

Le Bruit et la fureur : tandis que j'agonise : tome 1 1623 

Building skills for an english proficiency test : 

Practice makes perfect = مهارات اللغة اإلنجليزية 
193 

Business letters : corrigés des exercices 207 

Butor l'emploi du temps : le texte et le labyrinthe 925 

Butor, l' 'emploi du temps : Le texte et le 

labyrinthe 
922 

Byzance 353 

Au Café 1369 

Au café : le talisman 1379 

La cafetière et autres contes fantastiques 1802 

Les cahiers de Belaid ou la Kabylie d'antan 3037 



Cahiers du français contemporain : hétérogénéités 

en discours 
947 

Cahiers du français contemporain : la locition en 

discours 
1729 

Cambridge Advanced learner's dictionary 969 

Cambridge English pronouncing dictionary 2286 

Cambridge IELTS 2 : Examination papers from 

university of cambridge esol examinations 
968 

Cambridge IELTS 3 : Examination papers from 

university of cambridge esol examinations 
967 

Cambridge IELTS 4 : Examination papers from 

university of cambridge esol examinations 
966 

Cambridge IELTS 5 : Examination papers from 

university of cambridge esol examinations 
965 

The cammbridge history of the English language : 

Volume II 1066-1476 
737 

Le camp 652 

Camus : La chute 2863 

Camus : l'écriture, la révolte, la nostalgie 2253 

Camus par lui - même 2520 

Candide ou l`optimisme 4019 

Les Canons de Navarone 2636 

Capitaine Conan 3971 

Le capitaine fracasse 1803 

Le Capitaine Fracasse 1804 

Les caprices de marianne : comédie 3022 

Du caractère au paragraphe : abrégé de 

typographie à l'intention des utilisateurs de micro-

ordinateur 

2746 

Les caractères : de la cour, des grands 2962 

Le Cardinal 3461 

Carmen : Arsene Guillot , l'Abbe Aubain , Mateo 

Falcone , Tamango , le vase etrusque 
2856 

Les Carnets du bon Dieu 1280 

Les Carnets du major W. Marmaduke Thompson : 

Découverte de la france et des français 
1283 

Cartographie : Système d'information 

géographique et télédétection 
3744 

La Case de l'oncle Tom 3761 

Cauchemar dans les côtes de nuits : roman 145 

Causalité et contrastivité : études de corpus 1132 

Les Caves du vatican 1851 

Les Caves du Vatican 1856 



Les Caves du Vatican d'André Gide : étude 

méthodologique 
1925 

Ce beau français un peu individuel : Proust et la 

langue 
3241 

Ce qu 'il faut connaitre de l' histoire des Etats-Unis 1299 

Ce que parler veut dire : L'économie des échanges 

linguistiques 
856 

Cécile parmi nous : chronique des pasquier : vol. 7 1505 

Les Cèdres de l'ouarsenis : La guerre vécue 805 

La célebration de la nature au service du désir 

d'évasion dans Les fleurs du mal De Charles-

Pierre BAUDELAIRE 

548 

Le Cercle de famille 2796 

Le cercle des représailles : théatre 2332 

Cercle linguistique d'aix-en-provence : travaux 15 1019 

Un Certain monsieur blot 1281 

Ceux de 14 : les eparges : tome 4 1819 

Ceux de 14 : nuits de guerre : tome 2 1813 

Ceux de 14 : Sous verdun : ome 1 1818 

Le champ littéraire français au XXe siècle : 

éléments pour une sociologie de la littérature 
3845 

La chanson comme outil de motivation en classe 

de FLE : Cas des élèves de la 3 ème année 
3338 

La chanson comme source de motivation et de 

mémorisation dans une classe de FLE : Cas des 

éléves de la première année secondaire lycée de 

Tablat 

224 

La chanson de gueux 3413 

La chanson de Roland : étude des laisses 53 à 188, 

vers 661 à 2608 
428 

Chant d'adieu : roman 1477 

Le Chant de l'équipage : Quartier réservé 3108 

Le chant des cigales : roman 136 

Le chant du poète : littératures et témoignages ( 

1946-1973 ) 
3660 

Le Chant perdu au pays retrouvé : récit 58 

Le chanteur de sérénades 3831 

Charles d'Orléans, Montaigne, Racine, Crébillon, 

Aloysius Bertrand, Robbe-Grillet 
3950 

La charteuse de Parme 3750 

La charteuse de Parme 3751 

La charteuse de Parme 3752 

Chateaubriand 1406 



Les chemains qui montent : roman 1640 

Les chemins de la gloire 2560 

Les chemins de la liberté : la mort dans l'ame : 

roman : tome 3 
3607 

Les chemins de la liberté : le sursis : roman : tome 

2 
3604 

Les chemins qui mentent : roman 1636 

Le Chevalier des touches 309 

Le chien jaune 3691 

Le Chiffre de nos jours : roman 1042 

La Chine et son ombre 2846 

Choix de poésies 1115 

Les chorfa : Les nobles du monde musulman 2050 

Les Chouans 376 

Les Chouans : ou la Bretagne en 1799 383 

Chrétien de troyes 4031 

Chrétien de Troyes , le conte du Graal 463 

Chrétien de Troyes : Lancelot : Le chevalier de la 

charrette 
1124 

Chrétien de troyes : le conte du graal 465 

Chretien de troyes : père dela littérature 

européenne 
3268 

Le Christ recrucifié : roman 2338 

Chromatographie : roman 972 

Chronique algériennes 1939-1958 982 

Chronique des deracines de la Mitidja : le lien : 

roman 
2066 

Chronique des Pasquier : tome 1 : le notaire du 

Havre 
1502 

Chronique des Pasquier : vue de la terre promise : 

tome 3 
1506 

La chute 976 

La chute 977 

Le Ciel et la terre 1161 

Cinéma 4D : Ateliers graphiques 749 

Le cinéma en perspective : une histoire 2577 

Cinna : tragédie 1225 

Les cinq doigts du jour 876 

Cinq semaines en ballon : voyages de découvertes 

en Afrique 
3989 

Cinq sur cinq : évaluation de la compréhension 

orale au niveau b2 CECR 
3502 

La citadelle 1257 



Citadelle 3555 

Citations singulières : 101 citations commentées 

pour se distinguer 
3170 

La civilisation de l'islam classique 3724 

Clair de lune 2761 

Le classicisme 1812 

Le classicisme 3470 

Le classicisme 3962 

Clé de l'orthographe des verbes français 488 

Clefs pour la linguistique 3007 

Clefs pour la poésie : poésie pour tous 3201 

Clément Marot et les métamorphoses de l'auteur à 

l'aube de la renaissance 
3288 

Les clés de la dissertation et du commentaire 

littéraire en 50 fiches 
3266 

Les clés de la langue arabe 599 

Les Clés du royaume 1255 

Climats 2798 

Climats 2801 

Clio au parnasse : naissance de l'histoire littéraire 

française aux XIIeet XVIIe siècles 
2991 

Les Cloches de bale 232 

Coaching orthographique : 9 defis pour écrire sans 

faute 
1758 

Le Code musulman de sisi khelil 152 

Au Coeur des continents 1167 

Au coeur du mouvement romantique : Alfred 

Dumesnil ( 1821-1894 ) 
615 

Coeurs mis à nu 2601 

cognition et didactique de la comprehension et de 

la production d'ecrit en fle/s en contexte 

plurilingue et diglossique 

2545 

A Cognitive approach to language learning 3703 

Cognitive grammar 3816 

Cohérence et discours 954 

La cohérence textuelle : pour une pédagogie de 

l'écrit 
994 

Cohésion et cohérence : études de linguistique 

texuelle 
2258 

Colas Breugnon 3488 

Colette à 20 ans : une apprentie pas sage 2440 

The collected poems 3003 

Le Collier de la reine 1513 



Colline : triomphe de la vie 1873 

La colline oubliée 2702 

Collins essential english dictionary : 175 years of 

dictionary publishing in print - online - on your 

mobile 

1191 

Colomba 2857 

Le combat contre les ombres 1501 

Combat pour les langues du monde : hommage à 

claude hagège = Fighting for the world's 

languages 

1648 

Le combat solidaire: Etude de l'oeuvre " l'homme 

révolté " d'albert CAMUS 
4097 

La comédie à l'âge classique 1865 

Comédie et comique 1826 

Le comique 1832 

Le comique et le tragique : penser le théâtre et son 

histoire 
2877 

Comme un bruit d'abeilles : roman 1380 

La commedia dell'arte : introduction au théatre 

professionnel italien entre le XVIe et le XVIIIe 

siècles 

865 

Au commencement était la mer ... : roman 713 

Comment faire une dissertation explicative 3518 

Comment Israël expulsa les Palestiniens ( 1947-

1949 ) : Les révélations des nouveaux histiriens 
3996 

Comment l'enfant devient lecteur : Pour une 

psychologie cognitive et culturelle de la lecture 
1069 

Comment les langues se mélangent : 

codeswitching en francophonie 
985 

Comment rédiger une bibliographie 839 

Le commentaire composé 215 

Le commentaire composé 217 

Le commentaire composé 1714 

Le commentaire composé 1715 

Le commentaire de documentaire en histoire 3574 

Le commentaire de littérature générale et 

comparée 
923 

Le commentaire littéraire : méthode et 

applications 
742 

Le commentaire littéraire anglais : close readings 4046 

Communication électronique dans l'apprentissage 

du FLE 
3701 

La communication électronique dans 

l'apprentissage du FLE. 
3702 



Communication et dialogue entre éducateurs 1893 

Communication Skills 3095 

Communiquer en arabe maghrébin : avec un 

lexique de plus de 2500 mots 
448 

Le compagnon de l'étudiant pour mieux rédiger les 

mémoires et thèses 
2758 

A companion to translation studies 1004 

Les comparaisons du français 1008 

Comparative effect of using cooperative and 

competitive learning on the academic achievement 

of introvert and extrovert EFL learners : Acase 

study of first year french language major students 

559 

La compétence de l'oral chez les premières années 

secondaires 
560 

La compétence lectorale dans l'enseignement 

/apprentissage en FLE en Algérie : Cas de la 1 ère 

AM. problèmes et perspectives didactiques. 

2099 

La compétence lexicale au service de l'écriture 

créative : Cas de 3 Année licence ( LMD ) 
3784 

The complete fables 120 

The complete poems 914 

Complex systems and applied linguistique 970 

Le complexe d'hermès : regards philosophiques 

sur la traduction 
739 

La complexité de la phrase dans l'aprentissage du 

discours spésialisé : le cas du francais technique 

chez les étudiants du TCI 

2920 

La complexité de la production écrite comme 

situation problème chez les élèves 5AP ( 

Circonscription Ouled Anter ) 

2316 

Composition syntaxique et figement lexical 1728 

La compréhension du texte informatif : Difficultés 

et statégies le cas des élèves de 1 ére année 

secondaire du lycée NOURADDINE 

ZERROUAK de Médéa. 

807 

La comprehension ecrite dans le 3éme palier de 

l'ecole fondamentale 
1926 

Compréhension en FLE et dimension culturelle 564 

La compréhension en lecture 1847 

La compréhension orale au primaire : difficultés et 

stratégies: Cas des apprenants de cinquième année 

primaire. 

183 

La compréhension orale et problèmes d'écoute 

chez les élèves : 3 ème année lycée. 
2372 



A comprehensive English Arabic Dictionary = 

عربي -الشامل: قاموس إنجليزي  
1195 

Comprendre et pratiquer : le LMD : Licence - 

Master - Doctorat : Etudiants - Enseignants 
2158 

Comprendre la linguistique : épistémologie 

élémentaire d'une discipline 
2739 

Comprendre le cinéma et les images 1787 

Comprendre le texte poétique : domaine 

hispanique 
727 

Comprendre une classe 278 

Le concept d'actualisation en psychomécanique du 

langage : Actes du xll colloque international de 

l'AIPL Bruxelles les 18;19;20 juin 2009 

231 

La conception du voyage dans le périple de 

baldassare d'Amin MAALOUF 
2086 

Conception d'un programme sur objectif 

universitaire destiné aux étudiants de 

Mathématique au sein de la Faculté des Sciences 

et de la Technologie de l'Université de Médéa. 

4069 

La conception humaine de la liberté dans 

Gouverneur de la rosée de Roumain et La Grotte 

Eclatée de Méchakra 

3531 

Concevoir une émission éducative : Contribution à 

la méthodologie d'un enseinement à distance 
2880 

the Concise dictionary of english etymology 4024 

Le condamné à mort entre l'espoir et la peur 117 

La condition de la femme algérienne à travers 

l'étude du recueil de nouvelles : les escaliers du 

ciel de l'auteur Hamid Skif 

2484 

La condition de la femme congolaise dans Les 

Petits-Fils négres de Vercingétorix D'Alain 

Mabanckou 

533 

La condition humaine 2694 

La Condition humaine 2695 

La condition humaine dans : Le vieil homme et la 

mer D'Ernest Hemingway 
3704 

Les conditions des adolescents pendant la 

révolution algérienne dans " Le ciel est serien " de 

Abdelkader Alloul 

814 

La Confession : d'un enfant du siécle 3025 

La confession d' un enfant du siècle 3026 

La Confession d'un enfant du siècle 3024 

Les confessions de Jean Jacques Rousseau 519 

Les confidences d' Arsène Lupin 1200 



La configuration spatiale dans le roman Tombéza 

de Rachid Mimouni 
648 

Conflit de cultures dans " l'aventure ambigue " de 

Cheikh Hamidou Kane 
346 

Le conflit ididentitaire et religieux et la notion de 

tolerance dans les jardins de lumiere de Amin 

MAALOUF 

1922 

Conjugaison 638 

Conjugaison 2516 

La conjugaison entre savoir et savoir faire cas des 

verbes : mettre, dire et faire en 1 AM 
1343 

Conjugaison progressive du Français : Avec 400 

exercices corrigés 
834 

La connaissance de l'enfant par l'écriture : 

L'approche graphologique de l'enfance et de ses 

difficultés 

3222 

Connaissance du Maghreb : Notions ethnographie 

, d'histoire et de sociologie 
555 

Les connecteurs contenant des prépositions en 

français : Profils sémantiques et pragmatiques en 

synchronie diachronie 

3762 

La conquete de plassans 4145 

La conquête de plassans 4121 

La Conquête de plassans 4129 

Conscience du plurilinguisme : pratiques , 

représentations et interventions 
1202 

Conscience linguistique et lectures littéraires 4036 

constantine : ombres du passé : récits 274 

La Construction du texte : de la grammaire au 

style 
1783 

Construire des apprentissages au quotidien : Du 

développement des compétences au projet 

d'établissement 

1314 

Le contact de l'arabe et du français dans 

l'université algérienne : Le cas du centre 

universitaire Yahia FARES 

4107 

Le contact des langues au sein de la société 

algerinne : Le cas des étudiants de 4 éme. année de 

licence du français 

633 

Le conte au service de l'apprentisage de la langue : 

cycle 2 et 3 
3270 

Le Conte de Monte-Cristo : tome 1 1514 

Le Conte et la nouvelle 280 

Le conte populaire : approche socio-

anthropologique 
3944 



Du conte, au pouvoir de la parole sabvatrice de 

schéhérazade 
1435 

Les contemplations 2209 

Contes 1692 

Contes 2393 

Contes algériens 1125 

Contes berbères de Kabylie : machaho ! tellem 

chaho ! 
2700 

Contes choisis 3914 

Contes de la bicasse 2767 

Les contes de la nuit sans lune : contes africains : 

livre 1 
1210 

Contes du jour et de la nuit 2764 

Contes du lundi 1296 

Contes du terroir Algérien : vol. 1 2696 

Contes du terroir Algérien : vol. 2 2697 

Contes du terroir Algérien : vol. 3 2698 

Contes et nouvelles : tome 1 1689 

Contes et nouvelles en vers 1693 

Contes et récits extraits des prosateurs et poètes du 

moyen age : mis en français moderne : sixième et 

cinquième des lycées et collèges : cours 

préparatoires et première année des EPS 

1914 

Contes et romans : Univers créoles 2653 

Contes kabyles inédits : kabyle du djurdjura : 

textes et traductions 
1274 

Contes populaires de Bretagne : la trompette des 

fées 
2607 

Contes populaires des grands lacs : contes 

Africains : livre 3 
1211 

Context and culture in language teaching 2415 

Du contexte au texte : méthode de l'explication 

littéraire par les mouvements 
2108 

Continuités et ruptures dans l'enseignement de la 

littérature 
1212 

Contrast : conte berbère 841 

Contrastes : mélanges offert à Jacqueline 

Guillemin-Flescher 
1929 

La contrelittérature : un manifeste pour l'esprit 3589 

Convaicre, persuader, délibérer 3783 

Convergences critiques : Introduction à la lecture 

du littérature 
98 



Convergences et divergences entre " fascination" 

de boudjedra et " le printemps n' en sera que plus 

beau" de mimouni 

833 

Les Copains 3493 

Corneille par lui meme 2153 

Le corpus lexicographique : méthodes de 

constitution et de gestion : Actes des troisiémes 

journées scientifiques du réseau .... 

1734 

Correspondance posthume (1891 - 1900 ) 3424 

Les couleurs et les mots 3420 

Le couple imparfait /passé composé dans un texte 

narratif 
3790 

le courrier de l'université 9258 

Courrier sud 3556 

Cours de didactique du français langue étrangère 

et seconde 
1991 

Le Cours de langue interactif : outils et méthodes 4056 

Cours de semantique : introduction 1218 

Cours sur la rive sauvage : roman 1376 

A course in phonetics 2444 

Le Cousin pons 375 

Le cousin Pons 380 

La cousine bette 387 

Le cpmmentaire composé 216 

La création littéraire au XIXe siécle 3785 

La création poétique : thèmes et langage dans la 

poésie française du 16 ème siècle 
3317 

Créer des conditions d'apprentissage : un cadre de 

référence socioconstructiviste pour une formation 

didactique des enseignants 

2288 

A Crictical introduction to phonetics 2603 

Un crime 673 

Crime and punishment : complete and unabriged = 

 الجريمة و العقاب
1453 

Crime et châtiment 1457 

La crise d'identité dans le roman : " choc de 

civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio " 

D'Amara LAKHOUS 

202 

Critique de la raison linguistique 1698 

Critique et théorie littéraires en France (1800-

2000) 
943 

Critique et vérité 445 

Critique génétique et didactique de la réécriture : 

Travailler avec les brouillons d'écrivains 
883 



La critique littéraire 3479 

La critique littéraire 3480 

La critique littéraire 3843 

La critique littéraire 3844 

Critique littéraire et littérature européenne 1181 

La critique littéraire française au 19e siècle (1800 

- 1914) 
3080 

La croisière du hachich 2963 

Les croix de bois 1448 

Cromwell 2205 

Culture écrite et société : L'ordre des livres ( XIVe 

- XVIIe siècle ) 
1054 

La culture littéraire au lycée depuis 1880 2190 

La curée 4133 

A current dictionary and thesaurus : (English - 

Arabic //synonyms et antonyms =  القاموس الحديث في
عربي -المترادفات و االضداد انكليزي   

12725 

Cyrano de Bergerac : comédie héroique en cinq 

actes en vers 
3506 

Dans l'intimité des écrivains 1192 

Danse avec les serpents : roman 671 

La danse du roi 1370 

David Copperfield 1392 

Un de baumugnes 1877 

Un de Baumugnes : les vraies richesses 1875 

La Débâcle 4130 

Debates in English teaching 2277 

Débuter dans l'enseignement secondaire : quel 

rapport aux savoirs chez les professeurs stagiaires 

? 

2264 

Le déchirement identitaire dans l'infante Maure de 

Mohamed Dib 
2387 

Le dédoublement dans l'écriture Dans " Madame 

l'Afrique " D'Eugéne ébodé 
531 

Les déesses 2753 

Définir les indéfinis 1438 

Le Déjeuner de Sousceyrac 620 

Délit de fiction : la littérature, pourquoi ? 2476 

La démarche d'une recherche en sciences 

humaines : De la question de départ a la 

communication des résultats 

1339 

Le démineur 3131 

La Denière harde 1815 



Le député d'arcis 381 

La dérision dans La lenteur de Milan kundera : 

une lecture pragmatique. 
2879 

Le Dernier des Justes : roman 442 

Le dernier des Mohicans 1215 

Le dernier été de la raison : Roman 

autobiographique ou document de témoignage? 
1463 

Le Dernier jour d`un condamné : Etude sur Victor 

Hugo : épreuve de français 
2620 

Le dernier refuge : roman 614 

La dernière Harde 1821 

Le déroulement des séances de l'Expression Orale 

et Ecrite Cas de la 1ére Année LMD Du 

Département de Français 

449 

La description dans " bleu blanc vert " de Maissa 

Bey 
3822 

La description de la société française dans le rouge 

et le noir de stendhal 
631 

Description, présentation et enseignement des 

langues 
3415 

Le Désert de Bièvres 1504 

Le désert des tartares 940 

La Désobéissance : roman 2985 

Les dessous de la littérature : une autre lecture des 

romans classiques 
345 

Les déterminants du français 1357 

Le développement de l’interaction verbale à 

travers la pièce théâtrale en classe de FLE : Le cas 

des étudiants de la 2ème année licence de français 

2459 

Développement de la langue francaise en prose et 

en poésie 
2157 

Devenir praticien-chercheur : comment réconcilier 

la recherche et la pratique sociale 
147 

Le dévlopement du roman policier en Algerie 707 

Le devoir de mémoire dans le roman " les 

chercheurs d'os " de Tahar Djaout 
2081 

Dialogisme et polyphonie : Approches 

linguistiques 
897 

Le dialogue dans le roman 1534 

Dialogues de bêtes 1175 

Le dico-verbes : 400 verbes classés par thèmes et 

en contexte 
3633 

Les dictées de Bernard Pivot : avec les dictées de 

Micheline Sommant 
3250 



The Dictionary : General & Scientific dictionary 

of Language and Terms:English - Arabic : 

Contains scientific terms: Medical, Mathematical, 

Physique ...With pronunciation Trascripto = 

علمي : يتضمن المصطلحات  -القاموس : قاموس عام لغوي 
 العلمية الطبية و الري 

3377 

Dictionary : General et scientific dictionary of 

language and terms : certains scientific terms 

medical physical chemical informatics et general 

engineering =  عربي  -علمي / إنجليزي  -قاموس عام لغوي
ائية  : يتضمن المصطلحات العلمية الطبية و الرياضية و الفيزي  

3378 

dictionary of agriculture =  عربي: قاموس دار  -انكليزي
 العلم الزراعي 

14639 

A dictionary of computer terms : English - Arabic 

عربي -معجم مصطلحات الحواسيب : إنكليزي  =  
3592 

Dictionary of contemporary english : for advanced 

learners 
2608 

Dictionary of diplomatic terminology : English - 

Arabic with Arabic - English glossary =   قاموس
  -عربيمع مسرد عربي  -المصطلحات الدبلوماسية : إنكليزي 

 إنجليزي

413 

A dictionary of English Idiom : English - Arabic = 

عربي -معجم التعابير االصطالحية : إنجليزي   
3821 

A dictionary of international relations and 

conference terminology : English - Arabic : with 

english and arabic indexes and appendices = 

 -قاموس مصطلحات العالقات و المؤتمرات الدولية : إنجليزي 

 عربي مع فهارس و مالحق باإلنجليزية و العربية

66 

Dictionary of library terms : English - Arabic = 

عربي -معجم المصطلحات المكتبية : إنجليزي   
1546 

A Dictionary of Linguistics and Phonetics 1261 

Dictionary of modern linguistics : English - Arabic 

عربي -معجم اللسانيات الحديثة : إنكليزي  =  
2106 

The dictionary: English - Arabic : With 

pronunciation transcription: general & scientific 

dictionary of language and terms.... =   القاموس
عربي : مع الرسم الالتيني للكلمات اإلنكليزية حسب   -إنكليزي 

 ....... النطق الصوتي

3376 

dictionnaire des musiques citadines de constantine 2852 

dictionnaire : alexandre dumas 3635 

Le Dictionnaire : Dictionnaire général & 

scientifique de la langue et termes : Français-

Arabe : Renferme les termes scientifiques: 

Medicaux, Mathématiques : Physiques , 

Chimiques, ....... =  علمي ك  -القاموس : قاموس عام لغوي
عربي: يتضمن المصطلحات ا -فرنسي   

936 



Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Les mots et les associations 

d'idées . Tome cinquiéme.PARq Q REU 

3454 

Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Les mots et les associations 

d'idées . Tome deuxiéme.D E F I C 

3452 

Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Les mots et les associations 

d'idées . Tome sixiéme . REV S T U V W X Y 

3455 

Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Les mots et les associations 

d'idées . Tome troisiéme .F I D HI J 

3453 

Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Les mots et les Associations 

d'idées. A B C . Tome 1 

3451 

Dictionnaire analytique des toponymes 

imaginaires dans la littérature narrative de langue 

française (1605-1711) 

3247 

Dictionnaire biographique des historiens français 

et francophones : De grégoire de tours à georges 

duby 

180 

Dictionnaire cambridge klett compact : Français - 

Anglais , English - French 
1399 

Le dictionnaire comme un outil de développement 

de la compétence lexicale chez les apprenants de 

la quatriéme année moyenne. 

131 

Dictionnaire Connaissances francais - arabe : 

عربي -قاموس المعرفة :فرنسي   
9222 

Dictionnaire critique de la sociologie 810 

Dictionnaire critique du féminisme 2169 

Dictionnaire d'analyse du discours 2663 

Dictionnaire d'anthropobiologie : 668 entrées - 

traduction anglaise de chaque mot - index anglais / 

français 

3774 

dictionnaire de biologie 689 

Dictionnaire de citations françaises 3119 

Dictionnaire de citations françaises : Tome 2 3118 

Dictionnaire de critique littéraire 1777 

Dictionnaire de critique littéraire 1779 

Dictionnaire de critique littéraire 1784 

Dictionnaire de Géologie 1706 

Dictionnaire de grammaire et des difficultés 

grammaticales 
3281 

Dictionnaire de la géographie 1825 



dictionnaire de la langue francais plus de 40000 

sens , emplois et locution 
1602 

Dictionnaire de la langue française 1604 

Dictionnaire de la langue française : Tome II. I - Z 3839 

Dictionnaire de la langue pédagogique 1712 

Dictionnaire de la littérature française et 

francophone 
2998 

Dictionnaire de la mondialisation 2613 

Dictionnaire de l'académie française : Tome 1 : A 

- ENZ 
1475 

Dictionnaire de l'académie française : Tome 2 

:éOC - MAP 
1476 

Dictionnaire de langue française : Tome 1 : A - H 3838 

Dictionnaire de l'Antiquité 2533 

Dictionnaire de l'ecriture : Des mot aux idées 3133 

dictionnaire de l'éducation 4087 

Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie 2241 

Dictionnaire de lexicologie française 3884 

dictionnaire de linguistique : francais - arabe avec 

un index alphabétique des termes arabes =   معجم
عربي مع مسرد ألفيائي باأللفاظ العربية  -اللسانية فرنسي   

431 

Le dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage 
2013 

Dictionnaire de littératures de la langue arabe et 

maghrébine francophone 
580 

Dictionnaire de mathématique 1039 

Dictionnaire de pédagogie 239 

Dictionnaire de pharmacologie générale : Suivi de 

dictionnaire de statistique médicale 
3192 

dictionnaire de physique 3601 

Dictionnaire de poétique 229 

Dictionnaire de poétique 3282 

Dictionnaire de poétique : des modernes aux 

anciens 
2437 

Dictionnaire de rhétorique 3279 

Dictionnaire de stylistique, Rhétorique et Poétique 3335 

Dictionnaire de synonymes et contraires 685 

Dictionnaire de technologie numérique : Anglais - 

Français . Français - Anglais = Dictionary of 

digital technology : English - French . French - 

English 

3462 

Dictionnaire de traduction français-espagnol 1400 

Dictionnaire déléve francais - arabe :   قاموس الطالب
عربي -فرنسي   

4160 



Dictionnaire des concepts fondamentaux des 

didactiques 
1169 

Dictionnaire des conjugaisons 3428 

Dictionnaire des dictionary of faux amis : français-

anglis : english-french 
3477 

Dictionnaire des difficultés du français 2110 

Dictionnaire des écrivains de langue française : A-

L 
489 

Dictionnaire des écrivains de langue française : M-

Z 
490 

Dictionnaire des expressions et locutions 3398 

dictionnaire des faits religieux 327 

Dictionnaire des figures de style 3407 

Dictionnaire des genres et notions littéraires 2885 

Dictionnaire des homonymes 2468 

Dictionnaire des langues 939 

Dictionnaire des lettres français : le 18ème siècle 1401 

Dictionnaire des lettres françaises : le 16 ème 

sciècle 
3695 

Dictionnaire des lettres françaises : le 17 ème 

siècle 
1402 

Dictionnaire des locutions françaises 3352 

Dictionnaire des mot français d'origine arabe 2002 

Dictionnaire des musiques citadines de 

Constantine 
2853 

Dictionnaire des oeuvres et des thémes de la 

littérature française 
873 

Dictionnaire des racines des langues européennes 2128 

Dictionnaire des règles du français 1403 

Dictionnaire des rimes et assonances : Illustré par 

3000 citations de poémes et chansons 
2616 

Dictionnaire des sciences du langage 3065 

Dictionnaire des sciences du langage 3068 

Dictionnaire des sports 3651 

Dictionnaire des synonymes 1605 

Dictionnaire des télécommunications 3951 

Dictionnaire des termes Agricoles =   معجم األلفاظ
عربي  -الزراعية : فرنسي   

1078 

Dictionnaire didactique de la langue francaise : 

grammaire linguistique, rhétorique, narratologie, 

expression et styulistique, avec conjugaison des 

principaux verbes 

3280 



dictionnaire du cinéma algérien et des films 

étrangers sur l'algérie réalisateur , comédiens , 

films. 

1093 

Dictionnaire du Français usuel : 15000 mots utiles 

en 442 Articles 
3484 

Le dictionnaire du littéraire 251 

Le dictionnaire du littéraire 253 

Dictionnaire du roman 3734 

Dictionnaire du roman 3737 

Dictionnaire encyclopédique de pédagogie 

moderne : à l'usage des enseignants, des 

éducateurs et des parents 

2189 

Dictionnaire Encyclopédique des pollutions 3347 

Dictionnaire encyclopédique des sciences de 

l'information et de la communication 
2473 

dictionnaire et lexique anglais / francais de la 

micro - informatique 
507 

Dictionnaire étymologique de la langue française 750 

Dictionnaire étymologique du français 3232 

Dictionnaire étymologique du français 3233 

dictionnaire francais - arabe :  عربي  -قاموس فرنسي  757 

Dictionnaire Français - Latin 1307 

Dictionnaire Français Arabe : Un supplément 

français - Arabe des termes techniques ... 
758 

Dictionnaire Français Italien Italien Français 2721 

Dictionnaire français/français : Dictionnaire de la 

langue française demantelee 
3901 

Dictionnaire Hachette : 125000 définitions - 3000 

illustrations 
2438 

Dictionnaire hatier : Français - Italien , Italien - 

Français 
2723 

dictionnaire historique de la langue francais : tome 

1 
3393 

Dictionnaire historique de la langue française : 

toma 2 : Fo - Pr 
3391 

Dictionnaire historique de la langue française : 

tome 1 : A - FO 
3390 

Dictionnaire historique de la langue française : 

tome 3 : Pr - Z 
3392 

Dictionnaire larousse : français - anglais // anglais 

- français : 400.000 mots , expressions et 

traductions 

1881 

Dictionnaire Latin - Français 1788 



Dictionnaire malgorn des sciences et techniques : 

Anglais / Français 
1917 

Dictionnaire pratique allemand : français - 

allemand / allemand - français 
1404 

Dictionnaire RF 2000 Paye 1182 

Dictionnaire terminologique de la systématique du 

langage 
778 

Le dictionnaire Trilingue : Français - Espagnol - 

Arabe = عربي  -اسباني -القاموس الثالثي : فرنسي  
3777 

Dictionnaire: Français- Anglais, Anglais- Français 1603 

Dictionnaire: Français-Arabe, Arabe-Français 2368 

Dictionnaire: Français-Russe, Russe-Français 2604 

Les dictionnaires français : Outils d'une langue et 

d'une culture 
3306 

la dictionnairique bilingue : Analyses et 

suggestions 
1458 

Didac style 3358 

Didactique comparée des langues et études 

terminologiques : interculturel, stratégies, c 

onscience langagière 

2177 

La didactique de la grammaire en classe de FLE : 

le cas de 2 éme année moyenne 
2090 

Didactique de l'écrit : La construction des savoirs 

et le sujet-écrivant 
1178 

Didactique de l'orthographe en classe de français 

de l'enseignement moyen en algerie 
2063 

Didactique des disciplines : Les références au 

savoir 
3823 

Didactique des langues , traductologie et 

communication 
1703 

La didactique des langues en 4 mots-clés : 

Communication, culture, méthodologie, évaluation 
3812 

Didactique des langues et tic : vers une recherche-

action responsable 
3039 

La didactique des langues étrangères 2742 

Didactique du français : fondements d'une 

discipline 
1108 

Didactique du français langue étrangère par la 

pratique théâtrale 
3490 

Didactique du français langue première 3690 

La didactique du français oral au québec : 

recherches actuelles et applications dans les 

classes 

2450 

Didactique du lexique : contextes, démarches, 

supports : IUFM, CAPES Lettres modernes, 
949 



CAPES Lettres classiques, Hautes écoles 

pédagogiques 

Didactique du plurilinguisme : approches 

plurielles des langues et des cultures : autour de 

Michel Candelier 

1909 

Didactique et transdisciplinarité : Alternance lll 1336 

Didactique fonctionnelle : objectifs , stratégies , 

évaluation, le cognétivisme opérant 
2905 

Didactique fonctionnelle : objectifs, stratégies, 

évaluation, le cognétivisme opérant 
2904 

Didactique plurilingue et pluriculturelle : l'acteur 

en contexte mondialisé 
143 

Diderot, Supplément au voyage de Bougainville 3650 

Dieu en barbarie 1378 

Les Dieux ont soif 1726 

Les diffcultés de la compréhension écrite chez les 

élèves de 3éme année secondaire 
4111 

les diffcultés de prononciation chez l'éleve au 

CEM 
2413 

Les différentes facettes de l'Humanisme dans la 

terre et le sang de Mouloud FERAOUN 
1461 

Difficlultés de réinvestissement des pronoms 

relatifs dans les productions écrite des élèves de 

4ème AM : Circonscription de chellete-El- 

Adaoura 

1102 

La difficulté de l'utilisation des anaphores dans la 

production écrite chez les éléve de 4eme année 

moyenne. 

2490 

Les difficultés d'acquisition lexicale dans le 

développement de la compétence communicative 

en Français Langue Etrangère (en 4e AM ). 

565 

Difficultés d'apprentissage du français chez les 

élèves de 1ére année secondaire 
1025 

Les Difficultes de comprehension Orale chez les 

etudiants de première année de licence français 

aL'universite de Blida 

1845 

Difficultés de la compréhension écrite chez les 

élèves de la 3 ème année secondaire 
2494 

Les difficultés de la compréhension orale en FLE 

chez les étudiants de la premiére année 

paramédicale 

3135 

Les difficultes de la conjugaison des verbes du 02 

ème et du 03 ème groupe 
3323 

Les difficultés de la rédaction du compte rendu 

critique d'un texte historique : Cas des apprenants 
846 



de troisième année secondaire-Lycée de Ben Alia 

Yahia Chellelt Aladhaoura.Médéa 

Les difficultés de la traduction médico-

pharmaceutique : Le cas de trois notices 

médicamenteuses du diabète de type 2 

1098 

Les difficultés d'emploi de la ponctuation dans les 

productions écrites des éléves de premiére année 

moyenne 

1651 

Les difficultés d'emploi des anaphores chez les 

élèves de 3 ème année secondaire 
2860 

les difficultés d'emploi des pronoms relatifs (Qui 

,Que et Dont en 3 eme AS) 
1044 

les difficultés d'emploi des verbes dans les temps 

composé à l'écrit : Chez les apprenants de 

première année moyenne 

830 

Les difficultés d'emploi les prépositions 

(à,de,pour) en classe de 2éme AS 
1436 

Les difficultés des élèves de la 1ere année du cycle 

secondaire à rédiger un résumé 
786 

Les difficultés des étudiants de première année de 

licence de français en compréhension orale : 

Inventaires et Remédiations. 

2622 

Les difficultés des étudiants de premiére année 

d'une discipline non l'inguistique en 

compréhension de l'orale : Le cas des étudiants de 

premiére année licence Art et Patrimoine 

4154 

Difficultés d'expression écrite chez les éléves de 3 

éme A.S. 
2403 

Les difficultés d'usage des adjectifs antonymes à 

préfixe négatif en français : Cas des apprenants de 

la première année secondaire. 

3655 

Difficultés grammaticales 2453 

Les difficultés liées à l'emploi des pronoms 

personnels compléments: le,la,les, l',lui, leur, en 

expression écrite : Cas des élèves de 4 éme année 

moyenne 

2065 

Les difficultés liées à l'orthographe chez les élèves 

de 4 éme année moyenne 
129 

Les difficultés rencontrées dans le choix de 

l'auxiliaire étre et avoir aux temps composés : Le 

cas des étudiants de premiére année licence de 

français langue étrangère 

2814 

Les difficultés rencontrées dans l'utilisation des 

déterminants chez les élèves de la quatrème année 

moyenne 

804 



Les difficultés rencontrées par les élèves de 

l'enseignement moyen en expression écrite 
338 

les dificultés d'emploi des prépositions (dans 

/sur)en plasse 3AS 
4110 

Les dimanches d'un bourgeois de Paris 2765 

La dimension collective de l'autobiographie dans 

Amkoullel l'enfant peul d'Amadou Hampàté Bà. 
1418 

La dimension mythique dans Zabor ou les 

psaumes de Kamel Daoud 
4092 

La dimension réaliste dans le roman Chanson 

Douce de Leila SLIMANI 
2138 

Du discours à l'action 3983 

Le discours de Feraoun entre " enfance et maturité 

" dans " le fils du pauvre" et " la lité des roses " 
2685 

Les discours du nouveau roman : essais , 

entretiens , débats 
4073 

Le discours en interaction 2349 

Discours et analyse du discours : introduction 2677 

Discours et savoirs sur les langues dans l'aire 

méditerranéenne 
973 

Le discours humoristique dans le polar 

MORITURI chez Yasmina Khadra. 
4090 

Le discours littéraire : paratopie et scène 

d'énonciation 
2668 

Le discours raporté : Histoire, théories , pratiques 3503 

le discours rapporté en français 3504 

Discours sur la lecture (1880-2000) 1055 

Discours sur la satire 3272 

Discourse analysis 2042 

Discourse analysis 4079 

A discursive approach of grammatical and lexical 

cohesion in students' writing : A case study of 

third year english students, Yahia Fares 

University-Medea 

3646 

La dissertation : du lieu commun au text de 

réflexion personnelle 
3847 

La dissertation littéraire 3171 

La dissertation littéraire 3289 

La dissertation littéraire 3290 

La dissertation littéraire 3292 

La dissertation littéraire 3293 

La dissertation littéraire et ses enjeux : parcours 

méthodologique 
732 

Dissertations littéraires générales 459 



Dissertations littéraires générales 460 

La distanciation brechtienne dans "en attendant 

godot" de Beckett 
1664 

La divine comédie 1286 

Le diwan de la poésie arabe classique 1422 

Dix indiens : cinquante mille dollars 2142 

Dix petits nègres = ( ten little niggers ) 1126 

Dmensions assimilatrices de la dialectique 

Histoire/récit dans " Le fils du pauvre " de 

Mouloud Ferraoun 

869 

Le docteur Ibrahim ( El Hakîm ) : roman 2402 

Le docteur Jivago 3179 

Le docteur Pascal 4128 

Doit -on lorsque on a été exploité, spolie, 

blessé,trampé appliquer la loi du talion ou faut-il 

au contraire tendre l'autre joue 

524 

Dom Juan 2932 

Dom juan 2949 

Dom Juan 2953 

Dominance et différence : Essai sur les enjeux 

symboliques 
831 

La dominante collective dans Alger, le cri de 

Samir TOUMI. 
2323 

Don Quichotte de la manche 1024 

Donner du sens : études de sémiotique théorique et 

appliquée 
351 

Des douars et des prisons 2011 

La double articulation entre thérapie et 

dénonciation dans le raman autobiographique " 

l'Interdite" de Malika Mokeddem 

832 

La double inconstance 2729 

Doxa, interdiscours et topiques dans 

l'interpretation du discours politique : Le discours 

du président Nicolas SARRKOZY Et les réactions 

de la presse algérienne (Alger 04/12/2007) 

3121 

Dracula 3759 

La dramaturgie classique en France 3627 

Drame et tragédie 3840 

Le drame romantique 3917 

Driss CHARAIBI entre tradition et modernité 

dans la civilisation , ma mére !... 
573 

Dualité de la mémoire dans l'amour la fantasia 

d'Assia Djbebar 
1432 

Dubliners 2303 



La Duchesse de Langeais 377 

The earliest english : an introduction to old english 

language 
2167 

Les Eaux meleés : la greffe de printemps : roman 2229 

Echanges et mutations des modèles littéraires 

entre Europe et Algérie 
771 

Les échelles du Levant : Roman 2628 

Eclatement spatial et identité dans la 23 e 

Zoubeida MAMERIA 
2318 

L'école algerinne dans l'oeuvre de Abdelkader 

Alloula " le ciel est serien " 
878 

L'école des femmes : le prométhée mal enchainé 1852 

E'coles et courants littéraires 3738 

L'écologie dans la littérature de jeunesse 515 

L'économie du cinéma : en 50 fiches 1254 

écrire un journal en classe de français 451 

Ecrire en situation d'interculturalité dans " l'une et 

l'autre" de Maissa Bey 
871 

Ecrire et convaincre : vol. 2 1892 

Ecrire et faire ecrire : 50 auteurs belges vous font 

écrire : tome 2 
2335 

Ecrire et faire écrire : Manuel pratique d'écriture: 

animer un atelier d' écrire - s' entrainer à partir de 

pistes d'écriture........... 

2336 

Ecrire et faire écrire : Manuel pratique 

d'écriture:nouvelles pistes d' écriture -webographie 

des atelires d'écriture entiérement mise à jour 

2337 

Ecrire l'urgence : Assia Djebar et Tahar Djaout 1668 

E'crire sa vie : du pacte au patrimoine 

autobiographique 
2554 

Ecrire sans faute : dictées commentées des 

championnats d'orthographe 
2559 

Ecrire un discours 2307 

L'écrit scientifique : du lexique au discours 1985 

L'écrit, la lecture et l'écriture : théories et 

didactiques 
1113 

Ecrits de Ben Cheneb : Tome 1 546 

Ecrits de Ben Cheneb : tome 2 =  تحبير الموشين في
 التعبير بالسين و الشين

545 

L'écriture africaine entre modernité et tradiction 

chez ALAIN Mabanckou : Cas de mémoires de 

proc-épic 

190 

L'écriture autobiographie chez Alphonse Daudet à 

travers " le petit chose ". 
2445 



L'écriture de la honte dans le roman le village de 

l'Allemand ou le journal des frères Schiller de 

Boualem Sansal 

3659 

L'écriture de la révélation dans l'Amour , la 

fantasia D'Assia Djebar. 
2997 

L'écriture de soi : Ignace de Loyola, Montaigne, 

Stendhal, Roland Barthes 
2726 

L'écriture de soi dans " l'Imposture des mots " 

chez Yasmina KHADRA 
205 

L'écriture du " je " romantique en " je" universel 

chez Victor Hugo 
2752 

L'écriture en marge dans l'oeuvre de Diderot 942 

L'écriture engagée chez André Malraux 699 

L'écriture entre support et surface 230 

Ecriture et Idéologie dans La Cité des Roses de 

Mouloud Feraoun. 
701 

Ecriture et réécriture de l'Histoire dans les récits 

de vie féminins des années 1990/2000 en Algérie. 
2329 

L'écriture fragmentaire dans glaise rouge de Hawa 

DJABALI 
2089 

L'écriture oblique dans L'Enfant de Jules Valies 3792 

L'écriture oblique dans L'enfant de Jules Vallés 4100 

L'ecriture thérapeutique dans puisque mon coeur 

est mort de Maissa Bey : Quand les mots et les 

images se mettent à l'oeuvre 

2488 

L'écriture-femme 1408 

Ecritures créatives 3472 

Les écritures de la douleur dans l'épistolaire de 

l'antiquité à nos jours 
2509 

Ecritures de l'exil 1880 

Ecritures de l'identité : les écrivains juifs après la 

Shoah 
2580 

Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 : 

autobiographies, mémoires, journaux intimes et 

correspondances 

1500 

E'critures dramatiques contemporaines 3530 

Des écritures engagées aux écritures impliquées : 

littérature française, XXe-XXIe siècles 
1543 

L'écrivain de langue française et les pouvoirs en 

Algerie 
3718 

L'écrivain moyen-oriental face à ses mythes : 

perspectives critiques sur l'oeuvre de Ezza Agha 

Malak 

3101 

Les écrivaines francophopnes en liberté : Farida 

Belghoul, Maryse Condé, Assia Djebar, Calixthe 
1646 



Beyala : écritures de lybridité postcoloniale et 

métaphores cognitives 

Les écrivains 3558 

Edition et enseignement des littératures 

francophones 
2391 

L'éducation au XVIII siécle dans L'E'mile ou de 

L'E'ducation de Jean Jacques Rousseau 
3541 

L'éducation de fouroulou dans le fils du pauvre de 

Mouloud FERAOUN 
162 

éducation et nouvelles technologies : Théorie et 

pratiques 
3212 

Education européenne 1794 

L'éducation sentimentale 1673 

Eduquez : 

Enseignement,élèves,écoles,éthiques,sociétés 
1716 

The effect of cooperative language learning on 

English as a foreign language learners' Writing 

skill enhancement : A case study of third year high 

school students of Ahmed Orwa 

1796 

The effect of teaching colloquial language to EFL 

learners on their pragmatic competence acquisition 

: The case of third year students of the English 

Department at Yahia Fares University of Medea-

Algeria 

2012 

Effet de réalité et de fiction dans A quoi rêvent les 

loups de Yasmina Khadra 
2635 

L'effet de la traduction et du bilinguisme sur la 

littérature algérienne etude de cas : le vent du sud 

" de Benhaddouga " 

1997 

El Dictionario : Literario- Cientifico : Gran 

seleccion ; Con los términos usuales cientificos , 

Medicales, Matermàticos... : Incluye la 

ponuciacion Figurada del espanol en el idioma 

internacional : Espanol- Arabe =   القاموس : قاموس
عرب -لغوي علمي : إسباني  

2225 

El khahira : cellule de la mort 3002 

Electre : pièce en deux actes 1883 

Elégies de Duino sonnets à orphée et autres 

poèmes 
3421 

Elément de phonétique appliquée 242 

Eléments d'analyse du discours 3594 

Eléments d'analyse du discours 3595 

Eléments de linguistique française : syntaxe 1486 

Eléments de linguistique générale 2740 

éléments de linguistique générale 2741 



Eléments de littérature 2730 

Eléments de métrique française 2808 

Eléments de phonétique appliquée 243 

Eléments de sociolinguistique 884 

Eléments de stylistique française 2960 

Eléments de traduction comparee francais-

allemand 
3200 

Les èlements irrationnels intervenus dans le roman 

"La Metamorphose" de Franz Kafika 
172 

El-euldj, captif des barbaresques : roman 2389 

L'Elève et la leçon 2054 

Elise ou la vraie vie 1589 

Eloge de la littérature corse 3375 

L'émigration et l'assimilation dans la terre et le 

sang de Mouloud Feraoun 
2458 

Emile Zola : oeuvres complètes : de Lourdes à 

Rome : les trois villes,1( 1894 - 1896 ) : tome 16 
1556 

Emily Dickinson et la grammaire du secret 3613 

L'emir Abdelkader lettre et poete : Enjeux et 

reception. 
2461 

L'émotion concrète : chroniques de poésie 118 

Les émotions dans les discours : Modéle d'anlyse , 

perspectives empiriques 
2890 

L'emploi du CECRL comme outil d'appoint en 

FLE à la disposition des enseignants 

universitaires. 

1558 

L'emploi préverbal des prépositions en français : 

typologie et grammaticalisation 
3958 

L'empreinte de la littérature orale en Algérie 2489 

L'emprise des signes : Débats sur l'experience 

litteraire 
2529 

Emprunts linguistiques, empreintes culturelles 461 

L'enchantement littéraire : écriture et magie de 

Chateaubriand à Rimbaud 
3929 

L'énchanteur réticent : essai sur Julien Gracq 3018 

Encyclopaedia universalis : Corpus 1. Aalto - 

Althusser 
281 

Encyclopaedia universalis : Corpus 10. 

Furtwangler - Guerre de cent ans 
289 

Encyclopaedia universalis : Corpus 11. Guerre et 

paix - incendies 
290 

Encyclopaedia universalis : Corpus 12. Inceste - 

Jean paul 
291 



Encyclopaedia universalis : Corpus 13. Jérémie - 

lorrain 
292 

Encyclopaedia universalis : Corpus 14. Lorraine - 

Mésopotamie 
293 

Encyclopaedia universalis : Corpus 15. Messiaen - 

Natalité 
294 

Encyclopaedia universalis : Corpus 16. Nation - 

Orchidales 
295 

Encyclopaedia universalis : Corpus 17. 

Ordinateurs - Phase ( Transitions de ) 
296 

Encyclopaedia universalis : Corpus 18. Phéniciens 

- Proclus 
297 

Encyclopaedia universalis : Corpus 19. Production 

- Rhamnales 
298 

Encyclopaedia universalis : Corpus 2 . Altman - 

Arnold 
282 

Encyclopaedia universalis : Corpus 20. Rhéologie 

- Silicates 
299 

Encyclopaedia universalis : Corpus 21. Silice - 

Tabou 
302 

Encyclopaedia universalis : Corpus 22. Tacite - 

Trust 
301 

Encyclopaedia universalis : Corpus 23. 

Trypanosomiases - Zygophycées 
300 

Encyclopaedia universalis : Corpus 3. Aromaticité 

- Bergman 
283 

Encyclopaedia universalis : Corpus 4 . Bergson - 

Carpentier 
1559 

Encyclopaedia universalis : Corpus 5. Carrache - 

Cléopàtre 
287 

Encyclopaedia universalis : Corpus 6. 

Climatologie - Cytologie 
286 

Encyclopaedia universalis : Corpus 7. Dabrowska 

- égypte 
285 

Encyclopaedia universalis : Corpus 8. égypte - 

étrusques 
284 

Encyclopaedia universalis : Corpus 9. étymologie 

- Fungi imperfecti 
288 

Encyclopaedia universalis : Index 303 

Encyclopedia of translation terminology : English- 

Arabic 
156 

Encyclopédie 360 : Tome I 1573 

Encyclopédie 360 : Tome II 1574 

Encyclopédie 360 : Tome III 1575 

Encyclopédie 360 : Tome IV 1576 



Encyclopédie 360 : Tome IX 1581 

Encyclopédie 360 : Tome V 1577 

Encyclopédie 360 : Tome VI 1578 

Encyclopédie 360 : Tome VII 1579 

Encyclopédie 360 : Tome VIII 1580 

Encyclopédie 360 : Tome X 1582 

Encyclopédie 360 : Tome XI 1583 

Encyclopédie 360 : Tome XII 1584 

Encyclopédie bordas : Volume I . Aa - Baume 2470 

Encyclopédie bordas : Volume II .Baumé - 

Cobaye 
15 

Encyclopédie bordas : Volume III. Goblence - 

Esionnage 
16 

Encyclopédie bordas : Volume IV . Esplà - Hàfez 17 

Encyclopédie bordas : Volume IX . Sang - 

Thornhill 
22 

Encyclopédie bordas : Volume V. Hafid - Lis 18 

Encyclopédie bordas : Volume VI. Lisbonne - 

Nonnos 
19 

Encyclopédie bordas : Volume VII. Nono - 

Pompadour 
20 

Encyclopédie bordas : Volume VIII. Pompe - San 

Francisco 
21 

Encyclopédie bordas : Volume X . Thoenton - 

Zyrardow 
23 

Encyclopédie de comptabilité , controle de gestion 

et audit 
1171 

Encyclopedie de la traduction 3360 

Encyclopédie de l'évaluation en formation et en 

éducation : guide pratique 
3202 

encyclopédie de l'informatique et des systémes d' 

information 
138 

Encyclopédie des marchés financiers 3693 

Encyclopédie générale larousse : Tome2 : 

Mathématiques - Astronomie - physique.chimie - 

sciences - naturelles 

1864 

Encyclopédie générale larousse en 3 volumes : 

tome 1 : Géographie - histoire - grammaire - 

littérature - philosophie. 

1863 

Enfance 1912 

Enfance et adolescence 3860 

L'enfant dans le roman chikh hamidou kane " 

L'aventure ambigue" 
2311 

Un enfant du pays : ( native son ) 4062 



L'Enfant enchâiné : un homme vient au monde 4063 

Les enfants bilingues : langues et familles 1340 

Les enfants de Harkis de la révolte à l'intégration 92 

Les enfants de l'oncle Tom : suivi de la-bas rès de 

la rivière 
4061 

les enfants des frontières 3034 

Les enfants du nouveau monde 1425 

Les enfants terribles : roman 1162 

L'enfer 423 

L'engagement hugolien dans Claude Gueux 335 

L'engagement littéraire 1560 

L'engagement littéraire chez Yodi Karone à 

travers son oeuvre romanesque Nègre de paille. : 

Grand prix littéraire de l'Afrique noire, 1982 

69 

Engager la conversation : Introduction à la 

sociolinguistique interactionnelle 
2035 

English - Arabic and Arabic - English dictionary : 

With a supplement of modern science terminology 

English Arabic and Arabic English =   قاموس إنكليزي
إنكليزي -عربي عربي  -  

2276 

English - Arabic Dictionary of Accounting & 

Finance : With an Arabic - English glossary = 

عربي مع  -معحم المصطلحات المحاسبية و المالية : إنجليزي 
إنجليزي  -مسنورد عربي   

75 

An English - Arabic lexicon : In which the 

equivalents for english words and idiomatic 

sentences are rendered ...... 

339 

English conversation for all 691 

English dictionary : English- Arabic 1568 

English for the sat : Sat Exercises = Sat   اللغة
 اإلنجليزية الختبار

2961 

English for translation 3099 

English grammar 2659 

English grammar : level 1 3255 

English grammar and usage 485 

English Grammer : From A to Z =   قواعد اللغة
 اإلنجليزية

1496 

English in the World : history, diversity, change 2275 

English Phonetics and Phonology : A pratical 

course 
3437 

English phrasal verbes in use intermediate : 70 

units of vocabulary reference and practice : self-

study and classroom use 

3098 



English phrasal verbs in use advanced : 60 nuits of 

vocabulary reference and practice, self-study and 

classroom use 

2817 

English practice grammar : for french students 2641 

English pronunciation in use : advanced : self-

study and classroom use 
2161 

English pronunciation in use : advanced : self-

study and classroom use 
2162 

English pronunciation in use : elementary : self-

study and classroom use 
2285 

English pronunciation in use : elementary: self-

study and classroom use 
1569 

English pronunciation in use : intermediate : self-

study and claddroom use 
1440 

English student guide : Tools - methods - 

references = دليل االنجليزية 
1956 

English vocabulary - level 1 :  عربية  -إنجليزية- 

تمرين محلول 200فرنسية أكثر من   
3316 

English vocabulary - level 2 :  عربية  -إنجليزية- 

اإلنجليزيةفرنسية يحوي كل ما هو أساسي للتعبير جيدا باللغة   
1419 

English vocabulary in use : Advanced : vocabulary 

reference and practice : with answers 
3096 

English vocabulary in use : pre-intermediate and 

intermediate 
1570 

English vocabulary in use : Upper-intermediate : 

vocabulary reference and practice : with answers 
3097 

English writing :  عربية يحوي كل ما هو أساسي   -إنجليزية
 للتعبير كتابيا بشكل جيد 

3586 

Les enjeux de la sémiotique 2150 

Enjeux de la traduction des textes ethnographiques 

de l'arabe dialectal vers le français: Cas du manuel 

 de Joseph كتاب الفوائد في العوائد و القواعد و العقائد

Desparmet. 

2111 

Les enjeux de la traduction littéraire 2887 

Enjeux méthodologiques en sciences du langage : 

orientations, matériaux, contraintes 
1789 

L'énonciation : de la subjectivité dans le langage 2347 

L'énonciation : de la subjectivité dans le langage 2350 

L'énonciation comme acte sémiotique 1244 

L'énonciation en grammaire de texte 3210 

L'énonciation en grammaire du texte 3209 

L'énonciation en linguistique française 2664 

L'énonciation en linguistique française 2672 



Enonciation,texte,grammaire : De la linguistique a 

la didactique 
417 

L'enquête sociolinguistique 962 

L'enseignant et l'évaluation : Des gestes évaluatifs 

en question 
2289 

L'enseignememt de l'oral dans des centre 

extrascolaire 
840 

Enseignement / apprentissage de la lecture en 

classe de FLE Du déchiffrage à la compréhension 

d'un texte : cas des apprenants de 5ème AP- école 

Amrou kabledj à Issaouia-Médea 

2841 

L'enseignement de la grammaire au secondaire : 

Cas de la 2ème année secondaire. 
3920 

L'enseignement de la grammaire dans l'approche 

par compétence en classe de 1ère A.S. 
3689 

L'enseignement de la lecture: Le cas du 4ème 

année moyenne. 
160 

L'enseignement du français a l'heure du 

plurilinguisme vers une didactique contextualisée 
3245 

L'enseignement du français des affaires par le 

biais des nouvelles technologies de l'information 

et de la communication(NTIC) 

1753 

L'Enseignement du français juridique L'Origine de 

l'Echec chez les Etudiants de 1ère année LMD 

Droit. 

3853 

L'enseignement du français médical en Algerie : 

L'origine de l'échec chez les étudiants de premiére 

année médecine à l'université de Blida 

272 

L'enseignement du français scientifique et 

technique en Algérie : les problems de 

comprehension chez les étudiants de l a premiére 

année technologie à l'université de médéa 

2152 

L'enseignement en ligne : à l'université et dans les 

formations professionnelles : pourquoi? comment? 
2706 

Enseignement et apprentissage des mathématiques 

: Que disent les recherches psychopédagogiques 
3990 

Enseignement Spécifique et compréhension Orale 

: Le cas des étudiants de la première année LMD 

"Sciences de la nature et de la vie. 

498 

L'enseignement supérieur dans les mondes 

antiques et méditévaux : aspects institutionnels : 

juridiques et pédagogiques 

2215 

Enseignement universitaire et interdisciplinarité : 

Un cadre pour analyser, agir et évaluer 
1172 

L'enseignement/ apprentissage de la compétence 

orale en premiére année licence de français : 
4065 



Quelle démarche de modélisation? Cas des 

étudiants de l'université de Médéa volume 1. 

L'enseignement/ apprentissage de la compétence 

orale en premiére année licence de français : 

Quelle démarche de modélisation? Cas des 

étudiants de l'université de Médéa volume 2. 

4066 

L'enseignement-apprentissage du vocabulaire du 

merveilleux à travers la mise en scène du conte : 

Cas des apprenants de deuxième année du cycle 

moyen de l'établissement khadidja 

BENYAKHLEF. 

3138 

Enseignements d'un dirigeant asiatique : Sagesse 

et efficacité 
1038 

Enseigner et/ou apprendre : Pour choisir nos 

pratiques 
3760 

Enseigner la grammaire 1545 

Enseigner la littérature par les genres : pour une 

approche théorique et didactique de la notion de 

genre littéraire 

986 

Enseigner le lexique 3498 

Enseigner le vocabulaire en clmasse de langue 3898 

enseigner les "classiques " aujourd'hui : approches 

critiques et didactiques 
3203 

Enseigner l'histoire des arts : enjeux et 

perspectives (1) 
806 

Entendez-vous dans les montagnes... : récit = 

 أتسمعون صوت األحرار... : قصة 
714 

L'Entre Deux dans Les Négres n’iront jamais au 

paradis de Tanella BONI 
558 

Entre grammaire et sens : études sémiologiques et 

linguistiques 
1491 

Entre Tradition et Modernité dans Sous L'orage de 

Seydou Badian. 
3265 

Entrée en écoles de journalisme : épreuves écrites 

et orales : entrainement 
2591 

Entrée en écoles de journalisme : épreuves orales 1129 

Les Eparges 1814 

L'épique 1040 

L'épistolaire 2122 

L'épopée 343 

L'épopée 2425 

L'épopée de la science arabe 2250 

L'épopée hugolienne une nouvelle naissance de la 

liberté dans les misérables de Victor Hugo 
1840 

L'épreuve de grammaire à l'agrégation d'anglais 1497 



Les épreuves de langue française : Au capes de 

lettres 
1932 

L'équipage 2357 

L'escadron blanc 3223 

Esclavage et colonisation 3634 

L'espace comme expression inhérente au 

malentendu dans " choc des civilisations pour un 

ascenseur Piazza VITTORIO " de Amara 

LAKHOUS. 

1301 

L'Espace comme lieu d'enfermement dans la 

ballade de lila K de Blandine le Callet 
3401 

L'espace dans les raisins de la galére de Tahar Ben 

Jelloul 
1430 

L'espace entre le fictionnel et le factuel dans 

chanson douce de Leila SLIMANI. 
2829 

L'espace romanesque dans " les echelles du levant 

" 
1838 

L'Espagnol 1155 

L'Espagnol : a l'entree des grands ecoles : tome 2 1587 

L'esprit communautaire dans sous l'orage de 

Seydou Badjan Kouyaté et L'enfant noir de 

Camara Laye. 

1360 

L'esprit de la révolte dans la peste d'Albert Camus 625 

L'esprit des mots 3389 

L'esprit révolutionnaire dans l'oeuvre malrucienne 

- Etude sur l'Espoir - 
860 

L'essai 1888 

L'essai 1889 

Essai de génétique théatrale : Corneille à l'oeuvre 1702 

Essais : tome 1 2968 

Essais : tome 1 2972 

Essais : tome 2 2970 

Essais : tome 2 2971 

Essais : tome 3 2973 

Essais : tome 4 2969 

Essais d'analyse sociologique : tome 1 , culture et 

développement 
3544 

Essais de linguistique française et anglaise : Mots 

et thermes, sens et textes = essays in french and 

english linguistics : words and terms, meanings 

and texts 

2404 

Essais de linguistique générale : Les fondation du 

langage 
2254 

Essais de Sémiotique du Non Propre et du Texte 1091 



Essais sur la grammaire comparée du français et 

de l'anglais 
2892 

Essais sur l'art et le gout 2217 

Essential english words bank: english-arab =   بنك
 الكلمات في جميع المجاالت 

184 

Essential idioms in english : Phrasal verbs and 

collocations 
2242 

Essentials of teaching academic vocabulary : 

English for academic success 
1250 

Esthétique de l'Indicible dans l'Ainé des Orphelins 

de TiernoMonénembo 
2878 

L'esthétique de Rabelais 1333 

Esthétique du double : Une lecture du roman Le 

sommeil d'Eve de Mohamed Dib. 
3130 

Esthétique du film 308 

Esthétique du théâtre moderne 1047 

L'esthétique théatrale 3046 

L'état critique de la littérature 1488 

Les Etats-Unis , grande puissance européenne 1528 

Un été africain : roman 1367 

Ethnologie francaise : anatomie du dégout 1591 

L'étoile du sud : l'archipel en feu 3988 

étonnantes étymologies 1177 

Etude anthroponymique du Tour du monde en 80 

jours de Jules Verne 
813 

Etude anthropoymique dans je t'offrirai une 

gazelle de Malek Haddad 
333 

Etude comarative entre deux poèmes " Quand 

vous serez bien vielle " de Pierre de Ronsard et " 

Le ballet des heures " de Gérard De Nerval 

536 

Etude comparatiste entre "heureux qui, comme 

Ulysse" de Joachim Du Bellay et "لبنان " de Ilya 

Abu Madi.Ayant pour théme: "la nostalgie". 

522 

Etude comparatiste entre : " A celle qui est trop 

gaie " de Charles Boudelaire et " Ah! Si je povais 

te raconter " de SSi Mohand Oumhand 

3151 

Etude comparatiste entre baudelaire " les fleurs du 

mal " et rimbaud " une saison en enfer " 
1026 

Etude comparatiste entre deux oeuvres calila wa 

dimna d'lbn al mouquaffa et les fables de la 

fontaine 

572 

Etude comparatiste entre deux poèmes " 

L'invitation au voyage" de Charles Baudelaires et 

التنقل و الترحال دعوة إلى "  " d'El Imam Al - Chafii 

ayant pour théme le voyage. 

1919 



Etude comparatiste entre Libérté de P,Eluard et 

<>de A,Q. Echebbi ayant pour théme la 

dénonciation du colonialisme 

1770 

Etude comparative de deux poémes de baudelaire 

écrits en vers et réécrits en prose : L'invitation au 

voyage Hémisphère dans une chevelure"en prose 

2474 

Etude comparative portant sur l'image de l'oiseau 

dans le poème de Baudelaire " l'albatros " et de la 

nouvelle d'El-Roudhan " l'oiseau ". 

882 

Etude culturelle de "Au commencement etaut la 

mer..." De Maissa Bey 
3789 

Etude culturelle sur " le dit et le non dit a propos 

de algérie et algérien chez ALBERT CAMUS " 
2010 

L'étude de la société dans " le passé simple" de 

Driss Chraibi 
1462 

Etude de la société marocaine dans " la civilisation 

ma mère !..." De Driss Chraibi. 
1835 

Etude de la suffixation nominale dans l'interlangue 

française des apprenants en 3 ème année 

secondaire. 

2049 

L'étude de la temporalité dans glaise rouge de 

Hawa DJabali 
3549 

L'étude de l'absurde dans l'étranger d'Albert 

Camus 
826 

Etude de l'Alchemiste " entre science 

philosophique & conte" PAULO COELHO. 
2874 

L'étude de l'écriture autobiographique dans " le fils 

du pauvre" de Mouloud Feraoun 
3572 

Etude de l'espace littéraire Dans Les Gommes 

D'Alain Robbe Grillet 
4106 

L'etude de l'identité algerienne dans l'opium et 

bâton de Moloud Mammri 
3658 

Etude de l'identité et de lintégration dans " le gone 

du chaaba" d'Azouz BEGAG 
2913 

L'Etude de l'ironie dans les caves du vatican 

d'André Gide 
2925 

Etude de portrait de MARCEL PAGNOL dans son 

roman la gloire de mon pére 
3802 

Etude des aspects majeurs de l'ecriture realiste 

dans la nouvelle de flaubert ( un coeur simple 
505 

Etude des difficultés de prise de parole en classe 

de langue : cas de première année licence de 

français à médéa 

764 

Etude des difficultés liées à l'écriture en langue 

française : Cas des étudiants de 1ère année licence 

en biologie ( université de Médéa 

3870 



L'étude des héros dans L'incendie de Mohammed 

Dib 
577 

Une étude des interactions verbales en classe de 

langue. 
1754 

Etude des interférences dans les productions 

écrites des élèves de 3 eme année secondaire 
1999 

L'étude des personnage dans la pièce théatrale"les 

bonnes" de Jean Genet 
326 

Etude des personnages Gervaise Macquact et 

pierre Rougon dans le recueil d' Emil Zola. 
2124 

Etude descriptive des manuels et des programmes 

du français au cycle moyen 
576 

L'étude du " Personnage " dans les 1001 années de 

la Nostalgie de Rachid BOUDJEDRA 
866 

Etude du discours rapporté dans la presse écrite 

algérienne d'expression française : Analyse 

d'énoncés relatifs à la compagne des 

présidentielles d'avril 2009 puisés dans le 

quotidien Liberté. 

816 

Etude du manuel de français de troisiéme année 

secondaire. 
125 

Etude du mode et de l'instance narrative dans 

Autour de la lune de Jules Verne 
3367 

L'étude du mode instances et niveaux narratifs 

dans je t'offrirai une gazelle de Malek Haddad. 
628 

L'étude du paratexte à travers le roman " le diable 

au corps " de Roymond Radiguet 1923 
2104 

L'étude du personnage dans " Eugénie grandet " 

d'honoré de BALZAC. 
73 

L'étude du personnage cornélien dan horace 181 

L'Etude Du personnage dans le roman " un peu de 

soleil dans l'eau froide " de Fracoise Sagan 
562 

Etude du personnage dans Meursault: contre-

enquêted de Kamel Daoud 
534 

Etude du personnage principal dans " un coeur 

simple " de Gustave Flaubert 
2123 

L'Etude du personnage principal dans la piéce 

théàtrale " il ne faut jurer de rien" D'Alfred de 

MUSSET. 

3824 

Etude du personnage principal dans l'Amour, la 

fantasia ASSIA DJEBAR 
2462 

Etude du personnage principal dans le roman <> 

d'Ahmadou Kourouma 
1269 

Etude du personnage principal dans un été africain 

Mohammed DIB. 
867 



Etude du personnage principale dans la femme 

sans sépulture Assia Djebar Zoulikha l'héroine 

oubliée 

1081 

Etude du roman courtois à travers " Le chevalier 

de la charrette " De Cherétien de troyes 
2136 

Etude du symbolisme des personnages ou la 

psychologie animale dans " Alice au Pays des 

Merveilles " de Lewis Carroll 

3546 

Etude du symbolisme des personnages ou la 

psychologie animale... 
204 

Etude et analyse sémiologique etherméneutique de 

l'iconographie du timbre-Poste Algérien 
589 

Etude et realisation d'un dispositif autmatique de 

transfert d'alimentation 
643 

Etude grammaticale du français classique dans les 

textes 
2540 

L'étude ironique de la piéce tartuffe de moliére 632 

Etude lexicologique et pragmatique de l'oeuvre 

romanesque de Tahar Djaout : Le cas des 

chercheures d'os 

1927 

Etude narratologique dans le roman "le prévilege 

du phénix" de Mohammed Moulessehoul 
2923 

L'étude narratologique dans les bouts de bois de 

dieu de Sembene Ousmane 
2840 

Etude narratologique de l' Honneur de la tribu de 

Rachid Mimouni 
3011 

Etude narratologique d'une nouvelle extraite du 

recueil " le laurier rose" de Mohamed Bourahla 

intitulée " le cadre dirigeant 

2098 

Etude nrratologique du quai aux fleurs ne répond 

plus de Malek Haddad 
2087 

L'étude onomastique dans cette fille-là de Maissa 

BEY 
3548 

L'étude sémiologique du personnage " Lalla Fatma 

" dans le roman de Ben Jelloun intitulé sur ma 

mére 

2325 

Etude sémiotique de la bande dessinée " L'éléve 

ducobu" de Godi et Zidrou 
1028 

Etude structuraledes contes la princesse et le 

berger ,la rose rouge et la trois fois tuée 
135 

Etude sue Jean de la fontaine : fables ( livre VII à 

XII ) 
945 

Etude sur Albert Camus : l`étranger 2361 

Etude sur Albert Camus : La chute 312 



Etude sur Albert Camus, L'étranger : épreuves de 

français 
2360 

Etude sur Alfred de vigny : Chatterton 2541 

Etude sur Aristophane : la paix 1536 

Etude sur baudelaire : le spleen de Paris 3042 

Etude sur Beaumarchais : le Barbier de Séville 781 

Etude sur Beaumarchais : Le mariage de figaro 421 

Etude sur Béroul : trstan et yseut ou le roman de 

tristan 
1537 

Etude sur Césaire : Cahier d'un retour au pays 

natal : Discours sur le colonialisme 
3927 

Etude sur Chateaubriand : mémoires d`outre-

tombe 
3771 

Etude sur colette : le blé en herbe 905 

Etude sur Dom Juan 2950 

Etude sur Dom Juan Molière 2569 

Etude sur Driss Chraïbi : les Boucs 2544 

Etude sur Emile Zola : Nana 509 

Etude sur Flaubert : Bouvard et pécuchet 3925 

Etude sur Flaubert : Bouvard et Pécuchet 3926 

Etude sur Gautier : Le roman de la momie 2682 

Etude sur Georges Perec : W ou le souvenir 

d'enfance 
1278 

Etude sur Gide : Les faux-monnayeurs 3199 

Etude sur Guy de Maupussant : Le Horla : 

épreuves de français 
2249 

Etude' sur Hervé Bazin : vipére au poing 1571 

Etude sur J.M.G.Le Clézio : le chercheur d'or 1862 

Etude sur Jacques le Fataliste 1890 

E'tude sur Jean-Paul Sartre : Les mains sales 2431 

Etude sur Jean-Paul sartre : Les mouches 656 

Etude sur le conte philosophique voltairien 2430 

Etude sur le roman de tristan et isseut 2442 

Etude sur le roman naturaliste : épreuves de 

français premières L, ES, S, STT 
594 

Etude sur Léopold s. senghor : Ethiopiques 3928 

Etude sur les ailes de courage de George Sand : 

Symbolique du titre et Schémas actantiel et 

narratif 

3134 

Etude sur les écrivains Russes du 19 ème siecle 425 

Etude sur maitres et valets dans la comédie 

français du xviiie siécle 
741 

Etude sur Marcel Proust : un amour de Swann 2248 



Etude sur Marguerite Yourcenar : les nouvelles 

orientales 
419 

Etude sur Marguerite Yourcenar : les nouvelles 

orientales 
420 

Etude sur Marguerite Yourcenar : mémoires 

d`Hadrien 
2037 

Etude sur Maupassant et le roman : épreuves de 

français premières L, ES, S, STT 
3469 

Etude sur Maupassant et Renoir : une partie de 

campagne 
344 

Etude sur Maupassant, Une vie : épreuves de 

français, premières L, ES, S, STT 
1007 

Etude sur Molière : Amphitryon 1619 

Etude sur Moliere : de bourgeois gentilhomme 2815 

Etude sur Montesquieu : lettres persanes 595 

Etude sur Musset : les caprices de marianne 1247 

Etude sur Paul verlaine : Poémes saturniens 1478 

Etude sur Saint-Exupéry, Terre des hommes : 

épreuves de français 
904 

Etude sur Samuel Beckett en attendant Godot 4023 

Etude sur Sartre : les mots 3373 

Etude sur Stehen king : Shining 2427 

Etude sur Stendhal : La chartreuse de Parme 3900 

Etude sur Umberto Eco : le nom de la rose 3978 

Etude sur vercors : le silence de la mer 1252 

Etude sur Victor Hugo : Les châtiment 3706 

Etude sur Zola et le roman 116 

E'tude sur Zola, "Nana" 510 

Etude sur Zola, Germinal : épreuves de français 

premières L, ES, S, STT 
2889 

Etude titrologique de l'élève et la leçon de malek 

haddad 
829 

Etudes de linguistique appliquée : Approches des 

textes 
265 

Etudes de linguistique contrastive 3103 

Etudes des personnages dans les illusions perdues 

d'honoré de balzac 
802 

Etudes littéraire : Guillaume Apollinaire , Alcools 154 

Etudes sur Emile Zola : la bête humaine 2429 

Etudes sur les personnage mentionnés dans l'idjaza 

du cheikh 'Abd El Qadir El Fasy' 
544 

Etudes sur Victor Hugo : Les travailleurs de la mer 695 



Eugéne Ionesco : un chemin entre deux langues 

deux littératures 
1843 

Eugénie Grandet 370 

Eugénie Grandet 392 

Eugénie Grandet 393 

Eugénie grandet 394 

Eugénie grandet : tome 2 369 

Euréka ! : Mon dictionnaire orthographique pour 

écrire tout seul 
1334 

L'Europe Buissonnière : roman 754 

L'Europe de 1815 à nos jours : Vie politique et 

relations internationals 
1531 

L'évaluation de la production écrite en classe de 

Français Langue Etrangère, le texte argumentatif 

et le débat d'idées en troisième année secondaire. 

3004 

L'évaluation de l'écrit en classe de 3éme A.S 63 

L'évaluation des apprentissages dans une approche 

par compétences 
3619 

L'évaluation des productions complexes en 

français langue étrangére/seconde dans 

l'énseignement supérieur 

1708 

L'évaluation en F.L.E : Cas de la 2 ème année 

secondaire 
2326 

Evaluation et notation. 2364 

L'Evaluation Formative de la Compéhesion orale 

en 1ére. année secondaire 
1099 

L'évaluation formative et son rôle dans 

l'amélioration des productions écrites : Cas de 5 

ème primaire-école BOUKHARI Mohamed à 

KSAR-EL-BOUKHARI 

600 

évaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs 352 

évitez le Franglais parlez Français 2493 

L'évolution de la pensée sociale et morale de 

VICTOR HUGO dans les misérables 
4112 

l'evolution de l'ecriture hugolienne : Analyse des 

deux poémes " A une jeune fille " des odes et 

ballades " Souvenir de la nuit de 4" des chatiments 

3874 

L'excellence scolaire : une affaire de famille : Le 

cas des normaliennes et normaliens scientifiques 
1654 

Exercices audio de grammaire : grammaire 

progressive du français 
1952 

les exercices de classe dans le manuel de 4éme 

année moyenne 
567 

Exercices de grammaire française 1975 



Exercices de linguistique 2964 

Exercices de linguistique pour le texte littéraire 2665 

Exercices de linguistique pour le texte littéraire 2673 

Exercices de phonetique anglaise 1868 

Exercices de phonétique historique : Avec des 

rappels de cours 
2568 

Exercices de syntaxe transformationnelle du 

français 
782 

Exercices express : Cahier d'activités 

grammaticales 
2527 

L'exercisier : l'expression française pour le niveau 

intermédiaire : corrigé des exercices 
1348 

L'exil et le royaume 974 

Exil et quête d'identité dans rue des tambourins de 

taos amrouche. 
3082 

L'exil ou l'identité perdue dans les terrasses 

d'Orsol de Mohammed DIB 
788 

Les exilés du langage : Un siécle d'écrivains 

français venus d'ailleurs ( 1919-2000 ) 
1322 

Exils de langue 3044 

L'Existentialisme chez ALBERT CAMUS dans 

L'ETRANGER 
853 

L'existentialisme est un humanisme : Sartre 3868 

Experimental phonetics 2132 

L'explication de texte à l'oral 2446 

L'explication de texte à l'oral 2447 

L'explication de texte à l'oral 2448 

L'explication de texte à l'oral 2449 

L'explication de texte littéraire 664 

L'explication de texte littéraire 666 

l'explication littéraire : pratiques textuelles 863 

L'explication littéraire et le commentaire composé 3291 

Exploitation de la vidéo dans l'enseignement de la 

compréhension orale : application sur le conte en 

classe de 4 ème année primaire 

651 

Les exploits de Sherlock Holmes 1196 

L'exposé oral chez les étudiants de 1 ére année 

licence de science et de la technologie 
234 

L'express grammatical : révision et correction de 

textes 
2528 

L'expression de la doleur dans Le Serment par le 

sang de Faudel Slim 
870 

L'expression de l'hypothèse en français : entre 

hypotaxe et parataxe 
1216 



L'expression écrit en classe terminale 3 A.S 429 

L'expression français écrite et orale 1123 

L'expression française : écrite et orale 62 

L'expression orale 3253 

L'expression orale et l'expression écrite en français 745 

External influences on English : from its 

beginnings to the Renaissance 
2893 

Fable choisies : mises en vers 1694 

Fables 1691 

Fables : tome 2 1690 

Fables choisies de la fontaine : tome 1 1686 

La Face de l'Asie 1989 

Les facéties du français 3283 

Les Facéties du français 3405 

La faille : roman 137 

La faillite morale de ola politique occidentale en 

orient 
715 

Faire des enseignants 1522 

Faire traduire : Guide à l'intention de ceux qui 

voudraient , devraient , doivent ou pensent devoir 

faire traduire...mais ne savent... 

1918 

Faire une grammaire : faire de la grammaire 2251 

Faits de langue - faits de discours , données , 

processus et modèles : qu'est -ce qu'un fait 

linguistique ? .Vol.1 

3591 

Faits de langue - faits de discours : données , 

processus et modèle : q'uest-ce qu'un fait 

linguistique ? : Vol. 2 

3590 

Faits de langues : oral-écrit : formes et théoris 1021 

Faiza, le défi 3820 

Les fammes savantes 2928 

Le fantastique 2426 

Le fantastique 3295 

Le fantastique dans le roman "l e tour du monde 

en quatre -vingt jours " de Jules Verne 
182 

Fantastique île de Pâques 2813 

Le Fantôme de l'opéra 2571 

Faust et le second faust 1900 

La faute de l'abbé mouret 4120 

La faute de l'abbé mouret 4134 

Les faux - monnayeurs 1848 

Les Faux - monnayeurs : Gide 171 

Les faux amis en anglais 365 



Federico Garcia Lorca 2016 

Feminisme et idéologie : Etude de la chrysalide de 

A . Lemsine 
1756 

La femme Algerienne dans la révolution : : textes 

et témoignages inédits 
1628 

La Femme de trente ans 384 

La femme sans sépulture 1427 

Femmes d'Alger dans leur appartement 1429 

Les femmes en images : pour une approche 

sémiotique de la publicité sur supports fixes de 

Djezzy 

2457 

Des femmes en littérature 3363 

les femmes savantes : comédie 2954 

Les femmes savntes 2943 

Feu beau feu : poèmes 1365 

Feux du ciel 1158 

La fiche de lecture littéraire : méthode et corrigés 1048 

La fiche de lecture littéraire : méthode et corrigés 1049 

Fiches de phonétique 2280 

La fiction historique dans le Rocher de Tanios 

d'Amin Maalouf 
185 

Fiction narrative et hybridation générique dans la 

littérature française 
334 

Le fictionnel et le factuel dans le fleuve détourné 

de Mimouni Rachid 
3532 

La figure de l'enseignant dans des plumes et du 

goudron de christophe DESMURGER. 
606 

Les figures de style : et autres procédés 424 

Les figures des style 1738 

Les figures du discours 1696 

Les figures du livre : essai sur la coïncidence des 

arts dans à la recherche du temps perdu 
2902 

La Fille aux yeux d'or : Roman 379 

La Fille du marquis 1512 

Les filles du feu 3063 

Le film documentaire support de la vulgarisation 

scientifique et de la compréhension orale : Le cas 

des apprenants de la première année secondaire du 

lycée Khadidja Ben Ruissi. Médéa. 

2235 

Le fils du pauvre : roman 1634 

La Fin de l'intériorité 2266 

La finalité : fondements conceptuels et genèse 

linguistique 
1984 



Aux flancs du vase : suivi de polyphème et de 

poèmes inachevés 
3576 

Flaubert et la théorie littéraire : en hommage à 

Claudine Gothot-Mersch 
2605 

Fleurs de novembre 2881 

Les Fleurs d'Hiroshima 2990 

Les fleurs du mal 455 

Les fleurs du mal 456 

Les fleurs du mal 487 

Les fleurs du mal : un romantisme fondateur de la 

modernité poétique 
457 

Florilège de la poésie andalouse au féminin : 

poèmes 
2060 

Focalisation (s) : Saillance dans les 

langues:lexique,syntaxe,prosodie 
2109 

La focalisation dans les langues 1682 

La folie comme source du fantastique dans le 

Horla de Guy de Maupassant. 
2464 

La folie dans les terrasses d'Orsol et le sommeil 

d'Eve de Mohammed Dib. 
2072 

Les fondamentaux de la natation : initiation et 

perfectionnement pour tous : 170 exercices et 

séances de préparation 

3193 

Fondations de la linguistique : études d'histoire et 

d'épistémologie 
1109 

Fondement didactique de la traduction technique 1529 

Les fondements théoriques de l'inguistique : une 

approche linguistique 
3019 

La Fontaine : fables 1687 

La Fontaine : fables 3056 

La Fontaine par lui même 1144 

La Formation continue 675 

La formation de la pensée critique : théorie et 

pratique 
761 

Formation du sous developpement en Algerie : 

essai sur les limites du developpement du 

capitalisme 1830 - 1962 

556 

Forme et immaturité dans les romans stendhalien 526 

Forme et signification : Essais sur les structures 

littéraires de corneille à Claudel 
3516 

Former des apprenants responsables : Pour un 

environnement positif en classe 
238 

Former des enseignants professionnels : Quelles 

stratégies ? Quelles compétences ? 
1704 



Former en français langue seconde : Une 

pédagogie active 
2506 

Former et éduquer en contexte hétérogéne : Pour 

un humanisme du divers 
65 

Former les équipes éducatives 3168 

Formes et fonctions des relatives en fraçais : Etude 

syntaxique et sémantique 
1772 

Formes et normes sociolinguistiques : ségrégations 

et discriminations urbaines 
935 

Formes simples 2278 

Fort comme la mort 2763 

La fortune des rougon 4126 

La fortune des Rougon : Zola : figures du pouvoir 1189 

La foudre 1291 

Fouillis suivi de racisme et violence : poèmes 354 

Les fourberies de Scapin 2936 

La fracture islamique : demain, le soufisme ? 2855 

La fragmentation dans l'écriture dibienne : Le cas 

de L'infante maure de M.Dib. 
3345 

La fragmentation dans l'Ecriture dibienne : Le cas 

de l'infante maure et du sommeil d'éve. 
3346 

Fragments d'istoire et brins croyance 1722 

Fragments d'un discours théorique : nouveaux 

éléments de lexique littéraire 
1723 

Français : l'essentiel des notions , des exercices et 

leur corrigé détaillé 
3609 

Le français correct : guide pratique 1963 

Le français correct : guide pratique des difficultés 1967 

Le français dans le supérieur : fiches 

méthodologiques dinitiation à la communication 

écrite et orale : premier cycle universitaire , I.U.T., 

B.T.S., I.U.F.M. 

1667 

Le francais dernière des langues : histoire d'un 

procès littéraire 
3228 

Français des cités dans le roman: boumkoeur de 

Rachid Djidani 
3791 

Le français des dictionnaires : L'autre versant de la 

lexicographie française 
467 

Le français en Algerie : lexique et dynamique des 

langues 
3313 

Le Français en partage : les 50 plus belles histoires 

de la francophonie 
3895 

Le français et la littérature de jeunesse 669 



Le français langue étrangère et seconde : 

enseignement et apprentissage 
1317 

Le français langue seconde : un concept et des 

pratiques en évolution 
3973 

Le Français moderne : structures et 

fonctionnement 
1761 

Le français oral : les composantes de la chaine 

parlée 
3507 

Le français par les textes 1 : corrigés des exercices 3229 

Le français parlé au XXl siécle : Normes et 

variations dans les discours et en interaction : vol 

2 

81 

Le français parlé au XXl siécle : Normes et 

variations géographiques et sociales : vol 1 
82 

Le français que l'on parle : son vocabulaire, sa 

grammaire, ses origines 
1228 

Le français tout simplement 1179 

Français, Picard, Immigration : Une enquete 

épilinguistique 
1553 

François pétrarque : mon secret 2974 

La Francophonie dans le monde : 2004-2005 3936 

La Francophonie sans frontière : une nouvelle 

carthographie de l'imaginaire au féminin 
2570 

Francophonie-monde arabe un dialogue est -il 

possible ? : une interrogation prospective face aux 

enjeux de la mondialisation 

2918 

Frantz Fanon et la revolution algerienne dans l'an 

5 de la revolution 
681 

Frantz Fanon le probleme de colonisation dans le 

roman "Peau noire masques blancs 
503 

Franz Kfka : fables et mystifications 1022 

La fraternité en héritage : histoire d'u nne confrérie 

soufie 
644 

Les Frères Karamazov . Tome 1 1456 

Les Frères Karamazov : tome 2 1356 

Les Frères Karamazov : tome 2 1455 

Frontière du linguistique au sémiotique 210 

La fusion du factuel et du fictionnel dans 

Entendez-vous dans les montagnes de Maissa 

BEY. 

2345 

Le Gambit du cavalier : nouvelles 1620 

Gamra : la mariée de Kef Larous : roman 3733 

Gazelle après minuit 55 



Les générateurs et leurs dimensions culturelles et 

mythiques dans la jalousie d'Alain ROBBE-

GRILLET 

1344 

Genet, Proust : chemins croisés 588 

Le génie de la langue francaise : étude sur les 

structures imaginaires de le description 

linguistique à l'age classique 

3699 

Genitrix : roman 2790 

Des genres aux textes : essais de sémantique 

interprétative en littérature de langue anglaise 
984 

Genres et formes de la poésie 2295 

Les genres littéraires 3735 

Les genres littéraires 3736 

Les genres littéraires et l'ambition anthropologique 

au dix-huitième siècle : expériences et limites 
1524 

La Géographie active 1824 

Géographie de la faim : le dilemme Brésilien pain 

ou acier 
999 

Géographie de l'Afrique du nord ouest 1350 

Géographie de l'Afrique tropicale et australe 2237 

Géographie de l'Allemagne et des états alpestres 1160 

Géographie des langues 900 

Géographie du Japon 3227 

La Géographie humaine du monde musulman 

jusqu'au milieu du premier siècle : Les travaux et 

les jours 

2891 

Géopolitique de la francophonie : un nouveau 

souffle ? 
433 

Géopolitique de la francophonie : Un nouveau 

souffle ? 
434 

Géopolitique de l'islamisme 2471 

Georges Dandin 2952 

Germinal 4123 

La gestion de la classe 1662 

La gestion discursive de la relation 

interpersonnelle dans la classe de français 
3491 

La gestion poétique du discours politique chez 

Aimé Césaire : de ferrements à moi, laminaire 
2871 

The glass menagerie 4049 

La gloire de mon père : Souvenirs d'enfance 3163 

A glossary of phonology 989 

Goupi-mains rouges 3991 

Gouverneurs de la rosée : roman 3512 



A grain of wheat 4025 

La grammaire 2030 

Grammaire 2452 

Grammaire : livre 17 - syntaxe,1 1935 

La Grammaire : methodes et notions 3803 

La grammaire : phonologie, morphologie, 

lexicologie: Tome 1 
1778 

La grammaire : Syntaxe : tome 2 1782 

La grammaire : syntaxe : tome 2 3806 

Grammaire 1572 2422 

Grammaire appliquée de l'anglais : avec exercices 

corrigés 
798 

Grammaire arabes à l'usage des arabes : traduction 

française et commentaire des eléments d'arabes, 

morphologie et syntaxe : tome 2 

1944 

Grammaire bleue : la grammaire française en 80 

leçon : enfin une grammaire qui permet aux 

parents d'aider leurs enfants. 

2732 

Grammaire critique du français 4052 

Grammaire critique du français 4054 

La Grammaire d'aujourd'hui : Guide alphabétique 

de linguistique française 
260 

Grammaire de la prédication seconde : formes, 

sens et contraintes 
1749 

Grammaire de l'allemand : formes et fonctions 1199 

Grammaire de l'arabe 2534 

Grammaire des métamorphoses : référence, 

identité, changement, fiction 
96 

Grammaire descriptive de la langue française 1555 

La grammaire du français 1743 

Grammaire du français : du mot au texte 262 

Grammaire du francais classique et moderne 4027 

Grammaire du sens et de l'expression 1045 

Grammaire du verbe français : des formes au sens 2539 

Une grammaire électronique du français 84 

Grammaire élémentaire de l' ancien français 214 

La grammaire en FLE 3997 

Grammaire explicative de l'anglais 3435 

La grammaire facile : les règles essentielles en 50 

fiches 
3696 

Grammaire fondamentale de l'anglais : avec 

exercices et corrigé 
2612 

La grammaire française 475 



Grammaire française : mise à niveau : supérieur, 

formation continue. Volume 1 
3249 

Grammaire française 1586 1005 

Grammaire française de l'étudiant en 60 fiches et 

QCM 
3871 

La grammaire française en fiches 1936 

Grammaire française et impertinente 1719 

Grammaire française par les textes : approche 

énonciative 
927 

Grammaire générale et raisonnée 2475 

Grammaire historique de la langue française 3093 

Grammaire méthhodique du francais 3426 

Grammaire méthodique du français 3197 

La grammaire moderne : description et éléments 

pour sa didactique 
3246 

La grammaire nouvelle : la comprendre et 

l'enseigner 
3035 

Une grammaire pour écrire : Essai de grammaire 

stylistique 
1489 

La grammaire pratique : 20 leçons pour un 

français 
1120 

Grammaire progressive du français avec 400 

exercices 
835 

grammaire progressive du français avec 600 

exercices 
1953 

Grammaire rénovée du Français 4050 

Grammaire structurale du français : la phrase et les 

transformations 
1483 

Grammaire structurale du français : le verbe 1482 

Grammaire structurale du français : nom et 

pronom 
1481 

Grammar 3778 

Grammar practice : For upper intermediate 

students 
4029 

Grammars in contact : a cross-linguistic typology 3322 

Grammaticalisation et changement linguistique 2716 

Grammaticalisation et réanalyse : approches de la 

variation créole et française 
2417 

grammaticalité : traditions et modernités 3294 

Le Grand cirque 1159 

Grand dictionnaire : Linguistique & sciences du 

langage : 3000 articles 100 dossiers 

encyclopédiques 

1484 



Grand dictionnaire : Synonymes & Contraires : 

200000 Synonymes - 80000 Contraires 
2465 

Le grand dictionnaire encyclopédique : De la 

langue française du XXIsiécle ....... 
313 

Grand dictionnaire étymologique & historique du 

français 
2917 

Le grand dictionnaire hachette-oxford : français-

anglais. anglais-français = The Oxford-Hachette 

french dictionary 

1993 

Grand dictionnaire larousse chambers : Anglais, 

Français - Français, Anglais 
911 

Le grand inquisiteur, naissance d'une figure 

mythique aux XIXe siècle 
2305 

Grand larousse : nouveau pogramme : la vie 

économique 
2497 

Grand larousse : nouveau pogramme : les oeuvres 

artistiques et littéraires 
2499 

grand larousse : nouveau programme : index 

général 
2501 

Grand larousse : nouveau programme : le monde 

géopolitique 
2496 

Grand larousse : nouveau programme : le monde 

vivant 
1938 

Grand larousse : nouveau programme : les 

religions 
1939 

Grand larousse : nouveau programme : l'homme 

en société 
2498 

Grand larousse : nouveau programme : sport . jeux 

et loisirs 
1940 

Grand larousse : nouveau programme : sports . 

jeux et loisirs 
2500 

Grand larousse : nouveau programme :les sciences 

et les techniques 
2495 

Grand larousse : nuoveau programme 1941 

Grand larousse encyclopédique : Tome cinquiéme 

.Filar - Hydra 
48 

Grand larousse encyclopédique : Tome deuxiéme 

.Bauf - Cher 
12 

Grand larousse encyclopédique : Tome dixiéme . 

Stria - Zyth 
10 

Grand larousse encyclopédique : Tome huitiéme . 

Orm - Rals 
8 

Grand larousse encyclopédique : Tome neuviéme . 

Ram - Stre 
9 



Grand larousse encyclopédique : Tome onzieme : 

Supplément 
1942 

Grand larousse encyclopédique : Tome premier.A 

- Baue 
13 

Grand larousse encyclopédique : Tome quatréme . 

Desf - Filao 
14 

Grand larousse encyclopédique : Tome Septiéme 

.Mali - orly 
7 

Grand larousse encyclopédique : Tome troisiéme 

.Ches - Desé. 
11 

Grand larousse encyclopidédique : Tome Sixiéme 

. Hydre - Malh 
6 

Le grand Maghreb (Algérie , Libye , Maroc , 

Mauritanie , Tunisie) : Mondialisation et 

construction des territoires 

734 

Le Grand Meaulnes 1718 

Grand mounged : Français- arabe =  2246 المنجد الكبير 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Couv - Ento : tome 3 

3442 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Entr - Gril : tome 4 

3443 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Grim - Lil : tome 5 

3444 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Raiso - Sob : tome 8 

3446 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française : Suc - Z : tome 9 

3447 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française = A - Bio : volume 1 

3450 

Le grand Robert de la langue française : 

dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française = Bip - Cout :tome 2 

3441 

Grand usuel larousse : Dictionnaire 

encyclopédique : volume 1: A- cinoche 
1 

Grand usuel larousse : Dictionnaire 

encyclopédique : volume 2 : Cinq - fonceuse 
25 

Grand usuel larousse : Dictionnaire 

encyclopédique : volume 3 : foncier - mandragore 
2 

Grand usuel larousse : Dictionnaire 

encyclopédique : volume 4 : Mandrill - Quercitron 
26 



Grand usuel larousse : Dictionnaire 

encyclopédique : volume 5 : atlas 
3 

La Grande maison : roman 1364 

La Grande meute 3992 

Les grandes dates de la litterature française 1238 

Grandes eaux noires : le premier livre de 

littérature nigérienne en français 
2239 

De grandes espérances 1389 

Les Grandes espérances 1393 

Les Grandes familles : la fin des hommes 1474 

Les grandes oeuvres de la littérature française 1267 

Les Grandes théories de la linguistique : De la 

grammaire comparée à la pragmatique 
3187 

Les grandes théories de la linguistique : De la 

grammaire comparée à la pragmatique 
3188 

Les grandes théories du théatre 2197 

Les grands cimetières sous la lune 672 

Les grands classiques de la littérature anglaise et 

américaine 
996 

Les grands initiés 3639 

Les grands mouvements littéraires européens 1151 

Les grands romans français 2113 

The grapes of wrath 3172 

La graphie de l'horreur : essai sur la littérature 

algérienne (1990-2000) 
2924 

Great expectations 1395 

Grevisse : Exercices de grammaire française 1972 

Le grotesque 2227 

Le grotesque : théorie, généalogie, figures 3117 

Le grotesque comme masque du tragique dans Et 

les chiens se taisaient, La trgédie du Roi 

Christophe et Une saison au Congo d'Aimé 

Césaire 

570 

Les groupes D'intéret : Action collective et 

stratégies de représentation 
3610 

La guerre de troie n'aura pas lieu : pièce en deux 

actes 
1885 

La guerre des boutons 3204 

La guerre des langues : Et les politiques 

linguistiques 
963 

La guerre des mondes : roman 4038 

Guerre et civilisation 3890 

La Guerre et la paix . Tome 1 3864 



La Guerre et la paix . Tome 2 3856 

La guerre intelligente 3632 

La guerre révolutionnaire du Vietnam : Histoire, 

techniques et enseignements de la guerre 

Américano-Vietnamienne 

775 

Les Guerres insurrectionnelles et révolutionnaires 

de l'antiquité à nos jours 
774 

La guerrre et la paix Tome 3 3866 

Guide anglais français de la traduction 2827 

Guide de grammaire française 1085 

Guide de la littérature américaine : des origines à 

nos jours 
3284 

Guide de la littérature britannique : des origines à 

nos jours 
3285 

Guide de l'analyse littéraire 2486 

Guide de Méthodologie de la recherche post- 

graduée : Mémoires de licence et de magistére , 

thése.............. 

4099 

Guide de sémiologie en IRM 261 

Guide Emile Zola 3160 

Guide pédagogique : Expression orale cycle 3 641 

Guide Pratique de la traduction 2826 

Guide pratique de l'écrit 772 

Guide pratique du français sans fautes : 

Orthographe, grammaire et conjugaison 
1321 

Guide pratique pour rédiger en anglais 1284 

Guides de grammaire française 1077 

Gustave Flaubert 1595 

Habel : roman 1374 

Hachette & De Agostini : Mini dictionnaire: 

français-italien, italien-français 
367 

Hachette & Oxford : Mini dictionnaire: Français- 

Anglais, Anglais- Français 
2315 

Hachette & Oxford: Dictionnaire de poche : 

Français-Anglais, Anglais-Français 
3052 

Hachette le dictionnaire du français : 60000 mots : 

langue française avec phonétique et étymologie 
2794 

L'hallucination dans l'art d'écrire dans l'attentat de 

" YASMINA KHADRA " 
4083 

Hamlet 3673 

Hamlet 3681 

Hamlet : l'ombre et la mémoire 3875 

The handbook of english for sepcific purposes 3766 



Hard times 1390 

Hard times 1398 

Heinrich Mann : l' écrivain dans son temps : essais 

sur la littérature française ( 1780 - 1930 ) : Lades, 

Stendhal, Victor Hugo, Sand, Zola, Anatole 

france, ... 

2139 

L'hercule sur la place 1154 

L'héritage spirituel de Malraux 3808 

Hernani Ruy Blas 2211 

L'Herne Saussure : Ferdinand de Saussure 847 

Des heroines algeriennes dans l' histoire 3146 

Le héros de Zola au féminin dans thérèse raquin 350 

Le Héros problématique dans le fleuve détourné 

de Rachid MIMOUNI 
2375 

Le Héros référentiel dans Les jardins de lumière, 

Samarcande et Léon l'Africain d'Amin Maalouf. 
1032 

Histoir de l' islam et des musulmans en france : du 

moyen age a nos jours 
247 

L'Histoire au féminin dans Bleu blanc vert de 

Maissa BEY 
2057 

Histoire de demain 1713 

Histoire de Gil blas de Santillane : t ome 2 2574 

Histoire de Gil Blas de Santillane : tome 1 2575 

Histoire de la grandeur et de la décadence de 

César Birotteau 
374 

Histoire de la grandeur et la décadence de César 

Birotteau 
382 

Histoire de la guerre d'' Espagne : Tome 1 = The 

spanish civil war 
3836 

Histoire de la guerre d'Espagne : Tome 2 = The 

spanish civil war 
3837 

Histoire de la langue française 1067 

Histoire de la linguistique : des origines au XXe 

siècle 
3006 

Histoire de la littérature : enjeux 414 

Histoire de la littérature anglaise 213 

Histoire de la littérature anglaise 2170 

Histoire de la littérature anglaise 3368 

Histoire de la littérature arabe : des origines de la 

fin du XVe siècle de J.C. 
735 

Histoire de la littérature arabe moderne : Tome1 : 

1800 - 1945 
2171 

Histoire de la litterature Canadienne 439 

Histoire de la littérature de l'antiquité à nos jours 208 



Histoire de la littérature du maghreb : littérature 

francophone 
815 

Histoire de la littérature française 1249 

Histoire de la littérature française 3942 

Histoire de la littérature française : voyage guide? 

dans les lettres du XIe au XXe sie?cle 
910 

Histoire de la littérature française du 19ème siècle 3932 

Histoire de la littérature irlandaise 440 

Histoire de la littérature Négro-Africaine 2359 

Histoire de la pensée linguistique : analyse du 

langage et réflection linguistique dans la culture 

occidentale , de l'Antiquité au 19 ème siècle 

3782 

Histoire de la poésie du 16e au 18e siècle 1724 

Histoire de la poésie française 2463 

Histoire de la sémiotique 2148 

Histoire de la Turquie 2709 

Histoire de l'Afrique :Tome 1 : Des origines au 16 

ème siècle 
1226 

Histoire de l'Afrique : colonisation , 

décolonisation , indépendance : avec 33 cartes 

d'André Leroux : tome 3 

1227 

Histoire de l'afrique du nord : Tunisie - algérie - 

maroc des origines à la conquete arabe (647 ap. J. 

- C.) 

2304 

Histoire de l'école malikite en orient jusqu' à la fin 

du moyen âge 
502 

Histoire de littérature française au 17 ème siècle . 

Tome 2 , l' époque de Pascal 
104 

Histoire des littératures : littératures anciennes, 

orientales et orales : tome 1 
3315 

Histoire des littératures : tome 3 3314 

Histoire des marionnettes 454 

Histoire des pirates et des corsaires 933 

Histoire des relations internationales Tome 1 : de 

1919-1945 
1532 

Histoire des stylistiques 2327 

Histoire des théories de l'argumentation 899 

Histoire des théories du temps dans les 

grammaires françaises 
1720 

Histoire du colonialisme 1530 

Histoire du comité international de la croix-rouge : 

De Saragevo à Hiroshima 
1526 

Histoire du commerce 2542 



Histoire du devellopement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume VI. Le vingtiéme siécle 

dans l'histoire mondiale .Les sciences et leurs 

applications . Tome 1 

1597 

Histoire du languedoc 3519 

Histoire du Liban 3038 

Histoire du monde : l'antiquité 2994 

Histoire du monde : le moyen age : Afrique, 

Amérique, Monde Musulman; Extreme-Orrient 
1490 

Histoire du monde actuel 1990 - 2000 2552 

Histoire du monde de 1492 à 1789 1331 

Histoire du monde de 1789 à 1918 4098 

Histoire du monde de 1918 à nos jours : Afrique, 

Amérique, Europe, Extrème-Orient, Océanie . 
3427 

Une histoire du sens : panorama de la sémantique 

linguistique depuis bréal 
2503 

Histoire du théâtre européen. : de l'Antiquité au 19 

ème siècle 
731 

Histoire d'un voyage en la terre de Brésil 2573 

Histoire et fiction dans " l'Attentat " de Yasmina 

Khadra 
2172 

Histoire et mémoire dans loin de médine d'Assia 

DJEBAR 
2825 

Histoire générale des civilisations : l' époque 

contemporaine : à la recherche d'une civilisation 

nouvelle : tome 7 

1259 

Histoire générale des civilisations : le 19 ème 

siècle : l''apogée de l'expansion Européenne 1815 - 

1914 : tome 5 

3631 

Histoire générale des civilisations : les 16 ème et 

17 ème siècles : la grande mutation intellectuelle 

de l'humanité l'avénement de la science moderne e 

l' expansion de l'Europe : tome4 

3008 

Histoire générale du travail : préhistoire et 

antiquité : tome 1 
3174 

L'histoire littéraire 3933 

Histoire littéraire du XIXe siècle 1683 

Histoire littéraire du XVIIIe siècle 2714 

histoire universelle : tableau général de l'humanité 

: tome 1 
1495 

histoire universelle : tableau général de l'humanité 

: tome 2 
1519 

Histoires ou contes du temps passé : avec des 

moralités 
3208 

Historical linguistics 3626 



History of english : a resource book for students 2818 

Hommage à Kateb Yacine 2181 

L'Homme de leur vie 858 

Un Homme de trop : roman 1029 

L'homme foudroyé 1017 

L'Homme révolté 975 

L'homme révolté 979 

Un homme se penche sur son passé 1208 

Des Hommes dans le soleil 2324 

Les Hommes de la route 1041 

L'honneure et la gloire chez corneille et racine 

Dans" le Cid " et " phédre " 
2367 

Honoré de Balzac 3242 

Le horla 2775 

L'Hôtel du nord 1268 

L'humour 1585 

Le Hussard bleu 3074 

L'hypotexte homérique dans Ulysse from Bagdad 

d'Eric-Emmanuel SCHMITT : entre croisement 

textuel et brassage culturel 

2082 

Ibn khaldoun et les sept vies de l'islam 2745 

Ibn Khaldun et les sept vies de l'islam =  2744 ابن خلدون 

Ibn sina pocket : English dictionary =   قاموس ابن
عربي  -سينا : إنجليزي   

2224 

An ideal usband 4043 

L'Idée du bonheur : dans la littérature et la pensée 

françaises au 18 ème siècle 
2806 

Des idees claires pour enseigner : Epreuve orale 

d'entretien- 1 ére partie 40 questions- réponses : 

tome 2 

1006 

L'Identification des topiques dans les dialogues 1981 

L'identité chez Malek Haddad dans l'élève et la 

leçon 
2047 

Identité coplexe , vue à travers le prisme des 

appartenances dans les oeuvres d'Amine Maaloof 
561 

Identité culturelle " bleu blanc vert " de Maissa 

Bey 
2164 

L'identité culturelle chez Mouloud Feraoun dans le 

fils du pauvre 
1121 

Identité culturelle dans <>de Maissa Bey 196 

L'identité culturelle dans succession ouverte de 

Driss CHRAIBI 
1465 



L'identité dans " l'enfant de sable" de tahar ben 

jelloun 
127 

L'identité entre l'amour et la mort 521 

Identité et altérité dans " Le village de l'Allemand" 

de boualem SANSAL 
552 

Identité et altérité dans l'équation africaine de 

Yasmina Khadra 
2844 

L'identité et l'acculturation dans ce que le jour doit 

à la nuit de" Yasmina Khadra " 
1659 

L'identité migratoire dans la nuit des origines de 

Nourredine Saadi. 
824 

L'idéologie dans le quaiz aux fleurs ne répond plus 

de Malek Haddad 
3122 

idéologies et sociétés 2733 

l'idiome d'alger ou dictionnaire français-arabe et 

arabe-francais : principes grammaticaux de cette 

langue 

938 

Idiomes, fleurs obscures : actes des colloque du 

centre de recherches litteraires pluridisciplinaires 

et du centre d'etudes occitanes : térritoire, 

lexicologie et création littéraire au XIX siècle 

1018 

Ifriquiya : littératures de Tunisie =  2228 آداب تونسية 

Il était trois fois ... : roman 3129 

L'ile 2865 

L'ile au trésor 3754 

L'ile au trésor 3756 

L'île au trésor 3755 

L'île au trésor 3757 

L'ile des esclaves : comédie en un acte 1725 2728 

L'ile d'espérance : roman 3365 

Les ilences du colonel Brambel : suivi des les 

discours et nouveaux du docteur r O'Grady 
2802 

The iliad =  2178 اإللياذة 

Iliade 2180 

Les Illuminés 3060 

Illusions perdues 397 

Illusions perdues 404 

Illusions perdues d'Onoré De Balzac 2230 

An illustrated dictionary of data processing 

computing and office automation : English - 

Arabic =   معجم مصطلحات المعلوماتية و الحاسبات
عربي -االلكترونية و االلية : انكليزي   

1266 

L'illustration de l'etude sociocritique dans l'œuvre 

de tahar Djaout "les chercheurs d'os". 
2069 



L'image de la diversité des langues dan la 

disparition de la langue françiase de Assia DJebar 
2119 

L'image de la femme algerinne dans la jeune fille 

et la mére de leila Marouane 
1447 

L'image de la femme dans " Loin de médine " 

d'Assia DJEBAR 
314 

L'image de la femme dans madame Bovary 

Gustave Flaubert 
60 

L'image de la misère dans Germinal 2492 

L'image de la société dans " L'OPIUM et le baton 

" de Moulude MAMMERI 
2418 

Image de la société kabyle dans les chemins qui 

montent de mouloud feraoun 
83 

L'image de la sosiété parisienne au XIX éme siécle 

à travers la fille aux yeux d'or de Balzac 
80 

L'image de la vieillesse dans la littérature à travers 

l'oevre de Pierre Pelot :le coeur sous la cendre 
2222 

L'image de la ville à travers ville cruelle de 

Mongo Beti 
273 

L'image de l'Afrique dans les littératures 

coloniales et pots-coloniales 
3104 

L'image de l'Algérien dans l'oeuvre de Guy de 

MAUPASSANT : Cas de la nouvelle: " AU 

SOLEIL". 

3710 

L'image de l'Arabe dans l'Exil et le Royaume 

d'Albert CAMUS 
3137 

L'image de l'autre dans"thérèse raquin" d'Emile 

ZOLA 
1588 

L'image de l'enfant à travers l'infante maure de 

Mohamed Dib 
3786 

L'image de l'étrangère dans Agar D' albert Memmi 101 

L'image de l'héroine dans carmen de prosper 

mérimée 
1618 

L'image de l'orphelin dans " le pain noir " de 

Georges Emmanuel Clancier 
2912 

L'image et les signes 2283 

L'image littéraire de l'immigration dans Les Boucs 

de Driss CHRAIBI 
2351 

Les Images chez Claude Simon : des mots pour le 

voir : ouvrage publié avec le concours du conseil 

de la vienne et de la ville de poitiers 

728 

Les images de la femme dans les nouvelles 

orientales de Marguerite Yourcena 
2660 

Images et livres de france 1685 

L'imaginaire linguistique 2191 



Imaginaires de la ponctuation dans le discours 

littérature (fin XIXe siècle - début XXIe siécle) 
2231 

L'imam Ali Ibn Abi Taleb le quatrième calife de 

l'islam =  اإلمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
3418 

Immersion, bilinguisme et interaction en classe 1905 

L'immoraliste 1857 

L'impact de la compréhension orale du conte sur la 

production orale : cas des élèves de la deuxième 

année moyenne 

636 

L'impact de la peinture dans les enfants du 

nouveau monde de Assia Djebbar 
2052 

L'impact de la société dans les écrits de Mouloud 

Mammeri 
2343 

L'impact de l'enseignement de l'oral pragmatique 

dans le développement de la compétence orale : 

Cas des élèves de 1ere année moyenne 

2870 

l'impact de l'enseignement explicite des stratégies 

d'écoute en compréhension orale : Cas des éléves 

de 2éme année moyenne 

3553 

L'impact de l'image fix illustrative sur la 

compréhension écrite d'un conte : Cas des 

apprenants de la 4émé année primaire Ecole 

(NECH ABDELKADER à AZIZA 

3336 

L'impact des TIC sur l'apprentissage du FLE : Cas 

des étudiants de master 1au département des 

lettres et des langues (Médéa 

3538 

L'impact du pèlerinage dand l'oeuvre de dient " le 

pèlerinage à la maison sacrèe d'allah " 
3708 

The impact of PQRST strategy on EFL learners' 

reading comprehension : The case of second year 

English students at Medea University 

4082 

The impact of the competency based approach on 

pupils'motivation : Acase study of second year 

pupils of Kamel Zemirline middle school -Medea- 

3348 

l'imparfait dit narratif 896 

L'impersonnel : la personne, le verbe, la voix 1300 

Implementation of total physical response method 

in teaching English Language : a case studay of 

preparatory children at my Little World 

Montessori Kindergarten- Medea 

609 

Implicites ,Stéréotypes ,Imaginaires 142 

L'importance de la comprèhension Et de l' 

experssion orale pour une appropriation d'une 

compètence discursive en FLE cas des èlèves des 

classes terminales aux lycèes algèriens 

2309 



L'importance du symbolisme alchimique dans la 

quéte de Santiago dans l'oeuvre de Paulo Coelho " 

L'alchimiste " 

1552 

The importance of being earnest 4044 

L'impossible réconciliation entre L'enfant de sable 

et la nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun 
3542 

L'incarnation de l'existentialisme dans les 

peronnages de la pièce théatrale huis clos de Jean 

Paul Sarter 

3045 

L'incendie : roman 1366 

Incidences 1855 

L'incipit dans le roman "Le noeud de vipéres" de 

francois MAURIAC 
823 

Indiana 3582 

Les indices de la cohérence textuelle dans les 

productions des apprenants diagnostic et 

remédiation : Cas des étudiants de première année 

LMD spécialité langue française. 

1769 

Ineffacer : l'oeuvre et ses fins : esthétiques et 

poétiques des XXe et XXIe siècles 
916 

L'infante maure : roman 1383 

L'infinitif dit de narration 1561 

L'influence de l'absurde camusien sur l'écrit de 

Tamer Zakaria 
3799 

L'influence des représentations sociolinguistiques 

et du milieu socioculturel sur l'apprentissage du 

français langue étrangère : Cas des élèves de 

Ténès ( Chlef ) 

2633 

The influence of teaching foreign language on 

students pronunciation of the first foreign 

language =   اثر تدريس لغة اجنبية ثانية في لفظ الطلبة للغة
 االجنبية االولي 

141 

L'initiation 2647 

Initiation à la lexicologie française de la néologie 

aux dictionnaire 
1800 

Initiation à la linguistique 4101 

Initiation à la linguistique 4102 

Initiation à la linguistique : cours et applications 

corrigés 
473 

Initiation à la linguistique : cours et applications 

corrigés 
474 

Initiation à la linguistique et aux sciences du 

langage 
1663 

Initiation à la linguistique française 4156 



Initiation à la rédaction scientifique : suivi de 

comment étudier une oeuvre romanesque en 

litterature négro-africaine 

686 

Initiation à la sémantique du langage 472 

Initiation à la stylistique 2510 

Initiation a la traductique 2182 

Initiation a la version anglaise 1957 

Initiation à l'histoire de la langue française 3899 

Initiation à l'intertextualité 1860 

Initiation à l'islam 2085 

Initiation au théme anglais 1730 

Initiation raisonnée à la phonétique de l'anglais 3411 

Innovation and Change in English Language 

Education 
4059 

L'inscription du lecture dans (a quoi rèvent les 

loups) de Yasmine Khadra 
4103 

L'insertion des élèves en difficultés dans 

l'apprentissage du F.L.E 
4118 

Les Institutions religieuses 3156 

Instruments et ressources électroniques : pour le 

français 
2046 

L'Insurgé 3945 

L'insurgé 3948 

L'insurgé 3949 

L'intégration de l'interculturel lors d'une séance de 

compréhension orale par le biais de la vidéo : Cas 

des éléves de 3éme année secondaire. 

2868 

L'intégration des élèves en difficultés dans 

l'apprentissage du FLE 
591 

Interaction espace et personnage dans 2084: la fin 

du monde de Boualem SANSAL 
4094 

Interactions verbales, didactiques et apprentissages 

: Recueil; traitement et interprétation didactiques 

des données langagières en contextes scolaires 

2007 

L'interculturel dans l'apprentissage du français 

langue etrangére au primaire algerien 
3568 

L'interculturel dans l'enseignement /apprentissage 

du FLE en Algérie : étude de cas 4éme année 

moyenne. 

647 

L'interlocution comme paramètre 3511 

International english : A guide to the varieties of 

standard english 
3905 



Interpréter et trduire : actes de colloque 

international des 25 et 26 novembre 2005 : faculté 

de Droit de Toulon 

3770 

Interpréter pour traduire 3656 

Interpréter pour traduire 3657 

L'intertexte à l'oeuvre dans les littératures 

francophones 
2755 

L'intertextualité : Mémoire de la littérature 3578 

L'intertextualité : mémoire de la littérature 3580 

L'intertextualité dans le roman contemporain de 

langue anglaise 
4028 

Intertextualité et écriture de l'Histoire dans le texte 

posthuma "Le Dernier été de la raison" de Tahar 

DJAOUT. 

3339 

L'intertextulité : mémoire de la littérature 3579 

Intervenir en public : Le guide pratique 763 

Intonation du français 2737 

Une introduction à la didactique de la grammaire 

en français langue étrangére 
3238 

Introduction à la langue du XVIIe siecle : Syntaxe 3581 

Introduction à la langue française suivie d'une 

grammaire 1531 
1479 

Introduction à la lecture sémiotique 2896 

Introduction à la lexicologie : sémantique et 

morphologie 
2547 

Introduction à la lexicologie : sémantique et 

morphologie 
2548 

Introduction à la lexicologie : Sémantique et 

morphologie 
2549 

Introduction à la lexicologie explicative et 

combinatoire 
2837 

Introduction a la linguistique 1793 

Introduction à la linguistique 1792 

Introduction a la linguistique : Volume 2 2835 

Introduction à la linguistique contemporaine 304 

Introduction à la linguistique contemporaine 305 

Introduction à la linguistique française . Tome 1, 

notions fondamentales, phonétique, lexique 
1112 

Introduction a la linguistique française : 

syntaxe,communication,poétique :tome 2 
1665 

Introduction à la linguistique française : Tome 2 , 

syntaxe , communication , poétique 
1111 

Introduction à la littérature berbère : le récit 

habiologique : tome2 
844 



Introduction à la littérature française 492 

Introduction à la méthodologie de la recherche : 

Guide pratique pour étudiants et professionels des 

services sociaux et sanitaires 

3880 

Introduction à la pédagogie 2882 

Introduction à la phonétique historique du français 1566 

introduction à la poésie 2588 

Introduction à la poésie moderne et contemporaine 2578 

Introduction à la poésie moderne et contemporaine 3974 

Introduction à la poétique : approche des théories 

de la littérature 
1352 

introduction à la poétique : approche des théories 

de la littérature 
1354 

Introduction à la pragmatique 1791 

Introduction à la pragmatique : les théories 

fondatrices : actes de langage, pragmatique 

cognitive, pragmatique intégrée 

887 

Introduction à la pragmatique : les théories 

fondatrices: actes de langage, pragmatique 

cognitive, pragmatique intégrée 

888 

Introduction à la rhétorique : Théorie et pratique 3357 

Introduction à la sémantique 3623 

Introduction à la sociologie 422 

Introduction à la stylistique 929 

Introduction à la stylistique 930 

Introduction à la stylistique 953 

Introduction à la traductologie : penser la 

traduction 
2018 

Introduction à la traductologie : penser la 

traduction: hier, aujourd'hui, demain 
2021 

Introduction à la vie littéraire au XVIIe siècle 3882 

Introduction à la vie littérature du 16 ème sciecle 2845 

Introduction à l'analyse de l'image 2282 

Introduction à l'analyse des textes classiques : 

éléments de rhétorique et de poétique du 20e 

siècle 

1699 

Introduction à l'analyse des textes classiquues : 

éléments de rhétorique et de poétique du XVIIe 

siècle 

1701 

Introduction à l'analyse du poème 1351 

Introduction à l'analyse du poème 1353 

Introduction à l'analyse du roman 3380 

Introduction à l'analyse du roman 3381 

Introduction à l'analyse du roman 3383 



introduction à l'analyse du théatre 3528 

Introduction à l'analyse du théâtre 3237 

Introduction à l'analyse linguistique : rappels de 

cours et exercices corrigés 
2001 

Introduction à l'analyse stylistique 1741 

Introduction à l'analyse stylistique 1742 

Introduction à l'ancien français 3386 

Introduction à l'anlyse des oeuvres traduites 3430 

Introduction à l'archeologie 4064 

introduction A l'economie politique 557 

Introduction à l'histoire de la langue française 3211 

Introduction à l'intertextualité 3235 

Une introduction à l'orthographe grammaticale : 

Manuel d'auto-formation 
1809 

Introduction aux grandes théories du roman 1057 

Introduction aux grandes théories du roman 1058 

Introduction aux grandes théories du roman 1059 

Introduction aux littératures francophones : 

Afrique , Caraïbe , Maghreb 
3048 

Introduction aux méthodes quantitatives en 

sciences humaines et sociales 
3501 

Introduction aux théories de la communication : 

Analyse sémio-pragmatique de la communication 

médiatique 

3236 

An Introduction to applied linguistics 3628 

An introduction to applied linguistics 3629 

An introduction to critical discourse analysis in 

education 
3481 

An introduction to discourse anlysis : theory and 

method 
1807 

An introduction to language et communication 3697 

An introduction to sociolinguistics 2176 

L'Intrus 1622 

L'inutile beauté 2774 

Invectives : quand le corps reprend la parole 1882 

Inventaire thématique et syntagmatique du 

français fondamental 
1764 

Inventaire Voltaire 4012 

An investigation of redundancy in academic 

writing : Case study first year english students of 

Yahia Fares Medea University 

1752 



An investigation of the effects of implementing 

CLIL instruction teaching English to first year 

PPE students at University Yahia Fares of Medea 

610 

Invisible man 1550 

Iphigénie : tragédie 1674 3333 

L'ironie dans le roman de pierre sang papier ou 

cendre de Maissa Bey. 
590 

L'ironie et l'humour à travers : Le Magasin des 

suicides de Jean Teulé. 
2386 

L'ironie littéraire : essai sur les formes de l'écriture 

oblique 
2095 

Isabelle : la symphonie pastorale : paludes 1853 

L'islam 3496 

L'islam 3723 

L'islam , l'autre et la mondialisation 1090 

Islam and the race question 2322 

L'islam au siècle des lumières : image de la 

civilisation islamique chez les philosophes 

français du XVIIIe siècle 

3049 

Islam et capitalisme 3473 

L'islam et la morale des sexses 254 

l'islam et la raison : Le combat des idées 1073 

L'islam et la science 255 

L'islam et sa civilisation : 7ème au 10 ème siècle 2906 

L'islam moderne 3429 

L'islam noir 2977 

Islamic éducation : its traditions and 

modernization into the arab national systems 
3849 

Islamologie 3173 

Iteractive dramturgies : new approches in 

multimédia content and design : with 175 figures 
2240 

Itinéraires du roman contemporain 1894 

Le ivresse dans la poesie de baudelaire et Abou 

Nouas 
2107 

Le Jacassin 1282 

Jacque Vingras : l'enfant 3947 

Jacques le fataliste de D. Diderot : l'oeuvre d'un 

dramaturge, d'un philosophe, d'un romancier et 

d'un antiromancier 

164 

Jane Eyre 915 

Le Jardin des bêtes sauvages 1508 

J'assure en grammaire : La grammaire française en 

50 fiches 
1598 



Je pratique l'argumentation : la structure, la 

problématique, le scénario imaginaire et la 

cohérence intentionnelle : exercices 

470 

Jean - Christophe : tome 1 3487 

Jean Giraudoux 3277 

Jean le Bleu : mort d'un personnage 1874 

Jean Racine : Phèdre 97 

Jean Sénac critique algérien 3033 

Jean-Christophe : tome 2 3485 

Jean-Christophe : tome 3 3486 

Le jeu de l' amour et hasard : Marivaux 1188 

Jeunesse , sport et revendications nationales : 

Algerie 1940 - 1962 
2274 

Jeux de constructions : poétique de la géométrie 

dans le nouveau roman 
4075 

Les jeux de l'amour et de l'honneur : roman 4085 

Jeux de mots : Archéologie du français 1681 

Jeux Linguistiques : Un mot peut en cacher un 

autre... 
1596 

John Keats 268 

La joie de vivre 4135 

Joseph Andrews 1661 

Jouer, représenter : pratiques dramatiques et 

formation 
3529 

Journal 1642 

Journal 1955 - 1962 1633 

Le journal d' un poète 3998 

Jours de cendre : roman 3329 

Jours de Kabylie 1611 

Jours de Kabylie : le fils du pauvre : roman 1639 

Juba II et Cléopatre Séléné : roman 1649 

Jude the obscure 2118 

Jules Michelet : son oeuvre : portrait et autographe 

: document pour l' histoire de la littérature 

française 

1027 

Jules Verne : Les Paradoxes d'un mythe 759 

Julius Caesar 3675 

La Jument verte 318 

La Jument verte 320 

The jungle book 2397 

La kahéna : roman 336 

Kahina : reine berbère : roman 1652 



Kan ya ma kan : l'Algérie des conteuses 2433 

Kaputt 2689 

Kateb Yacine et la modernité textuelle 1572 

Kim 2395 

King Lear 3678 

Knock : le triomphe de la médecine : trois actes 3492 

Koenigsmark 621 

Koenigsmark 622 

La koiné grecque antique v : A lternances 

codiques et changements de code 
2174 

l 3072 

L"aspect de la veuve dans "Andromatique" de 

Jean Racine 
2310 

L"etude thématique et des perssonnages du roman 

" Les agneaux du segneur " 
2045 

L"image de la société algérienne dans Bleu Blanc 

Vert de Maissa Bey 
70 

L`Enéride virgile 2160 

L`Enfant de sable , la nuit sacrée : Etude sur Tahar 

Ben Jelloun 
2405 

L`Ingenu : Histoire veritable tirée des manuscrits 

du P.Quesnel 
4020 

L’apport des activités ludiques sur la dimension 

créative en écriture poétique : Cas des apprenants 

de 3 ème année LMD en licence français. 

716 

L’écriture de l’intégration dans divorce à la 

musulmane à viale Marconi d'Amara Lakhous 
360 

L’écriture romanesque dans Lebbeik (pèlerinage 

de pauvres) de Malek Bennabi 
537 

L’effet des inférences sur la compréhension en 

lecture 
3571 

L’esthétique du signe et du sens dans Lagibasse de 

Jean RICHEPIN 
611 

L’impact du langage électronique sur 

l’orthographe dansl a production écrite : Cas des 

étudiants de 1ère année français. 

4093 

De la Belle époque à la première guerre mondiale 1979 

A la découverte de la littérature arabe : du 6e 

siècle à nos jours 
3855 

A la découverte des genres littéraires 3043 

A la découverte du roman 1535 

L'la Fatma n'Soumer : récit 3144 

De la grammaire pour traduire 1056 



De la linguistique à la pédagogie : le verbe 

français 
2650 

De la linguistique à la traductologie : 

Interpréter/traduire 
2894 

De la littérature à la philosophie du sujet : 

Baudelaire, Henri Michaux, Thomas Mann, 

Faulkner 

3711 

De la phrase au texte enseigner la grammaire du 

collège au lycée 
3805 

De la phrase aux énoncés : grammaire scolaire et 

descriptions linguistiques 
499 

De la politesse linguistique au cameroun : 

approches pragmatiques, comparatives et 

interculturelles = Linguistique politeness in 

cameroun 

1612 

la La prononciation de l'anglais : règles 

phonologiques et exercices de transcription 
2586 

A la recherche de Marcel Proust : avec de 

nombreux inédits 
2795 

A la recherche des voies romaines dans le nord - 

pas - de - calais : archeologie , pedagogie et 

tourisme 

2557 

laboratoire de langue : orientations nouvelles = 

language laboratory learning : new direction 
1060 

Le labyrinthe : roman 3600 

Labyrinthes de la mémoire : douze études sur 

l'abbé Prévost 
3664 

Et L'acier fut trempé... : roman en deux parties : 

première partie 
3120 

Laezza 1363 

Le langage 1608 

Le langage , les langues et les nécessités de la 

communication : conversations à censier 
800 

Le langage : introduction aux sciences du langage 1451 

Le Langage : nature , histoire et usage 1450 

Le langage des médias : discours éphémères ? 2120 

Le Langage des oiseaux 276 

Langage et classes sociales : code socio-

linguistiques et contrôle social 
677 

Langage et cognition : Introduction au progamme 

minimaliste de la grammaire générative 
3262 

langage et image dans l'oeuvre de platon 3850 

Le Langage et la pensée 1065 

Langage et linéarité 1233 



Langage et psychanalyse, linguistique et 

inconscient : Freud, Sassure, Pidon, Lacan 
259 

Le langage et ses disciplines : XIXe XXe siècles 1110 

Le langage et ses niveaux d'analyse : 

Cognition,production de formes , production du 

sens 

1133 

Langage et société : maison des sciences de 

l'homme 
1020 

Langage et travail : Communication, cognition, 

action 
1721 

langage tangage : ce que les mots me disent 2551 

Langages, cultures, identités : questions de points 

de vue 
1170 

Language activities for teenagers 2589 

Language and culture 2414 

Language and Self-Transformation : A study of 

the christian conversion narrative 
3763 

Language assessment in practice : developing 

language assessments and justifying their use in 

the real world 

3165 

Language Teaching Awareness : A guide to 

exploring beliefs and practices 
1806 

Language testing 2646 

Language testing in practice : designing and 

developing useful language tests 
337 

La Langue d'adam et autres essais 2392 

Les langue de France 1023 

La langue du récit : Introduction à la narratologie 

énonciative 
3433 

La Langue est- elle fasciste ? : langue , pouvoir , 

enseignement 
2317 

Langue et autorité : de l'ordre linguistique a la 

force dialogique 
3715 

Langue et identité narrative dans les littératures de 

l' ailleurs : Antilles, Réunion , Québec 
1128 

Langue et littératures francophones 891 

Langue française : nouvelle recherches sur 

l'apposition 
3066 

La langue française à l'ouvrage : enquête sur 

l'écriture technique dans l'entreprise et 

l'enseignement 

3960 

La langue française aux XIVe et XVe siècles 2715 

La Langue occitane 493 

Langue, littératures et identités 3869 



Languege testing 2819 

Les langues du monde 2479 

Langues en conflit : etudes sociolinguistiques 885 

Langues et cultures : une histoire d'interface 2480 

Langues et cultures en contact , traduire e(s)t 

commenter 
3185 

Langues et identités finlandaises 2129 

Langues et sociétés : approches sociolinguistiques 

et didactiques 
1798 

Les langues minoritaires en europe 3257 

Larousse : dictionnaire de français : 60 000 mots : 

définitions et exemples : prononciation, 

orthographe, conjugaison et grammaire : guide de 

savoir rédiger 

2270 

Larousse : dictionnaire de français compact : 

maitriser la langue pour mieux s'exprimer : 40000 

mots synonymes et contraires étymologie et 

prononciation conjugaison 

2269 

Larousse : dictionnaire de poche 2009 : 48 000 

définitions, 8 000 noms propres : un précis de 

conjugaison 

2271 

Le Larousse des noms communs : grand 

dictionnaire de langue française 
2268 

Le Larousse des noms propres : grand dictionnaire 

de langue française 
2267 

Le larousse des noms propres : grand dictionnaire 

des noms propes 
2273 

Larousse l'encyclopédie nomade 2006 : Univers - 

nature - corps et santé - sciences et techniques .... 
2469 

De l'artisanat du dictionnaire à une science du mot 

: images et modèles 
3394 

Du latin aux langues romanes 411 

Le laurier-rose : suivi de causerie sur la littérature 

aphorismes 
848 

Lautobiographie 2526 

Le leader : Pouvoir et chrisme 1086 

A learner's scientific et technical dictionary of 

current english : English - Arabic =   قاموس
عربي-المصطلحات العلمية والتقنية وعلم الحياة والطبيعة انكليزي   

12727 

Leçons de stylistique : cours et exercices corrigés 957 

La lecture 2297 

La lecture : De la théorie à la pratique 1846 

Lecture et analyse du poème 1494 



Lecture et habiletés de compréhension chez 

l'enfant 
743 

Lecture et pratique de l'histoire dans l'oeuvre 

d'Assia Djebar 
2900 

Lecture et prise de notes 1095 

Lecture sociocritique de puisque mon cour est 

mort de Maissa BEY 
3617 

Lecture transtexluelle le cas de Meursault contre-

enquête de KAMEL DAOUD 
3319 

Lectures de "The winter's tale" de William 

Shakespeare 
2558 

Lectures de Charles d'Orléans : les ballades 2199 

Lectures de Miguel Hernandez : la voix poétique 

du déchirement 
726 

Lectures de Montesquieu : lettres persanes 1449 

Lectures de Paul Eluard : capitale de la douleur 1201 

Lectures de Stendhal : Le rouge et noir 855 

Lectures de Tristan L'Hermite : Le page disgracié 768 

Lectures d'E'tienne Jodelle : Didon se sacrifiant 937 

Lectures européennes : introduction à la pratique 

de la littérature comparée 
2112 

Lédagogie des rencontres interculturelles 1180 

La Légende des siècle 2204 

La Légende des siècles . Tome 1 2208 

La légende inachevée : récits 2079 

Lénine et la Révolution russe 684 

Léon l'Africain 2627 

Les lépreuses 2980 

La lettre administrative : guide de présentation et 

de rédaction : préparation aux concours de 

catégorie c 

890 

La lettre et la scène : linguistique du texte de 

théâtre 
1349 

Lettres à ses amis 1610 

Lettres à ses amis : roman 1638 

Lettres au marabout : messages touaregs au père 

de Foucauld 
1760 

Lettres de mon moulin 1292 

Lettres de mon moulin 1294 

Lettres de mon moulin : contes 1297 

Lettres de prison 3798 

Lettres européennes : manuel d'histoire de la 

litterature européenne 
623 



Létude de la société dans le sommeil du juste de 

Mouloud Mammeri 
1658 

Lève - toi et marche 480 

Lewis Carroll dans l'imaginaire français : la 

nouvelle Alice 
2233 

La lexicologie 1554 

La lexicologie 3073 

Lexicologie : sémantique, morphologie, 

lexicographie 
2550 

La lexicologie entre langue et discours 2992 

La lexicologie entre langue et discours 2993 

A lexicon of linguistic terms : English-french-

Arabic = Lexique de terminologie nlinguistique : 

Anglais-Français-Arabe 

1616 

Lexique actif du français : L'apprentissage du 

vocabulaire fondé sur 20 000 dérivations 

sémantiques et collocations du français 

2836 

Lexique des figures de style 3406 

Lexique des figures de style 3408 

Lexique des notions linguistiques 3067 

Lexique des notions linguistiques 3069 

Lexique du drame moderne et contemporain 3602 

Lexique thematique du français : Les champs 

dérivationnels et lexicaux 
90 

Lexique thématique français : exercices congitifs 

pour apprenants néerlandophones de niveau 

intermédiaIre et avancé 

1306 

La liberté de penser et la diversité religieuse dans 

Samarcande d'Amin Maalouf 
3140 

Le libertinage dans les liaisons dangereuses de 

laclos 
3686 

Lieu(x) d'écriture et écriture de lieu(x) : 

topographie du réel et de l'imaginaire : hommages 

à Anne-Marie Gresser 

2583 

Les lieux - dits : essai d'archéologie verbale la 

foret d'othe à l'age moderne 
3077 

La Ligne claire : de la linguistique à la grammaire 1567 

Lignes de force du renouveau actuel en didactique 

des langues etrangeres : remembrement de la 

pensée méthodologique 

1763 

La ligue catholique ": A travers la Dame de 

Monsoreau D'Alexandre Dumas 
3029 

Les limites de l'interprétation 1542 



Linguistic study of Arabic lexical disambiguation 

with the aim of improving automatic translation 
2077 

Linguistics 2043 

Linguistics : a coursebook for first year students 702 

The linguistics encyclopedia 2691 

La linguistique 3215 

La linguistique 3216 

Linguistique 3725 

La linguistique cognitive 1746 

Linguistique cognitive : comprendre comment 

fonctionne le langage 
1324 

Linguistique cognitive : comprendre comment 

fonctionne le langage : nouvelle édition 

augmentée, avec exerciceset solution 

1323 

Linguistique contrastive et traduction : les 

périphrases verbales aller + infinitif et be going to 
2483 

Linguistique contrastive et traduction : tome 3 2027 

Linguistique contrastive et traduction : tome 5 2026 

Linguistique contrastive, linguistique appliquée, 

sociolinguistique 
1733 

La linguistique de corpus 2590 

La linguistique de terrain : Méthode et théorie : 

unecapproche ethno-sociolinguistique 
744 

La linguistique du signe : une approche sémiotique 

du langage 
3388 

Linguistique et enseignement du français 1823 

Linguistique française : 

communication,syntaxe,poétique:initiation a la 

problématique structurale 2 

1666 

Linguistique Française : Notions fondamentales : 

phonétique- lexique : initiation à la problématique 

structurale 1 

1107 

Linguistique générale et langue anglaise 2502 

Linguistique historique de l'allemand 3460 

La linguistique littéraire 244 

Linguistique pour le texte littéraire 2667 

La linguistique prédictive : de la cognition à 

l'action 
2022 

Linguistique romane : domaines et méthodes en 

linguistique française et romane 
1414 

La linguistique systémique fonctionnelle et la 

langue française 
3113 

La linguistique textuelle 112 



Linguistique textuelle : des genres de discours aux 

textes 
108 

La linguistique textuelle : introduction à l'analyse 

textuelle des discours 
109 

Linguistique textuelle et enseignement du français 3522 

Linguistique typologique : ouvrage publié avec le 

concours de la fondation Benveniste de l' 

académie des inscriptions et Belles-Lettres et du 

centre de recherche SELOEN Sémantique Logique 

et enonciation ) 

2518 

Les linguistiques contemporaines : repéres 

théoriques 
1902 

Lire la nouvelle 1982 

lire la poésie française du 20e siècle 906 

Lire la tragédie 1239 

Lire le baroque 1068 

Lire le français d'hier : Manuel de paléographie 

moderne xv- xvlll siecle 
307 

Lire le réalisme et le naturalisme 494 

Lire le réalisme et le naturalisme 495 

Lire le récit de fiction : Pour étayer un 

apprentissage : théorie et pratique 
1517 

Lire le roman 1906 

Lire le roman 1907 

Lire le romantisme 777 

Lire l'épistolaire 1945 

Lire les formes brèves 3509 

Lire les lumières 3814 

Lire Milan Kundera 886 

Lire pour traduire 3254 

Lire vite & bien 3719 

Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques 3630 

-l'Islam rt les religions du livre conflit ou 

dialogue?, Les Etude Islamiques : Perspectives 

islamiques 

1205 

Listening : course book 3712 

Literary theory : the basics 443 

Literature in english : anthologie des littératures 

anglophones : the United Kingdom, the United 

States, the Commonwealth 

1959 

La littéracie : Conceptions théoriques et pratiques 

d'enseignement de la lecture-écriture 
435 

La littéracie : Conceptions théoriques et pratiques 

d'enseignement de la lecture-écriture 
436 



Littérature 1886 

Littérature : des textes aux séquences : tome 2 3534 

Littérature : techniques littéraires : tome 2 723 

Littérature : Textes et documents : XVIIIe sièle 2262 

Littérature : Textes et documents : XX e siécle 2531 

Littérature : Textes et documents : XIX e siécle : 

livre du professeur 
3425 

Littérature : Textes et documents : XVIII e siècle . 1053 

Littérature : Textes et histoire littéraire : tome 1 721 

Littérature : textes et histoire littéraire : tome 1 722 

Littérature : Textes théoriques et critiques 3885 

Littérature : textes théoriques et critiques 3887 

Littérature : textes théoriques et critiques 3888 

Littérature : textes théoriques et critiques : 130 

textes d'écrivains et de critiques classés et 

commentés 

3886 

Littérature 2 : des textes aux séquences : livre de 

professeur : tome 1 
3533 

La littérature algérienne à travers les siècles : essai 1471 

La littérature allemande : des origines à nos jours 212 

La littérature arabe 2907 

La littérature arabe médiévale 2096 

La littérature au pluriel : Enjeux et méthode d'une 

lecture anthropologique 
1828 

Littérature baroque et littérature classique au 

17eme siècle 
3482 

La littérature chinoise 2321 

Littérature classique : l'illusion.au 17 ème siecle 1276 

La littérature comparée 2039 

La littérature de jeunesse 2718 

La littérature de jeunesse 2719 

La littérature de jeunesse : pour une théorie 

littéraire 
3296 

La Littérature de voyage 1771 

La littérature des lumières 1924 

La littérature d'oc 3513 

La litterature du moi en 50 ouvrages : 

autobiographies, mémoires, journaux intimes, 

récits autobiographiques 

2619 

La littérature en FLE : état des lieux et nouvelles 

perspectives 
1312 

La Litterature en francoprovençal avant 1700 3908 

La Littérature espagnole 971 



La littérature est un jeu : 100 questions sur les 

classiques de la littérature française 
2344 

Littérature et esclavage : 18ème - 19ème siècle 3009 

Littérature et guerres : Sartre, Marlaux, Simon 3539 

Littérature et identités : quelques lectures 

mythocritiques 
2407 

littérature et mythe 2200 

Littérature et oralité au Maghreb : hommage à 

Mouloud Mammeri 
1198 

Littérature et peinture 660 

Littérature et peinture 665 

Littérature et philosophie : le gai savoir de la 

littérature 
1518 

Littérature et politique : ( 16 ème siecle - 20ème 

siècle ) 
1995 

littérature et politique en France au 20e siécle 2592 

Litterature et psychanalyse : Freud et la création 

litteraire 
266 

Littérature et psychanalyse : Freud et la création 

littéraire 
267 

La littérature et sa rhétorique : la banalité dans le 

littéraire au 20 ème siècle 
704 

Littérature et vanité : la trace de L'Ecclésiaste de 

Montaigne aux temps présents 
1290 

La Litterature française : Moyen age, 16, 17,18 , 

19, 20 ème siècle 
2584 

La littérature française : moyen age, 16e siècle, 

17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle 
2585 

Littérature française : Tome premier 105 

La littérature française des origines à 1870 : Dix-

huitième siècle 
3563 

La littérature française des origines à 1870 : Dix-

neuvième siècle 
3562 

La littérature française des origines à 1870 : dix-

septième siècle 
3560 

La littérature française des origines à 1870 : 

seizième siècle 
3561 

La litterature française du XVII siècle 694 

La littérature française du 20 ème siècle : Le 

théâtre 
2290 

La littérature française du 20e siècle 2916 

La littérature française du XVIIIe siècle 3372 

La littérature française du XXe siècle 921 

La littérature française du XXe siècle 2914 



Littérature française du XXe siècle ( Labouret, 

1900-2010 ) 
2435 

Littérature française et culture chinoise (1846-

2005) 
1279 

Litterature francophone : anthologie 2291 

La littérature générale et comparée 3159 

La littérature grecque moderne 2908 

La littérature italienne 258 

La littérature italienne par les textes 3937 

Littérature latine 469 

La littérature nègre 1097 

Littérature numérique : le récit interactif 797 

La littérature russe 1544 

Littérature XIX e siécle : Textes et documents 2530 

Littérature XVIIe siècle : Textes et documents 3310 

Littératures : 140 textes théoriques et critiques 3966 

littératures allemandes : anthologie et méthodes 

d'approche des textes 
530 

Littératures d'ailleurs : histoire et actualité des 

littératures étrangères en France 
1887 

Les littératures de langue allemande depuis 1945 3910 

les littératures de l'Inde 3374 

Litteratures et cultures en dialogue : essais réunis 

annotés 
3158 

Littératures francophones : 1:le Maghreb 3078 

Littératures francophones : les amériques : tome 2 1229 

Les littératures francophones : questions, débats, 

polémiques 
1193 

Les littératures geltiques 2748 

littératures intimes : les expressions du moi, de 

l'autobiographie à l'autofiction 
2198 

Littéraure française : Tome second 106 

Littré dictionnaire de la langue française : 

Supplément . Tome 7. A - Z 
2599 

Littré dictionnaire de la langue française : Tome 1. 

A . Concret 
2593 

Littré dictionnaire de la langue française : Tome 2 

. Concrété Esquive 
2594 

Littré dictionnaire de la langue française : Tome 4. 

Juc - Patrouillé 
2596 

Littré dictionnaire de la langue française : Tome 

5.Patrouiller - Samienne 
2597 



Littré dictionnaire de la langue française : Tome 6. 

Samier - Zythogale 
2598 

Littré dictionnaire de la langue française : 

Tome3.Esquive - Jubis 
2595 

Le Livre arabe en france dans les bibliothèques et 

l'edition 
2811 

Le Livre des rois 1645 

Le Livre d'or de la prière : de tous les peuples et 

de tous les temps 
1358 

livre du professeur : Français,textes, langue, 

écriture 
1337 

Livre et lecture dans les romans français du 18 

ème siècle 
1655 

Livres anciens, lectures vivantes : ce qui passe et 

ce qui demeure 
4116 

Les livres pour la jeunesse entre édition et 

littérature 
1657 

Logman dictionary of contemporary english 3299 

Les lois du sens : la sémantique marriste 3969 

A l'ombre de soi : roman 3603 

A l'ombre des jeunes filles en fleurs : tome 2 3301 

Longman dictionary of contemprary english 3298 

Longman pocket english dictionary : All the words 

you need 
3772 

Longman pocket idioms dictionary 3773 

Longman pronunciation dictionary 4037 

Longman pronunciation dictionary 4039 

Lord Jin 1197 

Lorely : contes et facéties : petits chateaux de 

bohème 
3059 

Lorenzaccio : drame 3023 

A l'ouest rien de nouveau 3366 

Louis Lambert : suivi de : les proscripts et de 

Jésus-Christ en Flandre 
389 

Louise Labé 2005 176 

Lucien Leuwen 3749 

La Lune et 75 centimes 2759 

Le lutteur de classe à la manière taoiste : poème 2369 

Le Lys dans la vallée 398 

Le lys dans la vallée : Introduction, commentaires 

et notes de giséle séginger 
372 

Le Lys dans la vallée : La comédie humaine 368 

Ma cousine Rachel 2793 



Ma première grammaire française 1084 

Macmilla Essential dictionary for learners of 

English. 
2645 

MACMILLAN English dictionary : for advanced 

learners 
2644 

MACMILLAN Study Dictionary 2643 

Madame Bovary : moeurs de province 1671 

Madame Bovary : Moeurs de Province 1676 

Madame de stael 1407 

Mademoiselle fifi 2773 

Le Maghreb 2236 

Le Maghreb à l'épreuve des migrations 

subsahariennes : immigration sur émigration 
2654 

Le Maghreb de 1990 à nos jours : émergence d'un 

nouvel imaginaire et de nouvelles écritures =  الكتابة
إلى اآلن : انبثاق مخيال جديد  1990المغاربية من سنة   

592 

Le Maghreb entre deux guerres 678 

Le Maghreb entre les mythes : l'économie nord-

africaine depuis l'indépendance 
3848 

Maghreb et Palestine 1035 

Mahomet : prophète et homme d'état 4034 

Mahomet à la mecque 2978 

Mais ou et donc or ni car : Cahier de grammaire 1866 

Mais que font les linguistes ? : les sciences du 

langage, vingt ans après : actes du colloque 2003 

de l'association des sciences du langage 

2252 

La maison de Claudine 1174 

La maison des images 3055 

La Maison du peuple : suivi de compagnons 2028 

La maison tellier 2771 

Le Maitre ardoisier : roman 859 

Le maitre de tala : roman 330 

Maitre et serviteur : le Père Serge le Cheval 3861 

Maitres et valets dans la comédie française du 

XVIIIe siècle 
2861 

Les maitres Sonneurs 3584 

La maîtrise de l'écrit dans les études supérieures : 

perfectionnement, entraînements. 
733 

La maitrise du français : du niveau secondaire au 

niveau supérieur 
1310 

Maitriser l'anglais : prononciation, grammaire 

lexique, style 
4055 

Maîtriser l'argumentation 2876 



Maîtriser l'argumentation : exercices et corrigés 2875 

Majuscules , abréviations , symboles et sigles : 

pour une toilette parfaite du texte 
1442 

Majuscules, abréviations et symboles : règles, 

exercices et corrigés 
1829 

Majuscules, abréviations, symboles et sigles : pour 

une toilette parfaite du texte 
1445 

Le malade imaginaire 2930 

La maladie : malheur ou bonheur dans Le dernier 

été d'un jeune homme de Salim BACHI 
3552 

Les malheurs de sophie ou la femme et le savoir 

dans le livre V de l'émile 
174 

Malraux : l' éspoir 920 

La maltraitance des enfants et ses consequence 

dans la mort du petit cheval D'herval Bazin 
566 

Mamoun : l'ébauche d'un idéal : roman 2388 

Les manants du roi : 1793 - 1950 2423 

La manifestation de la religion dans la religieuse 

de D. Diderot 
218 

La manifestation de la violence dans l'oevre de 

Mohamed DIB"comme un bruit d'abailles " 
553 

La manifestation du surréalisme révolutionnaire 

D'Achile Chavet dans A cor et à cri 
3535 

Les manifestations de la violence dans le roman de 

Mohammed Dib comme un bruit d'abeilles 
1797 

Manuel d'anglais oral 1717 

Manuel d'arabe algérien moderne : Supplément de 

15 dialogues avec traduction 
3811 

Manuel de latin : grammaire, exercices avec 

corrigés 
692 

Manuel de linguistique pour les textes littéraire 2679 

Manuel de l'interpréte et du traducteur manual del 

interprete y traductior = وجيز الترجمان و المترجم 
3000 

Manuel de phonétique et de diction françaises 3225 

Manuel de stylistique 862 

Manuel de traduction :Français / Arabe : Arabe / 

Français : thème, version et rédaction exemples, 

exercices, textes corrigés 

2020 

Manuel de traduction de l'arabe technique 86 

Manuel des études littéraires françaises : moyen 

âge 16 ème - 17 ème siècles 
997 

Manuel d'initiation à l'ancien français 123 

Manuel d'orthographe : Mise à niveau 60 dictées 

progressives avec exercices et corrigés 
1409 



Manuel d'orthographe : mise à niveau: 60 dictées 

progressives avec exercices et corrigés 
1410 

Marcel Proust 3652 

Le Marchand de Venise 3667 

La Mare au diable ; François le Champi 3585 

Aux marges des grammaires : mélanges en 

l'honneur de Michèle Noailly 
3410 

Marguerite Duras 3161 

Marivaux : l' ile des esclaves 2727 

Marivaux et le Marivaudage : une préciosité 

nouvelle 
1327 

Maroc 2996 

Marviaux et sa conception de l'esclavage dans 

L'ile esclaves. 
2843 

Massinissa : Roman 908 

En maternelle...guide a l'usage des débutants 2428 

Matins bleus 2443 

Maupassant : Paris-normandie 2915 

Maupassant : quel genre de réalisme ? 2532 

Maupassant, Une vie 1134 

Maurice Blanchot critique : essai 2587 

Maximes 3471 

The mayor of Casterbridge 2117 

Le mécanisme victimaire dans Les Personnages de 

Françoise Mallet-joris 
133 

Le Medecin de campagne 385 

Le Médecin de compagne 399 

Le médecin de compagne 400 

Le medecin malgré lui 2931 

Le medecin malgré lui 2944 

Le médecin malgré lui : comédie 2947 

Les médiations langagières : des faits de langue 

aux discours : actes du colloque international : la 

médiation : marquages en langue et en discours : 

vol 1 

2822 

La Médiocrité provinciale dans Madame Bovary 

de Gustave Flaubert 
163 

La méditerranée et le moyen - orient : Tome 

premier : généralités péninsule ibérique - Italie 
730 

Le meilleur des mondes 2220 

Memento de phonetique anglaise : avec exercices 

corriges 
1867 

Mémento typographique 1928 



Mémoire blessé : le roman de l'histoire 3550 

La mémoire du petit prince 2003 

Mémoire et fiction : décrire le passé dans le Japon 

du 20 ème siècle 
3727 

Le mémoire professionnel : Objet de recherche et 

outil de formation 
1910 

Mémoires d'outre-tombe : tome 1 1064 

Mémoires de la societé de linguistique de paris : 

Les langues de communication : nouvelle série 

tome xi 

3194 

Mémoires de la société de linguistique de paris : 

Nouvelle série : tome vll : lexique , lexicologie , 

lexicographie 

2833 

Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938 2869 

Mémoires d'outre-tombe : tome 2 1062 

The merchant of Venice 3674 

La Mère 928 

La mère : roman 1913 

Merlin : un mythe médiéval recyclé dans la 

production culturelle contemporaine 
4157 

Mermoz 2358 

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à 

travers la Suéde 
2455 

Messieurs les ronds-de-cuir 1242 

La métamorphose 2314 

Métamorphose d'un personnage dans l'oeuvre des 

Misérables de Victor HUGO 
3913 

Métaphores et cultures : en mots et en images 2296 

Des métaphores obsédantes au mythe personnel : 

introduction à la psychocritique : vol.1 
2804 

Des métaphores obsédantes au mythe personnel : 

introduction à la psychocritique : vol.2 
2803 

Méthode du commentaire stylistique 951 

Méthode du commentaire stylistique 955 

Méthode du commentaire stylistique 956 

Méthode et pratique du thème anglais 1527 

Méthode pour le commentaire et la dissertation 

historiques 
2895 

Méthodes critiques pour l'analyse littéraire 661 

Méthodes critiques pour l'analyse littéraire 663 

Méthodes de critique littéraire 3354 

Méthodes de critique littéraire 3355 



Les Méthodes de l'enseignement /apprentissage de 

la grammaire dans le cycle moyen : Cas de la 

première année moyenne. 

3797 

Méthodes de travail et stratégies d'apprentissage : 

Du secondaire à l'université : recherche - théorie - 

application 

4057 

Les méthodes d'enseignement de la lecture au 

primaire constats et perspectives 
77 

Méthodes et pratiques de la communication 

scientifique 
275 

Méthodes et techniques de l'expression écrite et 

orale 
1656 

La méthodologie appliquée du commentaire de 

texte : de Pierre Ronsard à Maurice Blanchot : 

théories et exemples, conseils et commentaires 

2385 

Méthodologie de l'écrit : le texte argumentatif : 

vol.1 
3596 

Methodologie de la comprehension et de 

l'explication de texte : Avec exercices corrigés 
2188 

Méthodologie de la dissertation littéraire 3259 

Méthodologie de la lecture linéaire des textes 

littéraires 
2522 

Méthodologie de l'écrit : le texte argumentatif : 

vol. 2 
3598 

Méthodologie de l'écrit : Le texte explicatif : 

semestre 2 : vol. 1 
3597 

Méthodologie de l'écrit : le texte injonctif : 

semestre 2 : vol. 2 
3599 

Le Métier à tisser : roman 1377 

Le métissage des genres dans Le Grain dans la 

meule de Malek Ouary. 
789 

Mettre de l'ordre dans ses idées : classification des 

articulations logiques pour structurer son texte 
1273 

Michel Strogoff 3984 

Michel Tournier , ou le choix du roman : essai 2410 

Micro Robert : Dictionnaire du Français 

primordial : tome 1 : A-L 
3396 

Micro Robert : Dictionnaire du Français 

Primordial : tome II: M-Z 
3397 

Le migrateur 3569 

Migrations des identités et des textes entre 

l'Algérie et la France, dans les littératures des deu 

rives 

770 

Mikhatine Bakhine : dialogisme et analyse du 

discours 
3226 



Mille hourras pour une gueuse : théatre 1373 

Le Ministère de la peur = roman : ministry of fear 1951 

Le mirage de l'Occident dans " Le Ventre de 

l'Atlantique " de Fatou DIOME 
347 

Miramar 2656 

Le Miroir apprivoisé : sociologie du cinéma 

Algérien 
2832 

Le misanthrope 2937 

Le misanthrope : comédie 2939 

La misanthropie au théatre 4007 

Mise en scène des Fourberies de Scapin, de 

Molière 
4005 

Les Misérables 2210 

La misére dans " la grande maison" de Mohamed 

Dib 
3787 

Miss Harriet 2772 

Les mistères de paris : tome 1 3768 

Les mistères de paris : tome 2 3767 

Modalités d' apprentisage d'une langue seconde 2243 

Modèles linguistiques et idéologies: indo-

européen 3 : les indo-européens et le modèle 

comparatif indo-européen dans les sciences 

humaines 

1468 

La modernité maghrebine dans l'oeuvre " une 

enquète au pays " Driss Chraibi 
132 

Modeste proposition et autres textes 3781 

Mohamet 3474 

Mohammed BEN CHENEB dans son époque et à 

travers ses écrits 
613 

Mohomet à Médine 2967 

Mois, j'écris pour agir : vie de Voltaire 1767 

Moliére entre théàtralité et réalité dans les 

précieuses ridicules 
683 

Molière par lui - même 3692 

Moll Flanders 1313 

momo le poète béni : poésie 525 

Mon cher George : Balzac et Sand, histoire d'une 

amitié 
401 

Mon père avait raison : je t'aime : comédie en trois 

actes 
2033 

Mon père et autres textes 3166 

Et Mon tout est un mot : jeux lexicaux a partir de 

racines grecques et latines 
1732 



Le Monde Arabe . Tome 2 , le réveil et la quête de 

l'unité 
2320 

Le monde arabe et musulman 85 

Le monde contemporain : Histoire civilisations 818 

Le Monde du silence 1248 

Le monde musluman 2976 

Monsieur le président : roman guatémaltèque 270 

Monsieur parent 2770 

Mont - Cinère 1947 

Le mont des genêts : roman 854 

La Montagne est jeune 3776 

La montagne et la plaine 653 

La Montagne magique : tome 2 2707 

Montaigne et Shakespeare : l'émergence de la 

conscience moderne 
1551 

La Montée du Nationalisme en Algérie,   الحركة
: محاضرات في تاريح  6 - 5الوطنية الجزائرية المجلد الثالث  

 الجزائر الحديث بداية االحتالل
11006 

Montjoie Palestine : ou l' an dernier à jérusalem = 

Montjoie Palestine : or Last year in Jerusalem 
56 

Mont-Oriol 2776 

La morale dans l'écriture : Camus, Char, Cioran 2257 

Moravagine 1013 

La Morphologie : forme et sens des mots du 

francais 
2218 

Morphologie du conte : lesq transformations des 

contes merveilleux 
3300 

Morphologie, syntaxe et sémantique des 

subordonnants 
3903 

Mort à crédit 1009 

La Mort du petit cheval 481 

La Mort du petit cheval 482 

Du mot au texte anglais : vocabulaire anglais 

thématique et exercices 
1516 

Motifs et thèmes du récit médiéval 4004 

Les mots : une autocritique, en bel écrit 2226 

Les mots anglais du français 3883 

Les mots du français : passé et présent de la 

langue 
1092 

Des mots et des mythes : ( Etudes linguistiques ) 1130 

mots turks et persans conservés dans le parler 

algérien 
547 



Mots Turks et Persans conservés dans le parler 

Algérien :  الكلمات التركية و الفارسية الباقية في العامية
 الجزائرية 

542 

Les mots voyageurs : petite histoire du français 

venu d'ailleurs 
3897 

Mouloud Feraoun,diariste. Analyse idéologique de 

Journal 1955- 1962. 
700 

Mouloud Mammeri, "l'opium et le bâton" 3588 

La mousson : roman sur les indes modernes 912 

Le mouvement insurrectionnel de 1871 3143 

Le mouvement ouvrier maghrebin pendant la 

période coloniale 
3107 

Les mouvements de la taduction : Réception, 

réalisations, créations 
1592 

Les mouvements littéraires du 19e et du 20e siècle 3826 

Moyen âge et temps modernes : 987 - 1789 3810 

Much ado about nothing 3672 

Le multiculturalisme dans les Echelles du Levant 

D'Amin Maalouf Entre conflit et cohabitation. 
523 

A multitude of sins 340 

Le Mur 3605 

musique et littérature : rencontres Sainte Cécile 2602 

Musset : On ne badine pas avec l'amour 2864 

Mustapha Kémal : le loup et le léopard : ou la 

mort d' un empire 
619 

Les musulmans soviétiques 2975 

Le mystère frontenac 2788 

Les mystères de Paris : tome 3 3769 

Le Mythe antique dans le théâtre du XXe siècle 1915 

Du mythe au roman 1515 

Le mythe au service de l'engagement dans les 

mouches de Jean-Paul Sartre 
3565 

Le mythe de Don Juan 3517 

Le mythe de narcisse 712 

Le mythe de pénélope dans l'odyssée d'Homére 4086 

Le mythe des sirènes 709 

Le mythe d'Hélène 711 

Le mythe d'Oedipe 710 

Le mythe du couple littéraire Jean-Paul Sartre & 

Simone De Beauvoir. 
186 

Mythe et création : théorie , figures 3028 

Mythe et mythologies dans la littérature française 149 

Mythe et mythologies dans la littérature française 150 



Des mythes aux mythologies 987 

Mythes et mythologies dans la littérature française 151 

Mythologies de la méditerrané au gange 3154 

mythologies des montagnes , des foréts et des iles 

: larousse 
3155 

Nadja, Breton 1460 

Naguib Mahfouz : Récits et codes culturels 342 

Le nain de tillemont et l'historiographie de 

l'antiquité romaine 
102 

Naissance de la critique littéraire 1277 

Naissance et renaissance de l'écriture 3263 

Nana 4136 

Napoléon 3753 

La Narration dans les milles et une nuits 3796 

La narration dans l'Etranger D' Albert CAMUS 1417 

Nations Africaines et solidarité mondiale 1359 

Nature : Le régne végétal 2155 

Nature et poésie au moyen age 4115 

Les Naufragés : roman 1950 

La Nausée 3606 

On ne serait penser à tout : Betine, Barberine, 

Fantazio 
3020 

Nécessité et difficulté de l'emploi du mode 

subjonctif en 2éme année licence de français. 
2412 

Nedjma : roman 2333 

Nedjma entre mythe et réalité de Kateb Yacine 517 

Neige de marbre : roman 1385 

Les Néologismes 3307 

Nerval : une Poétique du deuil à l'age romantique 4042 

Nez - de - cuir : gentihomme d'amour 3961 

Ni ange ni bête : L'instinct du bonheur 2799 

nietzsche et la méaphore cognitive 2044 

Niveau B2 pour le français : ( utilisateur / 

apprenant indépandant ) : textes et références 
484 

Les niveaux de langage 2279 

NOBEL DITIONARY : English - Arabic certains 

also scientufic terms: medical, physical, chemical, 

etc =  عربي-قاموس نوبل إنكليزي  

2626 

Noces : suivi de l'été 981 

Les noces du retour : nouvelles 3876 

Le Noeud de vipères 2791 

Le nom composé données sur seize langues 2244 



Au nom du fils : roman 477 

Au nom du fils : roman 1051 

Le Nom propre : construction et interprétation 2284 

Les Nombres : lexique et grammaire 3721 

Normes et valeurs dans l'islam contemporain 680 

La notion de contact de langues en didactique : 

notions en questions, rencontres en didactique des 

langues 

2743 

La notion de la liberté dans les mouches de J.P. 

SARTRE 
585 

Notre dame de Paris 2212 

Notre-Dame de Paris 2207 

Les nourritures terrestree et les nouvelles : les 

nouvelles nourritures 
1850 

Les nourritures terrestres : suivi de les nouvelles 

nourritures 
1858 

Nouveau dictionnaire des difficultés de français 

moderne 
738 

Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences 

du langage 
3621 

Le nouveau dictionnaire marabout de la Micro 

informatique 
4008 

Nouveau larousse encyclopédique : Dictionnaire 

en 2 volumes : tome 2 
4159 

Nouveau larousse encyclopédique : Dictionnaire 

en 2 volumes tome 1 
2408 

le nouveau petit robert de la langue française 2010 

: dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue fraçaise 

3399 

Le Nouveau roman 170 

Le nouveau russe : Sans peine 1473 

Nouveaux exercices français 1965 

Nouvel Autodidactique quillet : Atlas 2416 

Nouvel Autodidactique quillet : Biologie - 

géologie 
3921 

Nouvel Autodidactique quillet : Grammaires 

française et étrangéres : apprendre - à apprendre - 

grammaire française ........ 

5 

Nouvel Autodidactique quillet : Littérature et 

histoire : littératures Anciennes - littérature 

française - littératures étrangéres - la littérature 

depuis les années soixante .... 

4 

Nouvel Autodidactique quillet : Mathématiques 1325 



Nouvel Autodidactique quillet : Physique 

astonomie - chimie - normes et unités 
1520 

nouvelle approche de la grammaire arabe 3032 

Nouvelle grammaire de l'anglais oral 2193 

La nouvelle grammaire en contexte 3612 

La nouvelle orthographe en pratique 1523 

Nouvelle poésie algérienne 3086 

Nouvelles de l'anti-mode 2477 

Nouvelles de Pétersbourg : Nikolai Gogol 3087 

Nouvelles de Pétersbourg : Nikolai Gogol 3088 

Nouvelles directions en phonologie 767 

La nuit de la Saint - Jean : chronique des Pasquier 

: Vol. 4 
1503 

La nuit sauvage : nouvelles 1382 

Les nuits blanches 1454 

L'objectif pédagogique dans l'enseignement 598 

Ode à la Marseillaise : roman 1119 

The odyssey 2179 

L'oeuvre 4139 

L'oeuvre au noir 4076 

Oeuvre de Xavier de Maistre : voyage auteur de 

ma chambre : expédition nocturne, le lépreux de la 

cité d' aoste, les prisoniers du caucase, la jeune 

sibérienne, poésie 

2681 

L'oeuvre du féminin dans l'écriture de Maurice 

Blanchot 
2185 

Oeuvre francophone et identité transculturelle : 

sélection d'études littéraires 
122 

Oeuvres 3422 

Oeuvres 4000 

Oeuvres : tome 1 3061 

oeuvres choisie : Disours- rapports-institutions 

républicaines-proclamations- lettres 
3100 

Oeuvres complètes 1224 

Oeuvres complètes 2940 

Oeuvres complètes : livres, textes, entretiens : 

1942 - 1961 : tome 1 
446 

Oeuvres complètes : tome 1 3326 

Oeuvres complètes : tome 2 3327 

Oeuvres complètes de François Rebelais : 

cinquième livre 
3328 

Oeuvres complètes de Jules Vallès : Jacques 

Vingtras : l' insurgé : tome 3 
3946 



Oeuvres critiques : premiers écrits sur l'art ( 

Gauguin, Moreau, Sculpture ) : vol.2 
3648 

Oeuvres de jean Jaurès : critique littéraire et 

critique d'art : tome 16 
2505 

Oeuvres poétique : bonheur chansons pour elle : 

liturgies intimes odes en son honneur : tome 11 
3979 

Oeuvres poétiques 3980 

Oeuvres poétiques de Arthur Rimbaud : les 

illluminations : tome 2 
3423 

Oeuvres poétiques de François Villon : les 

testaments : tome 1 
4002 

Oeuvres poétiques de Paul Verlaine : amour 

parallèlement 
3982 

Oeuvres poétiques de Paul Verlaine : Poemes 

saturniens : fetes galantes, la bonne chanson, 

romances sans paroles : tome 1 

3981 

Oeuvres romanesques 1405 

Oliver Twist 1396 

Les olympiques 2979 

Omar Ben Al-Khattab le deuxième calife de 

l'islam =   الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين
 رضي هللا عنهم

3419 

Omar Khayyam entre imaginaire romanesque et 

fiction historique dans Samarcande d'Amin 

Maalouf 

1466 

L'opium et le baton 2699 

L'opiun et le baton : roman 2701 

L'or : la merveilleuse histoire du général Johann 

August Suter 
1016 

Oraisons funèbres de Henriette d' Angleterre et de 

Louis de Bourbon : nouvelle édition revue sur 

celle de 1680 : avec une introduction des notes 

philllologiques, historiques et littéraires et un croix 

de documents historiques. 

785 

L'oral dans la classe : compétences, enseignement, 

activités 
2076 

L'oral et l'écrit : règles, exercices et corrigés 3526 

L'oralité dans " la nuit savré" de Tahar Ben Jelloul 670 

L'oralité dans l'Amour, la fantasia d'assia Djebar. 1101 

L'ordre des mots 3807 

Ordres et désordres des sens : entre langue et 

discours 
3608 

Orient et occident dans samarcande d'amin 

maalouf 
2582 



Les orientales, illustation et musique : 1. les 

éditions illustrés des orientales au XIX e siècle : 2 

. musiciens et musiciennes des orientales Victor 

Hugo et l' orient 

1891 

Orient-expresse 1946 

Originalités proustiennes 1050 

Origines 2629 

Les origines romanesques de la morale et de la 

politique romantiques 
3653 

Orthographe 1485 

L'orthographe 1000 

L'orthographe : Accords - verbes - orthographe 

d'usage - homophones - signes orthographiques - 

conjugaisons 

1911 

L'orthographe : que sais - je? 1001 

Orthographe : règles et pratiques : les 100 fautes 

les plus courantes 
1135 

Orthographe : tout savoir sur les principales règles 

d'orthographe pour ne plus faire de fautes 
3076 

L'orthographe après le bac : se remettre à niveau 

pour réussir les écrits professionnels et 

universitaires 

1066 

L'orthographe aux concours 1757 

L'orthographe en Fiches : Exercices 1978 

L'orthographe est un jeu : 50 jeux pour soigner ses 

maux d'orthographe 
3409 

L'orthographe et la prononciation Française 

dialogue 
2708 

Orthographe et prononciation en Français : Les 

12000 mots qui ne se prononcent pas cmme ils 

s'écrivent 

4032 

Orthographe et prononciation en français : les 

12000 mots qui ne se prononcent pas comme ils 

s'écrivent 

4033 

L'orthographe française : traité théorique et 

pratique avec des travaux d'application et leurs 

corrigés 

1002 

L'orthographe haute la main ! : Les guides 

complices de l'étudiant 
932 

Orthographe: aïe, ail, aille ?! : l'essentiel de 

l'orthographe française en 70 fiches avec exercices 

corrigés pour enfin écrire et accorder les mots 

correctement : niveau 2 

1627 

L'otage : le pain dur : le père humilié 1148 

Ou va la litterature française aujourd'hui ? 924 



Les oubliés de l' histoire 2102 

Oumeri 3145 

Les outils indisensables pour écrire en francais : 

Cas des éléves de la 2eme année movenne C.E.M 
3793 

Oxford advanced learner's dictionary of curent 

english 
2187 

Oxford advenced learner's dictionary of current 

English : Over 30 million copies sold - the 

dictionary students trust 

4035 

Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms : 

Over 140 000 Alternative and opposite words 
3152 

The Oxford dictionary of synonyms and antonyms 

: over 140 000 alternative and opposite words 
3153 

Oxford practice grammar 1540 

Oxford practice grammar : basic with answers 3180 

Oxford practice grammar : intermediate 1541 

Une page d'amour 4137 

Le Page du duc de savoie 1510 

Pages choisis des grands écrivains : Fénelon 946 

La Palestine en question .Tome 1 1988 

Palestine 1947 : un partage avorté 1831 

La Palestine en question .Tome 2 1987 

Le palestinien : roman 321 

Palimpsestes : revue de centre de recherche en 

traduction et communication transculturelle 

anglais-français / français-anglais., De la 

traduction comme commentaire au commentaire 

de traduction 

760 

Le panafricanisme 1309 

Panorama culturel de la France 1538 

Panorama de la linguistique hispanique lille 2000 2639 

Panorama de la littérature française : Réalisme et 

naturalisme 
3842 

Le Pape vert : roman = El papa verde 269 

Les Paradis artificiels 486 

Les Paradis Artificiels" de charles baudelaire entre 

discours autobiographique et discours didatique 
2067 

Paradise dictionary : Dictionary of english words 

of arabic etymology with paradise introduction 

adventures of arabic language - Part 1 =   معجم
ليزية ذوات األصول العربية مع الفردوس قاموس الكلمات اإلنج

 مقدمة الفردوس مغامرات اللغة العربية و جهادها عبر التاريخ

7764 

Paradise dictionary : Dictionary of english words 

of arabic etymology with paradise introduction 
7741 



adventures of arabic language - Part 2 =   معجم
الفردوس قاموس الكلمات اإلنجليزية ذوات األصول العربية مع 

تاريخمقدمة الفردوس مغامرات اللغة العربية و جهادها عبر ال  

Le paradoxe au service de la satire sociale dans la 

Religieuse de Denis DIDEROT 
583 

La paratextualité et l'onomastique dans " les 

enfants du nouveau monde " D'Assia Djebar 
3551 

Parcours de la phrase 1052 

Les parents térribles : la Machine à écrire : pièce 

en trois actes 
1163 

Paris est une fête : le vieil homme et la mer 2141 

Parlez-moi du djbel Amour : roman 4081 

La parole 2036 

Parole et dialogue dans le roman 688 

De Parsifal à Don Quichotte : le secret des 

troubadours : la clé de Rabelais : le secret des 

corporations 

3196 

Le participe pasée autrement : protocole d'accord , 

exercices et corrigés 
4053 

Le participe passé entre accords et désaccords 3198 

Passage des miracles : roman 2657 

Le passe devant soi de gilbetrt gatore: application 

de la theorie de philippe hamon 
513 

Le passé mis en texte : poétique de 

l'historiographie française contemporaine 
990 

Le passé simple de Driss chraibi: s'agit- il d'un 

roman autofictionnel? 
1434 

Le passeport : roman 497 

Passez-moi l'expression en anglais 748 

Le passif en français 1751 

La passion la vertu dans la nouvelle héloise de 

jean jacques rousseau 
650 

Le pathétique Balzacien dans le pére Goriot 2487 

Le patrimoine littéraire commun des européens 1230 

Patrimoine littéraire europeen : parcours dans le 

patrimoine litéraire européen : introduction a 

l'anthologie 

3260 

Paul et Virginie 676 

Le paysage comme personnage dans Alger, le cri 

de Samir Toumi 
2460 

Le paysage comme vecteur identitaire dans la Vie 

à l'endroit de Rachid Boudjedra 
2842 

Paysage linguistique et enseignement des langues 

au Maghreb : des origines à nos jours : l'amazighe, 
3318 



l'arabe et le français au Maroc, en Algérie, en 

Tunisie et en Libye 

Les Paysans 373 

La peau : roman 2688 

La peau de castor : comédie de voleurs : oeuvres 

choisies : vol. 1 
2126 

La peau de chagrin 378 

La Peau de chagrin 388 

Pêcheur d' slande 2614 

Pécheurs d'hommes 3956 

Une pédagogie de l'intégration : compétences et 

intégration des acquis dans l'enseignement 
3475 

La peinture de la jeunesse dans on ne badine pas 

avec l'amour d'Alfred de Musset 
708 

La peinture de la société dans " une vie" de 

Maupassant 
3851 

La peinture de la société kabyle dans la colline 

oubliée de Mouloud Mammeri 
79 

La peinture de la vie paysanne dans la mare au 

diable de George Sand 
201 

Pélagie-la-charette : roman 2661 

Le pélerinage aux sources 1320 

La Pendule à Salomon 3977 

La pensée unique à l'université : Alice au pays des 

ténébres 
1072 

Penser la culture autrement : L'exemple du 

français 
1705 

Penser la violence, Revue des littérature du sud 119 

La perception du public et l'influence de l'époque 

dans princesse de clèves de mme de la fayette 
2432 

Le pére et la langue dans l'oeuvre de Leila Sebbar 1437 

Le Père Goriot 371 

Le Père Goriot 395 

Le père Goriot 402 

Le Père Goriot 403 

Le Père Goriot 405 

Le père Milon 2762 

La performance des image 1413 

Permanence de la poésie épique au XXe siècle : 

Akhmatova, Hikmet, Neruda, Césaire 
4006 

Le Personnage de l'instituteur , une certaine image 

de la nation : construction de l'ethos dans des 

récits d'instituteur français et turcs 

3239 



Le personnage de théatre 4091 

Le personnage en déconstruction dans 

L’effacement de Samir Toumi : de la quête à la 

perte d'identité 

608 

le personnage entre Histoire et fiction dans le 

roman Allah n'est pas obligé 
2867 

Le personnage féminin et l'espace romanesque 

dans La nuit sacré de Tahar Ben Jelluol 
3543 

Les personnages principaux et leurs rapports dans 

le roman la petite fadette de George Sand 
880 

La personnification du chien-loup dans l'Appel de 

la forêt de Jack LONDON 
836 

Perspective sociocognitive sur l'apprentissage des 

langues étrangères : Situation naturelle ou guidée 
1977 

Perspectives alterlinguistiques : volume 1 : 

démons 
3458 

Perspectives alterlinguistiques : volume 2 : 

ornithoryques 
3459 

la persuasion clandestine 3157 

Le pessimisme flaubertien dans " un cœur simple" 2648 

La Peste 978 

La Peste 980 

Petit bréviaire Hugolien 948 

Petit dictionnaire de l'analyse littéraire : définition, 

étymologie, exemples d'illustration, 1170 mots 
803 

Petit éloge du sommeil : Le sommeil de A à Zzz 1234 

Le Petit Grevisse : grammaire française 1960 

Le Petit grevisse : grammaire française 1971 

Le Petit Grevisse : grammaire française 1973 

Le Petit Larousse illustre : 90000 articles - 5000 

illustrations - 355 cartes - 160 planches - 

chronologie universelle 

3220 

Petit lexique des mots essentiels 3952 

Petit lexique des mots essentiels 3953 

Petit manuel de stylistique : avec exercices 

corrigés 
2074 

Petit traité de versification française 1937 

La petite fadette 3583 

La petite roque 2777 

Les Petits bourgeois 396 

Petits poèmes en prose : ( le spleen de paris ) 458 

Peut-on enseigner la litérature française ? 2572 

Le phénomène de l'appropriation linguistique et 

esthétique en littérature africaine de langue 
2411 



francaise : le cas des écrivains ivoiriens : Dadie , 

Kourouma , Adiaffi. 

Philosophie de l'éducation nouvelle 751 

Phonetics 3436 

Phonetics : Transcription, production, acoustics 

and perception 
3362 

La Phonétique 2690 

La phonétique 3935 

Phonétique acoustique : introduction à l'analyse 

acoustique de la parole 
2736 

Phonétique du FLE : prononciation de la lettre au 

son 
2564 

Phonétique historique du français 4114 

Phonétisme et prononciation du français 2567 

Phonétisme et prononciation du français 3320 

Phonétisme et prononciations du francais : avec 

travaux pratiques d'application et corrigés 
3321 

Phonétisme et prononciations du français : Avec 

travaux pratiques d'application et corrigés 
2566 

Phonologie fonctionnelle : etude comparative 

entre l'arabe classique et l'arabe fassi 
2166 

The Phonology of english as an international 

language 
2265 

Les phrasal verbs 1326 

La phrase complexe : De l'analyse logique à 

l'analyse structurale 
1773 

La phrase complexe : les subordinations 2538 

La phrase de racine : étude stylistique et 

stylometrique 
1790 

La phrase littéraire 861 

Les phrases sans texte 2678 

Physiologie de la langue française 1762 

Le picaresque dans Un rêve à partager de Djilali 

BENBRAHIM 
2839 

Picasso : le potomak : le grand ecart 1164 

Les pieds-noirs et l'exode de 1962 : à travers la 

presse française 
2848 

Pièges du langage 690 

Pierre et Jean 2787 

Pierre et Jean : roman 2779 

Le pire des mots : ou la petite chronique d'un 

grand appariteur 
849 



La place accordée à l'orale dans 

l'enseignement/apprentissage du FLE au cycle 

moyen 

3084 

La place des annotations dans l'évaluation des 

texes des élèves de la 4 ème année moyenne 
3340 

La place du Vocabulaire dans les Programmes et 

Manuel de la 4 éme. année de l'école moyenne 
3722 

Place et fonction de l’oral au cycle moyen en 

Algérie : Cas de la 1ère année moyenne. 
2370 

Planète des connaissances : Peuple 3252 

Pleure , ô pays bien-aimé = Cry the beloved 

country 
3181 

Pleure, ô pays bien- aimé 3182 

La pluralité des voix narratives dans Enfance de 

Nathalie Sarraute 
2830 

Le poème 1355 

Poèmes 3907 

Les poèmes de Si Mohand 1644 

Poems of Thomas Hardy 3867 

La poésie 655 

La poésie 2292 

La poésie 2293 

La poésie 2294 

La poésie : Initiation aux méthodes d'analyse des 

textes poétiques 
3930 

La poésie : introduction à l'analyse des textes 

poétiques 
3931 

La poésie arabe classique : découverte 2019 

La Poésie au service de la conjugaison : Cas de 

5émé année primaire. 
793 

La poésie au XVIe siècle 3169 

La poésie d'Aimé Césaire : Proposition de lecture : 

accompagnées d'un lexique de l'oeuvre 
1420 

La poésie depuis Baudelaire 2556 

Poésie et réalité 811 

Poésie française contemporaine apolinaire , 

alcools 
2751 

Poésie nouvelles : 1836 - 1852 3021 

Poésie sur Alger 1219 

Poésies diverses : tome 2 4001 

Poésies nouvelles 1836-1852 : suivies des poésies 

complémentaires et des poésies posthumes 
3027 

Le poète que je cherche à lire : essai sur l'oeuvre 

de Michel Deguy 
1547 



Poètes d'aujourd'huit : Morceaux choisis : 

accompagnés de notice biographiques et d' un 

essai de bibliographie 

3954 

les poètes de la plus haute tour 864 

poètes de l'amour 752 

La poétique : introduction à la théorie générale des 

formes littéraires 
1688 

Poétique de la Russe dans les récits tristaniens 

français du 19e siècle 
2642 

Le poétique de la socialité dans Passions En 

Tumulte de Zakia Gaouaou 
601 

La poétique de l'espace dans l'oeuvre de 

Marguerite Yourcenar : actes du colloque 

international de Cluj-Napoca, 6-8 octobre 2010 

2621 

La poétique de l'oralité dans Les femmes au bain 

de Leila Sebbar. 
578 

Poétique des textes 2897 

Poétique des textes 2898 

Poétique des textes 2899 

La poétique du roman 2298 

Poétique du roman 2299 

Poétique du roman 2300 

Poétique et politique : la poésie de Mahmoud 

Darwich 
868 

le poids des langues : dynamiques : 

représentations : contacts : conflits 
3258 

Poil de carotte 3369 

Le point sur le cadre européen commun de 

référence pour les langues 
3500 

Polémique en didactique : du renouveau en 

question 
703 

Polémique et rhétorique : de l'antiquité à nos jours 148 

Political dictionary : And international conference 

terms : English - French - Arabic =   القاموس السياسي
عربي  -فرنسي  -ومصطلحات المؤتمرات الدولية: إنكليزي   

13025 

La politique français dans l'Algerie durant la 

colonisation dans si la haine m'était contée de 

Hocine Mahdi 

579 

Politique langue et enseignement 1811 

Politiques linguistiques 3271 

Le Polygone étoilé 2334 

La polyphonie dans L'amour " la fantasia de Assia 

Djebar " 
850 



La polysémie : réflexion théorique, 

méthodologique et application à la lexicographie 

l'exemple des verbes aller, partir et tirer en 

francais contemporain 

3186 

La ponctuation : règles, exercices et corrigés 3041 

Le Pont de la Rivière Kwai : roman 837 

Porquoi étudier la littérature ? 2301 

La porte du couchant : ou Tlemcen l'ombragée, 

poème en 12 chants 
3219 

Portrait du colonisé portrait du colonisateur 

d'Albert Memmi 
4117 

Le portrait littéraire 2909 

Port-royale : tome 2 : notes de théâtre 2982 

le Possessif en français : aspects sémantiques et 

pragmatiques 
2884 

Pot-bouille 4138 

Les poulains de la liberté : récit 3148 

Pour des stratigies efficientes dans lapprentissage 

de la lecture dans une classe de 2éme AM en 

algerie 

2103 

Pour la révolution Africaine : écrits politiques 1607 

Pour lire l'ancien français 3919 

Pour quelles activités scripturales en classe de 

FLE : Le cas des étudiants de la 1ère année licence 

de français de l’université de Médéa. 

2015 

Pour qui sonne le glas 2145 

Pour qui sonne le glas : tome 1 2144 

Pour qui sonne le glas : tome 2 2143 

Pour un enseignement /apprentissage de l'écriture 

littéraire à l'université : Le cas des étudiants de 

Médéa. 

2352 

Pour un enseignment /apprentissage de la 

compréhension de l'écrit par le résumé comme 

avant-texte : Cas des étudiants de 1ére LMD SNV 

de l'université Fares YAHIA. Médéa 

3132 

Pour une analyse sémio-Pragmatique des titres: le 

thème des élections Présidentielles dans le journal 

El Watan). 

144 

Pour une approche des valeurs intrinséques et 

extrinsèques du verbe d'Isabelle Eberhardt dans 

Yasmina 

2075 

Pour une approche didactique de la 

compréhension de l'écrit : Compétence de lecture 

des étudiants du département de français de 

l'université de Médéa : Volume 01 

3125 



Pour une approche didactique de la 

compréhension de l'écrit : Compétence de lecture 

des étudiants du département de français de 

l'université de Médéa: Volume 02. 

3126 

Pour une approche pluridisciplinaire du bonheur 

dans une autre couleur du bonheur de Paule 

Auriane Ntchouadep 

2373 

Pour une approche pluridisciplinaire du 

chronotope dans La Malédiction de Rachid 

MIMOUNI 

1996 

Pour une approche thématique et lexicométrique 

de l'image de la femme dans fleurs de mur 

d'Abdelhamid LAGHOUATI 

516 

Pour une compétence interculturelle dans le texte 

littéraire : Le cas du manuel de 2ème année cycle 

moyen. 

2821 

Pour une didactique de la comréhension Orale en 

classe de spécialité le cas biologie 
4153 

Pour une didactique de la textualité dans la 

production écrite en fle : Cas de la 3ème Année 

Secondaire. 

3894 

Pour une didactique de l'écrit en classe de langue 

française en Algérie : Le cas de la première 

secondaire. 

2014 

Pour une didactique des discours universitaires : 

Etudiants et système de communication à 

l'université 

3261 

Pour une didactique du lexique basée sur la 

lexicologie explicative et combinatoire : 

Evaluation de la compétence lexicale des étudiants 

en licence de français. 

2048 

Pour une ésthétique baroque du nouveau roman 1599 

Pour une étude de la transitivité générique et 

culturelle : Le cas de l'enfant de sable de tahar ben 

jelloun. 

877 

Pour une étude générique du conte : le conte 

kabyle 
602 

Pour Une Etude Thématique du roman Le Quai 

aux Fleurs ne Répond Plus de MALEK HADDAD 
3654 

Pour une grammaire de l'écrit 3804 

Pour une intégration de la cmpétence culturelle 

dans la compréhension de l'écrit en classe de FLE 

: application en 2 ème année secondaire. 

645 

Pour une lecture littéraire : histoire, théories, pistes 

pour la classe 
1498 



Pour une liguistique de prononciation : opérations 

et représentations : tome 1 
1264 

Pour une linguistique de l'énonciation : domaine 

notionnel : tome 3 
1262 

Pour une linguistique de l'énonciation : 

formalisation et opération de repérage : tome 2 
1263 

Pour une linguistique de représentations 

discursives 
2073 

Pour une meilleure didactique de l'oral en 1 A.S. 791 

Pour une meilleure mise en partique d'une 

évaluation formative en enseignement séquentiel : 

Cas des élèves de 5ème année primaire école de 

Gasmi Ben Alya Birine 

4074 

Pour une mise en valeur de la didactique du texte 

littéraire en français langue étrangère : Le cas de la 

première année secondaire. 

2353 

Pour une poétique de la nature sous le signe du 

géologique, du botanique et du zoologique dans 

cahier d'un retour au pays natal et Les Armes 

miraculeuses d'Aimé Césaire. 

571 

Pour une Poétique Du rire Dans Le vieux nègre et 

la médaille de Ferdinand Léopold Oyono 
630 

Pour une pratique de l'oral réfléchie 3325 

Pour une sémantique des constructions 

grammaticales : Théme et thématicité 
1748 

Pour une terre de soleil 1074 

Pour une théorie poétique de la narration : 

introduction,notes et édition de sylvie patron 
2420 

Pour une typologie de la violence à l'hopital Dans 

Tombéza & La Malédiction de Rachid 

MIMOUNI. 

4109 

Le pouvoir des mots : la littérature face au second 

empire 
3286 

Des pouvoirs de l'image : gloses 2725 

The power and the glory 2481 

Practical english language teaching 3091 

Practical english usage 3779 

A practical guide to translation = 322 األساس في الترجمة 

The practice of english language theaching 2121 

Pragmatic and grammar 245 

Pragmaticalisation et marqueurs discursifs : 

analyse sémantique et traitement lexicographique 
1452 

Pragmatics 4080 

Pragmatics and grammar 246 



La pragmatique 249 

La pragmatique : outils pour l'analyse litteraire 1933 

Pragmatique de la reformulation : Types de 

discours interactions didactiques 
3412 

Pragmatique du discours : de l'interprétation de 

l'énoncé à l'interprétation du discours 
2919 

Pragmatique pour le discours litteraire 2669 

Pratique de la langue francaise à l'école : tome 1 : 

grammaire orthographe grammaticale 
2713 

Pratique de la traduction : L'approche par 

questionnement 
3510 

La pratique de l'exposé oral et le role de l'atelier 

formatif dans le développement de la compétence 

de la production orale : Cas des étudiants de 2 ème 

année licence français). 

235 

Pratique du français : bien accorder le participe 

passé: règles, exercices et corrigés 
3070 

La pratique du style : simplicité, précision, 

harmonie 
1176 

Pratique systématique de la langue française : 

guide de l'enseignant 
799 

Les pratiques de l'enseignement de l'oral dans le 

système LMD (langue francaise) : Entre approche 

communicative et spécialisation. 

277 

Pratiques discursives et acquisition des langues 

étrangères : actes du Xe colloque international : 

acquisition d'une langue étrangière 

3717 

Les pratiques évaluatives : constat et perspectives : 

Cas des élèves de la 3 ème année primaire en 

Algérie. 

2371 

Pratiques langagières et représentations des jeunes 

du lycéens Omar Idriss ( Ain Oussera ) 
603 

Pratiques langagieres pratiques sociales de la 

sociolinguistique a la sociologie du langage 
466 

Les précieuses ridicules 2926 

Les précieuses ridicules 2927 

La préciosité dans le roman; la princesse de 

Cléves de Madame de LAFAYETTE 
1082 

Précis d'ancien francais : Morphologie et syntaxe 2281 

Précis de conjugaison 1116 

Précis de didactique : devenir professeur de langue 3040 

Précis de grammaire française 1968 

Précis de grammaire française 1969 

Précis de grammaire historique de la langue 

française 
926 



Précis de littérature comparée 1153 

Précis de littérature comparée : théories et 

méthodes de l'approche comparatiste 
1152 

Précis de littérature française 659 

Précis de littérature française 2511 

Précis de phonétique historique 2434 

Précis de pragmatique 3593 

Précis de psycholinguistigue 988 

Précis de sémiologie 2088 

Précis de structure syllabique : Accompagné d'un 

apparat critique 
3625 

Précis de versification 931 

Précis d'histoire ancienne 3221 

Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme 3287 

les prédicats statifs : étude sémantique et 

pragmatique 
2735 

Préfixation, prépositions, postpositions : études de 

cas 
3164 

Le premier jour d'éternité : roman 2092 

Le premier siècle aprés béatrice 2630 

Le premier siècle après béatrice 2631 

La Première résurection de la republique 24 

Fevrier 1848 
2025 

Premières leçons sur les chatiments de Victor 

Hugo 
2711 

Prendre des notes vite et bien : Enseignement et 

concours vie professionnelle 
2175 

La préparation du roman 1et 2 : notes de cours et 

séminaires au Collège de France, 1978-1979 et 

1979-1980 

444 

Préparer les enseignants à la formation tout au 

lang de la vie : une priorité européenne? 
1258 

La préposition : regles, exercices et corrige 1976 

Le présent de lindicatif et la non-actualisation des 

procès : etude formelle et pramgatique 
1827 

Pride and prejudice 311 

Principes de la théorie littéraire 705 

Principes de linguistique appliquée : principes 

pour une linguistique appliquée à l'enseignement 

scientifique : structure, fonction, transformation 

236 

Principes de phonologie 3902 

Principles of translation : 2504 مبادئ الترجمة 

Printemps silencieux 993 



La prise de notes 3248 

La prise de notes efficace : Acquérir une technique 

en 8 leçons : l'utiliser en toutes circonstances : la 

combiner avec d'autres techniques 

1220 

la Prisonniere 1670 

Prisonnière des mots : poésie 2809 

Le privilege du phenix : roman 3297 

Le privillège du phénix : roman 3001 

Les Prix de la liberté : récit 3794 

Problématique de la conjugaison dans le texte 

narratif 
607 

Problématique de la traduction 3364 

La problématique existentielle dans cette fille-là 

de Maissa Bey 
809 

Probléme de l'écoute dans la compréhension oral 

chez les élèves De 4 eme année moyenne 
817 

Le problème d'emploi des conjonction de 

coordination chez les élèves de 4 ème année 

moyenne 

1415 

Problémes d'emploi des connecteurs dans des 

textes d'élèves de première année secondaire 
256 

Problèmes d'emploi des prépositions en 

production écrite : Cas des élèves de 4éme année 

moyenne 

1318 

Les problémes liés à la combinatoire grammaticale 

chez les étudiants de 3éme année de licence 

français. 

2409 

Procédures en traduction : pour une analyse 

différentielle de l'erreur 
2611 

Les processus de la rédaction collaborative 796 

La profession d'enseignant aujourd'hui : 

évolutions, perspectives et enjeux internationaux 
2576 

Progression thematique et texte argumentatif dans 

la classe de 1ere A.S 
3614 

le Prohéte de l'islam d'apres quelque orientalstes, 

Les Etude Islamiques : Morale et purification de 

l'àme en islàm 

1206 

Les pronoms anaphoriques : il et celui-ci 1335 

La prononciation du français 2562 

La prononciation du français 2563 

La prononciation du français 2565 

Les proscrits Louis Lambert séraphîta 386 

La prosodie du français 2441 

Proust : recherche sur la création intelectuelle 91 



Proust et Beckett : deux corps éloquents : essai 2886 

Proust ou l'euphorie de la prose 3587 

Les Provinciales : les lettres écrites 3177 

Les Provinciales : ou les lettres ecrites par Louis 

de Montalte à un Provinciale de ses amis et aux 

RR.PP Jésuites 

3178 

Pseudonyms of love : ( selected poems ) 2376 

Psycholinguistics 3642 

Psycholinguistique cognitive : lecture, 

compréhension et production de texte 
2546 

Psycholinguistique et didactique des langues 

étrangères : travaux du GEPED en hommage à 

danielle bailly 

1931 

Psychologie de la compréhension du langage 3505 

Psychologie de l'éducation 1710 

Psychologie de l'enseignement 2263 

Psychologie du langage : L'écrit et le parlé, du 

signal à la signification 
3731 

The psychology of language 2259 

The Psychology of second language acquisition 4149 

P'tit Omar : la révolution dans le cartable : récit 192 

La Puissance et la gloire 1949 

Pupil's english grammar : English - Arabic : 

Explanation of the english grammar rules 
2921 

QCM, exercuces et annales orthographe et 

grammaire française : pour les candidats aux 

concours de la fonction publique 

2313 

Qu' elle était verte ma vallée ! 2600 

Le quai aux fleurs ne répond plus : roman 2053 

Quand la mer se retire 2482 

Quand le mot fait signe : pour une sémiotique de 

l'écrit 
1990 

Quand meurent les cigales 2051 

Quatre-vingt-treize 2203 

Que ma joie demeure 1872 

Que ma joie demeure 1879 

Que voulez - vous dire ? : Compétence culturelle 

et stratégies didactiques 
753 

Quel avenir pour les compétences? 784 

Quelle formation pour ensigner l'oral? 279 

Quelle linguistique romane au XXIe siècle 894 

Quelle préposition ? 1962 



La Querelle : Histoire , ethnologie , linguistique , 

littérature 
2999 

Qu'est- ce que traduire 2507 

Qu'est-ce que la sémiologie 3889 

Qu'est-ce que le verbe être : éments de 

morphologie, de syntaxe et de sémantique 
3968 

Qu'est-ce qu'un roman ? 3521 

Questions de grammaire pour les concours 950 

Questions de sémiotique 2149 

Questions de style : 30 jeux littéraires sur les 

figures de style 
1737 

Questions de syntaxe française 2965 

La quête de la mémoire collective dans la colline 

oubliée de Mouloud Mammeri. 
1844 

Quète et thèàtrralitè dans les romans de Mohamed 

Dib 
3014 

La quéte identitaire dans "origines" d'Amine 

Maalouf 
539 

La quête identitaire dans la mere du printemps de 

Driss Chraibi 
504 

La quéte identitaire dans le roman " surtout ne te 

retourne pas " de maissa BEY 
597 

La quete identitaire dans les Echelles du levant 

d'Amin Maalouf 
1302 

Quête révolutionnaire pour l'identité dans discours 

sur le colo 
74 

Qui a peur de de littérature ? 1439 

A qui appartient la ponctuation ? : actes du 

colloque international et interdisciplinaire de 

Liège, 13 et 15 mars 1997 

1311 

Qui j' ose aimer 476 

Qui se souvient de la mer : roman 1368 

Qui se souvient de Marguerite : cet ouvrage est 

édité avec le concours de la commissariat générale 

de l'année Algerie en France 

1680 

Qu'importe le flacon... : Dictionnaire commenté 

des expressions d'origine littéraire 
766 

A quoi revent les loups : roman 2363 

Rabelais par lui- même 1412 

Raboliot : images pour un jardin sans murs 1817 

Raboliot : roman 1820 

Rachid et Habiba : tome 1 2823 

Rachid et Habiba : tome 2 2824 



Racine et Shakespeare (1818-1825) : et autres 

textes de théorie romantique 
3746 

Racine ou l'alchimie du tragique : la thébaide, 

britannicus, mithridate 
2041 

Les Racines du ciel : roman 1795 

Les racines grecques et latines du vocabulaire 

français 
1012 

Les racines latines du vocabulaire français 1010 

Les raisins de la colère : tome 1 3743 

Les raisins de la colère : tome 2 3742 

Les raisins de la colère : tome 3 3741 

La raison cynique et La raison Philosophique dans 

le neveu de rameau 
3342 

Raison et liberté : Sur la nature 

humaine,l'éducation et le role des intelellectuels 
1118 

Rapport 2008 : Evolution economique et 

monetaire en Algerie 
8693 

Le rapport à l'erreur orthographique chez les 

enseignants de la 4 ème année moyenne en FLE 
563 

Rapport au savoir et didactiques 2805 

Les rapports interculturelles entre deux rives de la 

méditerranée dans "un aller simple pour alger" de 

vanessa SOLTANI 

177 

Le ravin de la femme sauvage : roman 4026 

Raymond lulle et l'Islam maghrébin- la mogique 

du changemet...., Les Etude Islamiques : Raymond 

lulle et l'Islam maghrébin 

1204 

Reactualisation de Sheherazade Des nuits: dans la 

trilogie de leila sebbar : Shérazade 17 ans, brune 

frisée les yeux verts, Les carnets de shérazade et le 

fou de shérazade. 

586 

Réactualisation du personnage "Shéhérazade " 

dans Le fou de Shérazade de Leila SEBBAR. 
587 

La réalisation collaborative de la bande dessinée 

par le biais de la fable au cycle moyen : Cas de 2 

ème année cycle moyen 

706 

La réalisation du schéma actantiel dans le 

chercheur de trésors ou l'influence d'un livre de 

Philippe-Aubert de GASPE , fils et de l'Alchimiste 

de Paulo COELHO 

1416 

Le réalisme africain : le roman francophone en 

Afrique subsaharienne 
1319 

Le réalisme balzacien dans le pére Goriot 2342 

Le réalisme dans le rouge et le noir d'henry 

beyle... " stendhal ". 
2105 



la réalité historique dans l'education sentimentale 

de Gustave Flaubert 
3795 

Rebecca : roman 2792 

La rebelle 3852 

Les Rebelles : roman 1030 

Reception de : La colline oubliee 2820 

La réception de Victor Hugo au 20e siècle : actes 

du colloque international de Besançon juin 2002 
2807 

La réception du textes maghrébine de langue 

française 
1669 

Recettes de grammaire : conseils de grands-mère : 

tous les points de grammaire expliqués clairement 

et suivis de nombreux exercices corrigés . 

1934 

La Recherche de l'absolu : suivi de la messe de l' 

atbée 
390 

LA Recherche d'information 2989 

Recherches linguistiques de vincennes : La 

syntaxe de la définitude 
1272 

Le récit 110 

Les récits de rêve dans la fiction 4058 

La rectification à l'oral et à l'écrit 2911 

Les rectifications de l'orthographe du français : la 

nouvelle orthographe accessible: les nouvelles 

règles, les mots de tous les jours, conseils pratique 

3017 

The red badge of courage and other stories 1251 

La rédaction de textes : approche cognitive 3359 

La rédaction technique : actes du séminaire de 

Bruxelles des 24 et 25 novembre 1997 
1194 

Rédiger des rapports efficaces : Rapports d'activité 

- raports de stage - raports de projet.... 
1625 

Rédiger pour être lu : les secrets de la 

communication écrite efficace 
3141 

Rédiger sans complexes 1626 

La réécriture de l'histoire dans les romans de la 

postmodernité 
3361 

La réécriture du personnage féminin biblique dans 

la trilogie La bible au Féminin de Marek 

HALTER. 

1100 

Les réécritures des fables de lafontaine aux fables 

modernes 
845 

Les réécritures littéraires des discours scientifiques 

: Ouvrage publuier avec le concours de l' 

université de Rouen et du centre d' études et de 

recherches Editer-interpreter 

1707 



Réel et fiction dans a quoi révent les loups de 

Yasmina Khadra 
3402 

Réelles présences : les arts du sens 3745 

La référentialité spatiale dans Des Pierres dans ma 

Poche de Kaouther Adimi: une quête d'un monde 

possible 

3123 

Reflet de Don Quichotte dans Le serment des 

barbares de Boualem SANSAL : Intertextualité ou 

subversion ? 

635 

Le reflet de la société dans le mariage de figaro de 

BEAUMARCHAIS 
2384 

La reflet social à travers " Thérèse Raquin" 

d'Emile Zola 
3013 

Réflexion sur la langue arabe classique 4070 

Reflexions sur la culture : journéesd'Etude du 

département des langues romanes 
3106 

Réflexions sur la littérature 3829 

Regain : le Serpent d'étoiles 1871 

Regain : roman 1870 

Regain : roman 1876 

Regards sur littératures d'afrique 328 

Reggane mon amour : roman 2692 

Régimes sémiotiques de la temporalité 693 

Les règles d'or de la traduction : anglais-français , 

français-anglais 
2165 

La relation colonisé-colonisateur dans Nedjma de 

KATIB YACINE 
3508 

La Relation entre le père et le fils dans la gloire de 

mon père 
506 

La relation pédagogique entre enseignant/enseigné 

dans l'apprentissage du francais Langue Etrangère 

au palier moyen 

1271 

rélexion sur la condition humaine dans voyage au 

bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline 
1424 

La religion dans " l'enfant de sable" entre 

l'implicite et l'explicite 
2084 

Remorques 3970 

Rencontres de langues question (s) d'interaction 3965 

René Char 2009 

Rénée la concierge ou l'hérisson élégant : Analyse 

sémiologique du personnage de la concierge dans 

L'élégance du hérisson de Muriel Barbery 

2922 

Rennaissance de l'épopée : La Poésie épique en 

France de 1572 à 1623 
2847 



Renouveau dramatique chez Montherlant dans 

"port-royal : e drame religieux 
1980 

Le renouveau métaphorique dans je t'offrirai une 

gazelle de Malek Haddad 
3012 

Le renouvellement des formes poétiques au XIXe 

siècle 
226 

Repéres coranique ou l'exemple de structuration- 

Comment envisage la construction de la société?, 

Les Etude Islamiques : Repéres coranique ou 

l'exemple de structuration- 

1207 

Repères intertextuels dans l'oeuvre d'Assia 

DJEBAR : Etude de l'intertextualité dans 

L'Amour, la fantasia, Ombre sultane et Vaste est la 

prison. 

3036 

La repésentation du pére dans la répudiation de 

Rachid Boudjedra 
3540 

La représentation de l' école chez Fouroulou dans 

Le fils du Pauvre de Mouloud Feraoun 
538 

La représentation de la double culture chez 

Djamila Abdelli Labiod dans la réglisse de mon 

enfance 

2355 

La représentation de la famme dans " Je doit tout à 

ton oublie " de Malika Makoddem 
130 

La représentation de la femme chez : Gustave 

Flaubert dans : " Madame Bovary 
634 

La représentation de la femme chez Alexandre 

Dumas fils dans la dame aux camélias 
1075 

La représentation de la femme chez Jean Racine 

dans " Andromaque" 
203 

La représentation de la femme chez yasmina 

khadra dans les Hirondelles de Kaboul 
637 

La représentation de la femme dans la nuit sacrée 

et l'enfant de sable de Tahar Benjelloun 
528 

La représentation de la femme dans un monde au 

masculin, analyse de l'image de la femme dans la 

civilisation de ma mére !.... De Driss Charaibi 

2684 

La représentation de la nobelesse à traves les trois 

principaux personnages de l'illustre Servantes 
822 

La représentation de la situation de la femme 

algérienne pendant les années 90 dans l'oeuvre"Au 

commencement Etait La Mer.." de l'écrivaine 

Maissa Bey 

1083 

La représentation de la société algérienne à travers 

la trilogie de Mohamed Dib 
682 



La représentation de l'architecture arabo-

musulmane dans la trilogie algérie de mohamed 

DIB 

1076 

La représentation de l'espace dans " Huis Clos" 

Jean Paul Sartre 
4105 

La reprèsentation de l'espace dans lacitè des rose 

de Mouloud Feraoun 
4150 

La représentation du (( temps )) dans voyage au 

centre de la Terre de Jules VERNE 
2023 

La représentation du masculin dans mes hommes 

de malika mokeddem 
2094 

La représentation du temps au service de la 

thématique de la peur dans Sauvage de Nina 

Bouraoui. 

3128 

La representation du temps dans Samarcande 

d'Amine MAALOUF 
1031 

Les représentations de 

lenseignement/apprentissage du francais dans le 

college en Algérie-cas de 4éme année moyenne 

173 

Les représentations de l'évaluation dans une classe 

-FLE- constat et perspective : Cas de 5éme année 

primaire-école Okba Ibn Nafaa- SIDI DEMED. 

825 

Représentations des language et mise en mots de 

l'espace : L'exemple de l'ancienne ville de Bejaia. 
4067 

Les représentations des langues et de leur 

apprentissage : Références, modéles, données et 

méthodes 

2984 

Les Représentations du Français chez les élèves du 

secondaire. 
159 

La représenyation du conflit et du lyrisme 

amoureux dans le CID de Pierre Corneille et 

PHEDRE de Jean Racine 

3615 

La reproduction : éléments pour une théorie du 

systéme d'enseignement 
857 

Requiem pour une nonne 1621 

Resisting linguistic imperialism in English 

teaching 
983 

Résumé et synthèse de textes : méthode et 

exercices corrigés 
2986 

Résurrection : tome 2 3858 

Résurrection : tome1 3859 

Résurrection de Sherlock Holmes 1469 

Le retour : roman 1386 

La retraduction 3663 



Réussir la dissertation littéraire : analyser un sujet 

et construir un plan 
107 

Réussir son stage en anglais à l'étranger 898 

Le rève 4146 

Le rêve 4140 

Un réve algérien : Chronique d'un changement 

attendu 
1839 

La Rêverie chez MONTAIGNE 134 

Les reveries du promeneur solitaire 3515 

Révisez vos références culturelles 2184 

La Révolte du caporal Asch : 08 / 15 2419 

Les révoltés du bounty 438 

La révolution Algérienne : Réalités et perspectives 155 

Revolutionary europe 1780 - 1850 3728 

Revue internationale de linguistique française. n 

54, Travaux de linguistique n 54 : La scacalrité: 

autant de moyens d'expression, autant d'effets de 

sens 

3957 

La rhétorique 1780 

La rhétorique dans l'antiquité 3205 

Rhétorique et argumentation 3463 

Rhétorique et argumentation 3464 

Rhoulem, ou le sexe des anges : Roman 264 

Rhum : l'aventure de Jean Galmot 1015 

Richard 3 3677 

Richard coeur de lion 3641 

Richesse du vocabulaire : classement par thèmes , 

avec exercices et corrigés : tome 2 
755 

Richesse du vocabulaire : classement par thèmes, 

avec exercices et corrigés :tome 1 
756 

Richesses du français et géographie linguistique : 

Vol 2 
3830 

Richesses du français et géographie linguistique : 

Vol.1 
3400 

Le Robert & collins compact : Dictionnaire 

Français - Anglais , Anglais - Français 
271 

Le Robert : Dictionaire historique de la longue 

française 
3395 

Le robert : dictionnaire des combinaisons de mots 

: les synonymes en contexte 
1747 

Le robert et collins : Anglais maxi ( anglais- 

Français) ( Français- Anglais) 
3439 

Robert et Collins compact anglais : français-

anglais, anglais-français 
3438 



Le robert junior : illustré : Dictionnaire 8-12 ans : 

du ce à la 6 : 20000 mots avec de vraies 

définitions.. 

529 

Robin des bois 3758 

Robur-le-conquérant 3987 

Le rôle de la compétence interculturelle dans 

l'enseignement de la compréhension orale et sa 

transmision via le document authentique : cas des 

étudiants de 2 éme année master- français( 

université de Tizi-Ouzou) 

71 

Le rôle de la comptine dans le développement 

vocabulaire du FLE : Cas des élèves de 5éme 

année primaire 

4108 

Le rôle de la démarche de français sur objectifs 

spécifique dans l'amélioration de la compétence 

orale chez les médecins internes du CHU 

Mustapha pacha : Le cas de la préentation des 

malades. 

2491 

le role de la femme XVIIéme siécle dans les 

femme savantes de Moliére 
3872 

Le rôle de la grille d'autoévaluation dans 

l'amélioration des productions écrites : Cas des 

apprenants de la 4 ème année moyenne 

76 

Le role de la motivation en classe de la FLE " Le 

cas de la 2éme année moyenne " 
2125 

Le role de la planification dans l'activité d'écriture 

en 3A.S. Option: sciences de la vie 
801 

Rôle de l'anaphore pronominale dans la 

compréhension du texte narratif : Cas des élèves 

de la premiére année du cycle moyen. 

3124 

Le rôle des procédés explicatifs dans la 

compréhension des textes de vulgarisation 

scientifique : Cas des élèvés de 1ère année 

secondaire. 

1345 

Le rôle des stratégies de lecture dans le 

développement de la compréhension écrite: : Cas 

des étudiants de 1ère année paramédicale - filière 

Infirmier de Santé Publique Médéa 

3139 

Le rôle des stratégies d'écoute dans le 

développement de la compétence de la 

compréhension orale d'un cours magistral : Cas 

des étudiants de première année LMD " Sciences 

de la nature et de la vie " 

3483 

Le rôle des stratégies socio-affectives dans 

l'amélioration de l'expression orale chez des élèves 

de 2éme année moyenne. 

874 



Le role des supports audio-visuels en classe de 

FLE le cas de 1ére AS 
3547 

Le rôle du lexique spécialisé dans le 

développement de la compréhension de l'écrit : 

Cas des étudiants de1ère année biologie. 

1122 

Le roman 3343 

Le roman : cours, doccuments, entrainement 3999 

Le roman : initiation aux méthodes et aux 

techniques d'analyse littéraire 
3943 

Le roman : Initiation aux méthodes et aux 

techniques modernes d'analyse littéraire 
3940 

La roman au 17e siècle : l'exploration du genre 1943 

Le Roman comique 3620 

Le roman courtois : une introduction 687 

Le roman depuis la révolution 3344 

Le Roman épistolaire 952 

Roman et connaissance sociale : essai 881 

Roman ethnographique et narration 

autobiographique dans la colline oubliée Mouloud 

Maameri. 

1998 

Le roman français au XXe siècle 3994 

Le roman historique 1525 

Le roman jusqu'à la révolution 1235 

Le roman policier 3382 

Le roman policier 3385 

Le roman policier ou la modernité 1480 

Roman, théatre, cinema : adaptations, hybridations 

et dialogue des arts 
3251 

Le romanesque 1308 

Les romans d'Assia Djebar : Entre histoire et 

fantaisie 
1103 

Les romans de Chrétien de Troyes : Erec et Enide 

: tome 1 
3906 

Les romans de Zola et de Maupassant : textes 

commentés 
1766 

Romans et nouvelles : tome 1 2859 

Romans et nouvelles : tome2 2858 

Romans et contes 4018 

Romans et contes de Voltaire : tome 1 4017 

Romans et contes de voltaire : tome 2 4015 

Romans et contes de Voltaire : tome 3 4016 

Romans et contes de Voltaire : tome 4 4014 

Romantic poetry : an anthology 1709 



Le romantisme 220 

Le romantisme 1822 

Le romantisme dans "Atala" de chateaubriand 1105 

Romeo and Juliet 3682 

Roméo et Juliette 3666 

Ronsard : sa vie et son oeuvre 2038 

Rose d'abime : roman 2377 

La Rose rouge : Contes populaires 508 

Le rosier de madame Husson 2778 

La Rôtisserie de la reine pédauque 1725 

Le rouge et le noir : Chronique de 19 ème siècle 3748 

Le rouge et le noir : chronique du 19 ème siècle 3747 

Le rouge et le noir : essai sur le romanesque 

stendhalien 
1260 

The routledge handbook of discourse analysis 2883 

The routledge handbook of second language 

acquisition 
161 

Ruy Blas : drame 2214 

Sade en toutes lettres : Auteur d'Aline et Valcour 1328 

S'adresser à autrui : les formes nominales 

d'adresse en français 
1003 

La sagesse et la destinée 2652 

Salammbô 1675 

Salammbô 1679 

Sang et jasmin : roman 2101 

Sang et lumières 3224 

La Saône assassinée 821 

La satire , Arme Redoutable du Poéte : Etude 

Comparatiste Entre Deux Poémes " NAPOLEON 

III " de Victo Hugo Et "عبد " De A-T Al 

Mutanabbi 

1629 

Satire et Morale chez Moliere 2810 

Saussure entre linguistique et sémiologie 1630 

Savoir accorder la participe passé : règles, 

exercices et corrigé 
1966 

Savoir accorder l'adjectif : règles, exercices et 

corrigé 
901 

Savoir accorder le participe passé : règles, 

exercices et corrigé 
1961 

Savoir accorder le participe passé : règles, 

exercices et corrigé 
1964 

Savoir accorder le verbe : règles, exercices et 

corrigé 
902 



Savoir en récits : Flaubert : la politique, l'art, 

l'histoire 
3244 

Le savoir enseigné dans les pratiques de classe 2091 

Savoir rédiger : les grands règles : du mot juste au 

texte organisé - les conseils de A à Z : écrire avec 

clarté et précision 

2272 

Savoir rédiger : méthodologie 3955 

Savoir rédiger les techniques pour écrire avec 

clarté efficacité 
3730 

Savoir-faire : grammaire du français langue 

étrangère : niveau intermédiaire 
3449 

savoirs en récits : éclas de savoirs : Balzac, 

Nerval, Flaubert, Verne, les goucourt : tome 2 
3053 

Savoirs historiques au maghreb : Savoirs 

historiques au maghreb 
426 

Savoirs historiques au magreb : construction et 

usages 
658 

The scarlet letter 776 

The scarlet letter 2131 

La scène de roman : méthode d'analyse 2606 

Scènes choisies de Molière 3351 

La scénographie interne et externe dans l'oeuvre 

de Harraga de Boualem SANSAL 
2356 

Les schismes dans l'islam : introduction à une 

étude de la religion musulmane 
2485 

The school for Scandal 3685 

La Science dans l'antiquité : Grèce - Rome 1745 

La science et le bon sens 3105 

Science et poésie : deux voies de la connaissance 2854 

La science politique 893 

La science-fiction : lecture et poétique d'un genre 

littéraire 
2478 

Sciences and sensation in romantic poetry 2247 

Les sciences de l'islam : entre le VIIe et le XIIe 

siècle, l'age d'or du monde islamique 
324 

Sciologie de la traduction : textes fondateurs 139 

Score civilisation française : 100 tests pour mieux 

connaitre l'hexagone 
3085 

Se former en didactique des langues 3309 

Second language acquisition 1548 

Second language learning theories 1557 

Second language teaching and learning 3092 

La seconte victoire 4041 



Le secret de la lune : roman 514 

Selected poems 306 

Selected poems 769 

Selected poems 1441 

Selected Poems 2114 

La Sémantique 2029 

La sémantique 3005 

La sémantique 3800 

La sémantique 3877 

La sémantique 3879 

La sémantique des textes : de la théorie à la 

pratique - la traduction:questions d'équivalences le 

sujet syntaxique 

3183 

Sémantique et automate : l'apport du dictionnaire 

informatisé 
2738 

Sémantique générale 3278 

Sémantique interprétative 3350 

Sémantique structurale : Recherche de méthode 1955 

Sémiologie de cinéma : Méthodes et analyse 

filmiques 
2223 

La semiologie de l'espace dans la modification de 

Michel Butor 
200 

Semiotics : the basics 1043 

La sémiotique : De la narrativité à la mise en 

discours 
1034 

Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage 
1954 

La sémiotique du langage 1243 

La sémiotique du langage 1246 

Sémiotique du récit 1593 

Sémiotique du récit 1594 

Sémiotique et littérature : essais de méthode 1697 

Sémiotique et philosophie du langage 3922 

Les sémiotiques textuelles 1033 

Le sens en traduction 2537 

Sens et sensible en poésie modèrne et 

contemporaine 
998 

Les sens interdits : roman 1431 

Sense and sensibility 310 

le sentiment tragique de la vie 3923 

Les Sept piliers de la sagesse : tome 1 = ( seven 

pillars of wisdom ) 
4060 



Les sept remparts de la citadelle : de sang et de 

lumière : roman : livre 2 
2634 

Au septiéme ciel : Dictionnaire commenté des 

expressions d'origine biblique 
765 

La séquence didactique à l'agrégation interne de 

lettres classiques et modernes 
1046 

Le Serpent d'étoiles 1878 

Shakespeare 2173 

She stoops to conquer 1908 

Sherlock Holmes : étude en rouge : les signes des 

quatres. 
1470 

Shetches 3938 

Si J'ai bonne mémoire : pasteur 2034 

Si diable veut : roman 1384 

Si dieu lavait voulu ... 2555 

Si le grain ne meurt 1854 

Si Smail : récit 3147 

Le signe du caducée : roman = ( a song of 

sixpence ) 
1256 

Le signe et ses interpretations : Contrubutions 

scientifiques présentées lors du 1 er colloque 

international sur la sémiotique, la didactique et la 

communication 

2312 

Signes, langues et cognition 3687 

Le silence de la mer : et autres récits 3972 

Le silence de Molière 2640 

Les silences du colonel Bramble : discours et 

nouveaux discours du docteur O'Grady 
2800 

Simorgh 1361 

Simples contes des collines 2396 

Sissi : Douze mariages princiers 2717 

Situation de la femme dans la grande maison de 

Mohammed DIB 
582 

Situation éducative et significations 3416 

La situation littéraire actuelle en France : essais 2255 

Des situations pour intégrer des acquis scolaires 3476 

In so many words : 200 exercices pour mieux 

maitriser le vocabulaire anglais 
1958 

La société algériénne à travers l'etude du roman 

"le fils du pauvre" de moloud feraun 
1270 

Société et fiction dans le rouge et le noir de 

stendhal 
4088 

La société paysanne du 19 éme siécle dans la 

petite fadette de George Sand 
2686 



La société traditionnelle malienne entre oralité et 

culture 
1236 

Sociocognitive perspectives on language use and 

language learning 
441 

La sociocritique enjeux théorique et idéologique : 

enjeux théorique et idéologique : a propblématique 

du champ littéraire africain 

3577 

Sociolinguistics 3732 

Sociolinguistique 2436 

La Sociolinguistique : que -sais-je! 961 

Sociolinguistique : Société , Langue et discours 471 

Sociolinguistique interactionnelle : Une approche 

interpretative 
3694 

Sociologie de la culture 654 

Sociologie de la littérature 1421 

La sociologie de la littérature : histoire, 

problématique, synthèse critique 
3618 

Sociologie de la traduction : textes fondateur 140 

Sociologie de l'éducation 437 

Sociologie des opinions 1289 

Sociologie des organisations : Introduction à l' 

analyse de l' action collective organisée 
3640 

Sociologie du cinéma et de ses publics 1590 

La sociologie du langage 95 

Sociologie du travail et gestion des ressources 

humaines 
1232 

Socioterminologie : une approche 

sociolinguistique de la terminologie 
1799 

Soirées au village : contes du Cameroun 3713 

Au soleil : voyages 2766 

Le Soleil est aveugle : roman 2687 

Au soleil sans chapeau : roman 605 

Le someil du juste 2703 

Le Sommeil d'ève 1372 

Son excellence eugène rougon 4125 

La sonate à Kreutzer : le bonheur conjugal : le 

diable 
3865 

Sons and lovers 2515 

La sortie des muridés : roman 1433 

Les souffrances du jeune Werther 1901 

Le Soulier de satin 1149 

Sound changes in arabic sonorant consonants = 

 التغيرات الصوتية في األصوات الرنين الساكنة في اللغة العربية 
178 



Des souris et des hommes : rue de la sardine 3740 

Sous la lumière froide : Les jours désespérés les 

voisins 
2637 

Souvenir : poèmes 2609 

Souvenirs : ( la mémoire et l'homme ) : poèmes 355 

En souvenirs de soi : récit 2378 

Les souvenirs d'enfance dans la gloire de mon pére 

de Marcel Pagnol 
794 

Spartacus 1617 

Le spatial et le linguistique au service de 

l'interculturel dans N'zid de Malika 

MOKEDDEM. 

3050 

Spatialité éconciative : des milieux physiques aux 

figures de la subjectivité énonciative 

subsaharienne 

2649 

Speak out : speaking professional english 2354 

La srructure des langues 2070 

Stairway to Englich : 4 Work book 1744 

Stairway to English : 1 student's book 1138 

Stairway to English : 1 Teacher's book 1142 

Stairway to english : 1 Work book 1139 

Stairway to English : 2 Student's book 1140 

Stairway to English : 2 Teacher's book 1156 

Stairway to English : 2 Work book 1141 

Stairway to English : 3 Student's book 1136 

Stairway to English : 3 Teacher's book 1145 

Stairway to English : 3 Work book 1137 

Stairway to English : 4 Student's book 1614 

Stairway to english : 4 Teacher's book 1615 

Stalky et cie : roman 2394 

La statue de sel d'Albert Memmi : une autofiction? 3567 

La statut de la femme dans la littérature du XIXe 

siécle à travers : l'Education Sentimentale de 

Gustave Flaubert 

3010 

Le statut de la parole dans : Moha le fou, Moha le 

sage Taher Ben Jalloun 
1087 

Le statut de l'enfant chez CONTESSE de SEGUR 

dans son œuvre les malheurs de sophie. 
532 

Les statut du français en Algerie 357 

Stendal 3828 

Stendhal et le ridicule 3189 

Stendhal, chroniques italiennes 3575 

Stéréotypes et clichés : langage , discours , société 197 



Les stratégies argumentatives dans le débat 

politique télévisé : Le cas du déba Sarkoy/Royal 

durant les présidentielles de 2007 

3341 

Les stratégies d' apprentissage : Comment 

accompagner les élèves dans l' appropriation des 

savoirs 

3207 

Les stratégies descriptives dans puisque mon 

coeur est mort de Maissa Bey. 
569 

Strategies of cognitive vocabulary learining : 

Learning EFL vocabulary through brain based 

activities 

2005 

A streetcar named desire 1237 

Structuralism and semiotics 2130 

Le Structuralisme 3230 

Structure de la poésie moderne 1735 

La structure de l'enchassement dans les contes et 

nouvelles de Guy de Maupassant 
596 

La structure des langues 2071 

Structure du français moderne : introduction à 

ll'analyse linguistique 
718 

La structure du temps dans nedjma 551 

Structure of english language 3683 

Les structures syntaxiques du français moderne : 

les éléments fonctionnels dans la phrase 
1217 

Students dictionary : English - Arabic =   معجم
عربي -الطالب : إنكليزي   

468 

The Study of second language acquisition 1549 

A Study on extensive reading as an effective for 

developing EFL learner's vocabulary growth : A 

case study of third year students at Yahia Fares 

University of Medea 

1600 

Studying english literature and language : an 

introduction and companion 
3269 

Le style découpeur de réel faits de langue, effets 

de style 
812 

Le style en mouvement : littérature et art 3243 

Le Style et ses technique : ses techniques , précis 

d'analyse stylistique 
1253 

Stylistics 3975 

La stylistique 1781 

La Stylistique 1785 

La stylistique 1786 

La stylistique 2031 

Stylistique comparéée du français et de l'anglais 4003 



Stylistique de la poésie 1533 

Stylistique pratique du commentaire 3214 

La subjectivité dans le discours médiatique : Etude 

des discours portant sur l'environnement et 

l'écologie. 

4077 

Le subjonctif : comment l'écrire, quand l'employer 

? 
1011 

Le subjonctif en français moderne : equisse d'une 

théorie modale fondée sur des textes non littéraires 
2456 

La subordination : méthodes et notions 3765 

Le suicide entre le mythe et l'absurde dans le 

magasin des suicides de Jean Teulé 
430 

sujet , insertion , langage et territoires 719 

Le sujet , son lieu , son temps : sémiotique et 

traduction littéraire 
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fort éloignés du monde : d' abord churirgien puis 

capitaine de plusieurs navires 

3780 

Voyger : en langues et en littératures 99 

Vu, Lu, entendu de Driss Chraibi : Une 

autofiction? 
3030 

Webster's student dictionary =  24 قاموس وبستر للطالب 

William Conrad : roman 838 

Women in love 2514 

Word parts dictionary : Standard and reverse... 2245 

Wordstock : Tout le vocabulaire anglais pour s 

exprimer a l ecrit et a l oral 
1094 

A workbook for basic writing composition : 

Second & third year license d'anglais 
4151 

World englishes : The study of new linguistic 

varieties 
2872 

Wuthering heights 913 

Yahia, pas de chance 1613 

Yalta ou le partage du monde : ( 11 février 1945 ) 1209 

Yasmina Khadra ou la recherche de la vérité : 

étude de trilogie sur le malentendu entre l'oriernt 

et l'occident 

89 

Le Yémen : Pays de la reine de Saba 4040 

York concise : French- English , English - French 

dictionary = Petit dictionnaire : Français - Anglais 

, Anglais - Français 

331 

york dictionary of law 1190 

As you like it 3676 

You never can tell 3684 

Your CV in english : Votre CV pour l'international 2219 

Yvain ou le chevalier au lion 3904 

Yvette 2784 

Zadig et autre contes orientaux 4022 



Zadig ou la destinée histoire orientale 4013 

Zadig ou la distinée : le monde comme il va 

memnon 
4021 

zaphira : ou la bataille pour alger,1516 = roman 1653 

Zola : par lui -meme 674 

 8829 أب للمحبة كلها : قصص 

 5252 أبا العال....ضجر الركب من عناء الطريق

آباء الحداثة العربية : مدخل إلى عوالم الجاحظ و الحالج و 
 the ancestor's of modern arabic culture = التوحيدي

7243 

 8211 أبجديات : الجزء األول

 8212 أبجديات : الجزء الثاني

أبجديات البحث في العلوم الشرعية : محاولة في التأصيل المنهجي 
آفاق -مناهج-تقنيات -ضوابط  

5003 

المنهجي أبجديات البحث في العلوم الشرعية : محاولة في التأصيل 
آفاق -مناهج-تقنيات -ضوابط  

5004 

 12878 أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية

 8247 أبجدية نوفمبر : شعر للفتيان

 11511 أبحاث داللية بين اإلرث و التداول : دراسة 

 7657 أبحاث داللية و معجمية : القسم الثاني 

 5592 أبحاث صرفية

اللغة و الفن ابحاث في الداللة و   6473 

 7228 أبحاث في بالغة القرآن الكريم 

 7162 أبحاث في مدونات روائية

 4548 أبحاث لغوية 

 7655 أبحاث نحوية و لغوية : القسم األول

أبحاث و دراسات في الشعر األندلسي : و يليه ابن هذيل التجيبي 
 الغرناطي : حياته و ما تبقى من شعره 

12743 

المرأة العربية : رؤية سسيولوجيةإبداع   13456 

-al = إبداعات الزمن األخضر : ديوان سعد هللا و سعفة خضراء

zaman al-akhdar 
11016 

 9305 إبرام الحكم النحوي عند ابن جني

 7258 إبراهيم الكاتب : رواية

 6674 ابراهيم طوقان : حياته و شعره

مختارات إبراهيم طوقان : دراسة جديدة و   15262 

ابعاد االتصال الداخلي في الهيئات الرسمية حسب نظرية التوازن 
والية المدية-المعرفي : دراسة حالة  - 

14774 

 9967 أبعاد اإللتزام في القصيدة األموية

أبعاد الرمز الديني التاريخي عند مفدي زكريا : إلياذة الجزائر 
 أنموذجا

6645 

والتاريخي عند مفدي زكرياء ديوان اللهب أبعاد الرمز الديني 
انموذجا -المقدس   

13911 

 12750 أبعاد المكان الفنية في عصافير النيل البراهيم أصالن

 5438 أبعاد في النقد األدبي الحديث



إنجليزي -إبك : البلد الحبيب عربي  7969 

 14670 ابن البواب : عبقري الخط العربي عبر العصور 

الرومي ابن   11368 

 8856 ابن الرومي : مظاهر الصراع الداخلي في شعره 

 13039 ابن الفقير

 9677 ابن المقفع و كتابه كليلة ودمنة : دراسة تحليلية 

 5123 ابن إياس و اللغة من كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور 

 5890 ابن جني : ناقدا لغويا

التعليمية : دراسة تحليلية نقديةابن خلدون و آراؤه اللغوية و   9516 

 9142 ابن خميس التلمساني : حياته و شعره 

 10177 ابن دريد : رائد فن القصة العربية

 9189 ابن ظاهر : بحث توثيقي في شعره و سيرته الشعبية 

 9474 ابن عمار األندلسي أو نهاية مغامرة مأساوية : دراسة 

ه في الدراسات اللغويةابن فارس اللغوي : منهجه و آثار  13934 

 10431 أبناء العم توم 

 10314 ابنة الجنرال : الكتشاف الحقيقة، تتبع األكاذيب 

 11276 ابنة القدر : بورتري عن حياة الراحلة بنظير بوتو 

أبنية األفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيها : دراسة صرفية  
 داللية

9779 

سورة  -المشتقات : : دراسة صرفية داللية نحوية أبنية األفعال و 
أنموذجا -هود   - 

8352 

 سورة آل عمران " أنموذجا - أبنية الجموع : دراسة صرفية داللية

" 
10544 

 5488 أبنية الصرف في كتابة سيبويه : معجم و دراسة

 11662 أبنية المشتقات و وظائفها في شعر األعشى

شاعر العروبة و حكيم الدهرأبو الطيب المتنبي :   5843 

أبو الطيب المتنبي وأبوالعالء المعري بين الحكمة و الفلسفة في  
 األدب

14855 

 7503 أبو العالء و ما إليه و يليه رسالة المالئكة

 14890 أبو القاسم الشابي : شاعر الحياة و الخلود 

 9312 أبو القاسم الشابي في تجربته الشعرية و النقدية

أبو تمام بين ناقديه قديما حديثا : دراسة نقدية لمواقف الخصوم و  
 األنصار

7394 

 9426 أبو حمو موسى الزياني : حياته وآثاره

- العلم-أبو رشيد النيسابوري و آراؤه الكالمية و الفلسفية : ( هللا

إلنسان ) : دراسة في فكر آخر رواد مدرسة التنوير االعتزالية ا  
14662 

نواس أبو   11371 

 5025 أبواب القصيدة : قراءات باتجاه الشعر

 -أبو حاتم  -اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث النبوي : أبو زرعة 

 ابن أبي حاتم
7424 

 -أبو حاتم  -اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث النبوي : أبو زرعة 

 ابن أبي حاتم
7428 



يةاتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغو  6038 

 5622 إتجاهات الخطاب النقدي العربي و أزمة التجريب

اتجاهات الشباب الجزائري نحو تأثير قناة الجزيرة و الثورات  
 العربية

11351 

 4705 اتجاهات الشعرية الحديثة : األصول و المقوالت 

 8577 اتجاهات الطلبة نحو األساتذة المشرفين على مذكرات التخرج 

القصة القصيرة في األردن من خالل الملحق الثقافي  اتجاهات 
 األسبوعي لجريدة الرأي في التسعينات : دراسة نقدية

4479 

 11910 اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث 

 4560 اتجاهات النقد الروائي في سورية : دراسة 

الهجري و مدى  اتجاهات النقد العربي و قضاياه في القرن الرابع 
 تأثرها بالقرآن

9698 

 11089 اتجاهات النقد المسرحي بين النظرية و التطبيق 

 7499 اتجاهات حديثة في البحث العلمي

 12161 إتجاهات حديثة في التربية

 13773 إتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم

 14865 اتجاهات في الترجمة : جوانب من نظرية الترجمة

اتجاهات معاصرة في رعاية و تنمية مهارات األطفال : ذوي 
 اإلحتياجات الخاصة

13848 

إتحاف القارئ بحياة الشيخ بن حسن األقماري و يليه باحث مغمور 
 و يليه مع األمير عبد القادر و يليه رائد التجديد اإلسالمي 

10997 

إتحاف القارئ بحياة الشيخ خليفة بن حسن األقماري المتوفى 
م : ناظم مختصر الشيخ خليلفي الفقه المالكي1792هـ/1207  

5216 

 10045 إتحاف المنصفين و األدباء في اإلحتراس عن الوباء

 10046 إتحاف المنصفين و األدباء في اإلحتراس عن الوباء

اتساق الملفوظ وانسجامة في الخطاب الشعري قصيدة اوباما"احمد 
 مطر انموذجا 

9873 

في التعليم إتقان العربية  7329 

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : مذكرات الحاج أحمد الشريف 
 الزهار نقيب أشراف الجزائر 

7406 

 CD 13743 +اثار االعالن االذاعي على سلوك المستهلك

آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين  
الخطب : الرحالت : الجزء الرابعالجزائريين : التربية و التعليم :   

4610 

آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين  
الجزائريين : مجالس التذكير من حديث البشير النذير : الجزء 
 الثاني

8394 

آثار التداخل اللغوي العامي والفصيح في انتاجات تالميذ : السنة 
شاط التعبير الشفهي انموذجا) االولى من التعليم المتوسط (ن   

11157 

 13957 آثار الوثاق : دراسات أدبية في شعر الجواهري 

 5082 آثار صوفية في شعر المتنبي

 4723 إثبات عذاب القبر

أثر إختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم : دراسة تطبيقية في 
 سورة مريم 

8985 



الدراسي للمتعلم اثر استخدام االنترنت على التحصيل   8242 

 11853 اثر استخدام االنترنت على التحصيل الدراسي للمتعلم 

أثر استخدام التكنولوجيات الحديثة لالتصال على االتصال  
 االجتماعي بين الشباب الجزائري : دراسة ميدانية بوالية المدية

9122 

أثر اإلتصال الداخلي على أداء العمال : دراسة حالة بمقر 
يةبالمديةالوال  

14636 

أثر االتصال على تحسين أداء األساتذة داخل المؤسسة (تربوية) : 
 نموذج ثانوية محمد الصديق بن يحي

4611 

 8065 أثر األدب الشعبي في األدب الحديث 

 11183 أثر األدب في التقعيد اللغوي

اثر االستخدام الواسع للهاتف النقال على االسرة : دراسة مسحية  
 لعينة من والية المدية

10538 

أثر اإلسالم في األدب اإلسباني : من خوان رويث إلى خوان  
 جويتيصولو 

13725 

اثر االشهار على سلوك المستهلك : دراسة حالة : اذاعة الجلفة  
 المحلية 

8486 

أثر اإلصالح على المصطلح التربوي في المدرسة الجزائرية :  
ربية السنة السابعة أساسي واألولى  قراءة من خالل كتابي اللغة الع

 متوسط والوثائق المرافقة

8765 

 8398 أثر األغاني الشبابية على المراهق : ربورتاج مصور 

 9567 أثر االنسجام الصوتي في البنية اللغوية في القرآن الكريم

 6041 أثر البرامج التدريبية لذوي صعوبات التعلم

صعوبات التعلمأثر البرامج التدريبية لذوي   6042 

 4652 أثر التخريجات الداللية في الخطاب القرآني

 4713 أثر التراث العربي في المسرح المعاصر

 10297 أثر الترجمة في إثراء اللغات : الترجمة الى العربية نموذجا 

 14751 "أثر التقدير في تخريج المسائل النحوية "معلقة عنتر بن شداد

تخريج المسائل النحوية : معلقة عنترة بن شداد " أثر التقدير في 
 " انموذجا

14750 

أثر التقنيات الحديثة على العملية التّعليمية التعلّمية : التّعليم  
أنموذجا -المتوسط  - 

10126 

أثر التوليد الداللي في ألفاظ الحواس الخمس : دراسة وصفية  
 تحليلية في القرآن الكريم

6358 

سالمية في الكوميديا اإللهيةأثر الثقافة اإل  8265 

 5657 أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاهلية

 6500 أثر الحراك المعرفي على األمن الفكري

أثر الدعاية على سلوك المستهلك : دراسة ميدانية حول سلوك  
 Djezzy مستخدمي شريحة

8507 

الوظيفيأثر الرضا الوظيفي للموارد البشرية على اآلداء   8257 

اثر السياق اللغوي في فهم المنطوق : (السنة االولى متوسط  
 انموذجا) 

12399 

 14453 أثر السيرة النبوية في بناء قصيدة مفدي زكرياء 

أثر الصورة في الذاكرة أثناء العملية التعليمية التعلمية : الطور 
أنموذجا -االبتدائي " قسم التحضيري "   - 

11819 



في الذاكرة أثناء العملية التعليمية التعلمية : الطور  أثر الصورة
أنموذجا-اإليتدائي "قسم التحضيري" - 

11352 

 9546 اثر الفواصل االشهارية التلفزيونية على عملية التلقي 

أثر القراءات القرآنية في التصحيح اللغوي : دراسة في معجم 
 الصواب اللغوي ٌألحمد مختار عمرٌ 

11574 

القراءات القرآنية في التصحيح اللغوي : دراسة في معجم أثر 
 الصواب اللغوي ألحمد مختار عمر

9377 

أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي : دراسة تطبيقية في سورة  
 البقرة

12830 

أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي : دراسة تطبيقية في سورة  
 البقرة

12831 

الكريم في األمن النفسيأثر القرأن   5671 

 6717 أثر القرآن الكريم في الشعر العربي : دراسة في الشعر األندلسي 

 7847 أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

أثر القرآن الكريم في تغيير الحياة اإلجتماعية في المجتمع العربي : 
 عصر النبوة

11987 

البصرة و الكوفة أثر القرآن الكريم في مدرستي   11767 

 13320 أثر القرآن الكريم في نشأة النحو العربي و تطوره 

 5670 أثر القرآن في األمن النفسي

 11091 أثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري 

 8993 أثر القيم اإلجتماعية على العالقات اإلتصالية : مؤسسة نفطال 

اختالف المجتهدينأثر اللغة في    11858 

 11857 أثر اللغة : في اختالف المجتهدي

أثر المتكلمين في تطور الدرس البالغي : القاضي عبد الجبار  
 نموذجا 

4505 

 6545 أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق 

 11153 أثر المحتسب في الدراسات الصرفية

ي المصطلح النحوي العبريأثر المصطلح النحوي العربي ف  10433 

أثر المطالعة في انماء مهارة التعبير الكتابي السنة الرابعة متوسط  
 انموذجا

12946 

 6833 أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي 

أثر الموروث النحوي في مقترحات محاوالت التيسير النحوي  
 المعاصر

6856 

البالغي أثر النحاة في البحث   9639 

أثر النحو العلمي في النحو التعليمي : التحفة السنية بشرح المقدمة  
 اآلجرومية 

13021 

أثر النحو العلمي في النحو التعليمي : التحفة السنية بشرح المقدمة  
أنموذجا -اآلجرومية   - 

4614 

أثر دالالت حروف الجر عند المفسرين في القرآن الكريم : جزء  
أنموذجا "عم"   

8688 

 12587 أثر دورة التعلم و خرائط المفاهيم و األحداث المتناقضة

 14826 أثر فتح مكة في أدب صدر االسالم



أثر قصص الكاتب غي دي موباسان في قصص الكاتب محمود  
 تيمور 

8076 

أثر كالم العرب في التوجيه النحوي لألداة : دراسة في كتب 
 حروف المعاني العامة

10049 

م1969-ه1389ثر وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجزائري ت ا  14432 

 6777 أثراإلبدال في عملية التعريب 

 8271 أثرالقرآن الكريم في شعر و شعراء صدر األسالم 

 11019 اثنا عشرية : شعر

 9556 إجتهادات لغوية 

 8319 أجروج انلقبايل 

قصائد   -قصائد حب  -أجمل قصائد نزار قباني : رسائل غزلية 
 سياسية

5666 

 4881 أجنحة بيضاء...في قدميها : شعر 

 10577 أحاديث حول اإلخراج السينمائي 

 4693 أحاديث في الفكر و األدب

 11708 إحاالت : شعر 

 14196 ...أحبك و بعد

 13226 ..أحبك..أحبك.. و البقية تأتي

 Microsoftباستخدام برنامج  WEB احترف تصميم صفحات

front page 2000 
12702 

 eleven stars 10194 = أحد عشر كوكبا

بنيويورك وواشنطن من خالل حصة    2001سبتمبر  11احداث 
 "في دائرة الضوء" : دراسة وصفية تحليلية

10770 

1919أحداث القرن العشرين منذ   12082 

 13167 أحدب نوتردام

 13168 أحدب نوتردام

أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر اإلسالم : الخوارج 
 والشيعة

13364 

 8219 إحسان عباس : أعمال و ندوات و حوارات

 11930 إحسان عباس : أوراق مبعثرة 

 : Ehsan Abbas = إحسان عباس : دراسات في الثقافة و النقد

studies in culture and criticism 
11945 

 11686 أحكام االستعاذة و البسملة عند العلماء المسلمين

 11553 أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية : الطالق و آثاره

 11554 أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية : الطالق و آثاره

 4302 أحكام البحر في الفقه االسالمي

 4303 أحكام البحر في الفقه االسالمي

 4644 أحكام التجميل في الفقه االسالمي

 4645 أحكام التجميل في الفقه االسالمي

 5991 أحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي

 5992 أحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي

 12766 أحكام الشعر في الفقه اإلسالمي



اإلسالميأحكام الشعر في الفقه    12767 

 13540 أحكام الصرف في اللغة العربية 

أحكام الميراث و الوصية وحق اإلنتقال فى الفقه اإلسالمى المقارن 
 والقانون

6118 

أحكام الميراث و الوصية وحق اإلنتقال فى الفقه اإلسالمى المقارن 
 والقانون

6119 

الكريم : سورتي البقرة و أحكام النون الساكنة و التنوين في القرآن 
 يوسف انموذج 

8780 

 7526 أحكام الوجوب في كتاب سيبويه 

 9628 أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة اإلسالمية 

 9629 أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة اإلسالمية 

أحكام صنعة الكالم لذي الوزارتين أبي القاسم محمد بن عبد الغفور 
األندلسي : من اعالم القرن السادس الكالعي اإلشبيلي  

4876 

أحالم أحالم : محكيات حلمية متخيلة ل ديدال، أوقيد، أبوليوس، 
 أنجيولييري.....إلخ

11730 

 12903 أحالم الرماد : رواية 

أحالم مستغانمي : هكذا تكلمت.. هكذا كتبت.. : أصدق اعترافاتها.. 
نصوصهاأشهر مواقفها.. أهم حواراتها و   

10301 

 6258 أحماض أدبية

 8383 أحمد بن مصطفى الخيال : أول رواية جزائرية باللسان الفرنسي

 8256 أحمد حاج حمدي المدعو أرسالن شهيد القلم و البندقية

 12051 إحياء النحو والواقع اللغوي : دراسة تحليلية نقدية

النقدية في كتاب أخبار الشعراء العرب قبل اإلسالم : األدبية و 
 األغاني لألصبهاني : جمع و تصنيف و دراسة و توثيق 

5332 

 8449 أخبار النساء في األدب العربي

 7433 اختالف اإلجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيا

 7434 اختالف اإلجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيا

 5798 اختالف البنية الصرفية في القراءات السبع

ف الفقهاء اختال  6657 

 10216 آخر العمر : قصص 

 11888 آخر موسم للعنب : رواية

 12655 أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و اإلذاعيين

 6720 أخالق الوزيرين : الصاحب بن عباد و ابن العميد

 7725 اخالقيات البحث العلمي

قانون اإلعالم  أخالقيات العمل اإلعالمي في الجزائر من خالل 
1990 

11131 

 4663 أخالقيات ممارسة العمل اإلعالمي في الجزائر

 7592 اداء الممثل بين الذاتي و الموضوعي 

 7591 أداء الممثل بين الذاتي والموضوعي 

 6832 إدارة التعلم الصفي 

 10537 إدارة التنمية المهنية

األكاديمي في المؤسسات التربوية إدارة الجودة الشاملة و االعتماد   10019 



 10021 إدارة الجودة الشاملة و االعتماد األكاديمي في المؤسسات التربوية 

 10104 إدارة الجودة و االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم 

 10105 إدارة الجودة و االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم 

الثقافات : (بين القدسية والحرية في ضوء نظرة إدارة الحوار بين 
 الغرب للرسول الكريم محمد في المراجع الغربية)

6220 

 12364 إدارة الصفوف و تنظيم بيئة التعليم

 5059 ادارة العقل البشري الجديد : دراسة مقارنة

 13286 إدارة العالقات العامة في بناء و تعزيز سمعة المؤسسة الجامعية 

العملية التدريبية : النظرية و التطبيق إدارة   4418 

 12103 إدارة الفصل و تنمية المعلم

 6643 إدارة المعلومات والمعرفة

 4664 إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية 

إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية : دراسة حالة بنك 
 البركة الجزائري 

11270 

مراكز رعاية األطفال إدارة   2133 

 4864 أدب األطفال

 4665 أدب األطفال : ( الرحلة و التطور )

القصة  -أدب األطفال : الشعر : مسرح الطفل   12814 

 9655 أدب األطفال : المفاهيم، األشكال، التطبيق 

 12218 أدب األطفال : فلسفته... أنواعه...تدريسه

نظرية و نماذج تطبيقيةأدب األطفال : قراءات   4642 

 children's litterature 12595 = أدب األطفال

 6562 أدب األطفال الشعبي

 12137 أدب األطفال المنظوم : (شعر األطفال : اتجاهانه و نقده) 

 9885 أدب األطفال في الجزائر : مجموعة دراسات نقدية

 11320 أدب األطفال في الوطن العربي : قضايا و آراء 

 7241 أدب األطفال في ضوء اإلسالم

 4545 أدب األطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم و تثقيفهم 

 11341 أدب األطفال و ثقافة الطفل

 12138 أدب األطفال وقضايا العصر لألسوياء وذوي اإلحتياجات الخاصة

 7608 "أدب األطفال... : "فن المستقبل

 7914 أدب الحديث النبوي

 7915 أدب الحديث النبوي

 7266 أدب الدنيا والدين 

 7267 أدب الدنيا والدين 

أنموذجا -أدب الرحلة : ابن بطوطة   - 8163 

أدب الرسائل في المغرب العربي : في القرنين السابع و الثامن  
 الهجريين : الجزء األول 

9139 

الثامن  أدب الرسائل في المغرب العربي : في القرنين السابع و 
 الهجريين : الجزء الثاني 

9140 

 15091 أدب الرفض عند الشابي : ، بوراعي مباركة



أنموذجا -أدب السيرة الذاتية " سيمفونية العذاب " لمصطفى فاسي   

- 
8802 

-أدب السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث : طه حسين 

نموذجاأ - 
8169 

 10050 أدب السيرة الشعبية

: واقعه إشكاالته وآفاقه : سلسلة المحاضرات التي  أدب الطفل 
ألقيت خالل الملتقى الوطني ألدب الطفل من 

بجامعة المدية 2009فيفري19إلى16  

12517 

 10739 أدب الطفل العربي : دراسة معاصرة في التأصيل و التحليل

 9927 أدب الطفل في مواجهة الغزو الثقافي

 11175 أدب الطفل و ثقافته

 12260 أدب الطفل و فن الكتابة

 5455 أدب العرب في صدر اإلسالم

 4504 أدب العصر األموي : دراسات و نصوص

 5902 أدب الكاتب

 12026 أدب الكاتب

 6611 أدب الكتاب

 11377 أدب المقالة 

 11374 أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة : دراسة و نماذج 

: الجزء األول:   1962 1830الوطنية فى الجزائرأدب المقاومة 
 رصد لصور المقاومة فى النثر األدبي

14102 

: الجزء الثاني :   1962-1830أدب المقاومة الوطنية فى الجزائر
 رصد لصور المقاومة فى النثر االدبي

14111 

 4253 أدب النديم

 9767 أدب أميركا الالتينية

 5122 أدب عصر النهضة 

نقدأدب و   12015 

 12734 أدبنا الحديث بين الرؤيا و التعبير 

 5995 أدبيات النقد الذاتي في الفكر العربي من النكبة الى غزو بيروت

 6020 أدبية األقصوصة العربية من البدايات إلى النضج : الجزء األول 

 10647 أدبية البنية النصية في ضوء العملية اإلبداعية والممارسة النقدية

 6018 أدبية الحكاية المثلية في كليلة و دمنة لعبد هللا بن المقفع 

 6017 أدبية الغزل اإلباحي في ديوان عمر ابن ابي ربيعة 

 6019 أدبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة 

 6016 أدبية النادرة : دراسة في بخالء الجاحظ

 10506 أدبية النص : محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي

دبية النص الصوفي : بين اإلبالغ النفعي و اإلبداع الفني أ  10637 

 10688 أدبية النص عند ابن رشيق في ضوء النقد األدبي الحديث

 5582 إدريس

العالج -النظرية  -إدمان اإلنترنت : المفهوم    14931 

 13933 إدمان األنترنت في عصر العولمة

 5164 أدوات اإلعراب 



التشبيه فب لسان العرب إلبن منظور : دراسة بالغية أدوات 
 تحليلية

14955 

 11164 أدوات الربط المركبة في الكتابة العربية

 4810 إدوارد سعيد أو حكاية اليهودي المعكوسة : مسرحية

 5791 أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة

أدونيس و  أدونيس في ميزان النقد : أربع مسائل خالفية بين 
 معارضيه

9089 

 8334 أدونيس و الخطاب الصوفي

 14496 أدونيس و بنية القصيدة القصيرة : دراسة في أغاني مهيار الدمشقي

 10051 أديب األسطورة عند العرب 

 8158 إذاعيات في اللغة و األدب 

آراء الخوارج الكالمية : الموجز ألبي عمار عبد الكافي األباضي : 
األول الجزء   

11749 

آراء الخوارج الكالمية : الموجز ألبي عمار عبد الكافي األباضي : 
 الجزء الثاني

11750 

 9648 آراء في دفتر األدب و الفن : البحث عن الهوية 

 11170 أربع رسائل في النحو

أربع رسائل في النحو و الصرف : رسالة فتح المالك بما يتعلق  
رسالة  -سالة في إعراب " أرأيت " ر -بقول الناس " وهو كذلك " 

 .....القول
6224 

عربي -أربع مسرحيات تاريخية لشكسبير : إنجليزي   = Four 

Tales From Shakespeare : History Plays : English 

- Arabic 

11472 

عربي -أربع مسرحيات كوميدية لشكسبير : إنجليزي   = Four 

Shakespeare Comedies : English - Arabic 
11471 

 8880 أربعون وسيلة و غاية واحدة : شعر

 -إرتباكات الهوية : أسئلة الهوية و االستشراق في الرواية العربية

 الفرنكوفونية 
13011 

 7184 إرتحاالت الشعر في الزمان والمكان

 4974 إرتشاف الضرب من لسان العرب : الجزء األول

 4976 إرتشاف الضرب من لسان العرب : الجزء الثالث 

 4975 إرتشاف الضرب من لسان العرب : الجزء الثاني

 4978 إرتشاف الضرب من لسان العرب : الجزء الخامس

 4977 إرتشاف الضرب من لسان العرب : الجزء الرابع 

 12987 أرسطو طاليس : المعلم األول

ألفية ابن مالك : الجزء األول إرشاد السالك إلى حل   5420 

 5421 إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك : الجزء الثاني 

إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة : إرشاد ذوي صعوبات 
التعلم,إرشاد الموهوبين,إرشاد ذوي اإلضطرابات اإلنفعالية,إرشاد 
 ذوي اإلعاقات العقلية,السمعية,الحركية,البصرية 

12105 

ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم إرشاد  8178 

 11801 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم

 Terre Des Hommes 4776 = أرض الرجال



 4775 أرض الرجال و األمير الصغير

 14521 أرض السواد : الجزء األول 

 14523 أرض السواد : الجزء الثالث

 14522 أرض السواد : الجزء الثاني

نصوص ما قبل الكآبة -الكالم : جمع و سفر أرض   10663 

 5056 أروع قصائد الغزل في الشعر النبطي

عربي -أروع قصص شيرلوك هولمز : إنجليزي   = The 

Greatest Tales of Sherlock Holmes : English - 

Arabic 

13616 

 11289 أروع ما قيل في الشعر العربي : الجزء األول 

لشعر العربي : الجزء الثانيأروع ما قيل في ا  11288 

 i see what i want 10195 = أرى ما أريد

 7318 إزدهار اللغة العربية : اآلليات و التحديات

 7310 إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر : الجزء األول 

 7312 إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر : الجزء الثالث 

اللغة العربية بين الماضي و الحاضر : الجزء الثاني إزدهار   7311 

 12788 ازدواجية اللغة وأثرها في المجتمع الجزائري 

 5083 أزمة اإلنسان في األدب المعاصر 

أزمة التعليم العالي في الجزائر و العالم العربي بين الضياع و أمل 
 المستقبل 

8940 

ن منيفأزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحم  4191 

 13131 ازمة السكن في الجزائر بين الواقع واآلفاق

 13122 أزمة الشعر المعاصر 

 14513 أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية : دراسة أدبية

 = أزمة مفهوم األدب في فرنسا في القرن العشرين : دراسة أدبية

la crise du concept de littérature en France au 20e 

siècle 

13755 

 12891 أزمنة الفعل في اللغة العربية وأثرها في التنوع الداللي 

 13146 أزمنة المسخ اآلتية : قصص 

 7589 أزمنة المسرح

أساتذة و تاريخ مسار لن ينته بورتري مصور حول الدكتورة " 
 "عائشة غطاس

10542 

 6127 أساس البالغة 

غيي -: أبب 1أساس البالغة : ج  6125 

يهم -: فأد 2أساس البالغة : ج  6124 

 6129 أساس البالغة : معجم في اللغة و البالغة 

 9284 أساسايات البحث ومشاريع التخرج و كتابة التقارير في اإلدارة

 6629 أساسيات البحث العلمي

العلميأساسيات البحث   6630 

 5864 أساسيات البحث المنهجي في الدراسات اإلعالمية



 = أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم اإلجتماعية

Basics of quantitative and qualilative research in 

social sciences 

5787 

 4474 أساسيات التدريس 

 6476 أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم

اسيات الثقافة اإلسالميةأس  7186 

 4574 أساسيات الخط و التايبوغرافي

 Basics Of = أساسيات القياس و التقويم في التربية

Measurement et evaluation In Education 
5788 

 14884 أساسيات اللغة

 14249 أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره

والخطاب في درس القرآن وتفسيرهأساسيات المنهج   14250 

 11660 أساسيات النحو والصرف واإلمالء للمثقفين 

 5874 أساسيات تدريس العلوم 

 7213 أساسيات تصميم التدريس 

 11062 أساسيات علم الصرف : الجزء األول

 11064 أساسيات علم الصرف : الجزء الثالث

 11063 أساسيات علم الصرف : الجزء الثاني 

 5803 أساسيات علم النفس التربوي و نظريات التعلم

أساسيات علم لغة النص : مدخل إلى(فروض ونماذج وعالقات 
 وطرائق ومباحث) 

8019 

 14764 أساسيات في التربية العملية

 15228 أساسيات في الفن التشكيلي

 4739 أساسيات في اللغة العربية : قواعد و تطبيق 

اآللهة في بالد الرافدين أساطير   7508 

 9892 أساطير الحب و الجمال عند اليونان : المجلد األول

 9893 أساطير الحب و الجمال عند اليونان : المجلد الثاني

 12184 أساطير عابرة الحضارات : األسطورة و التشكيل 

 7739 أساليب إعداد و توثيق البحوث العلمية

الشعر الجاهليأساليب اإلستفهام في   15277 

 6918 أساليب البحث العلمي : األسس النظرية و تطبيقاتها في اإلدارة

 12594 أساليب البحث العلمي : النظرية و التطبيق 

 12592 أساليب البحث العلمي : األسس النظرية و التطبيق العملي

طرقه اإلحصائية  -أدواته -أساليب البحث العلمي : مفاهيمه    12437 

 Scientific research = أساليب البحث العلمي : منظور تطبيقي

methods 
6107 

 Research methodes 5786 = أساليب البحث العلمي

 12875 أساليب البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية 

 7516 أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 

الغة العربية : رؤية معاصرةأساليب البديع في الب  6331 

 9231 أساليب التدريس و سيكولوجية تفريد التعليم و التدريب 



أساليب الترجمة القانونية من الفرنسية إلى العربية : قانون  
 اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية 

9832 

  2ماستر+  1أساليب التعبير : الكتاب الجامعي المتخصص ماستر

 علوم اللغة و تداوليات الخطاب وفق برنامج : ل م د
8320 

 6244 أساليب التعبير األدبي 

 10937 أساليب التفكير 

 12331 أساليب التقويم التربوي 

 11898 أساليب الدراسات المستقبلية

 13078 أساليب الشعرية المعاصرة

 9781 أساليب العطف في القرآن الكريم 

العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةأساليب   14598 

 14599 أساليب العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

 14151 أساليب تدريس اإلجتماعيات 

 11903 أساليب تدريس التربية الفنية و المهنية و الرياضية

ةأساليب تدريس التربية الفنية و المهنية و الرياضي  11905 

 14175 أساليب تدريس العلوم

 14176 أساليب تدريس العلوم

 12180 أساليب تدريس القرآن الكريم : التالوة * الحفظ *التجويد 

 11678 أساليب تدريس اللغة العربية

 11679 أساليب تدريس اللغة العربية

 10626 أساليب تدريس اللغة العربية : بين المهارة و الصعوبة

 11882 أساليب تدريس اللغة العربية : بين النظرية و التطبيق 

 5869 أساليب تدريس قواعد اللغة العربية

 5031 أساليب تدريس مهارات اللغة العربية و آدابها

أساليب ترجمة المصطلح التقني من اإلنجليزية إلى العربية : دليل 
نموذجا  5مستخدم الهاتف الذكي سامسونغ غالكسي آس   

8910 

أساليب ترجمة المصطلحات الفقهية اإلسالمية من العربية إلى 
الفرنسية : دراسة تحليلية مقارنة لترجمة مصطلحات الصالة  
الواردة بمعجم عبد النور و قاموس كازمرسكي و معجم لغة 
 .الفقهاء

11567 

 5867 أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية 

الشخصية المسرحية : قراءة في مسرحية '' مصرع أساليب رسم 
 كليوباترا'' لشوقي

10803 

 4440 أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات 

 4421 أساليب و طرق تدريس اللغة العربية و إعداد دروسها اليومية

 5162 أساليب و مناهج البحث في التربية و علم النفس

 13066 أساليب ومبادىء في تدريس اللغة

أسباب اللحن في اللغة العربية منذ صدر اإلسالم إلى غاية القرن  
 الرابع الهجري 

11232 

 7790 أسباب النزول

 5390 أسباب النزول : علما من علوم القرآن 

 4292 أسباب حدوث الحروف



 6246 إستاطيقا اإلشارة : دراسة بالغية سيموطيقية 

القراءة الناقدةإستثمار النصوص األصيلة في تنمية   14896 

 11683 استثمار النظريات التفاعلية في تعليم أنواع الكتابة الوظيفية

استثمار النظرية اللسانية الوظيفية في اكتساب الملكة اللغوية :  
 كتاب السنة الرابعة المتوسطة انموذجا

8772 

 7836 استحياء التراث في الشعر األندلسي : عصر الطوائف و المرابطين

 10994 استخدام االنترنت في البحث العلمي لدى الطالب الجامعي

استخدام األنترنت في البحث العلمي لدى الطالب الجامعي : دراسة 
 مسحية استطالعية بجامعة المدية

14960 

استخدام االنترنت في الحمالت السياسية االنتخابية : نموذج حملة 
2008الرئيس االمريكي اوباما   

13242 

 7709 إستخدام الطرق اإلحصائية في تصميم البحث العلمي

استخدام الكوميديا في اإلعالن التلفزيوني وتأثيرها على طفل  
 دراسة تجريبية

5580 

إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقـتصادية  
 الجزائرية 

12269 

 13860 إستخدام تكنيك لعب الدور وتنمية دافعية اإلنجاز

 10622 استدعاء الشخصيات التراثية : في الشعر العربي المعاصر 

 9658 إستراتيجيات إدارة الصراع المدرسي

 6754 استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف 

 6756 استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف 

الوصايا  استراتيجيات اإلقناع في الحديث النبوي الشريف : كتاب 
 من صحيح البخاري أنموذجا

11899 

إستراتيجيات التخطيط لتعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية : 
أنموذجا -السنة الثانية   - 

14374 

 effective teaching : استراتيجيات التدريس الفعال

strategies 
12325 

المعلم و استراتيجيات التدريس في القرن الحادي و العشرين : دليل 
 المشرف التربوي

12299 

 5868 استراتيجيات التدريس في اللغة العربية 

 5728 استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي 

 11537 استراتيجيات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 Stratégies of coopérative = استراتيجيات التعلم التعاوني

learning 
5989 

 Stratégies of coopérative = استراتيجيات التعلم التعاوني

learning 
5990 

 7637 إستراتيجيات التعلم و التعليم في الطفولة المبكرة

استراتيجيات التعلم و دورها في تحقيق الكفاءة اللغوية : السنة  
أنموذجا -الثالثة ابتدائية - 

10680 

 6279 استراتيجيات التعلم والتعليم : النظرية والتطبيق 

 11337 استراتيجيات التعليم و التعلم الحديثة : و صناعة العقل العربي 

 13955 استراتيجيات التعليم والتأهيل وبرامج التدخل 

 11883 أستراتيجيات التفكير االبداعي وتنمية القيم الجمالية



 14266 استراتيجيات التقويم في التعليم 

 6501 استراتيجيات الخطاب : مقاربة لغوية تداولية

 13094 استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطني : دراسة تداولية 

 13342 استراتيجيات القراءة : التأصيل و اإلجراء النقدي

اإلبداع و إستراتيجيات القراءة : المتخيل و الهوية و االختالف في 
 النقد : مقاربات نقدية

13368 

إستراتيجيات ترجمة مصطلحات األرونيميا و الهيدرونيميا من  
العربية إلى الفرنسية في معجم المصطلحات الجغرافية لبيار 
 جورج

8809 

استراتيجيات ترجمة مصطلحات النباتات من العربية إلى الفرنسية 
طبية جزائرية ألحمد  : دراسة تحليلية نقدية لكتاب مائة عشبة

 جرومي و محمد ناصف " أنموذجا

9101 

 4681 استراتيجيات تعلم اللغة الثانية : بحوث و دراسات

 4682 استراتيجيات تعلم اللغة الثانية : بحوث و دراسات

 4178 استراتيجيات تعلم و تعليم العلوم

 7593 استراتيجيات تفريد التعليم و التعلم التعاوني

 7594 استراتيجيات تفريد التعليم و التعلم التعاوني

 4387 استراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي

العصف  -استراتيجيات حديثة في تعليم و تعلم التفكير : االستقصاء 
تريز  -الذهني  TRIZ 

12866 

 5873 استراتيجيات حديثة في فن التدريس

الجغرافيا استراتيجيات و طرائق تدريس حديثة في   4860 

إستراتيجية إستئناف البناء الحضاري للعالم اإلسالمي في فكر مالك 
 بن نبي 

13650 

 13721 استراتيجية البحث االجتماعي : االنثوغرافيا : االسس و الطرائق 

 estratigeaht al-taweel 14500 = استراتيجية التأويل عند أدونيس

اإلحتياجات الخاصةإستراتيجية التعامل مع ذوي   6914 

استراتيجية التعلم التعاوني في مادة النحو العربي : السنة األولى  
أنموذجا -من التعليم الثانوي   - 

12403 

استراتيجية القراءة الطباقية في النقد األدبي المعاصر : إدوارد  
 سعيد نموذجا

14537 

السنة  إستراتيجية تعلم المستويات اللغوية في الطور األول " 
أنموذجا -األولى إبتدائي "   - 

11672 

إستراتيجية تعلم المستويات اللغوية في الطور األول "السنة األولى 
أنموذجا -إبتدائي" - 

11673 

 7938 استراتيجية تلقي النص القرآني عند علماء األصول

استراتيجية تنمية كفاءة التواصل ودورها في التحصيل اللغوي :  
الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجاالسنة   

6143 

 11958 إستراحة المهرجين : مسرحية 

 5024 استقبال اآلخر : الغرب في النقد العربي الحديث

 7271 استقبال النص عند العرب

 6910 استنطاق النص : مقاالت في السرد العربي

االبراهيمي استيراتيجيات الخطاب في رواية الثالثة للبشير   8075 



 5345 أسرار البالغة 

 5350 أسرار البالغة في علم البيان

 5351 أسرار البالغة في علم البيان

 8353 أسرار الحرب العالمية الثانية في سيرة أبرز قائد ألماني

 13986 أسرار العبادات في األسالم 

 4971 أسرار العربية 

 10624 أسرار القصة القرآنية

القصة القرآنيةأسرار   10627 

 12280 أسرار الكتابة اإلبداعية : عبد الرجمن الربيعي و النص المتعدد

 7981 أسرار النحو 

 13369 أسرار اليابان : رسالة إلى الحكيم من طوكيو 

 14258 أسرار صناعة اللغة : دراسة مقارنة

 14143 أسرى الحرب في الفقه اإلسالمي واالتفاقيات الدولية

 14144 أسرى الحرب في الفقه اإلسالمي واالتفاقيات الدولية

 5424 أسس البحث االجتماعي

 8335 أسس البحث العلمي : الكتاب األول

 9302 أسس التربية

 11608 أسس التربية

 9268 أسس الحضارة العربية اإلسالمية و معالمها

 9121 أسس السيميائية 

المفاهيم و األسس أسس العالقات العامة :   7254 

 6409 أسس العالقات العامة : بين النظرية و التطبيق 

 13402 أسس الفهرسة و التصنيف

 11088 أسس المناهج اإلجتماعية

 12549 أسس المنطق الصوري و مشكالته

 6360 أسس النحو العربي : تدريبات في النحو و الصرف: الجزء الثاني 

قواعد و تدريبات: الجزء األولأسس النحو العربي :   6361 

 8050 أسس النقد األدبي عند العرب

 10933 أسس تربية الطفل

 8082 أسس تعلم اللغة و تعليمها 

 6727 أسس تعليم القراءة الناقدة : للطلبة المتفوقين عقليا

 11031 أسس علم االجتماع السياسي

األسماء أسس علم الصرف : تصريف األفعال و   4185 

 8008 أسس علم اللغة 

 13946 أسس كتابة الرسائل العلمية و البحوث 

 12236 أسس و مبادئ التربية 

 14422 أسلوب إذ : في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية

 5400 أسلوب التعليل و طرائقه في القرآن الكريم : دراسة نحوية

 13244 أسلوب التوكيد في اللغة العربية 

 9961 أسلوب الحذف فى القرآن الكريم : وأثره فى المعاني واإلعجاز

 9962 أسلوب الحذف فى القرآن الكريم : وأثره فى المعاني واإلعجاز



أسلوب الحوار في القصص القرآني و ترجمته إلى اللغة الفرنسية : 
دراسة مقارنة لترجمتي محمد حميد هللا و المستشرقة دينيز ماسون 

الواردة في قصة عيسى و أمه مريم نماذجا  الحوارات -  

11257 

 11534 أسلوب الشرط و القسم : من خالل القرآن الكريم 

 11535 أسلوب الشرط و القسم : من خالل القرآن الكريم 

 14373 أسلوب القرآن الكريم : المناسبة بين السور و اآليات القرءآنية

 6417 اسلوب النعت في القرآن الكريم 

 14431 أسلوب الوصل والفصل في سورتي الفتح والصف 

 9674 أسلوب الوعيد في القرآن الكريم

أسلوبيات القصيدة المعاصرة : دراسة حركة الشعر في األردن و  
 فلسطين

6102 

أسلوبية الرواية : مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب 
 محفوظ 

13314 

في قصيدة إرادة الحياة ألبي  أسلوبية الصوت و التركيب و الداللة
 القاسم الشابي 

8724 

أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر ناصر لوحيشي : قصيدة " براءة 
 وسنابل " أنموذجا 

10411 

 4232 أسلوبية القصيدة الحدانية في شعر ناصر لوحيشي : براءة وسنابل 

سورة  -التركيب اسلوبية نظام الجملة في القران الكريم دراسة في 
 "المائدة "انموذجا

9378 

 12633 إسم اآللة دراسة صرفية معجمية

 5340 اسم التفضيل : بين المتعة والفائدة: الجزء األول 

اسم التفضيل : بين المتعة والفائدة: الجزء الثاني = قاموس أسماء  
 التفضيل

5341 

 7948 اسم الوردة 

الكريم : دراسة صرفية داللية اسما المكان و الزمان في القرآن    6109 

 5549 أسماء القبائل و أنسابها 

أسماء هللا الحسنى وصفاته في القرأن الكريم و ترجمتها إلى اللغة  
الفرنسية : دراسة تحليلية مقارنة لترجمتي " عبد النور بونو" و "  
 ريجيس بالشير 

9793 

ي  اسنعمال الطلبة للمدونات االلكترونية كمصدر الكترون
 للمعلومات 

13409 

إسهامات ابن مضاء القرطبي في المدرسة النحوية األندليسية كتاب 
 "الردعلى النحاة انموذجا

14903 

 8020 إسهامات أساسية في العالقة بين النص والنحو والداللة 

 4694 إسهامات علم النحو في بناء النقد العربي القديم

علم تفسير القرآن أسهل التفاسير : المدخل الميسر في   4481 

 7879 آسول : رواية 

 5470 أسئلة الداللة و تداوليات الخطاب : مقاربات عرفانية تداولية

 15248 أسئلة المنهجية العلمية في اللغة و األدب

 13067 أسئلة و أجوبة في السيميائية السردية

 7662 إشباع الحركات في العربية : بين الممارسة والتعليل

ه الظل : قصص اشتبا  8635 



إشتغال األنساق الثقافية حول اآلخر في رواية " روبنسون 
 كروزو" لدانييل ديفو 

13023 

اشتغال العواطف في قصيدة "أراك عصي الدمع " ألبي فراس 
 الحمداني

12694 

 9946 أشجان الملح : شعر

 13194 اشرب تر ... و اشتبه تنتبه...! : شعر

اندلسية اشرقات حضارية   6715 

أشعار الشعراء الستة الجاهلييين : اختيارات من الشعر الجاهلي:  
الجزء الثاني  -الجزء األول   

4301 

 8146 أشعار الهوى و الوغى لمحمد بلخير

 10141 أشعار جزائرية من الديوان الشعبي العام 

 5529 أشعة الشروق 

سكيكدة : ترميم و   2011- 24-23أشغل الملتقى الدولي يومي 
 Actes du = إعادة تثمين التراث المعماري. الجزء األول

colloque international 

4741 

سكيكدة : ترميم  2011- 24-23أشغل الملتقى الدولي يومي 
 وإعادة تثمين التراث المعماري .الجزء الثاني

4742 

 13081 أشكال التخيل : من فتات األدب و النقد

و تحوالت الخطاب الشعري المعاصر : دراسات  أشكال التناص 
 في تأويل النصوص

7517 

 8520 اشكاالت النص : دراسة لسانية نصية

 15072 إشكاالت و مقوالت البحث اللساني عند دي سوسير

 4464 إشكاليات القراءة و آليات التأويل 

 6799 إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم

معاني القرآن الكريمإشكاليات ترجمة   6800 

 7550 إشكاليات قصيدة النثر : نص مفتوح عابر لألنواع 

 5735 إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصر

 11251 إشكالية الترادف و الفروق : دراسة مقارنة بين القدماء و المحدثين

 13161 إشكالية الترجمة في األدب المقارن

مسرحيات سعد هللا و نوس أنموذجا إشكالية التناص :   6890 

إشكالية التيارات و التأثيرات األدبية في الوطن العربي : دراسة  
 مقارنة

12528 

 9919 إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في اإلسالم 

 4501 إشكالية الحداثة : قراءة في نقد القرن الرابع الهجري 

والصحافة المكتوبة في الجزائر : دراسة  إشكالية الحق في التلقي 
 وصفية تحليلية لمدينة المدية

12873 

 4703 إشكالية الذات ودورها في بناء المعنى في النقد الغربي المعاصر

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة : أعمال  
: ه الموافق  1432جمادى الثاني  8-7-6ملتقى دولي بتلمسان أيام: 

: الجزء األول 2011ماي  9-10-11  

4743 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة : أعمال  
ه الموافق :  1432جمادى الثاني  8-7-6ملتقى دولي بتلمسان أيام: 

: الجزء الثالث 2011ماي  9-10-11  

4744 



إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة : أعمال  
ه الموافق :  1432جمادى الثاني  8-7-6ملتقى دولي بتلمسان أيام: 

: الجزء الثاني  2011ماي  9-10-11  

4745 

إشكالية القصيدة النثرية بين منظوري النقدي و الإليقاع : قصيدة 
أنموذجا -يوسف الخال و أدونيس   - 

13188 

-حليلية إشكالية الكتابة اللسانية التمهيدية العربية: دراسة وصفية ت

أنموذجا -للسانيات الوظيفية ا  - 
4746 

إشكالية اللغة في الصحافة الرياضية الجزائرية بين العامية و  
 الفصحى الهداف نموذج

12880 

 12950 إشكالية المصطلح في األدب المقارن 

 15066 إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد 

العثماني و الخط العربي القياسيإشكالية المعنى بين الرسم   8888 

إشكالية المنفى في رواية " مصابيح أورشليم" للكاتب العراقي"  
 "علي بدر

8433 

 11775 إشكالية المنهج في النقد األدبي

 11643 إشكالية المنهج في النقد العربي 

 9485 إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر

النقد النسوي الغربي : هيلين سيكسو : انموذجا إشكالية الهوية في   9031 

 8354 إشكالية الهوية في النقد النسوي الغربي : هيلين سيكسو نموذجا

 15010 إشكالية الهوية في رواية " التلميذ والدرس " لمالك حداد 

إشكالية بناء المعنى عند المؤولين الغرب المعاصرين : دراسة  
من االتجاهات النقدية الغربية المعاصرةتحليلية مقارنة لمجموعة   

4702 

رواية مالك  -إشكالية ترجمة االستعارات في النصوص األدبية 
نموذجا : دراسة تحليلية مقارنة   L'élève et la leçon حداد
 " لترجمتي سامي الجندي و شرف الدين شكري " التلميذ و الدرس

8278 

المترادفة في القرآن الكريم ( ترجمة إشكالية ترجمة األلفاظ 
أوصاف الجنة نموذجا : دراسة تحليلية مقارنة لترجمتي يوسف 
 علي و تقي الدين الهاللي مع محسن خان 

11755 

إشكالية ترجمة اإليقاع الصوتي في القرآن الكريم " أدعية األنبياء  
و الرسل عليهم السالم نماذجا : دراسة تحليلية مقارنة و موازنة 
 لترجمة أحمد حركات وريجيس بالشير لمعاني القرآن الكريم

10662 

إشكالية ترجمة العالمات التجارية من الفرنسية إلى العربية بين 
العطور  الترجمة الحرفية و الترجمة الحرة : ترجمة بعض أسماء 

 .الفرنسية أنموذجا
11408 

يخ إشكالية ترجمة المصطلح الصوفي : كتاب الحكم العطائية للش
 ابن عطاء هللا السكندري نموذجا

8281 

 Le diabète et le إشكالية ترجمة المصطلح الطبي و تبسيطه

patient -  من الفرنسية إلى العربية : ترجمة الدليل    -أنموذجا
 الطبي

7967 

 8778 إشكالية ترجمة المصطلح العلمي

إشكالية ترجمة المصطلح العلمي : ترجمة المصطلح الطبي من 
رنسية إلى العربية أنموذجا دراسة تحليلية لنماذج من المعجم الف

 الطبي الموحد
8644 

 8901 إشكالية ترجمة المصطلح اللساني و النقدي



إشكالية ترجمة المصطلحات المعلوماتية من اللغة العربية إلى اللغة 
 الفرنسية : دراسة تجليلية لنماذج في محرك بحث ويكيبيديا أنموذجا

8953 

إشكالية ترجمة آيات خلق اإلنسان في القرآن الكريم إلى اللغة  
الفرنسية : ترجمتي حميد هللا و جاك بيرك لمعاني القرآن الكريم  
 نماذجا

14819 

إشكالية ترجمة صفات الجنة و أهلها في سورتي الواقعة و  
الرحمان إلى اللغة الفرنسية : دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من  

محمد حميد هللا و جاك بيركترجمتي   

13212 

إشكالية ترجمة مصطلحات األسرة في القرآن الكريم إلى اللّغة  
  -الفرنسية : ترجمة محمد حميد هللا و ريجيس بالشير أنموذجا 

 - دراسة تحليلية مقارنة
13390 

إشكالية ترجمة مصطلحات التجارة اإللكترونية من الفرنسية إلى  
رة اإللكترونية في الجزائر أنموذجا العربية : قانون التجا  

9029 

إشكالية ترجمة مصطلحات الهندسة المعمارية من اللغة الفرنسية 
إلى العربية : دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من معجم " الهندسة 
المعمارية " للدكتور كويسي لخصر و " معجم المصطلحات 
 .المعمارية المدنية " لجمال بيلول

13043 

إشكالية ترجمة مصطلحات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال : 
 دراسة تحليلية وصفية في القاموس التقني اإللكتروني
ARABTERM.ORG- أنموذجا 

10800 

دراسة للعطف على المعنى في النحو   -إشكالية تعدد المصطلح 
 العربي : دراسة وصفية تحليلية 

15070 

سة و تتبعإشكالية تعريب المصطلح العلمي: درا  7882 

إشكالية دبلجة التقرير التلفزي من العربية إلى اللغة الفرنسية :  
دراسة تطبيقية على التقرير " أسرار الجزائر " عجائب و غرائب 
 .من رحم التاريخ

8969 

إشكالية رسم الهمزة و خطأ الناشئة في كتابتها : السنة الخامسة 
 " إبتدائي " نموذجا

13664 

ة األفالم الوثائقية من الفرنسية إلى العربية : دراسة  إشكالية سترج
 Alger la Mecque des وصفية تطبيقية: سترجة الفلم الوثائقي

révolutionnaires1962-1974 

15169 

أشهر األقوال و األمثال و الًمصطلحات الشائعة : أصلها..  
 مغزاها.. و معانيها 

14687 

النحاة العرب: : كتاب اللمع في العربية أصالة التفكير النحوي عند 
أنموذجا -البن جني   - 

8140 

 5660 أصالة النحو العربي 

- 08اصداء جامعية : الملتقى الدولي الخامس حول مجازر 

5=  1945ايم émé Collogue international sur les 

mesages du 08 mai 1945 guelma 07-08-mai2007 

9256 

ي الجمل للزجاجيإصالح الخلل الواقع ف  5100 

244-186إصالح المنطق :   4255 

 9534 أصنام النظرية و أطياف الحرية : نقد بورديو و تشومسكي 

أصوات الشدة و أصوات اللين في اللغة العربية : " دراسة مقارنة 
 " = ، إبراهيم الوزري 

13395 

 12168 أصوات اللغة العربية بين الفصحى و اللهجات



تراثية : مقاربات نقدية و فكريةأصوات   11925 

 11414 أصول استراتيجيات التعلم و التعليم : النظرية و التطبيق 

 9641 أصول إعراب اللغة العربية 

 10377 أصول البحث التاريخي 

 5342 أصول البحث العلمي 

 14094 أصول البحث العلمي و كتابة األبحاث و الرسائل والمؤلفات

التدريس : النظري و العلميأصول   10229 

 6885 أصول التربية : التاريخية و اإلجتماعية و النفسية و الفلسفية

 5195 أصول التربية : الفلسفية و اإلجتماعية و النفسية

 5194 أصول التربية التاريخية 

 6884 أصول التربية التاريخية و اإلجتماعية و النفسية و الفلسفية

الترجمة أصول   5454 

 4714 أصول الترجمة العربية و اإلنجليزية : النظرية و التطبيق 

 Translation for professionals 14623 : أصول الترجمة للمحترفين

فرنسي-عربي عربي-أصول الترجمة و التعريب : فرنسي  = 

Théme et version : Français - Arabe - Arabe - 

Français 

11562 

كير النحويأصول التف  4406 

 7064 أصول التقويم و اإلشراف : في النظام التربوي

أصول التوجيهين النحوي و الصرفي : في كتب األمالي حتى 
 القرن السابع الهجري

7493 

 13289 أصول الثقافة السريانيةفي بالد مابين النهرين 

أصول الخطاب النقدي الغربي : دراسة تأويلية، تواصلية، و  
 تحليلية : الجزء األول 

14870 

 4511 أصول الدرس النحوي : في أمالي ابن الحاجب 

أصول الشعرية العربية : نظرية حازم القرطاجني في تأصيل  
 الخطاب الشعري 

9010 

 5058 أصول الفقه 

 13916 أصول الفقه 

 6395 أصول الفقه اإلسالمي

 7870 أصول الفقه اإلسالمي

اإلسالميأصول الفقه    7872 

 11372 أصول الفقه اإلسالمي

 4492 أصول الفكر و البحث العلمي : المناهج و الطرق و األدوات 

 11612 أصول النحو : دراسة في فكر األنباري

 14735 أصول النحو العربي 

 12139 أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي

النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء أصول النحو العربي في نظر 
 علم اللغة الحديث

12779 

أصول النظرية النقدية القديمة من خالل قضية اللفظ و المعنى في 
 خطاب التفسير : نموذج الطبري

7805 

 4531 أصول النقد األدبي 



 10276 أصول علم النفس المهني : و تطبيقاته 

المخطوطات أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق   7435 

 13774 أصول مناهج البحث في التربية و علم النفس

 12793 أصول و شواهد االتجاهات النحوية

اضطرابات الطالقة و أثرها في اكتساب اللغة عند الطفل : الطور  
 األول من التعليم اإلبتدائي (دراسة وصفية تحليلية ميدانية) 

10673 

 13248 إضطرابات اللغة و الكالم

اضطرابات النطق وأثرها في التعبير الشفهي : عينة من تالميذ  
دراسة وصفية تحليلية تطبيقية   -الطور األول من التعليم االبتدائي 

" تعليمية اللغات-  " 

14334 

 5731 أضواء البيان في علوم القرآن 

 7857 أضواء على آثار ابن جني في اللغة : اآلثار المخطوطة و المفقودة 

ضواء على األلسنيةأ  13525 

 9221 أطر التفكير و نظرياته : دليل للتدريس و التعلم و البحث 

 8556 أطفال مرضى السرطان بين االالم واالمال

 13014 أطفالنا و كيفية رعايتهم : عقليا، اجتماعيا، نفسيا، جسديا 

 10143 إطالالت مقارب لألدب الجزائري الحديث

التراث األدبي إطاللة على   14142 

 4435 أطلس السيرة النبوية

م) :  1100-1166ه/493-560أطلس العالم للشريف اإلدريسى (
قمة ما بلغته الحضارة العربية اإلسالمية من تطور فى علم 
 الخرائط

5412 

أعالم-أقوام -أطلس القرآن : أماكن   4436 

 7561 أطلس النحو العربي

النقد اإلسالمي المعاصرأطياف النص : دراسات في   11014 

 11869 أطياف في ليل الغربة 

 5558 إظهار صدق المودة في شرح البردة : الجزء األول 

 5559 إظهار صدق المودة في شرح البردة : الجزء الثاني 

 14441 إعادة التأمين و تطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالمي

 14665 اعترافات أسكرام : رواية 

 11908 اعترافات امرأة : رواية 

 12454 اعترافات حامد المنسي : رواية 

اعتماد الجامعة على العالقات العامة في اإلتصال الخارجي :  
 دراسة مسحية حول موظفي جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

9863 

اعتماد الجمهور الجزائري على الصحافة المكتوبة الجزائرية في  
السياسية : دراسة مسحية حول أساتذة جامعة  حصوله على األخبار

 الدكتور يحي فارس بالمدية
14076 

 5970 إعجاز القرآن و البالغة النبوية

دكتوراة  -ماجستير  -إعداد البحث العلمي : ليسانس   12708 

 8328 إعداد الجداول الحساب باستعمال إكسل

لطلبة الدراسات  إعداد الرسائل الجامعية وكتابتها : دليل عملي 
 العليا

5685 

 12189 إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة



 12240 إعداد حملة اعالمية عبر ملصق للوقاية من مرض السل الرئوي

 12440 إعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه

 13249 إعداد ملصق إعالمي حول ظاهرة التسرب المدرسي في الجزائر

إعالمي حول قراءة الكتاب المطبوع لدى طلبة إعداد ملصق 
 الوسط الجامعي الجزائري : جامعة المدية أنموذجا

11581 

 8719 إعداد ملصق حول المشاكل الصحية الناجمة عن زواج األقارب 

إعداد و كتابة البحوث االكاديمية و اإلدارية في إطار منظومة 
ر البحثية إدارة الجودة : المدخل لإلرتقاء بجودة التقاري  

4224 

 4388 إعداد وتأهيل المعلمين : األسس التربوية والنفسية 

 4846 إعراب اآلجرومية أو بشرى طالب العربية بإعراب اآلجرومية 

 4844 إعراب األلفية : المسماة بتمرين الطالب في صناعة اإلعراب

إعراب الشواهد القرآنية الكريمة و األحاديث النبوية الشريفة في  
 كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

13197 

إعراب الشواهد القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة في شرح ابن  
 عقيل

13198 

إعراب الشواهد القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة في كتاب 
 شرح قطر الندى و بل الصدى البن هشام األنصاري

5749 

 8630 إعراب ألفية ابن مالك 

ب القراءات السبع وعللها : الجزء األولإعرا  4282 

 4283 إعراب القراءات السبع وعللها : الجزء األول

 4284 إعراب القراءات السبع وعللها : الجزء الثاني

 7669 إعراب القرآن : المجلد األول 

 7671 إعراب القرآن : المجلد الثالث 

 7676 إعراب القرآن : المجلد الثالث 

القرآن : المجلد الثاني إعراب   7670 

 7675 إعراب القرآن : المجلد الثاني 

 7673 إعراب القرآن : المجلد الخامس

 7678 إعراب القرآن : المجلد الخامس

 7672 إعراب القرآن : المجلد الرابع

 7677 إعراب القرآن : المجلد الرابع

 7674 إعراب القرآن : المجلد السادس 

القرآن : المجلد السادس إعراب   7679 

 13006 إعراب القرآن الكريم : الجزء األول: سورة البقرة

سورة  -إعراب القرآن الكريم : الجزء الثاني: سورة آل عمران 
 النساء

13005 

 6088 إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : القسم األول

الثالث إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : القسم   6085 

 6086 إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : القسم الثالث 

 6087 إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : القسم الثاني

إعراب النص : دراسة في إعراب الجمل التي ال محل لها من 
 اإلعراب

15272 

 11171 إعراب جزء تبارك



 10009 إعراب جزء قد سمع 

اإلعرابإعراب ما يستثنى من   12914 

 weddings 10196 = أعراس

 8384 أعراس.. الكرز : شعر

 13608 أعرق الحضارات 

 8406 أعز ما يطلب

 6827 أعالم األدب العربي و اتجاهاتهم الفنية : الشعر

أعالم الفكر اللغوي : التقليد الغربي في القرن العشرين: الجزء 
 الثاني

9410 

التقليد الغربي من سقراط إلى سوسير: الجزء أعالم الفكر اللغوي : 
 األول

14880 

 13162 أعالم الفكر اللغوي : التقليد اللغوي العربي

إعالن حالة الطواريء وانعكاساتها علىحرية الصحافة المستقلة في 
1992/1996الجزائر   

9423 

أعمال الدكتور جمال قنان : معاهدات الجزائر مع فرنسا المجلد  
 األول

13374 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو : األوراس إبان فترة اإلستعمار  
 الفرنسي الجزء األول :المجلد األول

4765 

أعمال الدكتور عبد هللا شريط الفكرية و الفلسفية في ميزان 
الباحثيين الجامعيين : بالندوة التكريمية العلمية في مخبر الدراسات 
 التاريخية و الفلسفية

14019 

أعمال الملتقى الوطني : الثورة الجزائرية في األدب العربي 
2014نوفمبر 27و26المنعقد في   

13568 

2000أعمال الموسم الثقافي : مدونة المحاضرت الملقاة عام  14486 

اإلمام   -أعمال بوعالم بسايح : أزهار الربيع وأوراق الخريف 
 شميل : المجلد الثاني

8145 

عبد هللا بن كريو   -: أشعار الهوى والوغي  أعمال د.بوعالم بسايح
 : المجلد الثالث

8144 

المسرح : المجلد األول  -: الرواية   1أعمال زهور ونيسي   4766 

مقاالت : المجلد الثاني -: القصة القصيرة  2أعمال زهور ونيسي   4767 

  2001ابريل-24-23أعمال ندوة تيسير النحو : المنعقدة في 

ة بالحامةبالمكتبة الوطني  
14487 

 6624 أغان للحزن و الفرح : شعر

 9797 اغتيال حلم : مجموعة قصصية 

 14483 اغتيال حلم : من وحي حرب الخليج

 9775 أغرق فيك

 8007 أغنيات نضالية : شعر

 13586 إغواء التأويل و استدراج النص الشعري بالتحليل النحوي

 6593 آفاق األدب في العصر األموي

 4641 آفاق الخطاب النقدي : دراسات في نقد النقد المسرحي العربي

 14773 آفاق الدرس اللغوي في العربية : المبنى والمعنى 

 13136 آفاق الفن السينمائى 

 11598 آفاق النظرية األدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات 



 14728 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر

د األولآفاق علمية : العد  = afak ilmia 7438 

 afak ilmia 7440 = آفاق علمية : العدد الثالث

 afak ilmia 7439 = آفاق علمية : العدد الثاني

 7442 آفاق علمية : العدد الخامس 

 7441 آفاق علمية : العدد الرابع

 7444 آفاق علمية : العدد السابع 

 7443 آفاق علمية : العدد السادس

ألدب إفريقيا فيما وراء الصحراءآفاق   5800 

: الجزء األول 2009افريقيا الجزائر   = Panaf alger 2009 : 

volume 1 
3167 

 10076 افريقيا تحت أضواء جديدة 

 12941 افعال الكالم في الخطاب القرآني سورة يونس انموذجا 

) : شهادات 2أفق التحوالت في الرواية العربية (  12190 

) : دراسات3التحوالت في الرواية العربية (أفق   4544 

 11025 أفكار جامحة

 Bocas del tiempo 12855 = أفواه الزمن

إقامة البراهين العظام على نفي التعصب الديني في اإلسالم : و 
يليه االكتراث بحقوق اإلناث : حقوق المرأة في اإلسالم و األسس 
 الشرعية للمعاشرة الزوجية

10265 

إقبال تالميذ الطور المتوسط على استخدام االنترنت : دراسة 
 مسحية لمتوسط الشيخ محمد بوسالمي بالمدية

8481 

 13110 إقتصاديات التعليم : مبادىء راسخة وإتجاهات حديثة

 11893 أقدار اآلخرين : مجموعة قصصية

 14970 أقدم لك الرومانسية

 14434 أقالم على الدرب

 6390 أكاذيب الرجال 

اكتساب اللغة عند الطفل : من الميالد إلى السادسة ( دراسة نظرية 
( 

14583 

 10401 اكتساب اللغة من خالل نشاط القراءة : : السنة الخامسة أنموذجا

 9615 اكتساب المفهوم النحوي : بأسلوب التلخيص أسسه وبرامجه

اقبل المدرسة :دراسة  إكتساب النظام اللغوي عند الطفل : مرحلة م
 ميدانية وصفية تحليلية 

10611 

 12713 أكثر من ألف قصة و قصة 

 14792 أكثر من برد : شعر 

 6160 إكساب و تنمية اللغة

األ تساق واالنسجام في ضوء المقاربة النصية " كتاب اللغة  
 -العربية : السنة الثالثة ثانوي شعبة أداب وفلسفة انموذجا

11533 

حالة النصية ودرها في تماسك النص القرأني "سورة الرحماناال   14212 

أال دماج ضمن الممارسات التعليمية واثره في التحصيل اللغوي  
 للمتعلمين : "السنة الرابعة ابتدائي انموذجا

14842 

 8276 األب غوريو 



 14538 اإلباضية : نشأتها وعقائدها 

 9060 اإلبتكار في التعليم العالي

 13582 اإلبتكار من منظور سيكولوجي 

 4561 اإلبداع السردي الجزائري : دراسة

 8230 اإلبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى اإلخراج

 13205 اإلبداع و مصادره الثقافية عند أدونيس 

اإلبداع و وحدة اإلنطباع : قراءات و نصوص في القصة و  
 المسرحية العربية المعاصرة

9513 

بدال : معجم و دراسة اإل  11772 

 14747 اإلبدال في الفصحى : دراسة صرفية صوتية

األبعاد األسلوبية في شعر فاتح عالق : قصيدة " قالت فرنسا و 
انموذجا -قالت "  - 

9021 

نجيب  -االبعاد االنسانية والقيم الفنية في رواية رجال وذئاب ل
 الكيالني 

10765 

القصة القرآنية : دراسة للمقدمات الحجاجية األبعاد التداولية في   14854 

االبعاد التداولية السلوب االستفهام في الخطاب القرأني (سورة  
 البقرة انموذجا 

14867 

األبعاد التدوالية في بيان أول نوفمبر : دراسة في المنطلقات  
 الحجاجية 

14915 

لمحمد  -روحي لكم  -األبعاد الجمالية والتأويلية للتناص في 
انموذجا -االخضر عبد القادر السائحي   - 

8833 

االبعاد الحجاجية في الخطاب السياسي خطبة الحجاج بن يوسف  
 الثقفي واليا على العراق (انموذجا)

6139 

األبعاد الحجاجية لخطاب التهكم في الخطاب القرآني ( نماذج من 
 القرآن الكريم)

12991 

الجمالية في الخطاب السياسي : خطبة الحجاج األبعاد الحجاجية و 
أنموذجا -بن يوسف الثقفي واليا على العراق   - 

8869 

األبعاد الدرامية في السير الملحمية : دراسة مقارنة بين الجمعة 
 الحزينة و التعازي الحسينية

7940 

 8269 األبعاد الداللية " ألنشودة المطر" للسياب : دراسة سيميائية 

الدينية و الفلسفية و التربوية في فكر مالك بن نبي األبعاد  9118 

 4595 األبعاد اللسانية للعربية المكتوبة غير المشكولة

 10253 األبله

 األبنية الصرفية ودالالتها في القرآن الكريم "سورة غافر أنموذجا
" 

8604 

 7292 اإلتجاه األصولي في علوم القرآن 

السيميولوجي و نقد الشعر اإلتجاه   13455 

 9841 اإلتجاه النفسي في النقد العربي الحديث

 13160 االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي

 8064 اإلتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر 

 7530 اإلتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث

اللغة اإلتجاهات األساسية في علم   15144 

 11155 اإلتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم الفعال



 14210 اإلتجاهات الحديثة في السياحة 

 12017 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل

 9299 اإلتجاهات الحديثة في تربية الطفل

 13324 اإلتجاهات الحديثة في تربيةالطفل

اللغةالعربية في المرحلتين : اإلعدادية  اإلتجاهات الحديثة لتدريس 
 و الثانوية 

12413 

 5050 اإلتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة التدريسية 

اإلتجاهات النحوية لدى القدماء : دراسة تحليلية في ضوء المناهج 
 المعاصرة

12631 

لمناهج االتجاهات النحوية لدى القدماء : دراسة تحليلية: في ضوء ا
 المعاصرة

12638 

االتحاد االوروبي و القضية الفلسطينية : من مدريد الى خارطة 
 الطريق

6632 

 7705 االتساع في المعنى 

 10875 االتساق المعجمي في سورة طه في ضوء تفسير التحرير والتنوير 

االتساق المعجمي في كتابات طلبة السنة أولى ماستر : تخصص 
دراسة إحصائية  -انموذجا  -اللغات " جامعة يحي فارس " تعليمية 

 و صفية تحليلية

13798 

اإلتساق النصي في التعبير الكتابي لمتعلمي السنة أولى ثانوي " 
 أنموذجا " : دراسة وصفية تحليلية

14449 

 -االتساق النصي في الخطاب القرآني الكريم: سورة األعلى 

 - أنموذجا
10778 

ي في الخطاب القرآني: سورة " ق " أنموذجا اإلتساق النص  11321 

 9747 االتساق في القرآن الكريم : سورة المرسالت أنموذجا 

 8838 " اإلتساق من الجمل إلى المقاطع: سورة مريم " أنموذجا

 -اإلتساق و اإلنسجام في القرآن الكريم : سورة الليل و اإلنشراح 

 - أنموذجا
8031 

أنموذجا -واالنسجام في القرآن الكريم : : سورة األعلى االتساق   - 14087 

 13821 االتصال االجتماعي في مجال الوقاية من حوادث المرور 

اإلتصال اإلجتماعي: صورة المرأة المطلقة العاملة في الجزائر :  
 دراسة حالة: مجتع المدية 

10923 

 14832 اإلتصال اإلنساني بين المعلم و الطالب

تصال التربوياإل  12270 

 13600 االتصال التسويقي

 10389 اإلتصال الداخلي في المؤسسات السياحية الجزائرية 

 8787 اإلتصال الداخلي في المؤسسات العمومية

 8561 اإلتصال الداخلي في المؤسسة 

اإلتصال الداخلي في المؤسسة : دراسة حالة االتصال الداخلي في 
للتامينات االجتماعية للعمال االجراءالصندوق الوطني   

CNASوكالة والية المدية 

12985 

االتصال الداخلي في المؤسسة : دراسة حالة المعهد الوطني 
 لتحسين المستوى في التجهيز بقصر البخاري 

15317 

اإلتصال الداخلي في المؤسسة : نموذج جامعة الدكتور يحي فارس 
 بالمدية دراسة حالة 

13488 



االتصال الداخلي للمؤسسة : نموذج المؤسسة العمومية الشغال 
 الطرق بالمدية

8444 

االتصال الداخلي للوكالة الوالئية للتنظيم والتسيير العقاري 
 الحضري بوالية المدية : دراسة حالة 

9851 

اإلتصال الداخلي و دوره في تحسين أداء المؤسسة : نموذج 
 مؤسسة سونلغاز بالمدية

10953 

 13797 االتصال الديني في مؤسسة المسجد

 8228 اإلتصال الرقمي في المؤسسة اإلعالمية : دراسة حالة إذاعة المدية

 9511 االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية و اإلدارة

االتصال بين االسرة و المدرسة و اثره على التحصيل الدراسي  
 للتلميذ

12619 

الشرطة والمواطن : أمن والية المدية االتصال بين مؤسسة 
 ""أنموذجا

12405 

االتصال داخل المؤسسات الجامعية : نموذج جامعة "سعدة دحلب 
 -- دراسة مسحية --" بالبليدة 

10444 

 10952 اإلتصال داخل المؤسسة : نموذج مجلس األمة

االتصال غير اللفظي في الرقصات الشعبية : دراسة سيميولوجية  
ليل لرقصة اه  

10439 

اإلتصال في المؤسسات السياحية : فندق الشيراطون بوهران  
 نموذجا 

9418 

 10405 اإلتصال و اإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة

اإلتصال و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادية : دراسة نظرية و 
 تطبيقية 

12347 

الشباباالتصال والخدمة االجتماعية في مجال رعاية   8646 

اآلثار األدبية الكاملة لألديبة الجزائرية زليخة السعودي و معه 
سيرة ذاتية : المجلد األول -زليخة السعودي سنديانة األوراس   

11394 

 10429 اآلثار الشعرية

 al- athar 9254 = األثر : العدد الرابع عشر

وطني األثر : العدد السادس عشر : عدد خاص بأشغال الملتقى ال
فيفري 23و  22االول اللسانيات و الرواية يومي   = al- athar 

9255 

االثر االجتماعي لظاهرة االدمان غلى االنترنت لدى شباب والية 
المدية : دراسة وصفية استكشافية لعينة من الشباب المدمنين على 
 االنترنت 

14597 

 5983 األثر التوراتي في شعر محمود درويش 

الثنائية في العربية : معجم و دراسةاألثول   = BILITERAL 

ROOTS IN ARABIC : A DICTIONARY AND A 

STUDY 

12427 

 6094 اإلجابة إليراد مااستدركته عائشة على الصحابة 

 6095 اإلجابة إليراد مااستدركته عائشة على الصحابة 

 8537 اإلجتهاد المقاصدي عند الفقيه الباجي : الجانب التطبيقي 

 8536 اإلجتهاد المقاصدي عند الفقيه الباجي : الجانب النظري 

 6572 اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي

 6573 اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي

 13678 األجراس تقرع في بيت لحم



 6609 اآلجرومية 

اآلجرومية : على طريقة السؤال والجواب مع إعراب األمثلة 
 وشرحها 

5370 

 9631 اإلجماع في الدراسات النحوية

 7562 األجناس األدبية في ضوء (الشعريات المقارنة) : قراءة مونتاجية 

 12696 األحاديث القدسية الصحيحة 

 5642 األحاديث النبوية : للمدارس الثانوية

 4509 األحاديث النبوية المبشرة بنصر اإلسالم و المسلمين 

 4510 األحاديث النبوية المبشرة بنصر اإلسالم و المسلمين 

 10805 األحاديث النبوية للمدارس الثانوية : الجزء االول 

 11419 اإلحاطة في علوم البالغة 

 : -االحالة بالسماء الموصولة ودورها في تماسك النص القرآني 
دراسة لسانية نصية-سورة المؤمنون انموجا   

4707 

االحالة في اسماء االشارة ودورها في االتساق النصي سورة البقرة 
 انموذجا

8244 

 11900 "اإلحالة في الضمائر ودورها في التماسك النصي "سورة إبراهيم

 14881 اإلحالة في سورة مريم : دراسة لسانية نصية

اإلحتجاج بالحديث النبوي الشريف عند إبن مالك من خالل كتابه 
وضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح : بحث في "شواهد الت

 المناهج
4789 

اإلحتجاج بالحديث النبوي عند ابن مالك من خالل كتابه : الشواهد 
 التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح " بحث في المنهج
" 

11197 

االحتجاج بشواهد الشعر عند أبي حيان األندلسي من خالل كتاب  
لسان العرب : دراسة في المنهج ارتشاف الضرب من  

12602 

 7321 االحتفاء باليوم العربي للغة الضاد

 12377 االحتفاالت الدينية بين الشرع والواقع في الجزائر : المدية انموذجا

 4969 اإلحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي

 4970 اإلحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي

وراءه : تأمالت في الفكر اإلستراتيجي  االحتواء المزدوج و ما 
 األمريكي 

9186 

اإلحرام لقاصدي بيت هللا الحرام وقضية امام يجتهد في ابطال 
بابية و مذهب األمام و يليها رسالة الدالئل البادية على ضالل ال

 كفر البهائية

9726 

 12173 األحرف السبعة و أصول القراءات

القرآن الكريم اإلحساس بالجمال في ضوء   9480 

 اإلحصاء : في التربية و العلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية
SPSS 

7668 

 6110 اإلحصاء التربوي

 12735 اإلحصاء التربوي

 14188 األحكام النحوية بين النحاة وعلماء الداللة : دراسة تحليلية نقدية 

 6206 األحكام النوعية و الكمية في النحو العربي

 Le Rouge et le Noir 10936 = األحمر و األسود



 13359 اإلحياء و مظاهر التجديد عند محمود سامي البارودي

االخبار االقتصادية في الصحافة المكتوبة الجزائرية : دراسة  
2008تحليلية ليوميتي " الخبر والشروق " من جانفي الى ديسمبر   

8906 

ييم مستوى المتعلمين : السنة اإلختبارات التحصيلية و دورها في تق
انموذجا -الخامسة من المرحلة االبتدائية   - 

11277 

االختبارات اللغوية و دورها في تنمية مهارة الكتابة في المرحلة  
أنموذجا -االبتدائية " السنة الخامسة ابتدائي "   - 

7867 

اإلختبارات اللغوية ودورها في تنمية مهارة الكتابة في المرحلة  
بتدائية : دراسة حالة "السنة الخامسة إبتدائي" أموذجااإل - 

10224 

 11913 اإلختبارات محكية المرجع : فلسفتها و أسس تطويرها 

 7950 .اإلختبارات و اإلمتحانات : قياس القدرات و األداء

 7951 .اإلختبارات و اإلمتحانات : قياس القدرات و األداء

التخطيط النفسي االختالج اللساني : سيمياء   12540 

 5026 االختالف الثقافي و ثقافة االختالف

 13264 اإلختالف في الثقافة العربية اإلسالمية : دراسة جندرية 

اإلختيارات النحوية ألبي حيان في إرتشاف الضرب من لسان  
 العرب : دراسة و تحليل 

7174 

الجسد  اآلخر : في الرواية النسوية العربية : في خطاب المرأة و
 والثقافة

14543 

 13440 اآلخر في الشعر العربي الحديث : تمثل و توظيف و تأثير 

تطبيق  -األخطاء اإلعرابية : نظرية   6166 

األخطاء اإلمالئية أسبابها و طرائق عالجها : الطور الثاني من 
أنموذجا -التعليم اإلبتدائي  - 

12699 

اإلبتدائي : السنة الخامسة  األخطاء اإلمالئية الشائعة في الطور 
 أنموذجا

11237 

 10628 األخطاء الشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية 

 6555 األخطاء الشائعة و أثرها في تطور اللغة العربية

 -األخطاء الصوتية في نشاط القراءة : السنة الخامسة ابتدائي 

 - أنموذجا
10676 

العالجاالخطاء الطبية : علة بعد   8605 

االخطاء الطبية جرائم بدون حلول حاسمة : تحقيق صحفي 
 jمصور

8808 

األخطاء الكتابية في إمتحانات طلبة السنة األولى جامعي : جامعة 
أنموذجا -د يحي فارس المدية   - 

15104 

 9358 األخطاء اللغوية الشائعة في األوساط الثقافية

ي : "السنة الخامسة ابتدائي  اآلخطاء اللغوية في التعبير الكتاب 
 "انموذجا

8496 

 4377 األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي 

األخطاء اللغوية في كتابات المتعليمن في الطور المتوسط : دراسة 
أنموذجا -ميدانية السنة الثالثة متوسط   - 

10658 

األداب األخطاء اللغوية لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي شعبة 
 والفلسفة : دراسة وصفية تحليلية لألخطاء اإلمالئية والنحوية

8828 

األخطاء اللغوية لدى متعلمي السنة الثالثة ابتدائي : دراسة وصفية  
 تحليلية في ظل اللسانيات الحديثة 

8950 



األخطاء اللغوية للطور الثاني من التعليم اْال ساسي : ( دراسة  
أنموذجا -نشاط التعبير الكتابى  وصفية تحليلية إحصائية ):  - 

9888 

  -األخطاء النحوية المرحلة اإلكمالية : السنة الثانية متوسط 

: دراسة ميدانية-أنموذجا   
13089 

األخطاء النحوية و تأثيراتها على التعبير الكتابي : دراسة وصفية  
السنة األولى متوسط أنموذجا -تحليلية   

13687 

شاعر األلم و المجد و العشقاألخطل الصغير :   5797 

 7885 األخالق

 5996 األخالق الفاضلة : قواعد و منطلقات الكتسابها 

 10252 األخوة كارامازوف : الجزء األول

 5060 األداء اإلبداعي والتأثير : تطبيقات إسالمية 

 5169 اآلداب

 4608 اآلداب األجنبية : العدد األول

العدد األحدى عشراألداب و اللغات :   = lettre et langue 13567 

 lettre et langue 13565 = اآلداب و اللغات : العدد التاسع

 lettres et langues 13569 = اآلداب و اللغات : العدد الثاني

 lettre et langue 13570 = اآلداب و اللغات : العدد الرابع

ت اللغوية الوطنية و اآلداب و اللغات : العدد العاشر : السياسا
 = مكانة اللغة الفرنسية في الفضاء الفرانكوفوني في ظل العولمة

lettre et langue 

13566 

 6880 األداة في اإلسالم 

 9563 اإلدارة التربوية

 12382 اإلدارة التربوية المعاصرة

 12438 اإلدارة التعليمية و اإلشراف التربوي : أصولها و تطبيقاتها 

 9632 اإلدارة الذاتية و ال مركزية التعليم

تطبيقاتها -اهدافها-اإلدارة المدرسية : فلسفتها  5723 

 11878 اإلدارة المدرسية الحديثة

 = اإلدارة المدرسية الحديثة : في ضوء الفكر اإلداري المعاصر

Modern school management 
10022 

 6622 اإلدارة المكتبية 

 6001 االدارة علم وفن 

 4230 اإلدارة و التخطيط التربوي 

 6753 اإلدارة و التخطيط التربوي : النظرية و التطبيق 

 6755 اإلدارة و التخطيط التربوي : النظرية و التطبيق 

 8181 األدب : تعريفه، أنواعه، مذاهبه

 11758 األدب اإلسالمي : آفاق و نماذج 

المفاهيمية و النقديةاألدب اإلسالمي : قضاياه   13855 

األدب اإلسالمي في الجزائر : نماذج مختارة من شعراء جمعية  
 العلماء المسلمين

10931 

 islamic et umayyad = األدب اإلسالمي و األموي

literature 
4470 

 13943 األدب اإلسالمي و قضاياه المعاصرة



 9762 األدب اإلفريقي

 9763 األدب األلماني 

ب اإلنجليزي المعاصر : دراسات و قضايااألد  11119 

 14425 األدب األندلسي : من منظور إسباني

 5172 األدب األندلسي بين التأثر و التأثير

 10588 األدب اإلنكليزي 

 6925 األدب البياني و القصة العربية في النقد الحديث

 11988 األدب الجاهلي : قضايا، وفنون، ونصوص

الجاهلي : قضاياهاألدب   11797 

 15147 األدب الجزائري الجديد : التجربة و المآل 

 5281 األدب الجزائري المعاصر 

 14512 األدب الجزائري باللسان الفرنسي : نشأته و تطوره و قضاياه 

 8526 األدب الجزائري و ملحمة الثورة

 8523 األدب الجزائري و ملحمة الثورة : الجزء الثاني 

 13371 األدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف

 9766 األدب الروسي

 12507 األدب الروماني في العصر الذهبي : نماذج من النثر الالتيني 

األدب السياسي و الحداثة في الشعر العربي : دراسة تحليلية  
 للشاعر بدر شاكر السياب 

14136 

والتطبيق األدب الشعبي بين النظرية   13944 

 4265 األدب الصغير واألدب الكبير و رسائل الصحابة 

 8141 " األدب الصوفي " األمير عبد القادر الجزائري أنموذجا

 7192 األدب الصوفي : في المغرب واألندلس في عهد الموحدين

األدب الصوفي عند أبي مدين الغوث : دراسة تحقيقية تناصبية 
 لحكمه

13691 

 6383 األدب الضاحك 

 10081 األدب العام المقارن 

 4579 األدب العباسي : الشعر

 4469 األدب العباسي : النثر

 ottoman literature 4471 = األدب العثماني

األدب العجائبي و العالم الغرائبي في كتاب العظمة و فن السرد  
 The imagination unbound = العربي

4439 

 7461 األدب العجيب 

 6448 األدب العربي

 12563 األدب العربي : العصر اإلسالمي و األموي 

 4472 األدب العربي الحديث ( النثر ) 

 4473 األدب العربي الحديث : ( الشعر )

 13941 األدب العربي الحديث : الرؤية و التشكيل

 13942 األدب العربي الحديث : الرؤية و التشكيل

الحديث : دراسة أجناسيةاألدب العربي   6284 

 9227 األدب العربي الحديث : مختارات من الشعر و النثر

 11724 األدب العربي المعاصر في مصر



األدب العربي الهازل و نوادر الثقالء : العاهات و المساوىء  
 اإلنسانية و مكانتها في االدب الراقي

10955 

اءة في خصائص األدب األدب العربي بين األصالة و التبعية : قر
 العربي ألنور الجندي

9026 

 6881 األدب العربي بين الداللة و التاريخ

 12316 األدب العربي في األندلس

 5536 األدب العربي في العصرين المملوكي و العثماني 

 arabic literature in = األدب العربي في المغرب األقصى

Maghreb ( northwest Africa )/al-adab- al-arabi fil-

magrib al-aqsa 

7121 

 8197 األدب العربي في المغرب العربي

 4382 األدب العربي في مختلف العصور : العصر الجاهلي 

 9082 األدب العربي في ميزان االستشراق

: الجزء األول األدب العربي لغير الناطقين بالعربية  6168 

األدب العربي للطفولة : دراسة تحليلية ألدب الطفل في الوطن  
 العربي

10736 

 12447 األدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي 

 14963 األدب الفارسي القديم 

 6518 األدب القديم : نص و درس

 9692 األدب القصصي للطفل : منظور اجتماعي و نفسي 

الكبير و األدب الصغير األدب   4267 

األدب المغربي و األندلسي : نصوص شعرية و نثرية مختارة  
 " الطريقة التاريخية " :للتطبيق 

13068 

األدب المغربي و األندلسي : نصوص شعرية و نثرية مختارة  
 " للتطبيق " الطريقة الفنية

13070 

التأصيل و التجديد األدب المغربي و األندلسي بين التأسيس و   8494 

 4965 األدب المفرد

 5344 األدب المقارن

 8218 األدب المقارن

 9062 األدب المقارن

 11161 األدب المقارن

 12910 األدب المقارن

 14737 األدب المقارن

 14928 األدب المقارن

 8066 األدب المقارن : بحوث و دراسات

نماذج تطبيقيةاألدب المقارن : مدخل نظري و   7820 

 12059 األدب المقارن بين النظرية و التطبيق 

 4680 األدب المقارن في ضوء التحليل النقدي للخطاب

أنموذجا -األدب النسوي الجزائري : آسيا جبار   - 6798 

 9898 األدب عند العرب : مقاربة وسائطية

 9936 األدب في التراث الصوفي 

العربي : دراسات و نصوص األدب في الخليج   9853 



 6444 األدب في الرواية العربية المعاصرة

 11097 األدب في العصر األيوبي : الجزء األول

 11095 األدب في العصر األيوبي : الجزء الثاني: الشعر و الشعراء

 9988 األدب في العصر الجاهلي 

 11093 األدب في العصر الفاطمي : الكتابة و الكتاب 

 11823 األدب في خطر

 6156 األدب في ظل بني بويه 

األدب في عصر العباسيين : من بداية القرن الرابع إلى نهايته: 
 الجزء الثاني

11098 

األدب في عصر العباسيين : منذ قيام الدولة حتى نهاية القرن 
 الثالث

11099 

 6466 األدب في موكب الحضارة اإلسالمية : كتاب النثر

 13628 األدب و اإلرتياب 

 10262 األدب و اإللتزام : من باسكال إلى سارتر

 13629 األدب و الغرابة : دراسات بنيوية في األدب العربي

األدب و المسرحية في الصومال و دورهما في نشر اللغة العربية : 
 دراسة مقارنة 

11793 

 15242 األدب و المؤسسة و السلطة : نحو ممارسة أدبية جديدة

 13394 األدب و النقد الحديث : اتجاهات و نصوص

 7512 األدب و حوار الحضارات : المنهج و المصطلح و النماذج

 7459 األدب و خطاب النقد 

 14478 األدب و فنونه 

 4716 األدب و فنونه : دراسة و نقد

 13964 اإلدراك البصري و صعوبات التعلم

علماء القراءاتاإلدغام بين علماء اللغة و    12698 

سورة " النجم "  -اإلدغام في القرأن الكريم: دراسة صوتية 
 - أنموذجا

8959 

اإلدمان التلفزيوني عند المراهقين وإنعكاساته : دراسة مسحية  
 بوالية الجلفة

11670 

 7489 األدوات المفيدة للتنبيه في كالم العرب 

إعرابهااألدوات النحوية : مبناها، معناها،   6535 

 7590 األدوية الجنيسة بين الرفض والتقبل

 5601 األديان و الطوائف األخرى

 4815 اإلذاعت المحلية وتنمية الشباب : إذاعة الجلفة نموذجا

 11482 اآلراء التعليمية البن خلدون من خالل كتاب المقدمة 

العلوم األراء النحوية و الوظائف اإلسنادية : من خالل مفتاح 
 للسكاكي

12988 

 8737 اإلراثة : رواية 

 11229 اإلرتقاء اإلنفعالي و اإلجتماعي لطفل الروضة 

 4816 االرث السياحي والثقافي لوالية المدية : ربورتاج مصور 

 5065 اإلرشاد االسري

 5667 اإلرشاد المدرسي والجامعي : النظرية والتخطيط 



تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن اإلرشاد إلى علم اإلعراب : 
 أحمد عبد اللطيف 

7235 

 5279 اإلرشاد لما فيه من مصالح العباد

 5649 االرشاد و التوجيه بين القرآن الكريم و بعض النظريات الحديثة

 7998 األرض الطيبة

 7999 األرض الطيبة

 12348 االرض تستنجد : االحتباس الحراري

اإلحتباس الحرارياألرض تستنجد :   11315 

 14853 األرض رعايتها حياتنا 

 13038 األرض و الدم 

 13464 األرملة

 les ames vacantes : poèmes 8662 = األرواح الشاغرة : شعر

 9271 األرواح المتمردة 

 9276 األرواح المتمردة : متبوع بأعمال أخرى 

األدب العربي: :  فرنسية عند طلبة  -اإلزدواجية اللغوية عربية 
 الفرع اللغوي أنموذجا

12802 

اإلزدواجية اللغوية وأثرها في تعليمية اللغة العربية في الجزائر :  
أنموذجا -السنة األولى من المرحلة اإلبتدائية   - 

14705 

اإلزدواجية اللغوية وأثرها في تعليمية اللغة العربية في  
يةالجزائر"السنة االولى من المرحلة اإلبتدائ " 

8563 

 4539 األزمات الزوجية و حماية الزواج

اإلساءة الموجهة للمعاقين : األسباب و استراتيجيات الوقاية و 
 العالج

12242 

 9602 األساس في التحرير الكتابي

 5316 األساس في التعبير 

 6631 األساس في النحو و الصرف : موسوعة علمية عامة 

العربية األساس في فقه اللغة   8021 

 14799 األساس في فقه اللغة العربية و أرومتها 

 9860 األساطير العربية قبل اإلسالم

األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية  
 والتربوية واالجتماعية : البارامترية والالمترية

12508 

 14878 األساليب اإلنشائية : في النحو العربي

 6204 األساليب اإلنشائية في العربية

 14190 األساليب اإلنشائية في سورة الحجرات

 4486 األساليب التربوية و الوسائل التعليمية في القرآن الكريم 

األساليب التطبيقية لتحليل و إعداد البحوث : مع حاالت دراسية 
 SPSS بإستخدام برنامج

5133 

التعليم و التعلماألساليب الحديثة في   14702 

 4597 األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية 

 12321 األساليب الخبرية و اإلنشائية : نماذج من القرآن الكريم

 12444 األساليب النحوية : عرض و تطبيق 



االسباب والظروف الحقيقية لتواجد المسنين بدار العجزة ببن 
 شيكاو 

9529 

الجامعة النابض......بورتري مصور األستاذ زرقاوي قلب   8904 

 15316 االستبداد السلطوي و الفساد الجنسي في ألف ليلة و ليلة 

االستثمار في مدينة المدية مؤسسة الذوق اللذيذ : روبورتاج 
 مصور

4847 

 14172 االستثناء في القران الكريم 

تطبيقية اإلستثناء في القرآن الكريم ( أدواته و أنواعه ): : مقاربة 
 لبعض السور القرآنية

8875 

 14616 اإلستحسان و أثره في إثبات المسائل النحوية و الصرفية 

 15089 االستحواذ

 7274 االستدالل البالغي

اإلستراتجيات اإلقناعية في طرائق تعليم اللغات و تعلمها المعتمدة  
 في التعليم الثانوي : دراسة وصفية تحليلية

9791 

االستراتيجية االتصالية في المؤسسة : دراسة حالة في مؤسسة  
 سونلغاز المدية

15177 

االستراتيجية اإلتصالية في المؤسسة : دراسة حالة:المؤسسة  
 EIMS الوطنية للعتاد الصحي بمليانة

8989 

االستراتيجية التسويقية في الجزائر : دراسة حالة مؤسسة موبيليس 
 بالمدية

13829 

اإلستراتيجية التسويقية في المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة  
 مؤسسة سو إكس بالست 

13649 

اإلستراتيحية الفنية لتجليات الطبيعة في حديقة النبي "لجبران خليل 
 "جبران

8434 

 6857 االستشراف في النص : دراسة نقدية في استشراف المستقبل 

جاهلي اإلستشراق األلماني المعاصر و الشعر ال  10438 

 10182 اإلستشراق الفرنسي و األدب العربي

 4438 اإلستشراق اليهودي : أسبابه وأهدافه وطرق مواجهته

 6213 االستشراق و مناهجه في الدراسات اإلسالمية 

 9433 اإلستشهاد بالحديث الشريف في المعاجم العربية

األندلسي من  اإلستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند أبي حيان 
 خالل إرتشاف الضرب من لسان العرب

8852 

 5160 اإلستعارات التصورية و تحليل الخطاب السياسي

 5626 اإلستعارات و الشعر العربي الحديث 

 12575 االستعارة المرفوضة في الموروث البالغي و النقدي

 9877 اإلستعارة في القرآن الكريم : دراسة نماذج

 14147 اإلستعارة في القرآن الكريم : سورة األنعام 

اإلستعارة في خطاب الزمخشري في تفسيره الكشاف : سورة  
أنموذجا  -النساء   

8136 

 4396 االستعارة في دراسات المستشرقين

 9330 اإلستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر 

 14035 االستعمال اللغوي المعاصر في المجتمع الجزائري

 9581 اإلستغناء بين العرب و النحاة 



اإلستفهام في القرآن الكريم : دراسة نحوية بالغية ''حزب سبح '' 
 أنموذجا

10223 

 8487 " اإلستفهام و داللة ديوان وحدي مع األيام " فدوى طوقان

اإلستفهام والداللة : ديوان وحدي مع األيام لـ " فدوى طوقان "  
 أنموذجا

14780 

 6904 اإلستقراء الناقص و أثره في النحو العربي

اإلستقراء في النحو الكوفي اإلستقراء في النحو الكوفي من منظور 
 منهج البحث العلمي : من منظور 

9704 

 14766 االستهالل : فن البدايات في النص األدبي

األسرار البالغية لحروف العطف في القرآن الكريم : سورة المائدة 
جاأنموذ -  - 

13037 

-األسرار العلمية بآيات القرآن الكريم والحديث النبوي : الكون

الحشرات -النبات-القيانة-لبحرا  
6265 

 12340 األسرة و مشكالت تعلم األطفال

 6897 األسس اإلبستمولوجية للنظرية اللسانية : البنيوية و التوليدية 

النحوي عند سيبويه األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر   14401 

 7543 األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني 

 4719 األسس الجمالية فى النقد العربى : عرض و تفسير و مقارنة

 5586 األسس العصبية للسلوك

 14365 األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه 

العلميةاألسس العملية لفنيات كتابة البحوث   14605 

 8947 األسس الفكرية و اللغوية للدراسة النحوية عند أبي حيان األندلسي 

 6523 األسس الفنية للكتابة العربية و اإلنشاء 

 7651 األسس الفنية للكتابة و التعبير 

 9499 األسس اللغوية لعلم المصطلح 

 8948 األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي

األسس المنهجية واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العلوم 
 The methodological foundations = التربويةو اإلنسانية

& statistical usages in educational human sciences 

reserches 

5299 

2األسس النفسية لإلبتكار ك  8085 

 11614 األسس النفسية للتعليم الثانوي 

درها وبعض المظاهر السلبية في توظيفها األسطورة : مصا  15304 

 13293 األسطورة توثيق حضاري 

األسطورة معيارا نقديا : دراسة في النقد العربي الحديث و الشعر 
 العربي الحديث

5712 

 7640 اإلسعاد في شرح بانت سعاد : رحلة أبو راس الناصر المعسكري

 5955 اإلسالم : نظام إنساني 

 5954 اإلسالم انطالق ال جمود

 5052 اإلسالم بين العلماء و الحكام

 4774 اإلسالم تحت الحصار

 5156 اإلسالم في حياة المسلم

 5753 اإلسالم ال شيوعية و ال رأسمالية : العمل و العمال



 9929 اإلسالم و اإلنسان

 5681 اإلسالم و العنف : قراءة في ظاهرة التكفير 

 12580 اإلسالم و الغرب : تعايش أم صراع

 9228 اإلسالم و الغرب : دراسات في نقد اإلستشراق

 14993 االسالم و اندماج المجتمع 

 9804 اإلسالم واإلنسان المعاصر

 13156 اإلسالم والغرب : بين التعاون والمواجهة

 4710 اإلسالم والغرب : تعايش أم صراع؟

العلمياإلسالم والفكر   7273 

 14110 اإلسالم والقضايا المعاصرة

 11784 اإلسالم يقينا ال تلقيا 

 9930 اإلسالم..و بناء المجتمع 

 14267 األسلوب : دراسة لغوية إحصائية 

 10466 األسلوب العلمي في إعداد و كتابة البحث

 13473 األسلوب العلمي في كتابة البحث الجامعي

القاهر وجون ميري : دراسة مقارنة األسلوب بين عبد   6142 

األسلوب و فاعلية السياق : دراسة في تجليات الصورة اإلستعارية 
 في القرآن الكريم 

7918 

 8749 األسلوبيات و تحليل الخطاب

 14619 األسلوبية

 4395 األسلوبية : الرؤية و التطبيق 

 11188 األسلوبية : مدخل نظري و د راسة تطبيقية

 10434 األسلوبية : مفاهيمها و تجلياتها 

 10085 األسلوبية الشعرية : قراءة في شعر محمود حسن اسماعيل

 6628 األسلوبية الصوتية

 9217 األسلوبية الصوتية : مدخل نظري و دراسة تطبيقية 

 5501 األسلوبية في النقد العربي الحديث : دراسة في تحليل الخطاب

النقد العربي المعاصراألسلوبية في   6839 

 7458 األسلوبية و األسلوب 

 5474 األسلوبية و التداولية : مداخل لتحليل الخطاب

 8132 األسلوبية و التقاليد الشعرية : دراسة في شعر الهذليين 

 10944 األسلوبية و تحليل النص

 11990 األسلوبية و ثالثية الدوائر البالغية

وخصائص اللغة الشعريةاألسلوبية   8790 

اإلسم المحايد بين التعريف و التنكير في النحو العربي : خصائصه 
 و استعماالته 

12471 

 9783 االسم الموصول بين الوضع واالستعمال في القرآن الكريم 

 14729 اإلسم و الصفة في النحو العربي و الدراسات االوروبية

ديوان  -األفعال : دراسة إحصائية نحوية األسماء العاملة عمل 
أنموذجا -المتنبي   - 

15062 

اإلسناد النحوي في التركيب األسسي في قصيدة " وكل مديح لم  
نمودجا-يكن فيك باطل" البن زيدون  - 

9828 



 12464 اإلسناد في العربية و مسائل أخرى

 10170 األسئلة التعليمية و التقييم المدرسي

 5353 اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة 

 6274 اإلشارة إلى أدب الوزارة

 11106 اإلشاريات في "سورة نوح": مقاربة تداولية

 6380 األشباه و النظائر في النحو : الجزء األول

 6366 األشباه و النظائر في النحو : الجزء األول و الثاني

التاسعاألشباه و النظائر في النحو : الجزء   6365 

 6368 األشباه و النظائر في النحو : الجزء الثالث و الرابع

 6381 األشباه و النظائر في النحو : الجزء الثاني

 6369 األشباه و النظائر في النحو : الجزء الخامس و السادس

 6367 األشباه و النظائر في النحو : الجزء السابع و الثامن

القرآن الكريم; دراسة وتحقيق عبد هللا شحاتة األشباه والنظائر في   5132 

 12643 اإلشتراك و التضاد في القرآن الكريم : دراسة إحصائية 

 7886 اإلشتقاق 

 10198 اإلشتقاق 

 11773 اإلشتقاق 

 10905 اإلشتقاق بين ابن فارس و بن جني

اللسانية اإلشتقاق بين القدماء و المحدثين : أنواعه و أهميته   8777 

 6418 اإلشتقاق من إسم العين : دراسة في معجم لسان العرب

 12758 اإلشتقاق و دوره في نمو اللغة

 14174 اإلشراف التربوي : بين النظرية و التطبيق 

آفاق-واقع  -اإلشراف التربوي : مفاهيم   4593 

 12208 اإلشراف التربوي : مفاهيمه و أساليبه

آفاق- واقع-التربوي : مفاهيماإلشراف   4594 

 6747 اإلشراف التربوي و اإلدارة التعليمية

 6748 اإلشراف التربوي و اإلدارة التعليمية

 5678 اإلشراف الحديث في التربية الرياضية 

اإلشهار المسموع وتأثيره على الفرد في المجتمع : دراسة ميدانية  
 على إذاعة متيجة

11505 

وعالقته باألداء االعالمي للجريدة : دراسة حالة جريدة اإلشهار 
 الخبر

9537 

 4887 األشياء : حكاية من الستينات 

81/82-79/80األصالة : العدد   15047 

 11814 األصالة و التأثير : أبحاث في الفكر والتراث

األصالة و التغريب في الرواية العربية : روايات حيدر حيدر  
دراسة تطبيقيةنموذجا :   

14371 

االصل في اللغة : دراسة انطولوجية في قصيدة تراكل : امسية  
 شتوية 

9316 

 13501 اإلصالح الديني بين التجديد والتحريف

 14499 األصمعي : وآثاره عند القدماء و المحدثين

 4183 األصمعي و النقد األدبي 



 5887 األصمعي... حجة األدب و لسان العرب

 14797 األصوات العربية المتحولة و عالقتها بالمعنى 

 11892 األصوات اللغوية

 11991 األصوات اللغوية

 4698 األصوات اللغوية : رؤية عضوية و نطقية و فيزيائية

- 370األصوات اللغوية عند إبن سينا : عيوب النطق و عالجه ( 

م)284/980-1036  
9301 

  -إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : نحو األصول : دراسة 

بالغة  -فقه   
9552 

 13405 األصول التربوية : في بناء المناهج

 11783 األصول العقدية لإلمامية : دراسة نقدية لعقائد غالة الشيعة 

 9616 األصول اللغوية المرفوضة في النحو و الصرف

 9902 األصول المعرفية لنظرية التلقي 

 11112 األصول المنهجية إلعداد البحوث العلمية

اإلضافة النحوية : رؤية جديدة في تفسير اإلعراب و البناء و  
 التنوين

6424 

 13938 األضداد في اللغة 

اإلضطرابات النطقية و تأثيرها في مهارة القراءة : السنة الثالثة  
أنموذجا -من التعليم االبتدائي   - 

9792 

القاعدة النحوية و القيمة البالغيةاإلضمار بين   13306 

 5402 اإلطالق و التقييد في النص القرآني : قراءة في المفهوم والداللة

 5401 اإلطالق والتقييد في النص القرآني : قراءة في المفهوم والداللة

 8166 األطالل المهجورة

 9490 األطالل في الشعر العربي : دراسة جمالية

 5418 اإلعاقة السمعية

 12283 اإلعاقة العقلية

 13008 اإلعاقة العقلية و الذهنية 

 5417 اإلعاقة العقلية و مهارات الحياة في ضوء نظرية العقل

اإلعاقة والمحيط ودور المراكز الطبية في إعادة التأهيل : تحت 
 "عنوان: "اإلعاقة بين التحدي والتأهيل

12711 

" : اوالد البهجة12عشر "االعب رقم اثنا   8770 

االعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر االنترنت بالجزائر : 
تحقيق مصور-جرائم في عالم افتراضي - 

14795 

االعتدال و التحرر الفكري في االراء النحوية : ويليهما بحث في 
 قيم التعايش في الفكر النحوي

4949 

 6773 اإلعتصام باإلسالم

كاديمي : الخبرة األجنبية و التجربة المصرية االعتماد اال  5884 

 5885 االعتماد األكاديمي : الخبرة األجنبيةو التجربة المصرية 

 10458 "اإلعجاز اإليقاعي في القرآن الكريم "سورة التكوير

 10453 " اإلعجاز اإليقاعي في القرآن الكريم : " سورة التكوير أنموذجا

  -اإليقاعي في القرآن الكريم : سورة النجم أنموذجا اإلعجاز 

 - دراسة أسلوبية إحصائية
6922 



أنموذجا -اإلعجاز البيانى في القرآن الكريم: سورة الرحمان   - 13803 

اإلعجاز البياني في القرآن الكريم : الجزء األول: دراسة نظرية  
 في اآليات المحكمات: العبادات و المعامالت 

10899 

عجاز البياني في القرآن الكريم : دراسة نظرية تطبيقية في اإل
 اآليات المحكمات 

10892 

اإلعجاز البياني في القرآن الكريم : دراسة نظرية تطبيقية في 
 اآليات المحكمات 

10893 

اإلعجاز البياني في آيات األحكام : آيات المواريث في سورة  
تحليليةالنساء أنموذجا :دراسة وصفية   

13548 

  -اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم : دراسة نظرية تطبيقية 

 التوظيف البالغي لصيغة الكلمة 
14953 

  -اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم : دراسة نظرية تطبيقية 

 التوظيف البالغي لصيغة الكلمة 
14954 

 14683 اإلعجاز العلمي في القرآن 

 14684 اإلعجاز العلمي في القرآن 

 10625 اإلعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم 

 10632 اإلعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم 

 11573 اإلعجاز القرآنى فى الوجود الكونى : دراسة مقارنة 

 11441 اإلعجاز القرآني في الرسم العثماني

أنموذجا -اإلعجاز اللغوي في القرأن الكريم : سورة البقرة   - 10489 

 7175 اإلعجاز اللغوي في آيات الصيام 

 10877 اإلعجاز و اإليجاز للثعالبي

 4871 اإلعراب

 4950 اإلعراب التقديري في القرآن الكريم : سورة طه والقصص 

اإلعراب التقديري في القرآن الكريم : سورتا " طه " و " القصص 
 " أنموذجا

13914 

سورة  3-1آليات القرآن الكريم : المجلد األول: اإلعراب الكامل 
من سورة البقرة 74إلى  1الفاتحة و اآليات من   

6698 

اآليات  9 -7اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم : المجلد الثالث : 
من سورة آل عمران  170إلى اآلية  93من   

6701 

 15 - 13اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم : المجلد الخامس : 

من سورة األنعام  12من سورة المائدة إلى اآلية  82اآليات من   
6699 

 12 - 10 : اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم : المجلد الرابع

من سورة النساء  147إلى اآلية  88اآلية من   
6700 

اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم : من أول سورة النبأ إلى آخر 
الطالقسورة   

6702 

 6534 اإلعراب المحلي للمفردات النحوية

اإلعراب المرئي للقرآن الكريم : المجلد األول: من سورة الفاتحة  
 Visual Grammar Analysis Of the = إلى سورة النساء

Holy Koran 

5819 

اإلعراب المرئي للقرآن الكريم : المجلد الثالث: من سورة يونس 
 Visual Grammar Analysis Of the = إلى سورة مريم

Holy Koran 

5821 



اإلعراب المرئي للقرآن الكريم : المجلد الثاني: من سورة المائدة 
 Visual Grammar Analysis Of the = إلى سورة التوبة

Holy Koran 

5820 

اإلعراب المرئي للقرآن الكريم : المجلد الخامس: من سورة  
 Visual Grammar Analysis = السجدة إلى سورة الحجرات

Of the Holy Koran 

5823 

اإلعراب المرئي للقرآن الكريم : المجلد الرابع: من سورة طه إلى  
 Visual Grammar Analysis Of the Holy = سورة لقمان

Koran 

5822 

اإلعراب المرئي للقرآن الكريم : المجلد السادس: من سورة ق إلى  
 Visual Grammar Analysis Of the Holy = سورة الناس

Koran 

5824 

اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل : المجلد األول: من سورة 
 الفاتحة إلى نهاية سورة النساء

11605 

  36اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل : المجلد الثالث: من اآلية 

 سورة يونس إلى نهاية سورة مريم
11602 

صل لكتاب هللا المرتل : المجلد الثاني: من سورة اإلعراب المف
من سورة يونس  35المائدة إألى اآلية   

11603 

اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل : المجلد الخامس: من سورة 
 الروم إلى نهاية سورة الدخان 

11606 

اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل : المجلد الرابع: من سورة طه  
العنكبوت  إلى نهاية سورة  

11607 

اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل : المجلد السادس: من سورة  
 الجاثية إلى نهاية سورة الناس

11604 

 4391 ...اإلعراب الميسر : دراسة في القواعد و المعاني و اإلعراب

 5001 اإلعراب عن قواعد اإلعراب 

 9038 اإلعراب في العربية بين اإلبقاء و اإللغاء 

 12527 اإلعراب و البناء : دراسة في نظرية النحو العربي

 6626 اإلعالم اإلسالمي : الواقع والطموح 

اإلعالم اإلسالمي اإلقتصادي : دراسة استطالعية لجمهور برنامج 
 "مالي مالي" بقناة القرآن الكريم الجزائرية 

10677 

نموذج جريدة  اإلعالم اإلسالمي ودوره في نشر الوعي الديني : 
 البصائر

10206 

اإلعالم االلكتروني الجزائري : دراسة حالة وكالة األنباء 
 الجزائرية 

8659 

اإلعالم الثقافي في الجزائر : تحليل مضمون الصفحة الثقافية  
 لجريدة الخبر

8497 

 9000 "اإلعالم الجواري و تأثيره على التنشئة األسرية "إذاعة المدية

وة دوره في معالجة قضايا الشباب : نموذج  اإلعالم الجواري 
 حصة قصرة شباب بإذاعة المدية 

14570 

 14668 اإلعالم الرسمي : الصحافة المكتوبة

االعالم الرياضي و عالقات االتحادية الجزائرية لكرة القدم :  
 دراسة مسحية 

9757 

االعالم المتخصص في الجزائر : دراسة حالة لمجلة اخبار صيدال 
 لفرع انتيبيوتيكال لمجمع صيدال

12671 



 14573 االعالم في الجزائر : حصيلة نصف قرن 

 12263 االعالم و البيئة

 12219 اإلعالم و العولمة 

 11223 االعالمي بين المرأة و المصاعب

 7488 اإلعالن 

 11512 اإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني 

نموذج جريدة الشروق  االعالن الصحفي تحليل سيميولوجى : 
 اليومي

13824 

االعالن عبر الهاتف النقال : دراسة استطالعية لطلبة علوم  
 االعالم و االتصال بجامعة المدية

10165 

 11575 االعالن في مؤسسة نجمة

 10751 األعمال األدبية

 10659 األعمال األدبية النثرية و الشعرية

الجزائر:الجزائر القديمة  األعمال التاريخية : الموجز في تاريخ 
2-1والوسيطة والجزائر الحديثة   

8933 

 8935 األعمال التاريخية : تاريخ قسنطينة ويليه روضة النسرين 

 8934 األعمال التاريخية : مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمسان

1األعمال الجديدة الكاملة : ج.  = the new cpmplete works 10191 

2األعمال الجديدة الكاملة : ج.  = the new complete works 10192 

3األعمال الجديدة الكاملة : ج.  = the new complete works 10193 

 13228 األعمال السياسية الكاملة : الجزء الثالث

 13236 األعمال السياسية الكاملة : الجزء السادس 

 14276 األعمال الشعرية 

2األعمال الشعرية : ج.   10525 

1األعمال الشعرية : ج.  10522 

 -رعويات كنعانية  -حيزية  -كنعانياذا  -األعمال الشعرية : جفرا 

 ال أثق بطائر الوقواق : الجزء الثاني
7557 

 10988 األعمال الشعرية : شعر

 8099 األعمال الشعرية : شعر عربي معاصر

األعمال الشعرية : ياعنب الخليل، الخروج من البحر الميت، 
مذكرات البحر الميت، قمر جرش كان حزينا، باألخضر كفناه :  
 الجزء األول 

7556 

 13235 األعمال الشعرية الكاملة : الجزء األول

 13230 األعمال الشعرية الكاملة : الجزء التاسع

ساألعمال الشعرية الكاملة : الجزء الخام  13231 

 13229 األعمال الشعرية الكاملة : الجزء الرابع 

األعمال الشعرية الكاملة : الكتاب األول: ألبرطو كاييرو :  
 Alberto Cairo : Antologia De = مختارات شعرية

Poesia 

9056 

األعمال الشعرية الكاملة : الكتاب الثالث: ألبارودي كامبوس: 
 Allbaro De Campos : Poemas = قصائد

9058 

 األعمال الشعرية الكاملة : الكتاب الثاني: ريكاردو رييس: أناشيد
= Ricardo Reis : Canciones 

9057 



األعمال الشعرية الكاملة : الكتاب الرابع: فرناندو بيسوا: ديوان 
 Fernando Pessoa : Diwan = األغاني و قصائد أخرى

Canciones Y Otras Poemas 

9059 

 9744 األعمال الشعرية غير الكاملة 

األعمال الشعرية لمحمد أوذينة : أغاني الرمل و النخيل : مجموعة 
 شعرية : الجزء الثالث 

7925 

األعمال الشعرية لمحمد أوذينة : ضالل الرمل و النخيل : مجموعة 
ثانيشعرية : الجزء ال  

7924 

األعمال الشعرية لمحمد أوذينة : وهج الرمل و النخيل : مجموعة  
 شعرية : الجزء األول

7923 

 6983 األعمال القصصية الكاملة 

1األعمال القصصية الكاملة : ج.    15108 

 14769 األعمال الكاملة 

 12668 األعمال الكاملة : الجزء الرابع

النظرات : الجزء األول و الثانياألعمال الكاملة :   7575 

األعمال الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي : األوراس في الشعر 
 العربي و دراسات أخرى : المجلد الثالث

10548 

األعمال الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي : الجزائر في عيون  
 الرحالة اإلنجليز : المجلد الرابع 

10549 

الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي : الشاعر جلواح من التمرد األعمال 
 إلى اإلنتحار المجلد السادس

10551 

األعمال الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي : الشعر الديني الجزائري  
 الحديث : المجلد األول 

10547 

األعمال الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي : ذكريات من الثورة  
) : المجلد الثاني 1962 - 1954الجزائرية (   

10546 

األعمال الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي : فلسطين في األدب 
 الجزائري الحديث : المجلد الخامس

10550 

- األعمال الكاملة للشاعر األديب أحمد الطيب معاش : الشعر 

لتراويح و أغاني الخيام : المجلد األولا  
14294 

ديب أحمد الطيب معاش : الشعر، الزمن األعمال الكاملة للشاعر األ
 الحزين، و قصائد أخرى : المجلد الثاني

14295 

األعمال الكاملة للشاعر األديب أحمد الطيب معاش : القصة : 
كلمات متقاطعة : شموع ال تريد االنطفاء : معركة الثكنة : المجلد  
 الخامس

14298 

معاش : المقاالت :  األعمال الكاملة للشاعر األديب أحمد الطيب 
صباح الخير : أحاديث وخواطر عن الوضع الراهن : المجلد  
 الثالث

14296 

األعمال الكاملة للشاعر األديب أحمد الطيب معاش : المقاالت :  
مقاالت   صور من الواقع العربي و اإلسالمي في عهد النكبة و

 أخرى : المجلد الرابع
14297 

لبوعبدلي : المراسالت األعمال الكاملة للشيخ المهدي ا  4955 

 10891 األعمال المتكاملة : الروايات: الجزء األول

 7256 األعمال المسرحية : الجزء الثاني

األعمال المسرحية : الجنرال مكبث، المعتمد يستيقظ متأخرا، الفيل 
 هو الفيل، طريق الحادي اإلرهابي، مذكرات صحفي

14825 



 8209 األعمال النثرية الكاملة 

 13234 األعمال النثرية الكاملة : الجزء الثامن

 6253 األعياد و المناسبات و الطقوس لدى اليهود

 6254 األعياد و المناسبات و الطقوس لدى اليهود

هـ : الفهارس  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 العامة: الجزء السادس و العشرون

4921 

هـ : الجزء األول 356صفهاني المتوفى األغاني ألبي الفرج األ  4909 

هـ : الجزء التاسع 356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى   4913 

هـ : الجزء التاسع  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 عشر

4917 

هـ : الجزء الثالث 356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى   4910 

هـ : الجزء الثالث  356ألبي الفرج األصفهاني المتوفى األغاني 
 عشر

4924 

هـ : الجزء الثالث و  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 العشرون

4919 

هـ : الجزء الحادي   356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 عشر

4914 

الجزء الحادي  هـ :  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 و العشرون

4918 

هـ : الجزء الخامس 356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى   4911 

هـ : الجزء الخامس  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 عشر

4915 

هـ : الجزء السابع 356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى   4912 

هـ : الجزء السابع  356األصفهاني المتوفى األغاني ألبي الفرج 
 عشر

4916 

هـ : الفهارس  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
 العامة: الجزء السابع و العشرون

4922 

 6313 اإلغتراب في الشعر األموي

اإلغتراب في الشعر العراقي المعاصر : ( مرحلة الرواد ) :  
 دراسة 

9320 

العربي الرومانسي : مقاربة موضوعاتية  االغتراب في الشعر
للخطابات الشعرية إليليا أبي ماضي و إبراهيم ناجي و أبي القاسم 
 الشابي

8913 

 11916 اإلغتراب في الشعر المتنبي : ، دماش فاطمة

 14966 اإلغتراب في القصيدة الجاهلية : دراسة نصية 

 6423 االغتراب في شعر أمجد ناصر

اإلبداع الفني اإلغتراب و   15287 

االغتراب وأوجهة في رواية "مولى الحيرة " للروائي الجزائري  
 ""أسماعيل يبرير

11217 

 12962 اإلغراءات المحمدية 

 12963 اإلغراءات المحمدية 

 8941 االغواط: معالم أثرية : روبورتاج مصور

 7707 اآلفاق اإلنسانية في األدب و الفكر



اللغوي في المعاجم العربية مدونة جريدة الخبر اليومية  االفتراض 
 ": والمعجم العربي االساسي (لغة الصحافة ) "انموذجا

9367 

االفتراض اللغوي واثره في تنمية واثراء اللغة العربية : المعرب 
 (والدخيل سورتي الكهف واالنسان أنموذجا

8908 

 6580 اإلفصاح في فقه اللغة 

القرآن الكريم : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن  األفعال فى 
الجزء الثانى-الكريم فى جميع قراءاته   - 

6349 

األفعال فى القرآن الكريم : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن  
 الكريم فى جميع قرآءاته: الجزء األول

6348 

القرآن  األفعال فى القرآن الكريم : دراسة استقرائية للفعل فى 
 الكريم فى جميع قرآءاته: الجزء األول

6350 

األفعال فى القرآن الكريم : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن  
الجزء الثانى-الكريم فى جميع قراءاته - 

6347 

األفق التداولي : نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية  
 العربية

14403 

 6363 اإلقتراح في علم أصول النحو

 6364 اإلقتراح في علم أصول النحو

 6370 اإلقتراح في علم أصول النحو

 12084 اإلقتراض اللغوي و دوره في إغناء اللغة العربية 

اإلقتراض المعجمي : من الفارسية إلى العربية في ضوء الدرس  
 اللغوي الحديث 

4187 

 13237 اإلقتصاد اللغوي في صياغة المفرد

المورفونولوجي في التواصل اللساني : دراسة لسانية في االقتصاد 
 اللغة العربية

6704 

اإلقتصاد في لغة الضاد: ظاهرتا التقريب و التبعيد الصوتي " 
 أنموذجا

14524 

 7646 اإلقتضاء : دالالته و تطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم

 5098 اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب : الجزء االول 

 5096 اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب : الجزء الثالث 

 5097 اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب : الجزء الثاني 

 4293 األقصوصة عند علي الدعاجي 

 = األكاديمية للدراسات االجتماعية و االنسانية : العدد الثاني

revue academique des etudes sociales et humaines 
9247 

األكاديمية للدراسات االجتماعية و االنسانية : العدد الثاني عشر : ( 
 revue academique des etudes = ب) اآلداب و الفلسفة

sociales et humaines : b/literature and philosophy 

9249 

ماعية و االنسانية : العدد السادساألكاديمية للدراسات االجت  = 

revue academique des etudes sociales et humaines 
9248 

 6005 اآللة واألداة : و ما يتبعهما من المالبس والمرافق و الهنات 

اإللتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة : في الفترة ما 
1976-1931بين   

11737 

الوظيفية للصحافة المكتوبة اتجاه القراء : دراسة  اإللتزامات 
 مسحية على عينة من القراء في المدية

4960 

 10729 األلسنية (علم اللغة الحديث) : قراءات تمهيدية 



 4747 األلسنية العربية

 = األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة : (مالها وماعليها)

Electronic games in global age 
6420 

 9774 األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على الشباب الجزائري 

 13350 األلعاب اإللكترونية وتاثيرها على سلوك الطفل 

 5654 األلعاب التربوية و تقنيات إنتاجها : سيكولوجيا و تعليميا و عمليا 

 14913 األلعاب الكالمية اللسانية : دراسة صوتية تركيبية 

الرياضياتاأللعاب و التفكير في   6732 

 14115 األلغاز الشعبية الجزائرية : تحليل لمجموعة من األلغاز الجزائرية

 14757 األلغاز المصورة : و تنمية التفكير عند األطفال

 6022 األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى 

األلفاظ المعاصرة في المعجم المدرسي بين معيارية المادة 
ومتطلبات البيداغوجيا المعجمية   

9992 

األلفاظ المعاصرة في المعجم المدرسي بين معيارية المادة 
 المعجمية ومتطلبات البيداغوجيا : السنة الحامسة ابتدائي " أنموذجا
" 

10114 

األلفاظ المعربة في المعاجم المدرسية : دراسة وصفية تحليلية في  
 "معجم " الممتاز

13759 

 13000 اآللهة عطشى 

االليات الحجاجية في التعليل النحوي عند سيبوية "الجزء االول من 
 الكتاب "انموذجا 

7880 

اآلليات الحجاجية في التعليل النحوي عند سيبويه " الجزء األول 
 من الكتاب " أنموذجا 

11211 

اآلليات الحجاجية في المناصرات الدينية "عيون المناظرات 
أنموذجا -للسكوني"   - 

8966 

 -اآلليات الحجاجية في المناظرات العربية : المناظرات النحوية 

 - أنموذجا
8393 

 9408 األم

 12921 األم : رواية 

 12922 األم : رواية 

إنجليزي: الجزء األول -األم : عربي   = The Mother 12919 

إنجليزي: الجزء الثاني -األم : عربي   = The Mother 12920 

الهواري : نصوص شعرية و غيرهاآالم حامد   11889 

 12917 آالم قرتر

 4684 األمازيغية : آراء ..... و أمثال : ( تيبازة نموذجا ) 

 10310 اآلمال الكبيرة 

 9207 األمالي في أصول الكتابة العربية

 6594 األمالي في األدب اإلسالمي

 7970 اإلمام المغيلي عصره و حياته : الجزء الثلني

اإلمام عبد الحميد ابن باديس : حياته و آثاره, تفسير و شرح  
 أحاديث : المجلد األول 

11752 

اإلمام عبد الحميد ابن باديس : حياته و آثاره, معامالت اجتماعية  
 تربوية أخالقية دينية سياسية : المجلد الثالث 

11751 



اإلمام عبد الحميد ابن باديس: حياته و آثاره, تفسير و شرح  
حاديث : المجلد الثاني أ  

11753 

اإلمام عبد الحميد ابن باديس: حياته و آثاره, متفرقات : المجلد 
 الخامس

11748 

اإلمام عبد الحميد ابن باديس: حياته و آثاره, متفرقات و معه ملحق 
 للوثائق و الصور : المجلد السادس

11754 

ن و الفقهاء  اإلمام عبد الحي اللكنوي عالمة الهند و إمام المحدثي
هـ)1304-هـ1264(  

7692 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني مناقب و أثار :  
 المجلد األول 

13810 

اإلمبراطورية ترد بالكتابة : أداب ما بعد اإلستعمار النظرية و  
 التطبيق 

9067 

 5234 اإلمتاع و المؤانسة : آثار أدبية : الجزء األول 

المؤانسة : آثار أدبية : الجزء الثالث اإلمتاع و   5236 

 5235 اإلمتاع و المؤانسة : آثار أدبية : الجزء الثاني

االمتحانات الجامعية : نماذج مختارة في النحو والصرف  
 والتطبيقات 

13476 

األمثال الشعبية الجزائرية : تحليل لمجموعة من األمثال الزراعية 
 و اإلقتصادية

14112 

األمثال الشعبية بين الحرفية والتكافؤ : دراسة تحليلية لترجمة 
بعض األمثال من مدونة أمثال الجزائر و المغرب لمحمد بن أبي  
 شنب من العربية إلى الفرنسية أنموذجا

13351 

 11179 األمثال العربية القديمة : دراسة أسلوبية سردية حضارية 

دراسة أسلوبيةاألمثال في السنة النبوية :   14696 

 8382 األمثال في القرآن 

 13141 األمثال في القرآن الكريم : دراسة أسلوبية داللية

 8560 األمثال من الكتاب و السنة 

 12607 األمثال والحكم الشعبية : منطقة المدية نموذجا ( دراسة و تحليل)

داللية " سورة األمر و النهي في القرآن الكريم : دراسة إحصائية 
 " النساء نموذجا

7977 

اإلمعان في حقوق اإلنسان " موسوعة عالمية مختصرة " : "  
نصوص أساسية - الجزء الثاني " : تأمالت فكرية   

14474 

 10992 اإلمالء في اللغة العربية

 4195 اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية

 8997 اإلمالق في التربية واألخالق 

ثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعياألمن ال  7320 

 13280 األمية البصرية : إشكالية تلقي الحداثة في الفن التشكيلي العربي 

 7917 األمير الصغير 

 10921 األمير الصغير 

 : The LIttle Prince = األمير الصغير : النص األصلي كامال

Full Text 
4777 

لدراسة تاريخ الحركة الوطنية األمير خالد : وثائق و شهادات 
 الجزائرية 

13251 



األمير عبد القادر بين التاريخ و الفن : دراسة رواية كتاب األمير  
 نموذجا 

10640 

األمير عبد القادر و بناء األمة الجزائرية : من األمير عبد القادر  
 إلى حرب التحرير 

8914 

رواية " المرفوضون "  األنا " و اآلخر " في الرواية الجزائرية : 
أنموذجا -إلبراهيم سعدي   - 

14904 

 5480 األنا في الشعر الصوفي : ابن الفارض أنموذجا

 9323 األنا في شعر المتنبي

للروائي   Hotel Saint - Georges األنا و اآلخر في رواية
 رشيد بوجدرة 

12076 

عمارة األنا واآلخر في رواية القاهرة الصغيرة للروائي الجزائري 
 لخوص

8782 

 9039 األنا، اآلخر و رهانات الهوية في المنظومة األدبية الجزائرية

 Anthropologie = اإلناسة البنيانية : األنتروبولوجيا البنيوية

Structurale 
10938 

اإلنتاج الكتابي لدى متعلمي المرحلة اإلبتدائية في ظل الوضعية  
أنموذجا -اإلدماجية : السنة الخامسة   - 

10564 

 14567 اإلنتباه 

 12395 اإلنتحال في الشعر الجاهلي 

 7686 اإلنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب

 11579 اإلنترنت و البحث العلمي 

االنترنت وشبابنا اليوم : تأثير االنترنت على قيم وسلوكيات  
 الشباب

10488 

وتطبيقات محلولةاألنترنيت للطلبة : دروس هادفة    = L'internet 

pour les ettudiants 
8946 

 4206 األنثروبولوجيا : دراسة نظرية و ميدانية 

 14293 األنثروبولوجيا اللغوية 

 5381 اإلنجليزية لجميع المستويات : قواعد وترجمة 

األندلس بين الحلم و الحقيقة : (أنتولوجيا من الشعر اإلسباني  
 : al-andalus entre elsueno y la realidad = المعاصر)

conversaciones con poetas andaluces 

9714 

األندلس بين الحلم والحقيقة : أنطولوجيا من الشعر اإلسباني  
 األندلسي المعاصر

9716 

 11935 األندلس في الرواية العربية و اإلسبانية المعاصرة : دراسة مقارنة

أثره في بنية النص-اللغوي : أصوله اإلنزياح   13819 

 15122 اإلنزياح في التراث النقدي و البالغي 

 9678 االنزياح في الشعر العربي المعاصر

 15123 اإلنزياح من منظور الدراسات األسلوبية 

 9974 األنساب العربية : الجزء األول

 9975 األنساب العربية : الجزء الثاني

الثقافية المضمرة في رواية " كاماراد رفيق الحيف و األنساق 
 الضياع " لـ: الصديق حاج أحمد (الزيواني)

10976 

 7151 اإلنسان يعصي .. : لهذا يصنع الحضارات 



 10750 "اإلنسجام الصوتي في النص القرآني "سورة آل عمران

أنموذجا -اإلنسجام الصوتي في النص القرآني : سورة األنفال   - 8005 

اآلنشطة اللغوية غير الصفية في المدرسة االبتدائية الجزائرية :  
 (دراسة وصفية تحليلية في اقسام السنة الخامسة ابتدائي)

12943 

 10972 األنظمة السيميائية : دراسة في السرد العربي القديم 

 7313 اإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق : أعمال الملتقى الوطني

 5809 اإلنفعاالت النفسية من منظور إسالمي وموضوعات أخرى

 8733 اإلنكار 

 11519 األنماط الشكلية لكالم العرب : دراسة بنيوية:الجزء األول

 11521 األنماط الشكلية لكالم العرب : دراسة بنيوية:الجزء الثالث

 11520 األنماط الشكلية لكالم العرب : دراسة بنيوية:الجزء الثاني

 11556 األنماط المثالية في التربية : نماذج و دراسات

 9096 األنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية

 9097 األنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية

 5268 األنوار المضيئة : الجامع بين الحقيقة و الشريعة

 5272 الجزء األول :األنوار في آيات النبي المختار

 5274 الجزء الثالث :األنوار في آيات النبي المختار

 5273 األنوار في آيات النبي المختار: الجزء الثاني

األنواع النثرية في األدب العربي المعاصر : أجيال و مالمح : 
 الجزء األول 

5042 

األنواع النثرية في األدب العربي المعاصر : أجيال و مالمح : 
 الجزء الثاني

5010 

- 1734األنيس النفيس المغني عن الجليس ألبي القاسم الزياني 

م 8331  
5011 

 5539 االهتمامات القرائية لطالب الجامعة في مجتمع المعرفة

 5540 االهتمامات القرائية لطالب الجامعة في مجتمع المعرفة

األهداف التعليمية للبالغة بين الحضور و الغياب : السنة الثالثة  
وفلسفة (أنموذجا) ثانوي آداب   

9593 

989األهرام العربي : العدد   14581 

عربي -األوذيسة : إنجليزي   = The Odessey : English - 

Arabic 
14965 

األول, األدب المقارن : تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية 
 لدانتي : الجزء األول 

13079 

تاريخ العبرانيين و بني  األول, تاريخ اليهود الجزء األول : 
إسرائيل و اليهود منذ عهد إبراهيم حتى الهدم الثاني للهيكل و 
 تدمير مدينة أورشليم

13924 

األولى, تاريخ الحضارات العام : الشرق و اليونان القديمة 
 (موسوعة في سبعة مجلدات بإشراف موريس كروزيه) 

13843 

الرعد، فاطر،   - اآليات الكونية : دراسة في الصوت و الداللة
أنموذجا -التكوير   - 

14547 

 9651 األيام

األيام الثقافية العربية السورية ضمن فعاليات احتفالية 
2007الجزائرعاصمة لثقافة العربية  

15023 



اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز : من  
 العلوم البيانية و األسرار القرآنية

6869 

اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز : من  
 العلوم البيانية و األسرار القرآنية

6870 

 10956 اإليحاء الصوتي في القرآن الكريم : سورة يوسف أنموذجا 

اإليحاء في أصوات اللغة العربية : دراسة نظرية مقارنة بين 
 القدماء و المحدثين

8771 

ة العربية : دراسة نظرية مقارنة بين اإليحاء في أصوات اللغ
 القدماء والمحدثين

10722 

 5567 األيدي الناعمة : مسرحية 

اإليديولوجي و الفني : مقاربة بنيوية تكوينية في روايتي " اليتيم " 
 و " الفريق " لعبد هللا العروي

9346 

 7475 اإليضاح في علم القراءات

 7476 اإليضاح في علم القراءات

 7146 اإليضاح في علوم البالغة 

 7144 اإليضاح في علوم البالغة : المعاني و البيان و البديع

اإليضاح في علوم البالغة : المعاني و البيان و البديع ( مختصر 
 تلخيص المفتاح ) 

7147 

اإليضاح في علوم البالغة : المعاني و البيان و البديع (مختصر 
 تلخيص المفتاح) 

7142 

 7145 اإليضاح في علوم البالغة : المعاني والبيان و البديع

 7207 اإليضاح في نحو مختار الصحاح 

 11136 اإليقاع الصرفي في شعر شوقي الغنائي 

 11137 اإليقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي 

اإليقاع الصوتي في قصيدة " في القدس" لتميم البرغوثي : دراسة  
 أسلوبية

9736 

اإليقاع فى شعر الحداثة : دراسة تطبيقية على دواوين فاروق 
رفعت سالم -حسن طلب-ابراهيم أبو سنة-شوشة  

10918 

 4383 اإليقاع في الشعر العربي

اإليقاع في شعر أبي القاسم الشابي : قصيدة " النبي المجهول "  
 أنموذجا

11687 

المجهولاإليقاع في شعر أبي قاسم الشابي قصيدة النبي   11689 

 6411 اإليقاع في شعر األعشى 

 5041 اإليقاع في شعر السياب 

 11139 اإليقاع في شعر شوقي الغنائي : الجملة و الخصائص

 11140 اإليقاع في شعر شوقي الغنائي : الكلمة

الباب الصرفي و صفات األصوات : دراسة في الفعل الثالثي 
 المضعف

12961 

ساعة الباقي من الزمن   13881 

 13953 البحث اإلجرائي بين النظرية و التطبيق 

مصادره  -أصوله  -مناهجه  -البحث األدبي : طبيعته   11714 

 6625 البحث البالغي والنقدي عند إبن رشيق القيرواني في كتابه العمدة 



البحث التربوي اإلجرائي كأحد فروع البحث العلمي : رؤية 
الناحيتين النظرية و التطبيقيةعصرية من   

7150 

 4432 البحث التربوي المعاصر

 13031 البحث الجامعي بين التحرير و التصميم والتقنيات 

البحث الداللي عند األصوليين : قراءة في مقصدية الخطاب  
 الشرعي عند الشوكاني

8451 

 10215 البحث الداللي في المعجمات الفقهية المتخصصة 

الداللي في كتاب سيبويهالبحث   10202 

 14011 البحث الداللي في كتب األمثال حتى نهاية القرن السادس الهجري 

 5830 البحث الداللي في كتب معاني القرآن : ألبي عبيدة والخفش والفراء

 5831 البحث الداللي في كتب معاني القرآن : ألبي عبيدة والخفش والفراء

لماء األصولالبحث الداللي في مدونة ع   8261 

 10556 البحث العلمي : (أسس و تحليل و تطبيقات ) 

 4967 البحث العلمي : إعداد مشروع البحث و كتابة التقرير النهائي 

 6618 البحث العلمي : الدليل التطبيقي للباحثين 

 4493 البحث العلمي : المناهج و الطرق و األدوات: الجزء األول

مفهومه وادواته و اساليبهالبحث العلمي :   12298 

 12006 البحث العلمي : مفهومه وأدواته وأساليبه

 12660 البحث العلمي : مناهجه و تقنياته 

 13385 البحث العلمي الكمي والنوعي

 12550 البحث العلمي في التربية : مناهجه، أدواته، وسائله اإلحصائية 

اإلنسانية و اإلجتماعية البحث العلمي في العلوم   5193 

 11445 البحث العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات اإلجتماعية

 14075 البحث العلمي و أخالقياته

البحث العلمي و إستخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإللكترونية 
طبعة أصلية -  

13383 

 6579 البحث العلمي و فنية الكتابة العلمية

العلمي و مصادره في الدراسات العربية و اإلسالمية البحث   13856 

البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية : 
أدواته -مفاهيمه  -اساليبه  -أسسه   

13384 

: التصميم والتنفيذ التجريبي 2البحث العلمي  4491 

 9495 البحث اللغوي

في تعلم الراشدين البحث عن المعرفة : بحث تاريخي   9298 

 5040 البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث

البحث عن الهوية : الهوية و تشتتها في حياة إيريك إيركسون و  
 أعماله 

9048 

 4692 البحث عن فردينان دو سوسير

 10471 البحث في اإلعجاز التربوي القرآني

 8002 البحر و العرب في التاريخ و األدب : دراسة 

 13922 البحوث التاريخية و إشكالية مضمون التوراة

 14808 البحوث اللغوية واألدبية : اإلتجاهات والمناهج ، واإلجراءات

 13833 البحوث و المحاضرات



 13834 البحوث و المحاضرات : مؤتمر الدورة التاسعة و العشرين 

 5120 البخالء

 5285 البخالء

 5286 البخالء

 5298 البخالء : آثار أدبية

 5287 البخالء : الجزء األول و الثاني

 11294 البخالء للجاحظ

 11296 البخالء للجاحظ

عربي-البخيل : فرنسي   = l'avare 14620 

 4639 البداية المجهولة لتجديد الدرس النحوي في العصر الحديث

 4310 البداية والنهاية : الجزء الثاني

 4315 البداية والنهاية : الجزء الحادي عشر

 4311 البداية والنهاية : الجزء الخامس

 4314 البداية والنهاية : الجزء الرابع 

 4313 البداية والنهاية : الجزء السابع

 4312 البداية والنهاية : الجزء السادس 

وتحقيق البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : دراسة   5005 

 5006 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : دراسة وتحقيق 

 12187 البديع بين البالغة العربية و اللسانيات النصية

 4588 البديع في علم البديع ليحي بن معطي

 6524 البديع و التوازي

 5661 البديل المعنوي من ظاهرة الحذف

عناوين أفالم السينما الغربية : دراسة تحليلية  البراعة في ترجمة 
مقارنة لثالث ترجمات لعناوين األفالم الثالثين األعلى تقييما حسب 
 .تصنيف شركة ( إ م د ب ) من اإلنجليزية إلى العربية

9380 

 9719 البرزخ و السكين : شعر

البرق الخاطف : أدباء شهدت لهم الدنيا بعبقرية العقل و الروح 
قبل األربعين ماتو   

10116 

 14987 الجزء األول : C++ البرمجة بلغة

من القواعد األساسية وصوال للبرمجة  : C++ البرمجة بلغة
 OOP غرضية الهدف

11513 

 13627 البرمجة بلغة الباسكال 

 8641 البرواقية تاريخ وأصالة : ربورتاج مصور

الشخصية و الخاصة البروج الرمزية : دراسة في رموز السياب   14762 

 9611 البريد والحفظ

2000البسيط في إستخدام إكسل   8091 

 5734 البسيط في قواعد اللغة العربية 

 5237 البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي : الجزء األول 

 5239 البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي : الجزء الثالث 

حيان التوحيدي : الجزء الثانيالبصائر و الذخائر ألبي   5238 

 5240 البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي : الجزء الرابع 

 13471 البصير في اإلمالء العربي



 10890 البطاقة السحرية : رواية 

البطل الملحمي و البطلة الضحية في األدب الشفوي الجزائري :  
الداللة  -الشكل  -األداء دراسات حول خطاب المرويات الشفوية   

8812 

البعثات العلمية إلى تةنس وأثرها في األدب الجزائري الحديث : 
 البعثات العلمية الميزابية أنموذجا

9669 

نهاية األمس ' عبد الحميد   'البعد اإلجتماعي في الرواية الجزائرية 
 ' بن هدوقة ' أنموذجا

14375 

بعد أن صمت الرصاص " لـ: البعد االجتماعي في رواية األزمة " 
أنموذجا -سمير قبلي   - 

8819 

البعد االجتماعي والثقافي في الرواية النسوية : روايات فضيلة  
أنموذجا  -الفاروق   

9751 

البعد األخالقي و الجمالي في خطابات محمد البشير اإلبراهيمي :  
خطاب أمام الوفود العربية و اإلسالمية في األمم المتحدة بباريس  

أنموذجا -م 1952  - 

8207 

البعد التأصيلي في الفكر اللساني عند الدكتور "عبد الرحمان الحاج 
 "صالح

13243 

-البعد التداولي والبالغي لآلسماء الموصولة في سورة يوسف 

نموذجاا  
14889 

 12666 البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني

القرآني : دراسة نصية تداولية  البعد التواصلي في الخطاب 
 لإلشاريات: سورة البقرة نموذجا 

11029 

البعد الحجاجي في النص القرآني : دراسة لنظام الروابط و 
 " العوامل الحجاجية " سورة الكهف أنموذجا

8775 

البعد الحجاجي في النص القرآني : دراسة لنظام الروابط والعوامل 
 "الحجاجية "سورة الكهف

8774 

لبعد الحجاجي من خالل أسلوب اإلستفهام في القرآن المكيا  8553 

 9527 البعد الداللي للرمز الفني في ديوان محمد مهدي الجواهري

 10040 البعد الزماني و المكاني في ديوان سيدي األخضر بن خلوف 

في البدء كان أوراس " لعز  "البعد الوظيفي للتناص في ديوان 
أنموذجا -الدين ميهوبي   - 

13091 

 14261 البقاء و الفناء في شعر أبي العتاهية

 14941 البكاء على األطالل : ثالثة وجوه لبغداد

 7277 البالغة 

 11720 البالغة : تطور و تاريخ

 13361 البالغة االصطالحية 

 6582 البالغة العالية : علم المعاني

 6581 البالغة العالية في علم البيان

 9769 البالغة العربية

 6892 البالغة العربية : أصولها وامتداداتها

 9210 البالغة العربية : المفهوم والتطبيق

 5439 البالغة العربية : تأصيل و تجديد

 6322 البالغة العربية : علم البديع

 6351 البالغة العربية : علم البيان



 12199 البالغة العربية : قراءة أخرى 

 7991 البالغة العربية : مقدمات وتطبيقات

 4516 البالغة العربية في ضوء األسلوبية و نظرية السياق 

البالغة العربية في ضوء البالغات المعاصرة : بين البالغتين 
 الفرنسية و العربية

14858 

 5979 البالغة العربية و قضايا النقد المعاصر

تطورها : لغتنا إبداع و إمتاع البالغة العربية: نشأتها و    7490 

 11490 البالغة الميسرة : علم البديع 

 11491 البالغة الميسرة : علم المعاني

 6879 البالغة الميسرة في المعاني و البيان و البديع

البديع ودليل البالغة الواضحة -المعاني -البالغة الواضحة : البيان  5307 

اية القرن الرابع الهجري البالغة عند المفسرين حتى نه  10231 

 12188 البالغة و اإلتصال 

 12196 البالغة و األسلوبية

 5131 البالغة و األسلوبية : دراسة مقارنة

 9376 البالغة و األسلوبية : دراسة مقارنة

البالغة و اإليديولوجيا : دراسة في أنواع الخطاب النثري عند ابن 
 قتيبة 

6967 

التحليل البالغة و   5079 

 13811 البالغة و السرد و السلطة في اإلمتاع و المؤانسة

أنموذجا -البالغة والتشبيه في القرأن الكريم: سورة الرحمن   - 11820 

 7230 البالغة والنقد : المصطلح و النشأة و التجديد

 8374 البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث 

مجموع مقاالت لغوية ألئمة كتبة البلغة في شذور اللغة وهي 
 ....العرب

14919 

 9814 البليدة..عبق التاريخ وأصالة المكان

 11593 البناء السردي في روايات إلياس الخوري 

 13689 البناء السردي في رواية " سقوط فارس األحالم " لعائشة بنور

 12492 البناء الصرفي في الخطاب المعاصر

للقصيدة العربيةالبناء العروضي   12155 

البناء الفني في القصيدة الجديدة : قراءة في أعمال محمد مردان  
 الشعرية

6740 

 6248 البناء اللفظي في لزوميات المعري : دراسة تحليلية بالغية 

 13903 البناء و الداللة في الرواية : مقاربة من منظور سيميائية السرد

ئرية : عبد الحميد بن هدوقة البنة السردية في الرواية الجزا  10449 

البنى األسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر : قصيدة " سناء "  
 للشاعر محمد توامي أنموذجا

10652 

 9195 التصالح " لـ أمل دنقل  "البنى األسلوبية في قصيدة 

 13257 البنى األسلوبية عند البارودي : قصيدة في سرنديب أنموذجا 

األسلوبية في قصيدة " غرناطة " لنزار قباني البنى   9694 

 14899 البنى األسلوبية في أحاديث الجامع من موطأ اإلمام مالك بن أنس

 10731 البنى األسلوبية في قصيدة " أخي" لـ: محمد األخضر السائحي 



 9398 "البنى األسلوبية في قصيدة "الثورة الشرفاء

"غرناطة" لنزار قباني البنى األسلوبية في قصيدة   9695 

 8743 البنى اآلسلوبية في قصيدة "نبؤة" للشاعر اآلخضر فلوس 

البنى األسلوبية في قصيدة الحزن عند خليل مطران المساء  
 أنموذجا

9374 

البنى األسلوبية في قصيدة الرمز عند إليا أبي ماضي " الطين "  
 أنموذجا

13202 

نصائح ل: أمل دنقل البنى األسلوبية في قصيدة   9130 

البنى األسلوبية في موشح أندلسي و عالقتها بالداللة : إبن زهر  
 أنموذجا

11366 

 9399 " البنى األسلوبية في" قصيدة ثورة الشرفاء أنموذجا

 10161 البنى األسلوبية و الدالالت القرآنية

الشريفة البنى األسلوبية ومظاهرها في بعض األحاديث النبوية 
 المتواترة لفظا ومعنى : دراسة وصفية تحليلية

8902 

 10421 البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم 

" : نقد الرواية  2البنى السردية "   10529 

 10532 البنى السردية : دراسة تطبيقية في القصة القصيرة 

ايا أخرىالبنى السردية : نقد القصة القصيرةالنموذج و قض  10530 

البنى الشعرية : دراسات تطبيقية في الشعر العربي : األعمال  
 النقدية: الشعر : الجزء األول

10533 

 10534 البنى الشعرية : دراسات تطبيقية في الشعر العربي : الجزء الثاني

 10535 البنى الشعرية : دراسة تطبيقية في الشعر العربي

العربيةالبنى النحوية   5458 

 12238 البنى و الدالالت في لغة القصص القرآني : دراسة فنية 

 12239 البنى و الدالالت في لغة القصص القرآني : دراسة فنية 

 8945 البني األسلوبية في قصيدة " أحالم شاعر " ألبي القاسم الشابي 

 13217 البني االسلوبية في قصيدة هنيئا بني امي للشاعر مفدي زكريا

البنيات األسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر : شعر الشباب 
 نموذجا 

14981 

البنية األسلوبية في الحديث النبوي الشريف : خطبة حجة الوداع " 
 " أنموذجا

14412 

 13391 البنية األسلوبية في قصيدة ذنوب الموت للشاعر تميم البرغوثي

ماد لنازك المالئكة : قصيدة " البنية اإليقاعية في ديوان شظايا و ر
أنموذجا -الكوليرا "   - 

14742 

البنية اإليقاعية في شعر أبي تمام : بحث في تجليات اإليقاع تركيبا  
 و داللة و جماال 

11434 

 4241 البنية اإليقاعية في شعر البحتري : دراسة نقدية تحليلية 

 13201 البنية اإليقاعية في شعر الجواهري

 9803 البنية االيقاعية في قصيدة المجد ترنح مولده مفيدي زكريا 

البنية اإليقاعية للخطاب القرآني و أثرها في المعنى : سورة التوبة 
أنموذجا -  - 

8428 

 9093 البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر 



البنية التكوينية للصورة الفنية : درس تطبيقي في ضوء علم  
 األسلوب

5139 

البنية الزمنية عند واسيني األعرج : رواية سيرة المنتهى "  
أنموذجا -عشتها... كما اشتهتني"   - 

10424 

البنية الزمنية في الخطاب السردي الجزائري : ( هوامش الرحلة  
أنموذجا -األخيرة) : ل" محمد مفالح "  - 

10221 

الحديثة : رواية " الالز"  البنية الزمنية في الرواية الجزائرية 
أنموذجا -للطاهر وطار   - 

10610 

البنية الزمنية في القصة الفلسطينية القميص المسروق ل" غسان  
 كنفاني " أنموذجا 

8135 

 8077 البنية الزمنية في المجموعة القصصية " كيد رجل" لمفتاح خافج

إدريسالبنية الزمنية في رواية " العسكري األسود " ليوسف   8811 

 11859 البنية الزمنية في رواية " العشق المقدنس " لعز الدين جالوجي 

البنية الزمنية في رواية " الفراشات و الغيالن " لعز الدين  
 جالوجي

13531 

 9753 البنية الزمنية في رواية " سينما جاكوب " لعبد الوهاب عيساوي 

لعبد الحميد بن هدوقة  -البنية الزمنية في رواية " غدا يوم جديد "   

- 
12531 

 11691 " البنية الزمنية في رواية الحي الالتيني " لسهيل إدريس

 14592 البنية الزمنية في رواية الخيميائي لباولو كويلو 

 12787 البنية الزمنية في رواية جسر للبوح وآخر للحنين لزهور ونيسي 

د زفزافالبنية الزمنية في رواية قبور في الماء " لمحم  " 14582 

 11703 البنية الزمنية في رواية منتهى العشق آلحمد ابوهيبة

 11231 البنية الزمنية لرواية " عائد إلى حيفا " لغسان كنفاني

 12874 البنية الزمنية و المكانية في رواية " غادة رشيد " لـ: علي الجارم 

العنيد " لرشيد البنية الزمنية والمكانية في رواية " الحلزون  
 بوجدرة

11254 

البنية السردية عند الطيب صالح : البنية الزمنية و المكانية في (  
 موسم الهجرة إلى الشمال ) 

11887 

البنية السردية في الرواية : دراسة في ثالثية خيري شلبي ( 
 األمالي ألبي عل حسن ولد خالي )

7102 

صرة " الخيميائي لباولو  البنية السردية في الرواية الغربية المعا
 "كويلو انموذجا

10599 

 13524 البنية السردية في رواية " بقايا صور" لحنا مينة

 14224 البنية السردية في رواية " ذاكرة معتقلة " لـ: بالل لونيس

 8827 لنجيب الكيالني  " البنية السردية في رواية " رمضان حبيبي

الخبز واإلدام لروائي محمد بورحلةالبنية السردية في رواية    8422 

 13707 البنية السردية في شعر الصعاليك

 7197 البنية السردية للقصة القصيرة

البنية الشخصية في الخطاب الروائي : رواية الزلزال للطاهر  
أنموذجا -وطار   - 

9349 

 14161 البنية الصوتية للكلمة العربية 



الرحمان الحاج صالح : عرض المفهوم و  البنية العاملية عند عبد 
 تطبيقه على سورة الملك 

9911 

 5829 البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم 

 6190 البنية اللغوية في الشعر العربي المعاصر

البنية اللغوية في النص الشعري : درس تطبيقي في ضوء علم 
 األسلوب

5853 

ردة البوصيريالبنية اللغوية لب  8755 

 11242 البنية المكانية في رواية " شعلة المايدة " لمحمد مفالح 

 10033 البنية المكانية في رواية"شعلة المايدة" لمحمد مفالح 

 5594 البنية و التركيب : دراسة في الخصائص اللغوية لرواية حفص 

 14159 البنية و الداللة في روايات إبراهيم نصر هللا

 8015 البنيوية التكوينية من األصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية

 4165 البنيوية التكوينية و النقد العربي الحديث : دراسة لفاعلية التهجين

 8079 البنيوية عند العرب ( كمال أبو ديب أنموذجا ) 

 4174 البنيوية عند العرب : كمال أبو ديب

نقدية البنيوية و التفكيك : مداخل   13836 

 4861 البنيوية وبعدها : النشأة والتقبل 

 5484 البوح باألسرار : ديوان شعر

 6997 البؤرة ودوائر اإلتصال : دراسة في المفاهيم النقدية وتطبيقاتها 

 13171 البؤساء

 13170 البؤساء : الرواية الكاملة : المجلد الثاني

 13060 البيان : في ضوء األساليب العربية

 14252 البيان في تقويم اللسان : الفهم الصحيح للنحو العربي

2-1البيان و التبيين : المجلد األول   5295 

4-3البيان و التبيين : المجلد الثاني   5296 

 14725 البيت األبيض كعبتهم : شعر 

 8994 البيئة اإلجتماعية في المقامة الهمذانية

 14193 البيئة في اإلسالم

 14194 البيئة في اإلسالم

 6235 البيئة و البعد اإلسالمي 

انموذجا-التأتأ وتأثيرها في لغة الطفل المرحلة األبتدائية  - 11629 

التأتاة وتأثيرها على نشاط القراءة : المرحلة اإلبتدائية أنموذجا "  
 " دراسة ميدانية سيكولوجية

15250 

  - 2084لجورج أورويل و  1984التأثير و التأثر بين روايتي: 

لواسيني األعرج: دراسة مقارنة  -حكاية العربي االخير   
14539 

 8170 التأثيل في المعجم العربي الحديث

أنموذجا -التأخر الدراسي في مادة القراءة : السنة الثالثة ابتدائي   - 14624 

 13638 التاريخ

وأحاديث أخرى في التاريخ : فكرا استراتجيا وأدبا قصصيا واراء 
 الفكر االستراتيجي 

14227 

التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية الجزء األول : 
م1300-1600  

7955 



 5094 التاريخ األوربي الحديث : من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا 

 13737 التاريخ الجديد 

 13196 التاريخ الحديث و المعاصر 

الدبلوماسي التاريخ   10174 

 12186 التاريخ المصري القديم الجزء الثاني : عصر الدولة الحديثة 

 10251 التاريخ المفتت : من الحوليات الى التاريخ الجديد 

 6940 التأريخ النصي للنحو العربي من خالل مفهوم اإلضافة

 12589 التاريخ اليوناني(العصر الهلالدي)

ل فوكوالتاريخ والحقيقة لدى ميشي  15073 

 11613 التأليف الدرامي و مفاهيم اإلقتباس و اإلعداد 

 9491 التآمر على اللغة العربية 

 4530 التأهيل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 12114 التأويل الصحيح للنص الديني

 6547 التأويل اللغوي في القرآن الكريم : دراسية داللية 

الكريم : بحث في الخبرة الجمالية التأويل في القرآن    14643 

 7636 التايبوغرافي : الحرف العربي والالتيني 

 6906 التباين : وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية

التبسيط العلمي : ترجمة ضمن اللغة الواحدة و صعوبة ترجمة 
لكارل  كتاب الكون  -النصوص العلمية المبسطة إلى اللغة العربية 

 - ساغان نموذجا

10059 

 6703 التبيان في البيان

29التبيين : العدد   5387 

 4654 التجديد التربوي في التعليم قبل الجامعي 

أنموذجا -التجديد في الشعر األندلسي : الزجل   - 13175 

 5851 التجديد في الفقه اإلسالمي

 5852 التجديد في الفقه اإلسالمي

الروائية المغاربية : دراسة في الفاعليات النصية و آليات التجربة 
 القراءة

8764 

 13363 التجربة الشعرية عند ابن المقرب : مضمونها و بناؤها الفني

 13745 التجربة الشعرية عند نزار قباني 

التجربة الشعرية في " ديوان مدينة بال قلب " ألحمد عبد المعطي 
 حجازي

10497 

ية عند شعراء المغرب العربي في الخمسية الهجرية التجربة الصوف
 الثانية

14120 

التجربة و العالمة القصصية : رؤية جمالية في قصص (أوان  
 الرحيل) لعلي القاسمي 

12289 

 13967 التجريب و الحداثة : دراسات في التجربة الشعرية 

السقوط و التجريد الفني وعالقته بالداللة عند أدونيس : قصيدتا " 
 مزمور ساحر الغبار" أنموذجا 

10672 

التجليات األسلوبية في شعر حسان بن ثابت قصيدة ( فَتح مكة  
 أُنموذجا ) 

11728 

 -التجليات الشعرية في ديوان " اللهب المقدس" زنزانة العذاب 

لـ: " مفدي زكرياء -أنموذجا   " 
8516 



المصري  لشاعر  " التجليات الشعرية في ديوان "عيون عبلة
 مصطفى الجزار 

8469 

 8671 التجليات الفلكلورية في مقامات الحريري

 14182 التجليات الملحمية في" رواية األجيال العربية

التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي : البحث الفائز بجائزة خدمة  
2003 -ه1424الدعوة و الفقه اإلسالمي عام   

6144 

 10528 التحرير العربي

 13074 التحرير الكتابي الوظيفي و اإلبداعي 

التحفة البهية بشرح المقدمة اآلجرومية ألبي عبد هللا محمد بن داود 
 الصنهاجي

14952 

 12029 التحفة السنية بشرح المقدمة اآلجرومية

 12895 التحفيز و تأثيره في العملية التعليمية

السنة األولى اإلبتدائية التحفيز وتأثيره في العملية التعليمية : 
 نموذجا 

9789 

 13999 التحقيق الصحفي

 6236 التحكيم : في الشريعة اإلسالمية

 6237 التحكيم : في الشريعة اإلسالمية

 15182 التحليل اإلجتماعي لالدب

 14699 التحليل األدبي : أسسه و تطبيقاته التربوية

الرحمن حاج صالح : سورة التحليل البنوي للجملة العربية عند عبد 
 الملك تطبيقا 

13309 

التحليل البنيوي للجملة العربية عند عبد الرحمان حاج  
 "صالح"سورة الملك تطبيقا

13311 

 5284 التحليل البنيوي للرواية العربية 

-التحليل الخطابي للغة في النظرية الخليلية الحديثة : سورة المدثر

نموذجاأ - 
14882 

الخطابي و البنوي للغة عند عبد القاهر الجرجاني التحليل   8410 

التحليل الخطابي والبنوي في النظرية الخليلية الحديثة االمثلة 
انموذجا-النحوية في محلة االعراب للحريري  

15288 

الجزء األول-التحليل الداللي : اجراءاته ومناهجه  - 9548 

الجزء الثاني-التحليل الداللي : اجراءاته ومناهجه  - 9549 

التحليل الداللي في الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري : دراسة 
 في البنية الداللية لمعجم العربية 

13862 

 - التحليل السوسيولوجي لرواية " ذاكرة الجسد " ألحالم مستغانمي 

 - أنموذجا
10100 

 11266 التحليل السيسيولوجي للرواية : الجازية و الدراويش أنموذجا

 11049 التحليل السيميائي و الخطاب 

التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين : مايكل بريم  
 نموذجا 

6108 

التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة : دراسة في الداللة الصوتية و 
 الصرفية و النحوية و المعجمية 

12491 

المفاهيم األساسية و المناهجالتحليل اللغوي للنص : مدخل إلى   8137 

 13238 التحليل النحوي : أصوله و أدلته 



التحليل النحوي عند اإلمام الشاطبي في المقاصد الشافية في شرح  
 خالصة الكافية : دراسة في المبادئ ، واألصول، والمنهج

9265 

 6272 التحليل النفسي في النص األدبي 

رواية السراب لنجيب محفوظ " أنموذجاالتحليل النفسي لألدب :   " 7868 

 5410 التحوالت الصوتية في بنية األسماء عند تصريفها 

 8151 التحوالت الصوتية والداللية في المباني اإلفرادية

 8150 التحوالت الصوتية والداللية في المباني التركيبية 

 4558 التحوالت في الرواية العربية

سيبويه و تشومسكي : اإلستقامة و اإلحالة أنموذجاالتحويل بين   13255 

 14744 "التحويل بين سيبويه وتشومسكي "االستقامة واالحالة انموذجا

 9013 التحويل في النحو العربي : مفهومه ، أنواعه، صوره

 8821 التحيز و الموضوعية في العلوم االنسانية : رؤية إدوارد سعيد

للتدريس : مدخل للتربيةالتخطيط   10464 

 9434 التخطيط للتربية و التعليم 

 9605 التخطيط لورشة تعليمية

التداخل اللغوي بين اللغة العربية واللغة الفرنسية في المدرسة  
 الجزائرية : "دراسة ميدانية لمهاج السنة الخامسة ابتدائى 

14869 

 12536 التداوليات : علم إستعمال اللغة 

ليات و تحليل الخطاب : بحوث محكمةالتداو  12535 

 Pragmatics 15303 : التداولية

التداولية عند العلماء العرب : دراسة تداولية لظاهرة األفعال  
 الكالمية في التراث اللساني العربي

11633 

التداولية في التفكير البالغي : دراسة في غرر البالغة لهالل بن  
 المحسن الصابئ

6913 

 8248 التداولية من أوستين إلى غوفمان 

 5496 التدخل المبكر : التربية الخاصة في الطفولة المبكرة

 Early intervention = التدخل المبكر : النماذج واإلجراءات

Models et procedures 
6099 

 4678 التدخل المعرفي و التحصيل االكاديمي : رفع المعايير التربوية

ي : عبر اإلتنرنتالتدريب اإلعالم  = Online Media 

Training 
11447 

 Online Media = التدريب اإلعالمي : عبر اإلتنرنت

Training 
11448 

 7036 التدريبات اللغوية

التدريس : نماذج وتطبيقات في العلوم و الرياضيات و اللغة 
 العربية و الدراسات اإلجتماعية

13917 

وتطبيقات في العلوم و الرياضيات و اللغة التدريس : نماذج 
 العربية و الدراسات اإلجتماعية

13918 

 13016 التدريس الفعال

 7253 التدريس الممسرح : رؤية حديثة في التعلم الصفي 

 9608 التدريس باستخدام طريقة المشروع

 12467 التدريس و التعلم بالدماغ ذي جانبين

قياسه -معاييره   -مقوماته  -نظرياته  -التذوق األدبي : طبيعته   12244 



 4981 التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل : الجزء األول

 4983 التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل : الجزء الثالث

 4982 التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل : الجزء الثاني

الكريم و أثره في المعنىالتذييل والتكميل في القرآن   9834 

 7875 التذييل والتكميل في القرآن الكريم وأثره في المعنى

التذييل والتكميل في شرح التسهيل : دراسة وتحليل اختيارات أبي 
 حيان النحوية في كتابه

7117 

 5093 الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب 

الخطاب القرآني : نماذج من خطابات  التراتبية الحجاجية في 
 إبراهيم عليه السالم 

13747 

 11051 التراث : واجبنا نحوه 

 7603 التراث الثقافي العربي : مختارات

 5147 التراث اللغوي العربي و علم اللغة الحديث 

 5282 التراث و الحداثة : دراسات و مناقشات

 13948 التراث و الحضارة اإلسالمية

 11524 الترادف اللغوي و أثره في التراث العربي

 12632 التراكيب اإلعالمية في اللغة العربية

 7913 التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري

التراكيب اللسانية في الخطاب الشعري القديم : تطبيقات على 
 "النظرية التوليدية التحويلية ل"تشومسكي

8753 

 14800 التراكيب اللغوية

 9017 التراكيب النحوية العربية : صورها وأساليب تطوير تعليمها 

 15142 التراكيب غير الصحيحة نحويا في الكتاب لسيبويه : دراسة لغوية 

 14299 التراويح وأغاني الخيام 

 12097 التربية اإلبداعية : ضرورة وجود

األساسي في عصر العولمة التربية اإلعالمية بالتعليم   5854 

 11390 التربية البيئية الشاملة : البيداغوجيا و األندراغوجيا 

 11392 التربية البيئية الشاملة : البيداغوجيا و األندراغوجيا 

 11115 التربية البيئية لطفل الروضة 

 4583 التربية البيئية للطفل

 4584 التربية البيئية للطفل

الخاصة المعاصرة : قضايا و توجهات التربية   5687 

 5689 التربية الخاصة المعاصرة : قضايا و توجهات 

 7954 التربية الصحية للطفل 

 8215 التربية العملية الفاعلة 

 8216 التربية العملية الفاعلة 

 10020 التربية المقارنة : األصول المنهجية و نظم التعليم اإللزامي

المقارنة : األصول المنهجية ونظم التعليم اإللزاميالتربية   10018 

التربية المقارنة و األلفية الثالثة : األيديولوجيا و التربية و النظام 
 العالمي الجديد 

11694 

 6117 التربية المقارنة و نظم التعليم : دراسة منهجية و نماذج تطبيقية 

تدريسها و تطبيقاتها التربويةالتربية المهنية : ماهيتها و أساليب   11904 



 4420 التربية الميدانية : دليل عمل المشرفين و الطالب المعلمين

المشكالت -القضايا-التربية و المجتمع : رؤية نقدية في المفاهيم  8036 

 5510 التربية و حكايات األطفال

 10555 التربية و قضايا المجتمع المعاصرة

الحداثة و مابعد الحداثة التربية و مجتمع   12037 

الترتيب و المتابعة : بحث في الصول البالغية واألبعاد الداللية في 
 القرآن الكريم

11033 

الترجمات التاريخية : ثالث سنوات في غربي شمال إفريقيا 
:المجلد الثالث3,ج2,ج1ج  

10233 

- 1837-1832الترجمات التاريخية : قسنطينة أيام أحمد باي 

ألمير عبد القادر:المجلد الثانيا  
10232 

الترجمان المحترف : صناعة الترجمة وأصول التعريب: قاموس 
 Le traducteur = المترجم من الفرنسية إلى العربية 

professionnel 

10384 

 14481 الترجمة : أصولها و مبادئها و تطبيقاتها 

 Interpreting as a disconrse = الترجمة : عملية خطابية

process 
10580 

الترجمة األدبية بين التقيد و التصرف و ترجمة رواية " الغريب " 
نموذجا  -لـ ألبيير كامي   

8716 

 12703 الترجمة األدبية بين النظرية و التطبيق 

الترجمة اآللية ومدى فاعليتها في النصوص المتخصصة " برنامج 
 " غوغل للترجمة أنموذجا

11863 

 12048 الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث

 11722 الترجمة الشخصية 

 13026 الترجمة العملية 

 6942 الترجمة إلى العربية : قضايا و آراء

 14649 الترجمة في الجزائر 

 10211 الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية : مبادئها و مناهجها 

دراسات في النظرية والتطبيق الترجمة و أدواتها :   7100 

 5893 الترجمة و التعريب : بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية

الترجمة و التواصل : دراسات تحليلية عملية إلشكالية اإلصطالح 
 و دور المترجم

5894 

الترجمة و المصطلح : دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي 
 الجديد 

8912 

ناهجها التطبيقية : بين العربية و الفارسية الترجمة و م  14688 

 Translation and globalization 13523 = الترجمة والعولمة

الترجمة ودورها في تعليم المصطلح العلمي في اللغة العربية 
أنموذجا -للطور النهائي : كتاب العلوم الفيزيائية   - 

11516 

ودورها في إنماء اللغة الترجمة، التعريب والتوليد   13182 

 7566 الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف : الجزء الثالث 

 7565 الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف : الجزء الثاني 

 7568 الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف : الجزء الثاني 

 7567 الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف : الجزء الرابع



رقب : مجموعة شعريةالت  14669 

 11154 التركيب االستثنائى في سورة النساء

 11957 التركيب اإلسنادي في سورة الرحمن : دراسة نحوية بالغية 

أنموذجا -التركيب الشرطي في القرآن : سورة األنفال   - 10393 

 13433 التركيب اللغوي لشعر المتنبي : دراسة في حروف المعاني

 11968 التركيب اللغوي لألدب : بحث في فلسفة اللغة و اإلستطيقا 

 9914 التركيب و الداللة و السياق : دراسات تطبيقية 

الترميز في الشعر الجزائري المعاصر : ديوان ( أعراس الملح ) 
أنموذجا  -لعثمان لوصيف  

13693 

 14206 التسرب المدرسي و أثره في التحصيل العلمي 

التسويق االعالمي للقناة التلفزيونية الحرة : تحليل محتوى "قصة  
 "عين على الديمقراطية

11204 

 15179 التشبيه البالغي : رؤية جديدة لقواعده و قضاياه 

 14428 التشبيه في القرآن الكريم : سورة الرحمن نموذجا

 4393 التشبيه و اإلستعارة : منظور مستأنف 

رواية " قبل البدء حتى ..." لمحمد بورحلة التشكالت الزمنية في   9846 

 13799 التشكالت الزمنية في رواية "قبل البدء حتى..." لمحمد بورحلة

 التشكالت الزمنية في رواية (رحلة ابن فطومة )ل" نجيب محفوظ
" 

13801 

 13682 التشكالت الزمنية في رواية اإلنهيار لمحمد مفالح 

رواية بحر الصمت لياسمينة صالحالتشكالت الزمنية في   15155 

التشكيل اإلستعاري في شعر أبي العالء المعري : دراسة أسلوبية 
 إحصائية

9958 

 5047 التشكيل اإليقاعي في الموشحات األندلسية

التشكيل اإليقاعي في قصيدة " فلسفة الثعبان المقدس" ألبي قاسم 
 الشابي

15167 

) : 2004-1950الشعر العربي الحديث (التشكيل البصري في 

 بحث في سمات األداء الشفهي علم تجويد الشعر
6601 

 10427 التشكيل البالغي في سينية إبن األبار القضاعي : دراسة بالغية 

 5431 التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد 

 5045 التشكيلي في اللساني : مقاربة في خطاب السياب الشعري

 5889 التصغير : دراسة صرفية صوتية 

التصغير في أسماء األعالم العربية : دراسة تأصيلية في ضوء علم 
 اللغات السامية المقارن 

12001 

 6324 التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه 

التصور اللغوي في الفكر اإلعتزالي : مقاربة تأويلية في مشكالت  
 المعرفة 

13667 

المادي للتاريخ : من هيغل إلي ماركسالتصور   13626 

 5399 التصوف اإلسالمى فى اتجاهاته األدبية

 5443 التصوف اإلسالمي بين الحقيقة والواقع 

التصوف في الجزائر : دراسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية و 
 الهبرية و الرحمانية و األويسية : الجزء األول 

8929 



اسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية و التصوف في الجزائر : در
 الهبرية و الرحمانية و األويسية : الجزء الثاني

8930 

التصوف في الشعر العربي : نشأته و تطوره حتى آخر القرن 
 الثالث الهجري 

9562 

 10939 التصّوف و الفلسفة 

 12127 التصوير اإلسالمي : عناصره و فلسفته و خصائصه التكوينية

 15271 التصوير البياني بين القدماء و المحدثين : دراسة نظرية تطبيقية 

 4214 التصوير البياني في شعر المتنبي 

 15313 التصوير الجمالي في القرآن الكريم

التصوير الواقعي في مسرحية العقرب للكاتب الجزائري أحمد 
 بودشيشة

13641 

تطبيقة من شعر أبي تمام التضاد في النقد األدبي مع دراسة   6183 

 8554 التضمين النحوي وأثره الداللي: نماذج من صحيح البخاري 

 9436 التضمين في العربية : بحث في البالغة و النحو

 11138 التضمين و التناص : وصف رسالة الغفران للعالم اآلخر نموذجا

 5934 التطبيق الصرفي 

تعريف األسماء  -األفعال التطبيق الصرفي : تعريف   7571 

 6996 التطبيق اللغوي المتكامل

 5935 التطبيق النحوي 

 15136 التطبيقات اإلعرابية 

صرفية  -نحوية  -التطبيقات اللغوية : دراسة تحليلية لقضايا أدبية 
بيانية لمختارات من القرآن الكريم -داللية  - ... 

7037 

 11121 التطبيقات النحوية

 13929 التطور الخلقي للمراهقين 

 8521 التطور اإلبستيمولوجي للخطاب اللساني : غموض األوليات

التطور االعالمي والتكنولوجي وآثاره في التعليم االبتدائي : "السنة 
 "الخامسة انموذجا

9684 

التطور التكنولوجي وأثره على التغير االجتماعي : نموذج  
النقال في األحياء الجامعيةاستعمال الهاتف   

9362 

 9696 التطور الداللي : أسبابه و مظاهره

 12361 التطور الداللي : اإلشكال و األشكال و األمثال 

 5835 التطور الداللي في لغة الشعر 

 11525 التطور اللغوي في العربية الحديثة

 4445 التعابير اإلصطالحية بين النظرية و التطبيق : الجزء االول

 4446 التعابير اإلصطالحية بين النظرية و التطبيق : الجزء الثاني

 4449 التعابير اإلصالحية بين النظرية و التطبيق 

التعاون التكاملي بين األسرة و المدرسة وأثره في تعليم و تعلم  
أساتذة التعليم اإلبتدائي و   اللغة العربية : دراسة ميدانية لعينة من

 أولياء األمور 
11304 

التعبير الشفوي : حقيقته، واقعه، أهدافه، مهاراته، طرق تدريسه 
 وتقويمه

6614 

 8222 التعبير الكتابي



طرائق   -أنواعه  -مفهومه  -التعبير الكتابي التحريري : أسسه 
 تدريسه

6613 

التعبير الكتابي و الشفهي وفق للمقاربة بالكفاءات : السنة الثانية 
أنموذجا -ابتدائي   - 

12798 

 9582 التعبير اللغوي في أمثال القرآن الكريم

 13985 التعبير الموجه للمستوى المتوسط من غير الناطقين بالعربية 

التعبيرات االصطالحية في القرآن الكريم : دراسة في التراكيب 
 والداللة 

12871 

التعبيرات االصطالحية في القرآن الكريم : دراسة في التراكيب 
 والداللة 

12872 

 12374 التعدد الصرفي للفعل و وظائفه الداللية في القرآن الكريم 

 5191 التعدد اللساني و اللغة الجامعة : الجزء االول

 7325 التعدد اللساني و اللغة الجامعة : الجزء الثاني

التعدد اللغوي في الرواية الجزائرية "سيدة المقام" لواسيني 
 األعرج

9046 

التعدد اللغوي في الرواية الجزائرية : سيدة المقام لواسيني األعرج 
 أنموذجا

4231 

 10121 التعدد الوظيفي ألدوات النحوية و تطبيقات من القرآن الكريم

 11214 التعدية و اللزوم في اللغة العربية

من خالل يوميتي الخبر والشروق   2008التعديل الجزئي لدستور 
دراسة وصفية تحليلية اليومي :   

10498 

  -التعريب بين الواقع و التحدي : مؤسسة الضمان اإلجتماعي 

 - أنموذجا
12258 

 14421 التعريب في التراث اللغوي : مقاييسه وعالماته

 7388 التعريب و إحياء العلوم العربية 

 6616 التعريب و تنسيقه في الوطن العربي

المصطلحات : دراسة تطبيقية في القواعد و  التعريب و صناعة 
 اإلشكاالت 

9891 

التعريب و نظرية التخطيط اللغوي : دراسة تطبيقية عن تعريب  
 المصطلحات في السعودية 

7122 

 8681 التعريف المصطلحي : دراسة في ضوء المصطلحية الحديثة

 6120 التعريف بفن التصريف لطلبة الجامعات و المعاهد العليا

 10115 التعريف بقضايا علم التصريف

 8682 التعريف بين التراث العربي و الفكر الغربي : دراسة مقارنة 

 14727 التعريف و التنكير : بين الداللة و الشكل

 8430 التعريف و التنكير وأثرهما النحوي و البالغي 

 5627 التعريفات 

 5629 التعريفات 

األلفاظ، المصطلح عليها بين الفقهاء  التعريفات : معجم يشرح 
 والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم

5628 

 9422 التعسف

 12222 التعلق النصي : مقامات الحريري نموذجا 

 11949 التعلق النصي في ليالي ألف ليلة وألف ليلة وليلة 



اإلنتاج -التصميم -التعلم اإللكتروني الرقمي : النظرية   12090 

تطورات مبكرة  -التعلم المبني على الدماغ : رؤى جديدة   6277 

 4171 التعلم المبني على المشكالت الحياتية و تنمية التفكير

 10990 التعلم النشط

 10605 التعلم النشط : نحو فلسفة تربوية تعليمية فاعلة 

لعبة تعليمية 100التعلم عن طريق اللعب :   8704 

 LEARNING IN GROUPS 6101 = التعلم في مجموعات

 6688 التعلم و التعليم في علم النفس التربوي

 6689 التعلم و التعليم في علم النفس التربوي

 11339 التعلم و التقويم األكاديمي

التعليقة على المقرب : شرح العالمة ابن النحاس على مقرب ابن 
 عصفور في علم النحو 

12747 

التعليل اللغوي عند الكوفيين : مع مقارنته بنظيره عند البصريين:  
 دراسة ابستومولوجية

11509 

 6737 التعليل اللغوي في كتاب سيبويه

 7226 التعليل النحوي في الدرس اللغوي : القديم و الحديث 

 13017 التعليم الثانوي : رؤية جديدة

 13019 التعليم الثانوي : رؤية جديدة

م : 1978 - 1963هـ/1398 - 1383التعليم األصلي في الجزائر 
  -تجويد  - المجلد الثاني: كراسات مقررات المواد الشرعية تفسير

علوم حديث  -حديث   

14971 

التطبيقات -األدوات-المبادئ-التعليم اإللكتروني : الفلسفة  12101 

عربية و عالميةالتعليم اإللكتروني كمدخل لتطوير التعليم : تجارب   11110 

 ACTIVE = التعليم البيتي الفعال : دليل اآلباء في مساعدة األبناء

HOME INSTRUCTION _GUIDANCE OF 

PARENTS TO HELP SONS 

9412 

 8347 التعليم التحضيري في ظل اإلصالح التربوي : دراسة ميدانية

 9609 التعليم التشاركي

بي في القرن الحادي و العشرينالتعليم الجامعي في العالم العر  7778 

 6649 التعليم الجامعي من منظور إداري : قراءات و بحوث

 6757 التعليم العالي في الوطن العربي : الواقع و استراتيجيات المستقبل

 10763 التعليم عن طريق االنترنيت 

 8038 التعليم فى عالم متغير

اكتساب المهارات و الخبرات و ردود التعليم و التعلم عند الطفل : 
 األفعال

6345 

التعليم و التعلم عند الطفل : اكتساب المهارات و الخبرات و ردود 
نمو الشخصية و تقويمها  -التوجيه التربوي و النفسي  -األفعال   

6346 

 9212 التعليم و التنمية : رؤية نظرية و دراسة واقعية 

اإللكترونيةالتعليم و المدرسة   11895 

 8037 التعليم...والتحديث 

 10056 التغذية في الطب النبوي

:  2012/05/10التغطية اإلعالمية لحمالت االنتخابات التشريعية 

نموذج جريدة الشروق --دراسة تحليلية   
14454 



 9441 التغطية األعالمية لقناة الجزيرة للحرب على غزة 

صرية من خالل قناة الجزيرة التغطية االعالمية للثورة الم  8967 

التغطية اإلعالمية للمواضيع اإلجتماعية في الصحف المكتوبة  
نموذج  -المدية-حسب قراءها : دراسة ميدانية ببلدية البرواقية

 جريدة الخبر

14614 

التغطية اإلعالمية لمبارات الجزائر مصر خالل تصفيات كأس  
من خالل الصورة الكاريكاتورية :  2010-2009العالم و إفريقيا 

 "نموذج جريدة الشروق اليومي" دراسة تحليلية سيميولوجية

8498 

التغطية التلفزيونية لألزمات : نموذج معالجة قناة الشروق تيفي  
 ألزمة تيقنتورين

12701 

 9735 التغليب في القرآن الكريم 

في دوائر القربالتفاعل البروكسيمي في السرد العربي : قراءة   8407 

التفاعل السياقي بين الشعر األول و التراث النقدي إلى القرن  
 الخامس هجري

9369 

مهاراته  -تحليله  -التفاعل الصفي : مفهومه   9575 

التفاعل في األجناس األدبية : مشروع قراءة لنماذج من األجناس  
 النثرية القديمة

12373 

قصيدة"نهج البردة آلحمد شوقي انموذجاالتفاعالت اآلسلوبية في  " 10454 

 8542 التفاعلية ووسائلها في إذاعة المدية المحلية 

 9463 التفسير اإلعالمي لصحيح البخاري : كتاب بدء الوحي 

كتاب   -التفسير اإلعالمي لصحيح البخاري : كتاب بدء الوحي
كتاب العلم -االيمان  

9464 

ء الخامس والعشرون من القرآن  التفسير البالغي الميسر : الجز
 الكريم

9635 

التفسير البالغي الميسر : الجزء الخامس والعشرون من القرآن  
 الكريم

9636 

التفسير البالغي الميسر : الجزء السادس و العشرون من القرآن  
 الكريم

9634 

التفسير التحليلي للقرآن الكريم : األصول النظرية، والدراسة  
 التطبيقية

7295 

التفسير التحليلي للقرآن الكريم : األصول النظرية،والدراسة  
 التطبيقية

7296 

 10419 التفسير العلمي لألدب : نحو نظرية عربية جديدة

 14814 التفسير اللغوي اإلجتماعي للقرءات القرآنية

قل أوحي -التفسير المختصر للمدارس اإلبتدائية : تبارك   9542 

 4718 التفسير النفسي لألدب

 12113 التفسير و النص

 12116 التفسير و النص

في العملية اإلدارية -التفكير اإلبتكاري : في السلوك التدريبي   5226 

 5061 التفكير االبداعي علم وفن 

 11732 التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية

تعامل مع االخرين في التفكير اإلبداعي وسيكولوجية القيادة و ال
 العملية االدارية 

5229 

 11627 التفكير اإلستعاري و الدراسات البالغية



التفكير األسلوبي : رؤية معاصرة في التراث النقدي و البالغي في 
 ضوء علم األسلوب الحديث

11911 

التفكير التداولي عند السكاكي في مفتاح العلوم : دراسة لمفهوم 
 الخبر

12693 

 10378 التفكير التداولي عند عبد الرحمن الحاج صالح 

التفكير الخالق : استخدام القدرات و الميول االنسانية و الفروق  
 الفردية من العملية االدارية 

5227 

 10730 التفكير العلمى 

التفسير  -التحليل-التفكير العلمي في النحو العربي : اإلستقراء  7545 

الحضارة العربيةالتفكير اللساني في   7463 

 14235 التفكير اللساني في رسائل إخوان الصفا : مع معجم لمصطلحاتهم

 4179 التفكير الناقد : بين النظرية و التطبيق 

التفكير الناقد واالبداعي : استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 
 المطالعة و النصوص األدبية 

13980 

تحوالت الثقافة : تشكل الرؤية في ظل حوار  التفكير النقدي و 
 الثقافات

14439 

 4522 التفكير و البحث العلمي 

التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر : دراسة في األصول و 
 المالمح و اإلشكاالت النظرية و التطبيقية

9090 

 13956 التقاء الساكنين في اللغة العربية : دراسة صوتية 

التماثل في القرآن الكريم : دراسة أسلوبيةالتقابل و   7135 

 4572 التقابالت الداللية في العربية و اإلنجليزية : تحليل لغوي تقابلي

التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونية : كنظام قضائي 
معلوماتي عالي التقنية وكفرع من فروع القانون بين النظرية 
 والتطبيق 

6432 

مام سيدي عبد الرحمان الثعالبيالتقاط الدرر لأل  5266 

 8462 التقدير النحوي من خالل نماذج قرآ نية

 13506 التقديم و التاخير : دراسة بالغية لديوان أبو القاسم الشابي 

التقديم و التأخير بين النحو و البالغة من خالل نماذج من صورة 
 البقرة

10127 

النحو وعلماء البالغة التقديم و التأخير بين علماء   9759 

 12448 التقديم و التأخير و مباحث التراكيب بين البالغة و األسلوبية

: التطور اإلقتصادي و النقدي للجزائر 2007التقرير السنوي   8692 

1999التقرير السنوي  7361 

2000التقرير السنوي  7362 

 10970 التقعير : كيف يقرأ النص الروائي ذاته 

 14829 التقليد و التجديد عند أبي اليقظان 

التقنية الروائية و التأويل المعرفي : دراسات في القصة و الرواية 
 " أدب الروائي علي خيون 

6211 

 13789 التقنية في التعليم : مقدمات أساسية للطالب المعلم

 11240 التقنية في التعليم : مقدمة في أساسية الطالب و المعلم

التقويم التربوي و دوره في اكتساب مهارات القراءة والتعبير"  
أنموذجا  -السنة الرابعة ابتدائي "   - 

11690 



التقويم التربوي ودوره في إكتساب مهارات القراءة والتعبيٌرالسنة 
أنموذجا-الرابعة إبتدائي - 

13661 

المقاربة التقويم التربوي ودوره في نجاعة العملية التعليمية في ظل 
 بالكفاءات : السنة الثالثة ثانوي أنموذجا

15077 

 10042 التقويم اللغوي في الكتابة و التفكير التأملي

 14545 التقويم الواقعي

 8448 التقويم في تعليمية اللغة العربية 

أنموذجا -التقويم في تعليمية اللغة العربية : الطور الثالث   - 8134 

في النسق التربوي : بحوث مختارة التقويم والبيداغوجيا   8871 

 8872 التقويم والبيداغوجية في النسق التربوي

التقويم وأنواعه في طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات : السنة 
أنموذجا -الرابعة متوسط   - 

10493 

 5514 التقييم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية

ميدان التربية الخاصة التقييم النفسي التربوي في   12241 

 3276 التقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي

 Assessment in Early : التقييم في تعليم الطفولة المبكرة

Childhood Education 
12964 

 Assessment in Early : التقييم في تعليم الطفولة المبكرة

Childhood Education 
12965 

 12032 التقييم و التشخيص لذوي االحتياجات الخاصة 

التكافؤ في الترجمة : دراسة تحليلية لترجمة مارسال بوا لرواية "  
أنموذجا  -نهاية األمس " لعبد الحميد بدوقة   

14916 

 8887 التكامل العلمي بين الصوتيات وعلم القراءات

 4227 التكامل المعرفي و تطبيقاته 

 13639 التكامل بين التقنية و اللغة 

 5644 التكرار في الدراسات النقدية بين األصالة و المعاصرة 

أنموذجا -التكرار في القرآن الكريم : سورة الرحمن   - 12304 

 11886 التكرار في شعر محمود درويش 

لجزء عم التكرار و دوره في البنية النصية    8597 

 14216 التكرارية الصوتية في القراءات القرآنية

 14219 التكرارية الصوتية في القراءات القرآنية : قراءة نافع أنموذجا

 9396 التكنولوجيا الحديثة و دورها في اخراج الصحافة المكتوبة

 7223 التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم

المعرفي للمتعلم : المعايير و تحقيق الجودة التكوين العقلي   14001 

التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل منهاج البلغاء و سراج  
 األدباء

8697 

 10151 التلقي و اإلبداع : قراءات في النقد العربي القديم 

 14384 التلقي و التأويل : مقاربة نسقية 

 4221 التلقي و السياقات الثقافية

 4219 التلقي و السياقات الثقافية : بحث في تأويل الظاهرة األدبية

 8991 التلقي و المشاهدة في المسرح 



التلقي و النص الشعري : قراءة في نصوص شعرية معاصرة من  
 العراق و االردن و فلسطين و اإلمارات

11298 

 9461 التلوث وحماية البيئة : قضايا البيئة من منظور إسالمي 

 7979 التليفزيون و العولمة و الهويات الثقافية

دراسة وصفية  -التمارين البنوية واثرها في تلعيم اللغة العربية : 
 تحليلية لكتاب اللغة العربيةللسنة الثالثة أبتدائي

12945 

التمارين البنوية واهميتها في تنمية الملكة اللغوية لدى المتعلمين : 
وذجا"السنة الرابعة ابتدائي انم " 

8511 

التمارين الغوية المقترحة ضمن أنشطة اللغة العربية في المدرسة  
 اإلبتدائية الجزائرية وأثرها على التحصيل الغوي للمتعلمين

14180 

التمارين اللغوية المقترحة ضمن أنشطة اللغة العربية في المدرسة  
للمتعلمين : اإلبتدائية الجزائرية وأثرها على التحصيل اللغوي 

 السنة الخامسة أنموذجا
14179 

التمارين اللغوية وأثرها على التقويم اللغوي: السنة الرابعة متوسط 
أنموذجا -  - 

14192 

 8603 التماسك النصي في الخطاب القرآني : سورة " النبأ " أنموذجا 

التماسك النصي في الخطاب القرآني الكريم سورة " الضحى "  
 أنموذجا

8886 

لتماسك النصي إلستخدام اللغوي في شعر الخنساءا  14385 

 11176 التمثال المهشم

1983التمثيل الداللي للجملة : منوال جاكندوف   12301 

 10861 التمرد و الغربة في الشعر الجاهلي

 6617 التميز اإلداري : .للعاملين بقطاع التربية و التعليم

بقطاع التربية و التعليمالتميز اإلداري : .للعاملين   6621 

التناص : دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض: جرير و  
 الفرزدق و األخطل 

9604 

 12795 التناص : دراسة في المنهج و التأويل و رهانات الترجمة 

 14195 التناص األسطوري في القصيدة الجزائرية المعاصرة 

 6269 التناص األسطوري في المسرح

انموذجا-التناص االسطوري في شعر مفدي زكرياء االلياذة  - 11075 

 12674 التناص التاريخي في رواية " الرايس " لهاجر قويدري

 11104 التناص التراثي : الرواية الجزائرية أنموذجا

 11631 التناص التراثي في ( وشم على زند قرشي ) لـ: عيسى لحيلح 

بي الجزائري: سيدي لخضر بن  التناص التراثي في الشعر الشع
 خلوف أنموذجا

14888 

أحمد العواضي  -التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر : 
 -أنموذجا

15000 

 14535 " التناص التراثي في جسر للبوح و آخر للحنين " لزهور ونيسي

 10112 التناص التراثي في ديوان غيم إلى شمس الشمال لمحمد توامي 

القرأني في شعر محمد بلقاسم خمار نماذج مختارة التناص   13668 

 8759 التناص القرآني و التراثي في رواية الذروة لربيعة جلطي 

 13816 التناص اللغوي : نشاته و أصوله و أنواعه 



 التناص عند آسيا جبار " بعيدا عن المدينة " و " وهران لغة ميتة
 نموذجا  "

12478 

ي و البالغي : دراسة نظرية و تطبيقيةالتناص في الخطاب النقد  8208 

  -التناص في السياق القرآني : رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ 

 - أنموذجا
7818 

 5023 التناص في الشعر العربي الحديث : البرغوثي نوذجا

 6188 التناص في القرآن : دراسة سيميائية للنص القرآني

التراب للشاعر حسن بن رمضان روح  التناص في رباعيات إلبن 
 القرآن أم بصمة الخيام 

13694 

 5888 التناص في شعر ابي العالء المعري

 13998 التناص في شعر العصر األموي

 5372 التناص و التلقي : دراسات في الشعر العباسي

التناص و تجلياته في شعر مصطفى الغماري : ديوان أسرار  
 الغربة أنموذجا

11340 

التناص وتجلياته في الشعر الجزائري : شعر محمد العيد آل خليفة 
 أنموذجا

11864 

 13259 التناظر الصوتي بين العربية و اإلنجليزية 

التناغم و المخالفة في اللسانيات التوليدية : تطبيقات على اللغة  
 العربية

11860 

 6528 التنافر الصوتي و الظواهر السياقية

عالمي لقضايا البيئة في الصحافة المكتوبة الخاصة  التناول اال
الجزائرية : دراسة وصفية تحليلية مقارنة لجريدتي الخبر 
 والشروق اليومي

5221 

التنظير المعجمي والتنمية المعجمية في اللسانيات المعاصرة :  
 مفاهيم ونماذج تمثيلية

9731 

العاملين في المنظمة : التنظيم الرسمي ودوره في ضبط سلوك 
 دراسة ميدانية بمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز ًسونلغاًز المدية

8877 

التنظيم القانوني لحرية اإلعالم خالل التعددية السياسية واإلعالمية 
 في الجزائر 

8896 

 11695 التنمية المهنية للمعلمين : مدخل جديد نحو إصالح التعليم

التعليم األساسي : نماذج تطبيقيةالتنمية المهنية لمعلمي   13954 

أساليب -معوقات-عطاءات-التنمية في الفكر اإلسالمي : مفاهيم  6819 

 11997 التنوعات اللغوية

 11570 التنوير الروائي : استراتيجية العالمة : فضاء التأويل 

12التواصل : العدد   = El - tawassol 9244 

وتطبيقات: الكتاب الثالث التواصل : نظريات   5231 

التواصل الترجمي في نقل المرجعية الثقافية من االنجليزية إلى 
العربية و الفرنسية : دراسة تحليلية مقارنة لترجمتين لرواية ج.ك 
 رولينغ " هاري بوتلر و حجر الفيلسوف " نموذجا 

13408 

ن التواصل اللساني و الشعرية : مقاربة تحليلية لنظرية روما
 جاكبسون 

9011 

 5682 التواصل بالتراث في شعر عزالدين المناصرة



التواصل بين االسرة والمدرسة وأثره على التحصيل الدراسي  
لعينة من تالميذ إكمالية إبن للتلميذ : دراسة وصفية استطالعية 

المدية-باديس بقصر البخاري - 

10160 

43التواصل في اللغات و اآلداب : العدد   9246 

33التواصل في اللغات و الثقافة و اآلداب : العدد   9245 

 10260 التواصل و التاريخ : بحث في فلسفة التاريخ عند بول ريكور

 altawassolia 14024 = التواصلية : العدد األول

 altawassolia 14025 = التواصلية : العدد الثاني

 altawassolia 14028 = التواصلية : العدد الخامس

 altawassolia 14027 = التواصلية : العدد الرابع

 5591 التواصلية في أداء الممثل المسرحي

 4523 التوافق النفسي للمسنين

التوافق النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى المراهقين 
 المتمدرسين : دراسة ميدانية بوالية المدية 

4167 

العلميالتوثيق العلمي : دليل النشر   9364 

 13937 التوجيه البالغي للقراءات القرآنية

 4365 التوجيه التربوي و المهني 

 7786 التوجيه التربوي و المهني 

 7787 التوجيه التربوي و المهني 

 9656 التوجيه اللغوي لمشكل القرآن الكريم : معجم لغوي قرآني

حنبل للسندي : التوجيه النحوي في حاشية مسند اإلمام أحمد بن 
 دراسة وصفية تحليلية 

6539 

 13741 التوجيه النحوي للقراءات القرآنية : سورة النساء أنموذجا 

 13337 التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في سورة البقرة

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في كتاب معاني القرآن للقراء :  
الفاتحة و البقرة و النساء دراسة نظرية تطبيقية في ضوء   

12276 

التوجيه بالرغبة و عالقته بالتحصيل الدراسي في العملية التعليمية 
أنموذجا -: السنة األولى ثانوي   - 

14220 

 6707 التوحد

 Austin 6098 = التوحد : السلوك و التشخيص و العالج

 4778 التوحد و اضطرابات التواصل 

آدم التوحيد : عقيدة األمة منذ  13291 

 13292 التوحيد : عقيدة األمة منذ آدم

 6739 التوسع في كتاب سيبويه 

 9073 التوظيف الفني للشعر في القصة العربية القديمة

التوليد الداللي : دراسة للمادة اللغوية في كتاب شجر الدر ألبي  
 الطيب اللغوي في ضوء نظرية العالقات الداللية

5144 

المعجمي في اللغة العربيةالتوليد   10578 

 5467 التوليدية و التحويلية : رؤية إشتقاقية في الجملة العربية 

 4631 التوهم عند النحاة

التيارات األجنبية في الشعر العربي : منذ العصر العباسي حتى 
 نهاية القرن الثالث الهجري 

14557 



 = التيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر

contemporary currents of short story in Egypt 
6106 

 11761 التيارات المعاصرة في النقد األدبي

التيمة التاريخية في الرواية التسجيلية : رواية " الزمن الصعب "  
أنموذجا -لعبد القادر عميش   - 

8932 

الثابت و المتحول : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء 
ولاأل  

4671 

الثابت و المتحول : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء 
 الثالث

4677 

الثابت و المتحول : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء 
 الثاني

4673 

الثابت و المتحول : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء 
 الرابع 

4670 

الحضارات العام : القرون الوسطى الثالث, تاريخ   13841 

الثاني, األدب المقارن تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية  
 لدانتي : الجزء الثاني 

13080 

 13842 الثاني, تاريخ الحضارات العام : روما و إمبراطوريتها 

 15020 76الثقافة : العدد 

101الثقافة : العدد   15041 

78لعدد الثقافة : ا  15021 

79الثقافة : العدد   15028 

80الثقافة : العدد   15029 

81الثقافة : العدد   15030 

82الثقافة : العدد   15031 

83الثقافة : العدد   15022 

84الثقافة : العدد   15032 

85الثقافة : العدد   15033 

87الثقافة : العدد   15035 

88الثقافة : العدد   15036 

90الثقافة : العدد   15037 

91الثقافة : العدد   15038 

92الثقافة : العدد   15039 

93الثقافة : العدد   15040 

102الثقافة : العدد  15042 

86الثقافة : العدد  15034 

75الثقافة : عدد   15019 

: حرية التفكير و التعبير في القران  10الثقافة االسالمية : العدد 
 Thakafa islamia = الكريم

15050 

: الفتوى و االجتهاد الجماعي 8الثقافة االسالمية : العدد   = 

Thakafa islamia 
15048 

 9949 الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة

 11506 الثقافة العربية اإلسالمية في منظور اإلعالم الغربي

 5583 الثقافة العربية في عصر العولمة



الموسيقيةالثقافة   15229 

 6536 الثقافة و الترجمة : أوراق في الترجمة

الثقافة و التسيير في الجزائر : بحث في تفاعل الثقافة التقليدية و  
 الثقافة الصناعية 

13912 

-22-12الثقافة و القيم : أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع

2001اكتوبر23و  = Culture et values 
7389 

خر الثلج اآل  14768 

الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني 
 : دراسة داللية 

10213 

الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر  
 العولمة

7605 

 8458 " الثورة التجديدية عند " أبي نواس

 6985 الثورة الجزائرية في الشعر التونسي

الجزائرية في الشعر السودانيالثورة   13782 

 4794 الثورة الجزائرية في الشعر السوري

 11042 الثورة الجزائرية في الشعر السوري : الجزء األول 

 11043 الثورة الجزائرية في الشعر السوري : الجزء الثاني

 11046 الثورة الجزائرية في الشعر العراقي

العربيالثورة الجزائرية في الشعر   5631 

 5632 الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 5633 الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 5634 الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 5635 الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 5636 الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 5637 الثورة الجزائرية في الشعر العربي

 11424 الثورة الجزائرية في الشعر العربي المعاصر

 14393 الثورة الجزائرية في الشعر الكويتي

 7549 الثورة الجزائرية في الشعر الليبي

 15012 الثورة الجزائرية في الشعر الليبي

 6825 الثورة الجزائرية في الشعر المصري

الجزء الثالث :  1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   11409 

: الجزء الثاني  1961الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   11410 

الثورة الليبية من منظور إعالمي جريدة الشروق اليومي "ليبيا  
روبورتاج مصور-رهانات التغير و تحديات البناء"  - 

12902 

الثورة المتواصلة : عرض و تحليل لتطور الثورة الصينية و  
ها اإليديولوجية و السياسيةأطروحات  

9061 

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن 
 الحجاج بن مسلم : الجزء الرابع 

7730 

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن 
 الحجاج مسلم : الجزء الثالث

7729 

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم 
 الحجاج مسلم : الجزء الثالث

7732 



الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام لإلمام أبي الحسين  
 مسلم بن الحجاج بن مسلم : الجزء الثاني

7728 

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام لإلمام أبي الحسين  
الثانيمسلم بن الحجاج بن مسلم : الجزء   

7731 

 7203 الجامع في اآلداب و الحكم 

الجامع في العروض و القوافي : أوسع كتاب في علم العروض و 
 القافية 

8626 

 7783 الجامع في المقامات

 7022 الجامع في تاريخ األدب العربي : األدب الحديث

 7021 الجامع في تاريخ األدب العربي : األدب القديم

ألحكام القرآن : الجزء العاشرالجامع   7133 

 7134 الجامع ألحكام القرآن : الجزء العاشر

 5722 الجامعات اإلفتراضية : نماذج حديثة

 10481 الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف وتطبيقاته 

 14961 الجذور الشرقية للحضارة الغربية 

العربية الجذور و األنساغ : دراسات نقدية في جديد القصيدة 
 المعاصرة

11191 

 12501 الجرح و الكلمات

 10254 الجريمة و العقاب

الجريمة و العقاب في الفقه اإلسالمي : دراسة فقهية وافية حول  
 قواعد و أصول علم اإلجرام في ميزان الفقه اإلسالمي

6402 

الجريمة و العقاب في الفقه اإلسالمي : دراسة فقهية وافية حول  
أصول علم اإلجرام في ميزان الفقه اإلسالميقواعد و   

6403 

 5369 الجزء األول من كتاب اإلبداء و اإلعادة في مسلك سائق السعادة

: العدد السادس 2003الجزائر   = djazair2003 : numéro 06 7396 

 14462 الجزائر احبيبتي : قصائد للوطن 

 4299 الجزائر الثائرة : مسرحية تاريخية

 L'Algérie = الجزائر اليوم: مقاربات حول ممارسة المواطنة

aujourd'hui: Approches sur l'exercice de la 

citoyenneté 

10563 

 10451 الجزائر بين التجربة الديمقراطية وقانون المصالحة الوطنية

الجزائر في أدبيات الرحلة و األسر خالل العهد العثماني : ( 
جا ) مذكرات تيدنا أنموذ  

4661 

 14514 الجزائر في كتابات األدباء الفرنسيين في القرن التاسع عشر 

الجزائر منطقات وافاق : مقاربات للواقع الجزائري من خالل  
 قضايا و مفاهيم تاريخية

11076 

 9336 الجزيرة : رواية 

 8466 الجلفة أصالة وتواصل : ربورتاج مصور

مزارة ومنارة الجلفة عاصمة أوالد نايل :   10721 

 11693 الجلفة معالم واثار تاريخية

 13847 الجمال الصوتي لإليقاع الشعري : تائية الشنفرى أنموذجا 

 15088 الجماليات الرومانسية : راهنيتها و حدودها

 6495 الجمالية و الواقعية في نقدنا األدبي الحديث



البوزجاني : كوكب ينير سماء  الجمعية العلمية الفلكية أبو الوفاء 
روبورتاج مصور-علم الفلك في الجزائر  

10562 

 6090 الجمل 

 6690 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في القرآن الكريم 

 6691 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في القرآن الكريم 

سورة   -الجمل التي لها محل من اإلعراب : دراسة تركيبية داللية 
 - الفتح أنموذجا

11906 

الجمل الفرعية في اللغة العربية : بين تحليل سيبويه ونظرية 
 تشومسكي التوليدية التحويلية

12089 

 7483 الجملة اإلسمية

الجملة اإلسمية عند األخفش األوسط : بين أقواله في معاني القرآن 
 و روايات العلماء عنه

11665 

العربيالجملة اإلسمية في التراث   9194 

سورة آل   -الجملة اإلسمية في القرآن الكريم : دراسة نحوية 
 - عمران أنموذجا

9471 

الجملة اإلعتراضية في صحيح البخاري : دراسة نحوية بالغية  
 حجاجية

14340 

 14433 الجملة الشعرية في القصيد الجديد (السياب نموذجا) 

 6199 الجملة العربية : تأليفها و أقسامها 

 11918 الجملة العربية : مكوناتها 

 6200 الجملة العربية و المعنى 

 4413 الجملة الفعلية

 5756 الجملة الفعلية استفهامية و مؤكدة في شعر المتنبي 

 5779 الجملة الفعلية المنفية في شعر المتنبي 

 12401 الجملة الفعلية في سورة األنفال : دراسة نحوية داللية 

في سورة الملك  الجملة الفعلية  11255 

 12449 الجملة الفعلية في شعر محمد بن حازم الباهلي : دراسة أسلوبية

الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري : دراسة نحوية تطبيقية  
 إحصائية: الجزء األول 

6605 

الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري : دراسة نحوية تطبيقية  
الثانيإحصائية: الجزء   

6606 

 12309 الجملة الكبرى في النحو العربي : قصيدة البردة تطبيقا 

 14638 الجملة المنسوخة : دراسة وصفية تحليلية

الجملة الندائية في القرآن الكريم : بين التراث والمناهج اللسانية 
 الحديثة 

9117 

 15236 الجملة الواقعة خبرا في ديوان اإلمام الشافعي

 11663 الجملة الوصفية في النحو العربي

الجملة الوصفية في شعر أبي نواس ق : قصيدتا ( مدعي الفلسفة،  
 الموت و األحياء ) أنموذجا 

8937 

الجملة الوصفية و مفهوم الموضع من منظور النظرية الخليلية 
أنموذجا -الحديثة سورة البقرة أنموذجا : سورة البقرة   - 

14204 

  -بنيتها العميقة  -يفية في القرأن الكريم : صورها الجملة الوظ

 توجيهها الداللي
9014 



الجملة عند العرب القدامى والمحدثين : دراسة وصفية تحليلة  
انموذجا-مقارنة عبد القاهر الجرجاني وابراهيم انيس  

14866 

 12148 الجملة في الشعر العربي 

وتوجهها البياني الجملة في القرآن الكريم : صورها   9018 

 13429 الجمهورية العالمية لآلداب

 El General En Su Laberinto 13763 = الجنرال في متاهه

 4783 الجنسانية و تمثالتها في النص المسرحي

 9049 الجهاد في اإلسالم : قديما وحديثا 

 10796 "الجهود العروضية عند المحدثين "مصطفى حركات

ي أهم المدارس اللسانية الغربية : المدرسة  الجهود اللغوية ف
 التوليدية التحويلية و الوظيفية أنموذجا

8943 

الجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح : أعمال  
 الملتقى الوطني

7326 

الجهود المعجمية في انجاز المعجم التاريخي اوغيست فيشر 
 انموذجا

14706 

اإلجتماعية في التعلم المدرسي : مقدمة نظرية و تطبيقات الجوانب   5837 

 5101 الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة ابن محيصن 

 12181 الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية : دراسة مقارنة 

 12182 الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية : دراسة مقارنة 

القرآن : الجزء األول الجواهر الحسان في تفسير   5276 

 5277 الجواهر الحسان في تفسير القرآن : الجزء الثالث

 5278 الجواهر الحسان في تفسير القرآن : الجزء الرابع 

 6290 الجواهر الكالمية في ايضاح العقيدة االسالمية 

الجواهر الكالمية في ايضاح العقيدة االسالمية و يليه الجوهرة في 
و يليه كتاب الكافي في اللغة  قواعد العقائد  

6291 

 6744 الجواهري ناقدا 

الجواهري و نقد (جوهرته) : نظرات في شعره و حياته : دراسة و 
 نصوص

5335 

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد : 
 األسس والتطبيقات 

5166 

التميز ومعايير اإلعتماد : الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات 
 األسس والتطبيقات 

5167 

 5513 الجودة الشاملة في المناهج و طرق التدريس

الجودة الشاملة و أنماط القيادة التربوية : نظرية هيرسي و  
 بالنشارد و عالقتها بمستويي الرضا الوظيفي لمعليمهم و آدائهم 

6607 

 7211 الجودة في التعلم عن بعد

التعليم : دراسات تطبيقيةالجودة في   13849 

 13846 الجودة و اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العام و الجامعي

 13845 الجودة و اإلعتماد األكاديمي لؤسسات التعليم العام و الجامعي

 8820 الجيل المعجزة : أو المدرسة الجزائرية من اإلستدمار إلى اإلعمار

 13526 الحارس : رواية 

 13348 الحاسوب و طرق التدريس و التقويم

 5675 الحاسوب وطرق التدريس والتقويم



 4817 الحاصل من المحصول في أصول الفقه : الجزء األول 

 4818 الحاصل من المحصول في أصول الفقه : الجزء األول 

 4820 الحاصل من المحصول في أصول الفقه : الجزء الثالث 

المحصول في أصول الفقه : الجزء الثاني الحاصل من    4819 

الحافات الجديدة : التطنولوجيا و اثرها على القوة في العالقات 
 الدولية 

7513 

 8565 الحافة 

 11476 الحاالت في عشق بونة : نصوص

 The Big Love 10079 = الحب الكبير : رواية

 13905 الحب فوق هضبة الهرم 

كمرض و مدى تأثيرها على لغة الطفل الحبسة الكالمية   11118 

 15253 الحبسة الكالمية وأثرها في تعليم اللغة : المرحلة اآلبتدائية انموذج 

 7968 الحبيب العائد

 10926 الحج و مناسكه

 11275 الحجاج : بين النظرية واألسلوب: عن كتاب نحو المعنى والمبنى 

تشكالته األجناسية في نماذج  الحجاج الجدلي : خصائصه الفنية و 
 من التراث اليوناني و العربي 

5140 

 10443 الحجاج عند محمد أركون

 6676 الحجاج في البالغة المعاصرة : بحث في بالغة النقد المعاصر 

الحجاج في الخطاب السياسي : الرسائل السياسية األندلسية خالل  
تحليلية)القرن الهجري الخامس أنموذجا (دراسة   

13180 

 6223 الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر

 6824 الحجاج في الخطابة النبوية

 5840 الحجاج في الشعر العربي : بنيته و أساليبه

الحجاج في الشعر العربي القديم : من الجاهلية إلى القرن الثاني  
 للهجرة

5839 

األسلوبية الحجاج في القرآن : من خالل أهم خصائصه   11677 

 12792 الحجاج في سورة إبراهيم

الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل : في نماذج ممثلة من تفسير سورة  
 البقرة: بحث في األشكال واالستراتيجيات 

6450 

 4285 الحجة في القراءات السبع

 4286 الحجة في القراءات السبع

كلمة : و يليها  الحجج المسلمة في حكم من طلق امرأته ثالثا في 
المباحث الرائقة في إجراء حكم النقدين على مالك الكارطة : و  
 يليها ملحق بعنوان مساجلة علمية في حكم زكاة األوراق

8602 

 6306 الحد النحوي وتطبيقاته : حتى نهاية القرن العاشر الهجري 

 4648 الحداثة الشعرية : األصول و التجليات

العربية بين الممارسة و التنظير : دراسة في  الحداثة الشعرية 
 تجربة نازك المالئكة 

5799 

 4288 الحداثة في الشعر العربي : أدونيس نموذجا 

 5521 الحداثة في الشعر العربي المعاصر : الشعر اليمني نموذجا 

الحداثة في الفكر النقدي العربي المعاصر : روح الحداثة لطه عبد  
 الرحمان 

8504 



 4668 الحداثة في المجتمع العربي : القيم, الفكر, الفن 

 -الحداثة في شعر محمد الماغوط : قصيدة حزن في ضوء القمر 

: دراسة أسلوبية -أنموذجا   
13666 

 10934 الحداثة و ما بعد الحداثة 

1الحداثةوانتقاداتها : نقد الحداثة من منظور غربي : ج.   10935 

الدين اإلسالمي : دراسة مقارنة الحدود الشرعية في    7427 

 7431 الحدود الشرعية في الدين اإلسالمي : دراسة مقارنة 

 12044 الحديث النبوي : رؤية فنية جمالية

 12045 الحديث النبوي : رؤية فنية جمالية

 9721 الحديث النبوي الشريف : وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية

الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحويةالحديث النبوي   9722 

 8882 الحذف في الحديث القدسي : دراسة لسانية نصية

 10985 "الحذف في سورة هود "دراسة لسانية نصية

 10518 الحذف وأغراضه البالغية في سورة يس 

 13417 "الحذف وأغراضه البالغية في سورة"يس

العربيالحذف والتقدير في النحو   4411 

 8392 الحرائق الغابية بالمدية : ربورتاج مصور من قلب النار

1998-1914الحرب العالمية األولى : موسوعة تاريخية مصورة   4414 

- 1914الحرب العالمية األولى : موسوعة تاريخية مصورة 

10-1، المجموعة األولى 9181  
4415 

النتائج -الوقائع-األسبابالحرب العالمية الثانية :   5526 

 5850 الحرب العالمية الثانية : صراع استعماري 

 9462 الحرب النفسية

 5833 الحرف اليدوية والفن الصناعي 

الحرف و الصوت بين الدراسات العربية و الغربية : دراسة  
 مقارنة

14658 

 7034 الحركات اإلستقاللية في المغرب العربي

السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة (إنكسار) :  الحركات 
 ٌ  محمد مفالح:ٌ أنموذجا

10063 

الحركة األدبية المعاصرة في عنابة ويليه في المتخيل األدبي : 
: ويليه كتب و محاضرات  دراسات في األدب الجزائري و العربي

 في الميزان : المجلد التاسع
11401 

هـ : المجلد   193-170الرشيد  الحركة األدبية في مجالس هارون
 االول

5579 

هـ : المجلد   193-170الحركة األدبية في مجالس هارون الرشيد 
 الثالث

5577 

هـ : المجلد   193-170الحركة األدبية في مجالس هارون الرشيد 
 الثاني

5578 

 6998 الحركة البينية في البائية الكبرى لذي الرمة 

اإلسالمالحركة الصوفية فى    4452 

 4453 الحركة الصوفية فى اإلسالم

 9948 الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي

 10967 الحركة النقدية في شعر العصر األموي : األخطل أنموذجا 



 11004 الحركة الوطنية الجزائرية : الجزء الثاني

2 - 1المجلد األول  1900- 1830الحركة الوطنية الجزائرية   11005 

 6697 الحرمان و التخلف في ديار المسلمين

 10631 الحروف : معانيها، مخارجها، و أصواتها في لغتنا العربية 

 11081 الحروف المركبة وأثرها في تنويع المعاني من خالل نماذج قرآنية 

الحروف الناسخة بين األعمال واإلهمال : دراسة تطبيقية لنماذج  
 من الذكر الحكيم 

9875 

الحروف غير العاملة في القرآن الكريم : الوصف النحوي  
 والوظائف الداللية 

14398 

 9510 الحرية في القرآن 

 L'incendie : roman 10291 = الحريق : رواية

 10784 الحسبة و المحتسب في اإلسالم

 10520 الحصار 

 14211 الحضارات بين الصراع و الحوار : نظام المصارحة 

 5318 الحضارة االسالمية : أهدافها مظاهرها انتشارها

 7735 الحضارة التونسية من خالل الفسيفساء 

الحضارة العربية االسالمية : دورها في تكوين الحضارة 
 األوروبية 

12518 

الحضور اإلجرائي للدّالة في اللسانيات العربية : صوتيات، نحو،  
استقصائيةدراسة وصفية  -بالغة، عروض   - 

10064 

 12060 الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري

 9737 الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة اإلسالمية

 12110 الحقول الداللية في القراءات القرآنية الصحيحة 

 12111 الحقول الداللية في القراءات القرآنية الصحيحة 

حلبفةالحقول الداللية في معجم محمد العيد آل   11146 

 7506 الحقيقة و المجاز في الرحلة الى الحجاز

الحكاية الدينية العجيبة : ( بالغة الراوي المؤدي و جمالية السامع 
 المتلقي ) : دراسة تحليلية بنيوية 

12838 

الحكاية الشعبية في أدب الطفل " حكاية نصيف عبيد " لعبد الحميد 
أنموذجا -بورايو   - 

11107 

الشعبية و خصائصها الفنيةالحكاية   10984 

الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصالحية : دراسة أصولية  
 ترصد دعاوى العصرانيين في ثبات األحكام و تغيرها 

11697 

 12744 الحكمة في الشعر العربي في الجاهلية و االسالم

 9448 الحكمة في شعر اإلمام الشافعي : دراسة تحليلية 

اإلسالمي لمشكلة البطالة : دراسة مقارنة الحل   7426 

 7430 الحل اإلسالمي لمشكلة البطالة : دراسة مقارنة 

 7125 الحالل والحرام في اإلسالم

 12406 الحلة السيراء إلبن البار 

 5099 الحلل في شرح أبيات الجمل

 6268 الحلم في المسرح

والية األغواط )الحماية المدنية بين الواجب و المتاعب (   8403 



 4660 الحماية المدنية.... أيادي تتحدى الصعاب

 10503 الحماية المدنية...تضامن تضحية ووطنية 

 11123 الحمكة في شعر المتنبي 

الحمل على اللفظ و المعنى في القرآن الكريم : في ضوء القياس 
 على المشهور و النادر 

12494 

األندلسي : القرن السابع الهجري الحنين في الشعر   10209 

 15172 الحنين و الغربة في الشعر العربي : الحنين إلى األوطان

 15060 الحوات و القصر : رواية 

الحوار األدبي بين المشرق و األندلس : المتنبي و 
 المعري..نموذجين 

14644 

 5188 الحوار الثقافي : مشروع التواصل و اإلنتماء 

 12553 الحوار النقدي حوار الشاعر 

الحوارات التنويرية : قراءة في شعر الفرق االسالمية عصر بني 
 أمية

12753 

الحوارات التنويرية : قراءة في شعر الفرق اإلسالمية عصر بني 
 أمية

12752 

 15265 الحواسية في األشعار األندلسية 

بقسنطينة من خالل سجل  الحياة االجتماعية و الثقافية و الدينية 
 (1904-1885 )مراسالت لجنة الشؤون الدينية

14302 

هـ : الجزء   362-296الحياة األدبية بإفريقية في العصر الفاطمي 
 األول

7736 

 9932 الحياة األدبية في العصر الجاهلي 

 9933 الحياة األدبية في العصر العباسي 

 11435 الحياة األدبية في عصر النبوة و الخالفة 

 9573 الحياة األدبية في عصر صدر اإلسالم : تاريخ و تذوق 

الحياة البدوية في الروايات الشفهية الهاللية الجزائرية : الجزء 
 األول

8762 

الحياة البدوية في الروايات الشفهية الهاللية الجزائرية : الجزء 
 الثاني

8763 

القرنين األول و الثاني الحياة الفكرية في المدينة المنورة في 
 للهجرة

7051 

 11319 الحياة في الرواية : قراءات في الرواية العربية و المترجمة

 13497 الحياة في سبيل هللا

أركيولوجية،  -الحياة هي دائما.. موت أحد ما... : مقاربة سوسيو 
 حول األديب الجزائري مالك حداد

11460 

الجاهليالحياة و الموت في الشعر   9414 

 4566 الحيل وأثرها في األحوال الشخصية : دراسة نظرية تطبيقية

 4567 الحيل وأثرها في األحوال الشخصية : دراسة نظرية تطبيقية

 12687 الحيوان : المجلد األول 

 12688 الحيوان : المجلد الثاني 

 الخامس, تاريخ الحضارات العام : القرن الثامن عشر عهد األنوار
= Histoire generale des civilisation 

13840 

 6733 الخبر في كتاب األغاني ألبي الفرج االصبهاني 



الخبرة الفرنسية في تعليم وتعلم العلوم وتطبيقاتها في الدول العربية 
 واألجنبية

5846 

الخبرة اليابانية في تعليم وتعلم العلوم : مع تطبيقاتها في المدرسة 
 المصرية 

5845 

 8816 الخبز واإلدام : رواية 

 13545 الخدمة اإلجتماعية في المجال التعليمي 

الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية الشباب : معالجة علمية من  
 منظور الممارسة العامة

12570 

 11600 الخدمة اإلجتماعية و مجاالت الممارسة المهنية

والصرفية واإلمالئيةالخرائط المفاهيمية في القواعد النحوية   9706 

 7865 الخريف الذي كسر أجنحة العصافير : مجموعة قصصية 

 4275 الخصائص : الجزء األول 

 8417 الخصائص : الجزء األول 

 4277 الخصائص : الجزء الثالث 

 8419 الخصائص : الجزء الثالث 

 4276 الخصائص : الجزء الثاني

 8418 الخصائص : الجزءالثاني

الخصائص االسلوبية في ديوان تشبهني الفوضى للشاعرة "نجاح 
 "حدة

10881 

الخصائص األسلوبية في شعر أمل دنقل قصيدة " سفر ألف دال "  
أنموذجا -  - 

9745 

الخصائص األسلوبية في شعر صالح خرفي قصيدة " العيد و 
 الجزائر الدامية " أنموذجا

14223 

قادر الخالدي الخصائص األسلوبية في شعر عبد ال  13063 

الغاضبون "   "الخصائص األسلوبية في شعر نزاز قباني قصيدة 
 أنموذجا

13722 

 12759 الخصائص األسلوبية في قصيدة " أبد الصبار" لمحمود درويش

الخصائص االسلوبية في قصيدة "القصيدة المهملة من ديوان ابن  
 هانى" لمحمد توامي 

9805 

األسلوبية في قصيدة "علم الجزائر " للشاعر محمد  الخصائص 
 العيد آل خليفة 

8740 

 10962 الخصائص األسلوبية في قصيدة هواجس عبد الرحمن األخضري 

الخصائص األسلوبية في قصيدتي " من سرداب براءتها " و " 
 " سجين جارح " للشاعر " يوسف الباز بلغيث

9425 

الفتات أحمد مطر : قصيدتا انحناء سنبلة الخصائص األسلوبية في 
أنموذجا -وديوان المسائل  - 

11037 

 13093 الخصائص الفنية عند جماعة أبولو

 9528 الخصائص الفنية في الشعر محمد آل خليفة 

 8673 الخصائص الفنية في شعر الصعاليك

الخصائص الفنية في كتابة أدب الطفل : قصص مختارة ألعمال 
أنموذجا -صالح ناصر محمد   - 

13345 

 11713 الخصائص الفنية ألدب األطفال



= ،    -أنموذجا-الخصائص الفنية للقصة القرآنية : سورة الكهف 
 نجية حجاج 

13281 

 11855 الخصائص الفنية للقصيدة الجاهلية : عنترة بن شداد أنموذجا

ةالخصائص النطقية و الفيزيائية للصوامت الرنينية في العربي  6585 

الخصومة بين القدماء و المحدثين في النقد العربي القديم : تاريخها 
 و قضاياها

14558 

1الخطاب : العدد   14043 

: اليوم الدراسي الذي أقامته فرقة15الخطاب : العدد   PNR   حول
 El khitab = . تحليل الخطاب الديني برئاسة د . بوجمعة شتوان

n15 : contenant un dossier sur les actes du journée 

d'études organisée le 30/01/2013 ( PNR Mr . 

CHETOUNE 

14044 

2الخطاب : العدد   14045 

21الخطاب : العدد   = El khitab 14047 

22الخطاب : العدد   = El khitab 14048 

23الخطاب : العدد   = El khitab 14049 

25الخطاب : العدد   = El khitab 14050 

5الخطاب : العدد   14046 

الخطاب اإلبداعي الجاهلي و الصورة الفنية : القدامة و تحليل 
 النص

6553 

 4467 الخطاب األدبي : من النشأة إلى التلقي

 9261 الخطاب األدبي القديم في الجزائر : دراسة بيبليوغرافيا

األدبي و رهانات التأويل : قراءات نصية تداولية حجاجيةالخطاب   8976 

 6173 الخطاب اإلسالمي : في عصر اإلعالم والمعلوماتية 

 6174 الخطاب اإلسالمي : في عصر اإلعالم والمعلوماتية 

 4424 الخطاب اإلشهاري : مقاربة سيميائية تداولية

تداوليةالخطاب اإلشهاري : مقاربة سيميائية   13143 

الخطاب التعليمي الجامعي واثره في مخرجات التعليم : "أساتذة 
 "قسم اللغة العربية لجامعة المدية انموذجا

9008 

الخطاب التعليمي الجامعي وأثره في مخرجات التعليم : أساتذة قسم 
 اللغة العربية لجامعة المدية أنموذجا

9009 

 4785 الخطاب الجمالي : المعنى و التشكيل

 14077 الخطاب الحجاجي : أنواعه و خصائصه 

 12204 الخطاب الدرامي في المسرح الحديث 

الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بين التصور و الممارسة : 
 مقاربة تحليلية نقدية 

13717 

 14967 الخطاب الديني في الشعر العباسي : إلى القرن الرابع الهجري 

الروائي الخطاب   7972 

الخطاب الروائي العربي : ثالثية " شكاوى المصري الفصيح "  
 أنموذجا

12178 

الخطاب الزنجي و مركزية الرجل األوروبي في رواية أشياء 
 تتداعى لـ: تشينوا أتشيبي 

8747 

 6445 الخطاب السردي في الرواية العربية



سيميائية الخطاب السردي في الشعر العربي القديم : دراسة   13665 

 14100 الخطاب السردي و الشعر العربي

الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنية : الحداثة و تحليل  
 النص

6552 

 13538 الخطاب الشعري العربي الحديث : المصادر و اآلليات

 5357 الخطاب الشعري عند محمود درويش 

و  11خالل القرنين الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية 
للميالد 18و  17للهجرة /  12  

5500 

 7413 الخطاب الشعري في السبعينيات : دراسة فنية وداللية

 5432 الخطاب الشعري و تفاعل األبنية الثقافية

 9733 الخطاب الصوفي في شعر عبد القادر الجيالني : دراسة أسلوبية

الشعر المغاربي الخطاب الصوفي و آليات التأويل : قراءة في 
 المعاصر

14984 

الخطاب العربي المعاصر : عوامل الحضارة في الكتابات العربية 
م1990-1996  

11967 

 13512 الخطاب العقدي للكينونة اإلنسانية في القرآن الكريم 

الخطاب العلماني في الصحافة الجزائرية : تحليل مضمون 
 "Le soir d'algerie"جريدة

10053 

 6900 الخطاب القرآني : دراسة في العالقة بين النص و السياق

 6901 الخطاب القرآني : دراسة في العالقة بين النص و السياق

 12407 الخطاب القرآني : مقاربة توصيفية لجمالية السرد اإلعجازي 

 12408 الخطاب القرآني : مقاربة توصيفية لجمالية السرد اإلعجازي 

اللغوي و اكتساب اللغة في علم اللغة التطبيقي الخطاب   14655 

 14831 الخطاب المسرحي الحديث 

) : (إشكاليات  2006-1990الخطاب المسرحي في العالم العربي (
 و قضايا)

9717 

 14494 الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة 

أسلوبيةالخطاب النفسي في القرآن الكريم : دراسة داللية   5662 

 5663 الخطاب النفسي في القرآن الكريم : دراسة داللية أسلوبية

 12591 الخطاب النقدي العربي : ابن خلدون, احسان عباس, البنيويون

 15065 الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض : نقد

الخطاب النقدي و األيديولوجيا : دراسة للنقد المسرحي عند نقاد  
اإلجتماعي في مصراإلجاه   

4640 

 14440 الخطاب النقدي و قراءة التراث : نحو قراءة تكاملية

الخطاب الوصفي في األدب العربي القديم : الشعر الجاهلي  
 أنموذجا

6758 

 4463 الخطاب و التأويل

 5457 الخطاب و التخاطب في نظرية الوضع و اإلستعمال العربية

لقي و تحليل الخطاب و ما بعد  الخطاب و القارىء : نظريات الت
 الحداثة 

4362 

 9420 الخطاب و المترجم

السلطة  -العالقة  -الخطاب و النص : المفهوم   5619 

 14515 الخطابة عند العرب 



 14790 " الخطابة في صدر اإلسالم " اإلمام علي أنموذجا

 11502 الخطابى و اإلعجاز القرآني 

القرآني الخطابى و اإلعجاز   11503 

 13134 الخطب المنبرية في المناسبات العصرية : الجزء األول 

 13135 الخطب المنبرية في المناسبات العصرية : الجزء األول 

الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية : قراءة نقدية لنموذج 
 إنساني معاصر 

6962 

التشريحية : قراءة نقدية لنموذج الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى 
 إنساني معاصر 

6964 

 9554 الخالصة النحوية

 7065 الخالصة في النحو 

 12193 الخالصة في علم النحو 

 12896 الخالصة في قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم

 11203 الخالف النحوي بين البصرة و الكوفة

 8259 الخالف النحوي في األدوات

النحوي في المنصوبات الخالف   7821 

 9730 الخالف النحوي في تقدير العوامل المضمرة

 14061 الخالفة في خطاب أتاتورك

 13970 الخلخال : شعر

 8878 الخليل بن أحمد الفراهدي بين المعجمية و العروض 

 7650 الخليل بن أحمد الفراهيدي : آراء و إنجازات لغوية

التلفزيون الرسميالخمار على شاشة   10767 

 14277 الخميني و صدام : القرار الصعب و الخيار االصعب 

 10669 الخوارج في شعرهم: أهم القضايا و الظواهر الفنية : دراسة نقدية

 7092 الخوارج و المرجئة 

 13939 الخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم

 6742 الخيال الشعري في القصائد العشر الطوال 

 12797 الخيال في رسالة الغفران 

الخيل في الشعر الجاهلي : دراسة في ضوء الميتولوجيا و النقد 
 الحديث

5859 

 la grande maison : roman 10294 = الدار الكبيرة : رواية

الدارجة الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى : دراسة لسانية  
 للهجة بني فتح (جيجل)

8290 

ة العربية : قواعد وظيفية و نحويةالداعم في اللغ ... 9307 

 8587 الداعي عمرو خالد 

 8585 الداعي عمرو خالد مسيرة ومساهمات : بورتري مصور

الدخر األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى للشيخ امحمد بن يوسف 
 الطفيش : تقديم وتحقيق 

13353 

األذكار و الدعوات :  الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في 
 الشيخ عبد الرحمان الثعالبي، حياته و أعماله 

5271 

هـ)296-هـ200الدر الوقاد : من شعر بكر بن حماد التاهرتي (  5832 

 11306 الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي



 = الدراسات االجتماعية : طبيعتها و طرائق تعليمها و تعلمها

Social Studies : Nature And Methods Of Teaching 

Ad Learnig 

6169 

لقيطة : الجزء األول -أديب  -الدراسات األدبية : أهل الكهف   7039 

رسالة   -رسالة الكندي  -الدراسات األدبية : رسالة الصحابة 
 الغفران: الجزء الثاني

12475 

 4882 الدراسات األدبية ألسلوب القرآن الكريم في العصر الحديث

 7300 الدراسات االسالمية : العدد التاسع

 5870 الدراسات الصوتية بين القديم و الحديث

 5143 الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث 

 13151 الدراسات العربية في أوربا حتى مطلع القرن العشرين 

ن  الدراسات اللغوية خالل القرن الرابع الهجري : نزول القرآ 
 الكريم

7477 

 12568 الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري 

 12569 الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري 

أنموذجا -الدراسة الصوتية عند العرب القدامى : سيبوبه   - 11733 

المراهقين : دراسة ميدانية  الدراما التلفزيونية و اثرها على قيم 
 " باكمالية "تمزقيدة

14480 

 14074 الدراما النسائية في المسرح العربي الحديث

 7507 الدرة األنيقة في شرح العقيقة

الدرر اللوامع : على همع الهوامع شرح جمع الجوامع :الجزء 
 الرابع و الخامس

6498 

الجوامع الجزء الدرر اللوامع : على همع الهوامع شرح جمع 
الثالث-الثاني-األول   

6497 

الدرر اللوامع : على همع الهوامع شرح جمع الجوامع الجزء 
 السادس و السابع 

6499 

 6170 الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني

الدرس السيميائي المغاربي : دراسة وصفية نقدية إحصائية في  
 نموذجي عبد الملك مرتاض و محمد مفتاح 

8758 

الدرس الصوتي العربي عند الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه : 
 دراسة مقارنة 

14059 

 7401 الدرس الصوتي عند أحمد بن محمد الجزري 

 14215 الدرس الصوتي عند العرب و عالقته بعلمي التجويد و القراءات 

الدرس الصوتي: عند أبي عمرو الداني : دراسة مقارنة في  
 التشكيل الصوتي

6014 

الدرس اللغوي الحديث : مباحث في علم اللغة عند الكوفيين 
 والصوفيين

6858 

 13940 الدرس النحوي عند ابن االنباري

 7208 الدرس النحوي في القرن العشرين

 9854 الدرس النقدي القديم بين النظرية و المصطلح 

 13040 الدروب الشاقة 

اإلقناع الدعاية وأساليب   5857 

 5740 الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية : الجزء األول



المواجهة -الدعوة اإلسالمية : التحديات   14518 

المواجهة-الدعوة اإلسالمية : التحديات  14517 

 5739 الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية : الجزء الثاني

جزء األول الدكتور جيفاكو : ال  8147 

 11128 الدكتور يحي فارس : بورتري مصور

 15269 الدالالت المفتوحة : مقاربة سيميائية في فلسفة العالمة 

 14610 الداللة اإليحائية في الشعر العربي الحديث

 7572 الداللة الزمنية في الجملة العربية 

 15153 " الداللة الزمنية للفعل : سورة الملك " أنموذجا

أنموذجا-الداللة الزمنية للفعل : سورة الملك  - 15160 

الداللة السيميولوجية للرسالة الكاريكاتورية : دراسة تحليلية  
 لكاريكاتور أيوب ( جريدة الخبر )

8776 

:  -أنموذجا  -الداللة الصوتية في القرآن الكريم، سورة الرحمن 

 دراسة وصفية تحليلية 
13660 

 7020 الداللة الصوتية في اللغة العربية

 : الداللة الصوتية والصرفية في لهجة اإلقليم الشمالي
Phonological and morophological study of 

northern region 

11999 

 12490 الداللة اللفظية 

 6861 الداللة المرئية : قراءات في شعرية القصيدة الحديثة 

غة : منهج علمي في فقه اللغة الداللة المشتركة في الل  12216 

 10912 الداللة و اإلشتقاق في اللغة : إعجاز القرآن بين النحو والبيان 

 11599 الداللة و التقعيد النحوي : دراسة في فكر سيبويه 

الداللة و الحركة : دراسة ألفعال الحركة في العربية المعاصرة في 
 إطار المناهج الحديثة 

10091 

 9603 الداللة و النحو

 8589 الدليل اللساني بين اآلمدي و دوسوسور : دراسة مقارنة

الدليل اللغوي العام : معجم وجيز في األدوات و التراكيب و  
 المهارات الكتابية 

13159 

 6234 الدليل المساند لدروس اإلمالء لمعلمي و طالب الصف الثاني

العربية الدليل إلى قواعد اللغة   14836 

 11261 الدمج في مدارس التعليم العام و فصوله 

 11262 الدمج في مدارس التعليم العام و فصوله 

 13921 الدموع السوداء : ديوان شعر 

 7178 الدور اإلعالمي للنقود 

 14661 الدور العربي في التاريخ األدبي للقرون الوسطى : تراث منسي

البناء و أسباب اإلنهيار الدولة األموية : عوامل   5525 

 12937 الدولة العثمانية : و العالم المحيط بها 

الدولة العثمانية في المجال العربي : دراسة تاريخية في األوضاع 
 اإلدارية 

9043 

 10148 الدولة الفاطمية : الدور السياسي و الحضاري لألسرة الجمالية 

 4390 الديمقراطية وفلسفة التربية 



 13965 الديموقراطية المدرسية 

 5155 الدين والحضارة اإلنسانية

 14368 الديني والسياسي في اليهودية واإلسالم بين المقدس والمدنس 

 14369 الديني والسياسي في اليهودية واإلسالم بين المقدس والمدنس 

 10184 الديوان : الجزء األول 

 10185 الديوان : الجزء الثالث 

 11238 الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية و المغرب : بحث 

 5196 الذات و المهماز : دراسة التقاطب في صراع روايات المواجهة

الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل : دراسات في البحث 
 والبحث التاريخي

13601 

 5530 الذخائر المحمدية 

اإلجتماعي العاطفيالذكاء العاطفي و التعلم   9311 

 14852 الذكاء المتعدد في غرفة الصف : النظرية و التطبيق 

 14734 الذكاء الوجداني 

 6282 . الذكاء الوجداني : أسسه ، تطبيقاته ، تنميته

 13844 الذكاء الوجداني للقيادة التربوية 

 12609 الذكاء و تنميته لدى أطفالنا

الفهم : تنمية و تعميق الذكاءات المتعددة و   9223 

الذوق األدبي و تطوره عند النقاد العرب حتى نهاية القرن الخامس 
 الهجري

11571 

  -الذوق الجمالي في األدب النسوي : كتابات مي زيادة أنموذجا 

 - دراسة تاريخية تحليلية
14228 

الرابع, تاريخ الحضارات العام : القرنان السادس عشر و السابع  
 Histoire GENERALE des civilisation = عشر

13835 

 Ar - Rafed : arabic = .الرافد : معجم لغوي لإلنسان و البيئة

- arabic . a thesaurus of man and his environment 
4784 

 7195 الراوي و النص القصصي 

الراوي و مساعدوه في الخطاب الروائي عند أحالم مستغانمي :  
ير " أنموذجارواية " عابر سر  

6775 

 12016 الرأي العام في اإلسالم : رؤية عصرية 

 6741 الرائد في علم الصرف 

 14629 الربا و خراب الدنيا

 14630 الربا و خراب الدنيا

 7289 الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية

 8405 الربيع العربي بين الطموح والواقع

الرومي والخنساء : دراسة مقارنة الرثاء بين ابن   13210 

 13623 الرثاء في األدب العربي: الخنساء أنموذجا

 12547 الرجز و عالقته بالقصيد في العصر األموي : المجلد األول 

 12546 الرجز و عالقته بالقصيد في العصر األموي : المجلد الثاني 

األندلسي الرجع القريب : قراءات تطبيقية في الشعر العباسي و  11939 

 The Old Man: The = الرجل العجوز : النص األصلي كامال

full original text 
13153 



 8559 الرحلة : أساطير، تاريخ، أدب، حكايات 

 11085 الرحلة الثامنة للسندباد : رواية 

 9699 الرحلة في األدب العربي : التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل

الشعر الشعبيالرحلة في   6937 

 11028 الرذاذ و بعض من أنا : شعر 

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التخطيط لدرس 
 فعال

9620 

 9621 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التعلم النشط 

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : تطوير المواد 
 التعليمية 

9622 

 9623 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : طرائق التدريس

 9619 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : طرائق تبديد الملل

 9624 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : مهارات المعلم

 12810 الرسالة األدبية في النثر األندلسي 

 6563 الرسالة البيانية

الرسالة الفقهية للشيخ أبي محمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني مع 
 غرر المقالة في شرح غريب الرسالة 

9758 

 6397 الرسالة لإلمام المطلبي 

الرسائل األدبية و دورها في تطوير النثر العربي القديم : ( 
 مشروع قراءة شعرية )

8464 

الفنية في العصر المملوكيالرسائل   12768 

الرسائل و المواقف الصوفية عند اإلمام الشاعر المادح سيدي  
 الحاج محمد بن يلس

8678 

 5679 الرسم التجريبي : بين النظرية اإلسالمية والرؤية المعاصرة

 12303 الرسوم الكاريكاتيرية وحرية التعبير في الصحافة المستقلة 

اء الرصيد اللغوي لدى الطفل الجزائري الرسوم المتحركة وإثر  14999 

 5603 الرشيد في النحو العربي 

 6425 الرضا الوظيفي : أطر نظرية وتطبيقات عملية

 6426 الرضا الوظيفي : أطر نظرية وتطبيقات عملية

 8738 الرعن : رواية 

 6406 الرق و الرقيق في العصور القديمة و الجاهلية و صدر اإلسالم

 7218 الرقابة المالية في اإلسالم 

الرقابة على الصحافة اإللكترونية في ظل التحول الديمقراطي 
 "بالجزائر : دراسة حالة "جريدة الشعب و الشروق

9771 

 10975 الرقصات و االغاني الشعبية بمنطقة توات : مدخل للذهنية الشعبية

درويشالرمز التراثي في ديوان أثر الفراشة لمحمود   8615 

 6023 الرمز الصوفي بين االغراب بداهة واالغراب قصدا 

الرمز في الرواية الجزائرية : رواية الحوات و القصر للطاهر  
نموذجا -وطار   - 

9813 

الرمز في الشعر الجزائري الحديث ديوان صالح خرفي" أطلس  
 المعجزات" أنموذجا

14455 

 13727 الرمز في الشعر العربي



الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر : سميح القاسم ديوان أغاني  
 " الدروب " أنموذجا

4700 

الردود  -الحوارات  -الرمز في القرآن : الدراسة   7737 

 4647 الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر

الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث : السياب و نازك و  
 البياتي

13587 

لته في القصة الشعبية الجزائرية الرمز و دال  12394 

 6871 الرمزية الصوتية في حروف المعاني 

 15237 الرمزية في الشعر أبي القاسم الشابي

 11130 الرمزية في شعر بدر شاكر السياب : سالني تومي، نشاد حكيم 

 8720 الرمزية في شعرإيليا أبو ماضي

 9864 الروابي الحمر : شعر 

 4261 الروايات األربع : مسيرة الجزائر

 13304 الرواية : مقوماتها و نشأتها في االدب العربي الحديث

 5102 الرواية األم : ألف ليلة و ليلة و اآلداب العالمية

 13739 الرواية التاريخية 

 15126 الرواية التاريخية عند نجيب محفوظ : رادوبيس أنموذجا 

التاريخية في أدبنا الحديث : دراسة تطبيقية الرواية   7120 

الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث : دراسة في البنية 
1967 - 1939السردية   

14956 

 10096 الرواية الجديدة : بنياتها و تحوالتها : مقاربة سوسيونقدية 

 9288 الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية : دراسة سوسيونقدية

الرواية الجزائرية بين التاريخ و الخيال : " حجر دم ورق أو رماد  
أنموذجا -" لمايسة باي   - 

10619 

الرواية الجزائرية في تيار ما بعد الكلونيالية : رواية "الزلزال"  
 للطاهر وطار

14654 

 14997 الرواية السياسية 

قراءات نصية الرواية العربية الجديدة : دراسة في آليات السرد و   12010 

 5534 الرواية العربية الجديدة و إشكالية اللغة 

 11416 الرواية العربية الحديثة : خصائصها الفنية و قضاياها

الرواية العربية الحديثة المرجع و الداللة : بحث في انثروبولوجيا 
 الجسد 

8919 

 13441 الرواية العربية المعاصرة و اآلخر : دراسات أدبية مقارنة

 13508 الرواية العربية و زمن التكون : من منظور سياقي

 4586 الرواية العربية وإشكالية التصنيف

 13112 الرواية الفرنسية المعاصرة 

 8408 "النشأة و التطور "الرواية المصرية 

الرواية المغاربية : تشكل النص السردي في ضوء البعد 
 األيديولوجي 

11926 

النسائية السعودية والمتغيرات الثقافية : النشأة والقضايا  الرواية 
 والتطور

7822 

 7324 الرواية بين ضفتي المتوسط



 13618 الرواية في إفريقيا

الرواية من منظور نظرية التلقي : مع نموذج تحليلي حول رواية 
 اوالد حارتنا لنجيب محفوظ 

12691 

 9438 الرواية و أثرها في النقد األدبي

الرواية و التاريخ : بحث في مستويات الخطاب في الرواية 
 التاريخية العربية

6468 

 4771 الرواية و التاريخ : سلطان الحكاية و حكاية السلطان 

 7242 الرواية و التاويل : سردية المعنى في الرواية العربية

النفسيالرواية و التحليل النصي : قراءات من منظور التحليل   7598 

 15241 الرواية و التراث السردي : من أجل وعي جديد بالتراث

 15285 الرواية و الروائيون : دراسات في الرواية المصرية 

الرواية و العنف : دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية  
 المعاصرة

9451 

 10154 الرواية و تأويل التاريخ : نظرية الرواية و الرواية العربية

 14452 الرواية والقصة القصيرة في اإلمارات : نشأة وتطور 

 4355 الروض األنف : في شرح السيرة النبوية

 4358 الروض األنف في شرح السيرة النبوية : الجزء الثالث

الروضيات في الشعر األندلسي في القرنين الرابع و الخامس  
 الهجريين : الجزء األول 

12846 

الشعر األندلسي في القرنين الرابع و الخامس  الروضيات في 
 الهجريين : الجزء الثالث 

12848 

الروضيات في الشعر األندلسي في القرنين الرابع و الخامس  
 الهجريين : الجزء الثاني 

12847 

الواقعية اإلشتراكية : أصولها الفنية  -الواقعية النقدية  -الرومانسية 
 و الفلسفية و األيديولوجية 

14141 

علي  -إيليا أبوماضي  -جبران  -الرومنطقية العربية : الشابي 
 محمود طه

7078 

 7200 الرونق العجيب : قراءة في شعر المتنبي 

 5646 الرؤى الواضحة في اللغة العربية 

 5647 الرؤى الواضحة في اللغة العربية 

 15264 الرؤيا األدونيسية 

الرحمن شكري الرؤية اإلبداعية و النقدية عند عبد   8275 

الرؤية النحوية عند الطبري : قراءة في جامع البيان عن تأويل 
 القرآن 

4434 

 8797 الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار

الريبورتاج المكتوب حول واقع التنمية السياحية في والية عين 
 " الدفلى" األرض الساحرة

13468 

النضال االثوري و السياسيالرئيس بن يوسف بن خدة رجل   13283 

 9044 الرئيس علي كافي ... نصف قرن من الكفاح و النضال

 4973 الزاهر في معاني كلمات الناس

 10594 الزمان و السرد : التصوير في السرد القصصي : الجزء الثاني

 10593 الزمان و السرد : الحبكة و السرد التاريخي : الجزء األول 

رد : الزمان المروي : الجزء الثالث الزمان و الس  10595 



 13145 الزمان و المكان في الشعر الجاهلي

 14283 الزمان و المكان في شعر أبي الطيب المتنبي 

 12457 الزمخشري وجهوده في النحو

 11010 الزمن األخضر : ديوان سعد هللا

بالتأويل في الزمن النحوي (الزمن الساقيي ) االفعال وعالقتة 
 سورة االنبياء 

11444 

 10521 الزمن النحوي في اللغة العربية

 12574 الزمن النوعي و اشكاليات النوع السردي 

 6554 الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم

 12140 الزمن في القرآن الكريم : دراسة داللية لألفعال الواردة فيه 

الشابي الزمن في شعر أبي القاسم    5901 

أنموذجا -الزمن وداللته عند نجيب محفوظ " زقاق المدق "   - 13307 

الزندقة و الزنادقة في األدب العربي من الجاهلية و حتى القرن  
 الثالث الهجري 

10101 

 6634 الزهد في الشعر العباسي

 8360 الزواج العرفي في ميزان اإلسالم 

العولمة : أشهر النماذج العلمية في  الزواج و الطالق في زمن 
 الخليج العربي و السعودية و مصر

4526 

 5784 الزوائد في صيغ العربية

 6176 الزير أبو ليلى المهلهل بن ربيعة

 14604 الستر والتقية : في تاريخ اإلسماعيلية

 14071 السجالت الصامتة ... : تنطق ماضينا و تحدث عن مستقبلنا 

األحمرالسحاب   5959 

 6275 السحر و الشعر 

 6635 السخرية و الفكاهة في النثر العباسي

 13879 السراب 

 9739 السراج : قراءات في كتب مختارة

السراج الوجيز: معجم للمترادفات و العبارات االصطالحية و  
 األضداد العربية : معجم يلبي حاجة الطالب و األساتذة و الباحثين 
= Assiraj Al- Wajeez : A concise dictionary of 

Arabic . Synonyms, idioms and Antonyms.. 

12854 

 11429 السرد الروائي في أعمال ابراهيم نصر هللا

 8696 السرد الروائي و تجربة المعنى

 15246 السرد العربي : مفاهيم وتجليات 

الثقافية و إشكاليات التأويل السرد العربي القديم : األنساق   7217 

 11638 السرد العربي القديم : األنواع و الوظائف و البنيات 

 13866 السرد القصصي في الشعر األندلسي : دراسة نقدية 

 6837 السرد فكرا و بناءا

 10802 السرد في التراث العربي : كتابات أبي حيان التوحيدى نموذجا 

السرقسطي السرد في مقامات   7769 

السرد و التاريخ في رواية كتاب األمير " مسالك أبواب الحديد " لـ 
 " " واسيني األعرج

8513 



 11644 "السرد و الحرية : دراسة في المنجز الروائي ل "يوسف المحيمد

 12224 السرد و الشفاهية : دراسة في مقامات بديع الزمان الهمذاني

الدرامية : دراسة في التجليات الدرامية للسرد  السرد و الظاهرة 
 العربي القديم

4270 

السرد و المصطلح : عشر قراءات في المصطلح السردي و  
 ترجمته 

8621 

 7196 السرد و مناهج النقد األدبي

السرد والتأريخ في رواية كتاب األمير : مسالك أبواب الحديد 
 "ل"واسيني األعرج

8514 

المربع : مقاربات في النص السردي الجزائري السرد ووهم 
 الحديث

8911 

السردية العربية الحديثة : تفكيك الخطاب اإلستعماري و إعادة 
 تفسير النشأة 

4198 

 thefts of poetry and = السرقات الشعرية و التناص

intertextuality 
11207 

 9110 السعادة الثالثة : رواية 

 13894 السكرية

الروابط الحجاجية في الخطاب السياسي : "نماذج من  الساللم و
 كتاب عيون البصائر" للبشر اآلبراهيمي

12968 

 13334 السالم العالمي واإلسالم 

السلبية في األمثال الشعبية : دراسة تركيبية / داللية كتاب "  
أنموذجا -األمثال " لمحمد بن شنب    - 

14451 

االربعين : ويليه المنهل الروي السلسبيل المعين في الطرائق 
 الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق

6298 

 11143 السلوك الطالبي نظريا و تطبيقا 

 4966 السلوكات الدالة على نظرية العقل

 4521 السماء غاضبة من شيئ

 8672 السمات األسلوبية في الخطاب الشعري

القرآني: مقاربة تطبيقية لسورة  السمات األسلوبية في الخطاب 
 الرحمن 

13376 

أنموذجا -السمات األسلوبية في النص القرآني : سورة الشعراء   - 8385 

السمات األسلوبية في رواية األجنحة المتكسرة لجبران خليل  
 جبران

8571 

 14565 السمات األسلوبية في شعر أحمد مطر

الرحمان األخضري السمات األسلوبية في شعر عبد   10653 

السمات األسلوبية في قصيدة " دخول الفرانسيس " للشاعر عبد 
 القادر الوهراني

12610 

السمات األسلوبية في قصيدة " ياتونس الخضراء جئتك عاشقا "  
 لنزار قباني

11259 

السمات األسلوبية في قصيدة "ياتونس الخضراء جئتك عاشقا" 
 لنزار قباني

8555 

السمات األسلوبية في قصيدة غريب على الخليج لبدر شاكر السياب 
أنموذجا -  - 

13971 



  -السمات األسلوبية في قصيدة محمود درويش " أنا يوسف يا أبي 

 - أنموذجا
8921 

السمات األسلوبية في قصيدتي " قيامة العشب " و" غيم لفاتحة 
أنموذجا -النهار " للشاعرة تقى مرسي   - 

9820 

مات األسلوبية للخطاب القرآني : سورة " ق " أنموذجاالس  8292 

 8429 -أنموذجا :"السمات األسلوبية للخطاب القرآني : سورة:"ق

 10062 السمات في التحليل اللغوي

 11597 السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة 

 7983 السماع والقياس 

 13893 السمان و الخريف 

المميزة لروايات أجاثا كريستيالسمة   8851 

 13174 السمة و النص الشعري 

 8149 السمعيات العربية : في األصوات اللغوية

السمفونية التي لم تكتمل في أركيولوجيا اإلنتكاس و إنفجار 
 األصوليات : مقاالت 

10212 

 8695 السميائيات و التأويل : مدخل لسميائيات ش.س. بورس 

النبوية : رؤية تربويةالسنة   12557 

م) 1933-ه1351( 13-1السنة النبوية المحمدية : األعداد    8395 

 7796 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء الثالث

 7798 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء الثاني

الخامسالسنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء   7797 

 7799 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء الرابع 

 7795 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء السادس 

 10566 السهو و السلوان : قصص 

 14591 السؤال و الجواب : دراسة نحوية و بالغية و قرآنية

 8055 السود و الحضارة العربية

بلية لوالية البويرة (تيكجدة) : منبع الطبيعةالسياحة الج  11577 

الساحة في وهران -السياحة الساحلية نموذج   - 11212 

 11565 السياحة في الشريعة : ربورتاج مصور سحر الطبيعة

 9259 السياسات اللغوية

 8198 السياسة التعليمية في الدول النامية

النامية و المتقدمةالسياسة التعليمية في الدول    8200 

 14146 السياسة اللغوية العربية و البيئة و البقاء

 12837 السياسة في شعر عبد الوهاب البياتي

 As -siaq : numéro 02 14017 = السياق : العدد الثاني

 12825 السياق األدبي : دراسة نقدية تطبيقية

 8791 السياق و الداللة 

القرآن الكريم السياق و الداللة في    8745 

عربي -السيد : فرنسي   = Le Cid : Français - Arabe 13605 

 10044 السيد عبد القادر زوخ الرجل المناسب في المكان المناسب

 Mrs Dalaway 15121 = السيدة داالواي

 12055 السيدة سكينة بنت الحسين رضي هللا عنهما 



قراءة أدبيةالسيدة مريم في القرآن الكريم :   12271 

السيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصر : دراسة في  
 نماذج مختارة 

5217 

السيرة الذاتية في األدب العربي : فدوى طوقان و جبرا ابراهيم  
 جبرا و إحسان عباس نموذجا

11282 

أنموذجا =   -السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث : أحمد أمين 
دومير، نسيمة قارة كلثوم   

10261 

السيرة الذاتية في النقد العربي الحديث و المعاصر : مقاربة في نقد  
 النقد

9163 

أنموذجا-أنا-السيرة الذاتية للعقاد   10683 

السيرة الذاتية وتجلياتها في األدب العربي : األيام لطه حسين "  
 " أنموذجا

14712 

السبول إلى صادق عبد الحق السيرة الغائبة : رسائل تيسير   7663 

 4356 السيرة النبوية : الجزء األول والثاني والثالث والرابع

 4360 السيرة النبوية البن هشام 

 4992 السيرة النبوية البن هشام 

السيرة النبوية البن هشام : القسم األول يشمل الجزأين : األول و  
 الثاني

4359 

القسم األول يشمل الجزأين : األول و  السيرة النبوية البن هشام : 
 الثاني

6264 

السيرة النبوية البن هشام : القسم الثاني يشمل الجزأين : االثالث 
 والرابع

4357 

السيرة النبوية البن هشام : القسم الثاني يشمل الجزأين : األول و 
 الثاني

6263 

 4361 السيرة النبوية البن هشام: الجزء األول

متخيل : قراءات في نماذج عربية معاصرة السيرة و ال  6517 

 Simorgh 10287 = السيمورغ

السيمياء و التأويل : دراسة إجرائية في آليات التأويل و حدوده و 
 مستوياته

14070 

 8619 السيميائيات السردية

 15268 السيميائيات الواصفة : المنطق السيميائي و جبر العالمات 

األصول، القواعد، و التاريخالسيميائية :   7957 

 13609 السيميائية مدرسة باريس

 7949 السيميائية و فلسفة اللغة 

 14370 السينوغرافي عبد القادر فراح الطائر الحر : بورتري مصور

 8794 الشابي والتحام الطبيعة بشعره : قصيدة " إرادة الحياة " أنموذجا

 6391 الشاعر النمر : قصص يابانية

الشاعر أو سيرانو دي برجراك للشاعر الفرنسي الكبير إدمون 
 روستان

7582 

 9890 الشاعر مساعديه أحمد بن محمد الملقب : الشيخ بورقعة

 10782 الشاعر و الذات المستبدة

 5659 الشافي في اللغة الفارسية و آدابها 

 8303 الشامل الميسر في النحو : للسنة الثانية الجامعية



الشامل في اللغة العربية : لطلبة الجامعات و المعاهد العليا غير  
 المتخصصين 

7710 

الشامل لمجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : الجزء  
 األول

12091 

الشامل لمجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : الجزء  
 الثالث

12093 

اللغة العربية : الجزء   الشامل لمجموع التصحيح والتكسير في
 الثاني

12092 

الشاهد الشعري عند ابن هشام األنصاري : من خالل كتابه شرح 
 شذور الذهب في معرفة كالم العرب

11653 

الشاهد الشعري عند إبن هشام األنصاري من خالل كتابة شرح 
 شذور الذهب في معرفة كال م العرب

11655 

البالغة : قضايا و ظواهر و نماذجالشاهد الشعري في النقد و   11617 

الشاهد الشعري: بين سيبويه في كتابه والفراء في معاني القرآن : 
 دراسة نحوية وصفية 

5561 

 11779 الشاهد القرآني وقراءات عند إبن جني من خالل كتاب الخصائص

الشاهد النحوي الشعري في المعجم العربي : دراسة وصفية  
سان العرب " إلبن منظورتحليلية في معجم ل  " 

8337 

 13742 الشاهد النحوي في معلّقة طرفة بن العبد

الشباب الجزائري على خطى التكنولوجيات الحديثة بين التطور 
والتدهور : نموذج االنترنت: دراسة مسحية استطالعية بوالية  
 المدية 

14680 

 10775 الشباب و األنترنت نعمة أم نقمة 

 13887 الشحاذ 

دالالت  -الشخصيات في رواية نجيب محفوظ " اللص و الكالب " 
 وإيحاءات = بلحاج ، الزين الزهرة

10272 

الشخصية اإلشكالية : مقاربة سوسيو ثقافية في خطاب أحالم 
 مستغانمي الروائي

9732 

 11114 الشخصية الثانوية و دورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ

ينية في خطاب نجيب محفوظ الروائي الشخصية الد  6003 

: الجزء 1985 - 1948الشخصية العربية : في األدب العبري 
 الثاني

14187 

الشخصية في قصص األمثال العربية : دراسة في األنساق الثقافية 
 للشخصية العربية

5479 

 4264 الشرح الكبير فتح األقفال و حل اإلشكال لالمية األفعال البن مالك 

 11221 الشرطة مهام وتحديات 

م) 1933-ه1352( -7-1الشريعة النبوية المحمدية : األعداد  8396 

 4200 الشريعة و الحداثة : مبحث في جدل األصل و العصر 

 4201 الشريعة و الحداثة : مبحث في جدل األصل و العصر 

 10651 الشريعة والسلطة في العالم اإلسالمي

اإلجتماعي : األسرة في الشعر العربيالشعر   9209 

الشعر اإلجتماعي في العصر الحديث : أهم القضايا اإلجتماعية و 
ديوان الجداول عند إليا أبو ماضي أنموذجا -الخصائص الفنية   

10876 

 8614 الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية : دراسة موضوعية وفنية



دينالشعر األندلسي في عصر الموح   12827 

 12784 الشعر األندلسي و صدى النكبات 

أنموذجا -الشعر الثوري الجزاري : مفدي زكرياء   - 8998 

الشعر الثوري الجزائري في ضوء التحليل األسلوبي : صيدة " 
 صوت.. في نوفمبر..." لمحمد بلقاسم خمار أنموذجا

6140 

األسلوبي في قصيدة الشعر الثوري الجزائري في ضوء التحليل 
 "صوت ...في نوفمبر" لمحمد بلقاسم خطار

11440 

 10504 الشعر الجاهلي : السياق و المالمح

 7887 الشعر الجاهلي : دراسات و نصوص

الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعرية : دراسة في الشكل و 
 المضمون

13555 

هاته و  الشعر الجزائري الحديث : الشعر الجزائري : اتجا
م : المجلد األول 1975-1925خصائصه الفنية   

14675 

الشعر الجزائري الحديث : مفدي زكرياء شاعر النضال و الثورة 
 و رمضان حمود حياته و آثاره : المجلد الثاني 

14676 

 9588 الشعر الجزائري الحديث وتأثره بالشعر العربي

مطلع العصر الحديث هـ إلى  3الشعر الجزائري القديم : من القرن 
 : مقاربة تحليلية لمضامينه و موضوعاته و أشكاله 

14129 

الشعر الجزائري المعاصر = آيات من كتاب السهو لفاتح عالق 
 أنموذجا :دراسة أسلوبية 

8761 

 14678 ( 1962-1925 ) الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورية

نا : العصر العباسي  الشعر السياسي العربي القديم شكال و مضمو
 أنموذجا

11641 

الشعر الشعبي ( الملحون) عند قبيلة مسعد دراسة ميدانية ( 
 غرضية، فنية) 

9144 

 9007 الشعر الشعبي الجزائري : منطقة بوسعادة 

الشعر الشعبي في الجزائر : النشأة... المضمون... البناء : نصوص 
األوراس نموذجا المقاومة و الثورة التحريري في   

10138 

الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة 
1962إلى  1954األوراس : الجزء األول من   

10131 

 12970 الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية

 6472 الشعر العباسي : آراء و مواقف 

 12371 الشعر العباسي : جوانب فكرية و فنية

العباسي : قضايا و ظواهرالشعر   14695 

 12370 الشعر العباسي و أبرز اتجاهاته و أعالمه : دروس 

 8390 الشعر العربي : أوزانه و قوافيه و ضروراته 

 6714 الشعر العربي : دراسة تحليلية

 12054 الشعر العربي الحديث : البنية و الرؤية

الجزء الثالث الشعر العربي الحديث : الشعر المعاصر:   13927 

الشعر العربي الحديث : بنياته و إبداالتها : الجزء الثاني: 
 الرومانسية العربية

13926 

4الشعر العربي الحديث : بنياته و إبداالتها : مساءلة الحداثة : ج.   8708 

 13925 الشعر العربي الحديث : بنياته و إبداالتها: الجزء األول : التقليدية



الشعر العربي الحديث : تطور أشكاله و موضوعاته بتأثير األدب  
 الغربي

14568 

 15283 الشعر العربي أيام المماليك و من عاصرهم من ذوي السلطان 

 13209 الشعر العربي بين األصالة و المعاصرة : إشكالية الحداثة 

 11980 الشعر العربي في ظالل اإلسالم : أصالة وتجديد

لت بين النثر و التفعيلة و خطرهالشعر المتف  7685 

 11675 الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر ابي ريشة 

الشعر الملحون الديني الجزائري : قضاياه الموضوعية و ظواهره 
م : الجزء األول1954 -م 1830الفنية :   

13165 

الشعر الملحون الديني الجزائري : قضاياه الموضوعية و ظواهره 
م : الجزء الثاني1954 -م 1830الفنية :   

13166 

الشعر النسائي بين الوطفية الفنية وخصوصية المرأة في ديوان  
 "ساحل وزهرة " لزهرة بلعاليا

8853 

 9966 الشعر النسائي في أدبنا القديم 

الشعر النسوي األندلسي في عصر ملوك الطوائف : والدة بنت  
 المستكفى أنموذجا

9397 

لنسوي و الفنون... : جماليات التالقي : مقاالت و نصوص الشعر ا
 شعرية

6451 

 11866 الشعر عند أحمد سحنون

 5411 الشعر في بغداد : حتى نهاية القرن الثالث الهجري 

 6021 الشعر في زمن الحرية : دراسة نقدية

 8012 الشعر في ظل الدولة الحفصية : دراسة تاريخية فنية

المرابطين و الموحدين باالندلس الشعر في عهد   6259 

 6860 الشعر و التلقي : دراسات نقدية 

 6533 الشعر و الشعراء

 8598 الشعر و الشعراء

 5905 الشعر و الشعراء أو طبقات الشعراء

 14501 الشعر و العقل : منهج للفهم

 11970 الشعر و اللغة 

 12617 الشعر و هموم اإلنسان المعاصر

27الشعراء : العدد   7437 

 6035 الشعراء الخوارج 

 8057 الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي

 6030 الشعراء العرب في القرن العشرين : حياتهم شعرهم آثارهم

 13584 الشعري في روايات أحالم مستغانمي 

 9352 الشعرية العربية : تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي 

العربية الحديثة : تحليل نصيالشعرية   10075 

 8446 الشعرية العربية مرجعياتها و ابداالتها النصية : دراسة 

 4720 الشعرية في الخبرة الدينية

الشعرية و الثقافة : مفهوم الوعي الكتابي و مالمحه في الشعر  
 العربي القديم

12383 

النظرية الشعريةالشعرية و الحداثة بين أفق النقد األدبي و أفق   9088 



 7245 الشعرية و الشاعرية 

الشعور باإلغتراب في رواية " شبح الكاليدوني" للكاتب الجزائري 
 : محمد مفالح 

9702 

 7261 الشكل و الخطاب : مدخل لتحليل ظاهراتي

 9437 الشكل و الداللة : دراسة نحوية للفظ و المعنى 

الجاهليالشكل و المضمون في الشعر   13557 

 9884 الشلف أصالة وتراث : روبورتاج مصور

 10589 الشمس و الشمعدان : كلمات كادت أن تكون شعرا

 9590 الشنفرى شاعر الصحراء األبي

 15061 الشهداء يعودون هذا األسبوع : قصص 

 13776 الشهيد محمد بوزيدي : روح النضال 

خروبي.... روح النضالالشهيد" عبد الرزاق بن  " 10724 

 10508 الشواهد الشعرية في كتاب الدر المصون : تحليل و دراسة لغوية 

 11920 الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه : عرض و توجيه و توثيق 

 7033 الشواهد القرآنية والشعرية في أساس البالغة للزمخشري

للزمخشري الشواهد المرسلة في أساس البالغة   6122 

 11540 الشوقيات : الجزء األول 

 11539 الشوقيات : السياسة والتاريخ واإلجتماع 

الشوقيات : شعر المرحوم أحمد شوقي في السياسة و التاريخ و  
 االجتماع : الجزء األول 

11541 

الشيخ أبو اليقظان إبراهيم ابن الحاج عيسى و قضايا عصره  
م1973-هـ1393(-م)1888-هـ1306 ) 

8461 

 15299 الشيخ البركة و االمام الفقيه امحمد بن عيسى الوزري 

الشيخ بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر و فكره  
 اإلصالحي في توات و السودان الغربي : المجلد األول 

11331 

العربية في الشيخ عبد الحميد بن بديس : باعث النهضة اإلسالمية 
 الجزائر المعاصرة 

12624 

الشيخ عبد الرحمن الثعالبي و آراؤه اإلعتقادية من خالل تفسيره :  
 الجواهر الحسان في تفسير القرآن

10129 

 10066 الشيخ عبد القادر المجاوي : أعمال ملتقى وطني بتلمسان

 6512 الشيخ فضيل اسكندر العالمة المفكر وإشراقة ال تغيب 

 4793 الشيخ محمد الشبوكي : شاعر الثورة الزاهد 

 4792 الشيخ محمد الشبوكي شاعر الثورة الزاهد 

الشيخ محمد بن محمد السنوسي ابن عبد الرحمان الديسي  
هـ1339 - 1270الجزائري فخر القطر الجزائري و نادرته (   / 

 م ) و يليه ديوان الحنان المنان 1921 - 1854
11332 

محمد عبد الرحمان الديسي حياته و آثاره, هدم المنار الشيخ 
وكشف العوار و يليه تحفة األفاضل في ترجمة سيدي نايل و يليه 
 تحرير القصد في حكم الفصد و يليه توهين القول المتين

5898 

 14948 الشيخ و البحر : رائعة الكاتب العالمي آرنست همنغواي

إنكليزي -الشيخ و البحر : عربي   = The Old Man and The 

Sea 
14946 

 14951 الشيخ و البحر : متبوع برواية ثلوج كليمانجارو 



 5430 الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربية

 12433 الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربية: الجزء األول 

 5425 الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربية: الجزء الثالث 

صحاح العربية: الجزء الثانيالصحاح : تاج اللغة و   5426 

 5429 الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربية: الجزء الخامس 

 5427 الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية: الجزء الرابع 

 5428 الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية: الجزء السادس 

أنموذجا:  الصحافة األدبية المكتوبة فى الجزائر : أصوات أدبية 
 أشكال و مضامين

12993 

الصحافة االسالمية وكيفية معالجتها للجريمة : تحليل مضمون  
 جريدة البصائر

9686 

 10392 الصحافة االلكترونية و دورها في صناعة الراي العام 

الصحافة الجزائرية و دورها في تشكيل الراي العام : دراسة  
ة المغربيةاستطالعية حول قضية غلق الحدود الجزائري  

11198 

الصحافة الجزائرية والعشرية السوداء : الصحافو المستقلة أنموذجا 
1990-2000  

10119 

 9146 الصحافة المكتوبة والسمعية و البصرية في الجزائر 

الصحافة و السياسة : او الثقافة السياسية و الممارسة االعالمية في 
 الجزائر 

13288 

أنموذجا -األدبي في الجزائر : أصوات أدبية الصحافة و النقد   - 8187 

انتهاك لحقوق  "الصحراء الغربية بين االحتالل واالستغالل 
 "االنسان

13271 

 7723 الصحراء في الشعر الجاهلي 

الصحف الدينية المتخصصة في الجزائر : تحليل مضمون جريدة 
 اقرأ (الدينية)

12555 

التطرف الصحوة اإلسالمية بين الجحود و  7127 

 14976 الصديق أبو بكر

 14978 الصديق أبو بكر

م) 1933-ه1352(-17-1الصراط السوى : األعداد  8397 

 10979 الصراطات المستقيمة : قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية

 10980 الصراطات المستقيمة : قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية

العالم اإلسالمي : مدخل تحليلي في فلسفة  الصراع الحضاري في 
 الحضارة عند مالك بن نبي

12489 

 13252 الصراع اللغوي : مفهومه و أسبابه و عالجه 

الصراع بين القديم و الجديد في الشعر العباسي (أبو تمام و  
 البحتري كأنموذج 

12980 

 4373 الصرف العربي و النحو : قراءة جديدة

 12121 الصرف الكافي 

 14810 الصرف الوافي 

 8298 الصرف و النحو : دراسة وصفية تطبيقية : أقسام األدب العربي

الصرف و النحو : دراسة وصفية تطبيقية في مفردات برنامج 
 السنة األولى الجامعية 

8307 

 10634 الصرف و بناء الكلمة : تطبيقات وتدريبات في الصرف العربي



اإلمالئية في الخط العربيالصعوبات   5611 

الصفحات األدبية في جريدة الشروق اليومي للفترة الممتدة من 
2008جانفي إلى نصف ماي   

13250 

 13637 الصفدي و آثاره في األدب و النقد 

 10515 الصفدي وشرحه على المية العجم : دراسة تحليلية

 13966 الصلة في الجملة العربية

ة جسر أصالة بين الجلفة وغرداية : البرنوس و الصناعة التقليدي
 الزربية

10639 

 15310 الصناعة اللسانية مقتربات في التأسيس 

نموذجا -الصناعة اللفظية و التصنع في األدب العباسي : الجاحظ   

- 
11483 

 7473 الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ

إعراب الكلمة،  الصواب في معرفة القواعد و اإلعراب : تيسير 
 الجملة، التركيب 

11985 

 13463 الصواتة والصرف 

 8924 الصوامت و الصوائت بين القدماء و المحدثين

 10087 الصوائت والمعنى في العربية : دراسة داللية ومعجم

 15081 الصوت اللغوي و داللة الخطاب القرآني : سورة " ق " أنموذجا

تشكيل الصيغة القرآنية من خالل  الصوت اللغوي و دوره في 
 نماذج من القرآن الكريم

10487 

الصوت و الصورة في الفيلم السينمائي : تحليل سيسيولوجي لفيلم : 
 الشيخ بوعمامة

9174 

الصوت و الظاهرة : مدخل إلى مسألة العالمة في فينومينولوجيا  
 هوسرل

10200 

 La phonetique : n°7 14023 = الصوتيات : العدد السابع

 -الصوتيات التركيبية عند العلماء العرب القدامى : ظاهرة اإلمالة 

 أنموذجا
14910 

الصوتيات التركيبية عند الليسانيين العرب : ظاهرة اإلبدال بين 
أنموذجا -القدماء و المحدثين   - 

8575 

اللغة العربية الصوتيات اللغوية : دراسة تطبيقية على أصوات   14933 

 9544 الصوتيات و الفونولوجيا 

 9202 الصوتيات و اللغة الفارسية 

الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث : رؤية بالغية 
 لشعرية األخطل الصغير

6556 

 4443 الصورة االستدارية في الشعر العربي

 7961 الصورة اإلستعارية عند عبد القاهر الجرجاني 

الصورة التربوية في الكتاب المدرسي و دورها في تعليم اللغة و  
أنموذجا -تعلمها : السنة الثانية ابتدائي   - 

11547 

الصورة التعليمية في كتاب اللغة العربية : السنة الثانية متوسط  
 دراسة وصفية تحليلية 

8890 

 12485 الصورة التعليمية في كتاب اللغة العربية للسنة األولى إبتدائي

الصورة الرمزية في الشعر العربي الحديث : شعر خليفة التايسي 
 نموذجا 

7781 



 13758 الصورة السردية في الرواية و القصة و السينما

الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي : دراسة نمادج = ،  
 حيذري دليلة 

14527 

 6480 الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي

الشعرية عند بدر شاكر السياب = بوطريق نسيمة، جيلي  الصورة 
 رقية

8915 

 9143 الصورة الشعرية عند جبران خليل جبران " المواكب " أنموذجا 

 13683 الصورة الشعرية عند جماعة الديوان عبد الرحمن شكري أنموذجا

الصورة الشعرية عند محمود درويش : مقاربة أسلوبية. قصيدة " 
أنموذجا -هوية " بطاقة   - 

9533 

الصورة الشعرية عند نازك المالئكة : دراسة في بنية الخطاب 
 ديوان " شظايا ورماد " أنموذجا 

10054 

أنموذجا -الصورة الشعرية في الشعر األندلسي : إبن خفاجة   - 10201 

الصورة الشعرية في الشعر الشعبي الجزائري : قصيدة حيزية 
نموذج -لمحمد بن قيطون   - 

8423 

 8923 الصورة الشعرية في شعر أمل دنقل : دراسة نماذج 

الصورة الشعرية في قصيدة " هذيان آشيل" لـ" محمد العيد آل  
 " خليفة

9740 

 6974 الصورة الشعرية و أسئلة الذات : قراءة في شعر حسن نجمي

 6161 الصورة الفنية عند النابغة الذبياني

اب الشعري الجزائري : دراسة نقدية الصورة الفنية في الخط  14982 

 12057 الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث 

 5982 الصورة الفنية في النقد الشعري : دراسة في النظرية و التطبيق

 11134 الصورة الفنية في شعر المتنبي : التشبيه

التعريض الصورة الفنية في شعر المتنبي : الكناية و   11135 

 11141 الصورة الفنية في شعر المتنبي : المجاز

 6093 الصورة الفنية في شعر علي الجارم

الصورة الفنية ودالالتها الرمزية نماذج مختارة من شعر محمود  
 درويش

10786 

 14968 الصورة النفسية في القرآن الكريم : دراسة أدبية 

الكريم : دراسة أدبية الصورة النفسية في القرآن   14969 

 13034 الصورة النمطية للمرأة في اإلعالن التجاري 

الصورة في الشعر العربي : دراسة تنظيرية و تطبيقية في شعر  
 صريع الغواني ( مسلم بن الوليد )

7079 

 CD 14572 +الصورة في الصفحة االولى لجريدتي "الخبر" و"الوطن

نهاية القرن الثالث الهجري الصورة في شعر المولدين حتى   11954 

الصورة و الصيرورة : بصائر في أحوال الظاهرة النحوية و 
 نظرية النحو العربي

7606 

الصورة و القصة : بحث في األركان و العالقات: قصص مجدي  
 جعفر أنموذجا 

12042 

الصورة ودورها في العملية التعليمية : كتاب اللغة العربية للسنة 
انموذجا (دراسة سيميائية ) -الثانية ابتدائي   

7866 

 12179 الصورة.. و البناء الشعري



 12167 الصيغ الصرفية في العربية في ضوء علم اللغة المعاصر 

الصيغة والصوت السردي في رواية " الشيء اآلخر " لغسان  
 كنفاني 

10977 

 14940 الضحك : الخماسين

الناثرالضرائر : وما يسوغ للشاعرون    4962 

 12372 الضرورة الشعرية في ديوان المتنبي : دراسة نحوية أسلوبية

 11032 الضعف في القراءة و أساليب التعلم : النظرية 

 14698 الضعف في اللغة : تشخيصه و عالجه

الضغط المهني في المؤسسات المالية : ربورتاج مصور "مديرية  
 "أمالك الدولة

6836 

المهنية وعالقتها بالصحة النفسيةالضغوط   7701 

 14002 الضفة األخرى : دراسات في الثقافة واألدب و النقد

 7788 الضمير : بنيته و دوره في الجملة

 13642 الطاحونة الحمراء 

إنجليزي: الجزء األول -الطاحونة على النهر : عربي   = The 

Mill on the Floss 
7858 

إنجليزي: الجزء الثاني -النهر : عربي الطاحونة على    = The 

Mill on the Floss 
7859 

عربي -الطاحونة على نهر فلوس : انجليزي   = The Mill on 

the Floss : English - Arabic 
7860 

 13432 الطارئ في العربية

 4483 الطاعة الزوجية : فى الفقه اإلسالمى و قانون األحوال الشخصية 

 4484 الطاعة الزوجية : فى الفقه اإلسالمى و قانون األحوال الشخصية 

 13458 الطاعون 

الطاهر وطار : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر 
 ..مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

10300 

الطاهر وطار : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر 
راته و نصوصه مواقفه.. أهم حوا .. 

10305 

الطبقات الصغرى : المسمى لواقح االنوار القدسية في طبقات 
 العلماء و الصوفية 

6452 

الطبقات الصغرى : المسمى لواقح االنوار القدسية في طبقات 
 العلماء و الصوفية 

6453 

 13509 الطبيعة في الشعر الجزائري الحديث : أحمد سحنون أنموذجا 

الشعر العربي : دراسة تطبيقية على شعر هذيل الطبيعة في   13962 

الطبيعة و الحب في الشعر الجاهلي : دراسة تحليلية تطبيقية"عنترة 
 بن شداد أنموذجا

9133 

 9439 الطبيعة والحب في الشعر األندلسي : إبن زيدون أنموذجا

 13517 الطبيعة وما بعد الطبيعة : المادة

مجموعة من الشعر تتألف من قسمينالطرائف األدبية : وهي   7630 

 5865 الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية

الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية : الطور الثانوي 
 بمستوياته الثالثة 

9006 



الطرب الغرناطي بمدينة تلمسان : الشيخ العربي بن صاري  
 نموذجا 

13583 

الوسائل التعليمية لتدريس التعبير : المرحلة الطرق التربوية و 
انموذجا -المتوسطة السنة الثالثة   - 

13401 

الطرق التربوية و الوسائل التعليمية لتدريس اللغة العربية :  
أنموذجا = ، غزيل العنتري  -الصف السادس  -المرحلة اإلبتدائية   

6779 

 13896 الطريق

ر منذ البدايات الى غاية الحرب الطريقة الرحمانية : األصول واآلثا
 العالمية األولى

5527 

 12154 الطفل الجزائري وقناة طيور الجنة

 14606 الطفل الموهوب : موهبته و رعايتها في محيط األسرة 

 5750 الطفل الموهوب و الطفل بطيء التعلم

 13413 الطفل في الفكر التربوي اإلسالمي

الثقافية : رؤية مستقبلية للقرن الحادي و العشرين الطفل و التربية   6878 

 13457 الطفل و دراسة األدب في المدرسة االبتدائية

 CD 11162 +الطفل واللعبة السحرية

 12322 الطفولة المبكرة

 6040 الطقوس البدائية و المسرح

الظاهر اللغوي في الثقافة العربية : دراسة في المنهج الداللي عند  
 العرب

7270 

 14106 الظاهر و المختفي : طروحات جدلية في اإلبداع و التلقي 

بين القديم و الحديث -الظاهرة اإلعرابية   - 11354 

 11090 الظاهرة الدرامية و الملحمية في رسالة الغفران 

 8799 الظالل المكسورة : شعر

 15107 الظالل الممتدة : قصص 

ندوات أدبية و فكرية : ويليه المقدمات الظالل مجموعة حوارات و 
 : المجلد العاشر

11402 

الظواهر الصوتية التركيبية : اإلدغام بين اللغة العربية و اللغة  
 الفرنسية

15239 

 14571 الظواهر الصوتية في القرآن الكريم : سورة الواقعة أنموذجا

الظواهر الصوتية و الصرفية و النحوية في قراءة الجحدري  
بصري ال  

6738 

الظواهر الصوتية و النحوية في رواية ورش من طريق األزرق : 
 دراسة تحليلية 

13260 

 4408 الظواهر اللغوية في التراث النحوي

 15151 العالم العربي الحديث : منذ الحرب العالمية الثانية

العالم العربي الحديث و المعاصر الجزء الثالث : منذ الحرب  
الثانيةالعالمية   

15173 

 11523 العالم في القرن العشرين

 8172 العالم ليس بخير : رواية

العامل الحجاجي و مفهوم التوجيه : راسة تطبيقية في الخطاب 
رية الجزائرية بمناسبة افتتاح السنة خطبة رئيس الجمهو -السياسي 

أنموذجا 2009-2008القضائية  - 

8425 



التحليل اللغوي العامل النحوي و دوره في   8711 

العامية الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى : مشروع دراسة  
 لسانية للدارجة في منطقة الزيبان 

14860 

 13883 العائش في الحقيقة

 6993 العبادات من القرآن والسنة : مع مدخل إلى الشريعة اإلسالمية

الشريعة اإلسالميةالعبادات من القرآن والسنة : مع مدخل إلى   6994 

العبرات : مجموعة روايات قصيرة بعضها موضوع و بعضها  
 مترجم

7583 

 9683 العتبات النصية في رواية األسود يليق بك : أحالم مستغانمي

 8842 العتبات النصية في رواية محمد مفالح : هوامش الرحلة األخيرة

وار المرايا لـ:  العتبات النصية من منظور" جينيت " في ديوان أس
 محمد الطاهر عيساني

14666 

العجائبي في السرد العربي القديم : مائة ليلة و ليلة و الحكايات 
 العجيبة و األخبار الغريبة أنموذجا

6410 

 12512 العجائبية في الرواية الجزائرية 

 10687 العجائبية في رواية الحمار الذهبي ألبوليوس لوكيوس 

القرآن الكريم : دراسة تراكيبية العدد في   12640 

 12641 العدد في القرآن الكريم : دراسة تراكيبية 

 8233 العذراء و األربعون جالدا : رواية

عربي -العراب : إنجليزي   = The Godfather : English - 

Arabic 
8843 

 8742 العرب و تاريخ األدب : نموذج كتاب األغاني 

العولمة : المعلومات البعد الخامس العرب و عصر   13435 

 7464 العرب واالنتحار اللغوي 

العربي التبسي رجل اإلصالح و المقاومة الدينية : دراسة في  
 المضامين و القوافل الفنية : الجزء الثاني

4773 

العربي التبسي رجل اإلصالح و المقاومة الدينية : دراسة في  
الفنية : الجزء األولالمضامين و القوالب   

4772 

 14925 العربية : خصائصها و سماتها 

 13097 العربية : دراسات في اللغة و اللهجات و األساليب 

 5771 العربية : كتابتها و مصادرها و قطوف من ثمارها 

 6569 العربية : لغة العلم والحضارة 

 5943 العربية الجامعية : لغير المتخصصين

الصحيحة العربية   12647 

 Modern = العربية الفصحى الحديثة : مرجع في النحو العربي

literary arbic: Areference grammar 
8001 

 11974 العربية الفصحى و القرآن الكريم أمام العلمانية و اإلستشراق 

 5141 العربية الفصحى و لهجاتها

 L Arabe technique par les = العربية الفنية عبر النصوص

textes 
2061 

العربية بين الطبع والتطبيع : دراسات لغوية تحليلية لتراكيب  
 عربية

14103 

 8108 العربية بين النظرية و التطبيق 



 6201 العربية تاريخ و تطور 

 6907 العربية في اللسانيات التطبيقية 

 14036 العربية في خطر

العربالعربية لغير   = Speak arabic : Arabic For Non - 

Arabs 
4553 

 7227 العربية للحياة العملية : نحو كتابة وظيفة جديدة 

 7460 العربية و اإلعراب

العربية و النص القرآني : دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب  
 القرآن و معانيه في اوائل القرن الثالث الهجري

12567 

علم اللغة الحديث العربية و   10103 

 7829 العرف الطيب فس شرح ديوان أبي الطيب : المجلد الثاني 

 7827 العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب : المجلد األول 

العرف و العمل الجزائري و أثرهما في الفتاوى و األحكام : منطقة 
 الزواوة خالل فترة اإلحتالل أنموذجا

13514 

العمل الجزائري و أثرهما في الفتاوى و األحكام : منطقة العرف و 
 الزواوة خالل فترة اإلحتالل أنموذجا

13515 

 11330 العرق و التاريخ

 13073 العروض التطبيقي 

العروض الخدماتية لمتعاملي الهاتف النقال بالجزائر : دراسة حالة 
 شركات االتصال موبلسية. جازي. نجمة

10394 

ي صياغة جديدة : الجزء األول العروض العرب  5757 

 5755 العروض العربي صياغة جديدة : الجزء الثاني

 11302 العروض العربي في ضوء الرمز و النظام

 12821 العروض العربي و محاوالت التطور و التجديد فيه

 12822 العروض العربي و محاوالت التطور و التجديد فيه

الحداثة العروض بين األصالة و   12002 

 6866 العروض و القافية : دراسة في التأسيس و اإلستدراك

 4596 العروض و القوافي 

 6694 العروض و القوافي عند أبي العالء المعري

 9092 العروض و إيقاع الشعر العربي

 5037 العروض وإيقاع الشعر العربي : محاولة إلنتاج معرفة علمية

وانعكاساته على التحصيل اللغوي لدى متعلم العسر القرائي 
 المرحلة االبتدائية ( السنة الثالثة أنموذجا ) 

14337 

 15059 العشق و الموت في الزمن الحراشي : رواية 

 11717 العصر اإلسالمي

 11725 العصر الجاهلي 

العصر الجاهلي و أدبه : في مصادر التراث العربي المفقودة و 
المطبوعةالمخطوطة و   

12274 

 11718 العصر العباسي األول 

 4540 العصر العباسي األول : الجزء األول

 5997 العصر العباسي األول : المؤهالت واإلنجاوات 

 9598 العصر العباسي الثاني : البحتري 



 4541 العصر العباسي الثاني : الجزء الثاني 

 Das Parfum: Die Geschichte = العطر : قصة قاتل

Eines Morders 
10776 

 6285 العقاد : دراسة أدبية 

 13365 العقاد ناقدا 

 6848 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء األول 

 6849 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء الثالث 

الثانيالعقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء   6850 

 6851 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء الرابع 

 8528 العقد الفريد : الجزء األول 

 8534 العقد الفريد : الجزء الثالث

 8535 العقد الفريد : الجزء الثاني

 8530 العقد الفريد : الجزء الخامس

 8529 العقد الفريد : الجزء الرابع 

الجزء السابع و الجزء الثامنالعقد الفريد :   8532 

 8531 العقد الفريد : الجزء السادس 

 6321 العقل البشرى رأس مال 

 13585 العقل العربي في القرآن 

 10910 العقل العربي ومنهج التفكير االسالمي

 12930 العقل العلمي الجديد 

1912-1957العقل و النقل في الفكر اإلصالحي المغربي   5478 

 7105 العقيدة اإلسالمية أساس لتربية عالمية

 7106 العقيدة اإلسالمية أساس لتربية عالمية

 6301 العقيدة الصغرى و شرحها

 6302 العقيدة الوسطى و شرحها 

 11785 العقيدة و الفطرة في اإلسالم

 5741 العقيدة واإلنتاج المعرفي : بحث في العالقة مابين العقيدة العربية

: بروتوكوالت عالجية  4العال النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 ودراسات تدخلية

4461 

العالج المعرفي السلوكي و العالج السلوكي عن طريق التحكم 
 الذاتي لمرضى االكتئاب 

13485 

العالج النفسي المعرفي : مدخل إلى تدبير صعوبات الحياة اليومية 
 والتخفيف من المعاناة النفسية

10697 

: التدريبات العالجية  6العالج النفسي وتطبيقاته االجتماعية ج
 للمهارات االجتماعية دراسة تدخلية

4460 

: األسس والديناميات   1العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 والتصنيف والمشكالت 

4456 

: بروتوكوالت تحليلية  2العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
ة ولعبية وسلوكية معرفي  

4457 

: المجتمعات العالجية   3العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 والمحيط العالجي والعالج التدعيمي

4458 

: العالج بضبط النفس   5العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 والعالج العقالني االنفعالي 

4459 



المعرفي دراسة  : العالج  7العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 تدخلية وبروتوكوالت عالجية

4468 

العالقات العامة داخل المؤسسة : دراسة حالة *مديرية امالك 
 * الدولة بالمدية

15227 

العالقات التفاعلية الصفية بين المعلم والمتعلم وأثرها على 
أنموذجا-التحصيل الدراسي السنة أولى متوسط  - 

12511 

اإلسالم بالحجاز في عهد النبي صلى هللا  العالقات الخارجية لدولة
 عليه وسلم 

12979 

 6526 العالقات الداللية و التراث البالغي العربي

 4590 العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي

العالقات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية : 
م )1056-917ه/448-305خالل الفترة(  

5927 

 9904 العالقات العامة

 11555 العالقات العامة : بين النظرية و التطبيق 

 5900 العالقات العامة : رؤية معاصرة

 12801 العالقات العامة داخل المؤسسات اإلعالمية الخاصة 

 Public Relation = العالقات العامة و وسائل اإلتصال

Means of Communication 
11144 

دراسة حالة مديرية  :العالقات العامة ودورها في تسيير األزمات 
 الحماية المدنية لوالية البويرة

9138 

العالقات العامة ودورها في تنمية وتفعيل استراتيجية الصندوق 
وكالة والية المدية  الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء : 

 خالل السنتين األخيرتين 

9293 

 13681 العالقات العامة ودورها في رفع المبيعات 

العالقات العامة وسلوك المستهلك : دراسة حالة مؤسسة نجمة  
 لالتصاالت 

10402 

العالقات بين الغرب و اإلسالم : ٌُ◌إشكالية الحرب و الجهاد : من  
.إلى آفاق التفاهم و الحوار تداعيات المواجهة وسوء الفهم..  

4222 

العالقة التفاعلية الصفية بين المعلم والمتعلم وأثرها على التحصيل  
أنموذجا -الدراسي " السنة األولى متوسط "   - 

4708 

 14189 العالقة بين اللسانيات و السيميائيات

 9173 العالقة بين المعاني األصلية و المعاني ااإلشتقاقية

 12760 العالماتية ( السيميولوجيا ) : قراءة في العالمة اللغوية العربية

 12761 العالماتية و علم النص

 10190 العالمة اإلعرابية بين ورش وحفص

 12146 العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم و الحديث

 12290 العالمة الشعرية : قراءات في تقانات القصيد الجديدة

محمد ابن أبي شنب المعجم اللغوي : بورتري مكتوب  العالمة  9040 

 13102 العلة النحوية و دورها في وضع القاعدة النحوية 

 8420 العلة و التعليل بين النحاة و الفقهاء

 6916 العلل النحوية في كتاب سيبويه 

 10517 العلم و البحث العلمي : دراسة في مناهج العلوم



الجزائريون في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرنين  العلماء 
هـ) 14/3التاسع و العشرين الميالديين(  

14935 

العلماء والسلطة : دراسة عن دور العلماء فى الحياة السياسية و 
 اإلقتصادية فى العصر العباسي األول

6865 

لمية  العلوم اإلنسانية أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة الع
 في بغداد في عهد الدولة العباسية

5380 

 13195 العلوم لجميع األطفال و تطبيقاتها العملية

 8748 العمال الجزائريون في فرنسا : دراسة تحليلية 

 11856 العمق التاريخي لتلمسان قلب الثقافة االسالمية

العمل اإلعالمي اإلخباري بين نقل الحقيقة والتضليل : دراسة  
تحليلية مقارنة بين التغطيتين االخباريتين للحرب على العدوان من  
 "خالل قناتي "الجزيرة" و"سي أن أن

6898 

 8338 العمل اإلعالمي بين التكوين األكاديمي والممارسة في الجزائر 

 13465 العمل الفني اللغوي : مدخل إلى علم األدب : الجزء األول

علم األدب الجزء الثانيالعمل الفني اللغوي : مدخل إلى    13466 

العملية اإلتصالية في المؤسسات اإلعالمية : مؤسسة الشروق 
نموذجا-لإلعالم والنشر بالقبة  - 

10039 

العملية التواصلية في الوسط المدرسي الجزائري وأثرها في تعليم  
 اللغة العربية : السنة الثانية متوسط انمودجا 

6936 

إنكليزي -العميل السري : عربي   = The Secret Agent 13617 

 6696 العناصر و الحروف و األرقام في القرآن الكريم

 6186 العنف السياسي في السرد القصصي العراقي 

 11287 العنوان و اإلستهالل في مواقف النفري : دراسة جمالية 

 8825 العهد اإلسالمي : من الفتح إلى بداية العهد العثماني

المعاصر : بحثاعن حضارة جديدةالعهد   13520 

 9270 العواصف 

 14305 العوامل النحوية للجرجاني بين النظرية والتطبيق : تحقيق وشرح 

 10120 العولمة اإلعالمية وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري

 10982 العولمة و أثرها في المجتمع اإلسالمي

 11875 العولمة و التربية

 7511 العولمة و التربية و سباقات اإلتصال و التشكل و التنمية

 6959 العولمة وتداعياتها والبديل اإلسالمي

 6991 العيد و القدس و المقام

 13571 الغائب : دراسة في مقامة للحريري

 8739 الغجري األخير : دراسة نقدية تحليلية لشعر سي محند أومحند 

د و الجنايات على النفس البشرية ومادونها الغرامة المالية في الحدو
 في الفقه اإلسالمي

5398 

 13459 الغريب

 13460 الغريب

 13461 الغريب

 8489 الغريب المصنف : المجلد األول 

 8490 الغريب المصنف : المجلد الثاني 



 8694 الغريزة اللغوية : كيف يبدع العقل اللغة 

الظاهرة، و خصائص الفن الغزل العذري : حقيقة   12775 

 11625 الغزل العذري في العصر األموي : دراسة فنية

 4444 الغزل عند العرب 

 13987 الغزل في شعر بشار بن برد : دراسة أسلوبية 

 13092 الغزل و الحب اإللهي في التجربة الصوفية : ابن الفارض أنموذجا

أنموذجاالغلو في الشعر العباسي : المتنبي   9985 

 10553 الغموض في الشعر العربي الحديث

 10058 ألف سؤال و سؤال في اللغة و األدب

 8194 ألف قصيدة و قصيدة للجزائر : الجزء األول

 8196 ألف قصيدة و قصيدة للجزائر : الجزء الثالث

 8195 ألف قصيدة و قصيدة للجزائر : الجزء الثاني

الجزء االول ألف ليلة و ليلة :   7001 

 7002 ألف ليلة و ليلة : الجزء االول 

 7003 ألف ليلة و ليلة : الجزء األول 

 7004 ألف ليلة و ليلة : الجزء األول 

 7005 ألف ليلة و ليلة : الجزء األول و الثاني

 7006 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثالث 

 7007 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثالث 

ليلة و ليلة : الجزء الثالث ألف   7008 

 7009 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثالث و الرابع 

 7010 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثالث: حكايات 

 7011 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثاني

 7012 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثاني

 7013 ألف ليلة و ليلة : الجزء الثاني

الجزء الثانيألف ليلة و ليلة :   7014 

 7015 ألف ليلة و ليلة : الجزء الخامس 

 7016 ألف ليلة و ليلة : الجزء الرابع

 7017 ألف ليلة و ليلة : الجزء الرابع

 7018 ألف ليلة و ليلة : الجزء الرابع

 7019 ألف ليلة و ليلة : الجزء السادس 

األدب العربي :  ألف ليلة و ليلة : علي بابا و األربعون لصا : من 
عربي -فرنسي   = Les Mille et Une Nuits : Ali Baba et 

les Quarante Voleurs : Littérature Arabe : Français 

- Arabe 

14863 

1ألف ليلة و ليلة   9431 

2ألف ليلة و ليلة   9432 

ألف ليلة و ليلة في نظرية األدب اإلنكليزي : الوقوع في دائرة 
 السحر 

7599 

ليلة ولية في قصة زديج للكاتب الفرنسي " فولتير" : دراسة   ألف
 مقارنة

13592 

 8734 ألف و عام من الحنين : رواية : الجزء األول



 13047 الفاصلة القرآنية : دراسة أسلوبية

 9466 الفاصلة القرآنية : مقاربة لفهم العالقة بين الصوت و الداللة 

  -جزء عم -تحديد معاني اآلياتالفاصلة القرآنية و دورها في 

أنموذجا-الناس  - الكوثر -الغاشية  -سورة الطالق - 
10536 

 12237 ألفاظ الثواب في القرآن الكريم : دراسة داللية 

 6422 ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ

ألفاظ الدخيلة والمعربة في األعمال الصحيفة الجزائرية المكتوبة :  
أنموذجا  -اليومي جريدة الشروق   - 

9881 

 6257 الفاعلية في اللسانيات : مقاربة الفاسي الفهري

 12622 الفاقدون برواية ضمير الحزن و الخوف : قصص قصيرة جدا 

 10107 ألفباء األنترنت 

  5-4الفتوى والوطنية في فكر الشيخ أحمد حماني : ملتقى جيجل 

2011جويلية   
7048 

 Le poil dans la main 13109 = الفتى الكسول

 14430 الفخر القبلي في العصر الجاهلي"مرو بن كلثوم أنموذجا

 11297 الفراسة 

الفراشة و العنكبوت : دراسات في أدب ميلسون هادي القصصي و 
 الروائي 

13436 

الفرائد الحسان في شرح تحفة اإلخوان و يليه هدم المنار و كشف 
العقيدة الفريدةالعوار و يليه   

10037 

إنجليزي : تزينه إثنان و ثالثون -الفرائد الدرية للطالب : عربي
 -Student's Arabic = توحة ملونة و سبعماية صورة سوداء

English dictionary 

29 

 11370 الفرزدق : بين هللا و إبليس

 - The Three Musketeers : English = الفرسان الثالثة

Arabic 
10258 

 The Three Musketers 10257 = الفرسان الثالثة

 13126 الفرق اإلسالمية و أصولها اإليمانية : الجزء الثاني

 9108 الفرق الصوفية في اإلسالم 

 9109 الفرق الصوفية في اإلسالم 

 5468 الفرقة و الوصل : بيانات في اللغة

 4399 الفروق الداللية : بين النظرية و التطبيق 

 14700 الفروق الفردية و صعوبات التعلم

 6811 الفروق اللغوية

 5495 الفريد في الترجمة التحريرية

الفريدة في شرح القصيدة : في عويص اإلعراب و يليها المقدمة  
 اللؤلؤة في النحو

6752 

األصولالفصاحة في العربية : المفاهيم و   7229 

 13992 الفصائل النحوية في اللغة العربية و الماليوية : دراسة تقابلية

 7304 الفصحى و عامياتها : لغة التخاطب بين التقريب و التهذيب 

 14062 الفصحي و اللهجات العربية : دراسة صوتية و داللية 

 12245 الفصل و الوصل في القرآن الكريم

القوافي : البن الدهانالفصول في    6692 



 13913 الفصيح في اللغة و النحو : حتى أواخر القرن الرابع الهجري 

 9331 الفضاء الداللي في النص الروائي : دراسة معجمسة داللية 

 -الفضاء الروائي عند واسيني األعرج : رواية " سيدة المقام " 

 - أنموذجا
13522 

عمالقة الشمال " لنجيب الكيالني الفضاء الروائي في "   6822 

 6823 الفضاء الروائي في "عمالقة الشمال" لنجيب الكلياني

 13679 الفضاء الروائي في رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ أنموذجا

 12757 الفضاء الروائي في رواية طوق الياسمسن لواسيني األعرج

الياسمين "لواسين األعرجالفضاء الروائي في رواية طوق  " 8350 

الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي و 
 اإلسالمي

5827 

 10514 الفضاء عند نجيب محفوظ : الداللة والتشكيل في رواية قشتمر

 4190 الفضاء و لغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف

ى الشباب : دراسة  الفضائيات العربية بين المتابعة والتأثير عل
 "Zee Aflam-مسحية لمتتبعي قناة" زي أفالم

12352 

الفضلة و أثرها في توجيه معنى الجملة " سورة الفرقان أنموذجا " 
 : دراسة وصفية تحليلية 

11710 

 9045 الفضيلة أو بول و فرجيني

 12058 الفعل المطلق

 14839 الفعل في نحو ابن هشام

أدلته : الطهارة و الصالةالفقه اإلسالمي و   5999 

الفقه المالكي في بالد توات : إجتهادا و تدريسا: بحوث الملتقى  
2010جوان  24-23ه /  1413رجب  11-10الوطني بأدرار   

7070 

 8689 الفك المفترس

 13561 الفكاهة اليهودية

 5153 الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باإلستعمار الغربي

اإلسالمي في الرد على النصارى الفكر   6433 

 5154 الفكر اإلسالمي والمجتمع المعاصر : مشكالت الحكم والتوجيه

 15080 الفكر اإلصالحي التجديدي عند الكواكبي 

الفكر اإلصالحي في المغرب المعاصر : محمد بن الحسن الحجوي 
 _دراسة و نصوص 

6875 

محمد بن الحسن الحجوي الفكر اإلصالحي في المغرب المعاصر : 
 _دراسة و نصوص 

6876 

 6431 الفكر البروميثي و الشعر العربي الحديث

- الفكر التداولي عند السكاكي في كتابه مفتاح العلوم التشبية 

نموذجاا - 
4615 

دراسة  -الفكر التربوي عند ابن خلدون : ومظاهره عند الغرب
 وصفية مقارنة

10920 

ن زواية فلسفيةالفكر العربى الحديث : م  7697 

 5007 الفكر العربي و صراع األضداد 

 4166 الفكر العالماتي عند الجاحظ : مقاربة سيميائية لمفهوم البيان 

 12349 الفكر اللساني التداولي قراءات في التراث و الحداثة 

 9211 الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث : أبو عبيدة



النحوي عند العرب : أصوله و مناهجهالفكر   7833 

 4480 الفكر النقدي عند الشهرستاني

 9989 الفكر النقدي عند العرب 

 6474 الفكر في الشعر الحديث

 12083 الفكر مهنة : أدغال و حدائق في النص و النقد و السلوك

السودان :  الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في 
 الفالتة

7077 

 9356 الفالكة والبوهيمية في األدب القديم و الحديث

 5863 الفالكة والمفلوكون

 4569 الفلسفة األبيقورية : أصولها وتطوراتها 

 12530 الفلسفة المعاصرة : نماذج مختارة

 13403 الفلسفة من التهافت الى االستشكال

 9407 الفن العربي اإلسالمي

 14363 الفن القصصي في أدب محمود تيمور 

الفن القصصي في العصر العباسي : المقامة البغدادية لبديع الزمان 
 " الهمذاني " نموذجا

12611 

 10501 الفن النثري الخطابي بين صدر اإلسالم و العصر األموي

 11715 الفن و مذاهبه في الشعر العربي

 11727 الفن و مذاهبه في النثر العربي

 14891 الفن والمجتمع عبر التاريخ : الجزء األول

 14892 الفن والمجتمع عبر التاريخ : الجزء الثاني

 11442 الفنولوجيا وعالقتها بالنظم في القرآن الكريم 

 11443 الفنولوجيا وعالقتها بالنظم في القرآن الكريم 

 11215 الفنون و اآلداب تحت ضغط العولمة

التحليلي لمذكرات نهاية الدراسة بمعهد العلوم اإلقتصادية الفهرس 
 و التجارية و علوم التسيير بجامعة المدية 

11532 

الفهرس الوصفي المخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
 الجزء الثالث 

6638 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
 الجز الثاني 

6637 

الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  الفهرس 
 الجزء األول 

6636 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
 الجزء األول 

6957 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
 الجزء الثالث 

6958 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
ء الثانيالجز  

6685 

 12712 الفهم اللغوي القرائي و إستراتيجيات المعرفية

الفواجع و المواجع و يليه إشارات ثقافية و كالم بارد و يليه 
 اإلشارات: مقاربات في األدب و الثقافة و الفكر : المجلد الخامس 

11397 

 5136 الفواعل السردية : دراسات في روايات عبد هللا سالمة 

 5422 الفولكلور العربي : بحوث و دراسات



 13662 ألفية ابن مالك بين الخالف البصري و الكوفي

 13663 ألفية إبن مالك بين الخالف البصري والكوني

 5762 ألفية ابن مالك في النحو الصرف : شرح ميسر:الجزء الثالث

 5761 ألفية ابن مالك في النحو الصرف شرح ميسر : الجزء الثاني

 5760 ألفية ابن مالك في النحو الصرف: شرح ميسر : الجزء األول

 5763 ألفية ابن مالك في النحو الصرف: شرح ميسر : الجزء الرابع

 4984 ألفية ابن مالك في النحو والصرف

 14417 ألفية ابن مالك في النحو والصرف

ألفية ابن مالك و معها المية األفعال و مسرد عربي فرنسي 
 بالمصطلحات النحوية

12926 

 8251 الفيض المكنون في الشعر الملحون

 13144 الفيلم الكارتوني و تاثيره على سلوك االطفال

 9941 ألق النجوم الشتوي : مقاالت في األدب و السياسة

 7947 القارئ في الحكاية : التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية 

الجمهور و التأويلالقارئ في النص : مقاالت في   14690 

 11000 القاضي األديب الشاذلي القسنطيني : دراسة و نصوص 

 9642 القاعدة اللغوية و القراءات المخالفة

 13542 القافية : تاج اإليقاع الشعري 

 6693 القافية : دراسة في الداللة 

 14754 القافية في العروض واألدب

 12078 القافية و األصوات اللغوية 

علمي-اسباني : قاموس عام لغوي -القاموس : عربي  = el 

dicctionario :arabe-espanol : literario-cientifico 
13004 

علمي : يتضمن المصطلحات -فرنسي : لغوي -القاموس : عربي 
و المعلوماتية و  العلمية الطبية و الرياضية و الفيزيائية و الكيميائية

 : Dictionnaire : Arabe- Français = ... الهندسية

Dictionnaire général et scientifique de langue et 

termes renferme les termes scientifi 

12522 

عربي -القاموس : قاموس عام : روسي   15056 

روسي -القاموس : قاموس عام:عربي   15057 

 8661 القاموس الجديد للطالب : معجم عربي مدرسي ألفبائي

انكليزي -القاموس الحديث للطالب : عربي  = A current 

dictionary for students : Arabic- English 
12722 

انكليزي  -القاموس الحديث للطالب المزدوج : عربي  = A 

current dictionary for students dabble ( English - 

Arabic 

12718 

 -الصناعات التقليدية -الفندقة -القاموس السياحي : السياحة

إنجليزي -عربي  -المسكوكات السياحية: فرنسي -األطعمة  
14488 

 6543 القاموس السياسي

عربي -القاموس الشامل في األفعال المركبة : إنجليزي   10689 

 4568 القاموس الفقهي : لغة و اصطالحا

 7087 القاموس المحيط 

األولالقاموس المحيط : الجزء   7086 



 4163 القاموس المحيط : الجزء الثالث

عربي-فرنسي، فرنسي-القاموس المزدوج : عربي  = 

Dictionnaire bilingue:arabe -français/ français -

arabe 

10068 

عربي : قاموس عام  -فرنسي / فرنسي -القاموس المزدوج:عربي
يةعلمي: يتضمن المصطلحات العلمية الطبية والرياض-لغوي ... = 

Le Dictionnaire :Bilingue. Arabe - Français/ 

Français - Arabe 

14416 

عربي ) -القاموس الموسوعي اإلداري : ( عربي   7973 

 10309 القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان 

عربي -القاموس الوسيط : قاموس انكليزي   = Al - waseet: A 

current English - Arabic dictionary 
12726 

علمي. يتضمن  -فرنسي : قاموس عام: لغوي-القاموس عربي
 Le = ..... المصطلحات العلمية الطبية و الرياضية و الفيزيائية

dictionnaire : Arabe- Français: dictionnaire 

général, linguistique technique, et scientifique..... 

14415 

 7306 القاموس و اللغة العربية المعاصرة

 12661 القبائل العربية في المغرب : في عصري الموحدين و بني مرين 

 9896 القبطية العربية : دراسة مقارنة بين لغتين قريبتين شقيقتين

فرنسي -القدر مغامرات في الشرق : قصة شرقية: عربي   = 

Zadig ou La Destinée 
13154 

القدرات العقلية واثرها في تنمية التحصل الدراسي لدى طالب :  
انموذجا-السنة االولى جامعي  - 

14784 

 14544 القدس في الخطاب الشعري و الخطاب الشعري العبري الحديث

 12796 شعر : x القديس

اإلسالميةالقذف : بيان أركانه و عقوبته في الشريعة   9953 

 9954 القذف : بيان أركانه و عقوبته في الشريعة اإلسالمية

 4281 القراءات الشاذة 

 11299 القراءات القرآنية : في ضوء علم اللغة الحديث

القراءات القرآنية وأثرها في التوجيه اإلعرابي والداللي: دراسة  
 تطبيقية في آي القرآن الكريم 

9230 

العربية لكتاب فن الشعر ألرسطو طاليس القراءة   15111 

 9300 القراءة المعاصرة للتراث النقدي و البالغي : عبد الحكيم أنموذجا 

 15297 القراءة النسقية : سلطة البنية و وهم المحايثة

 15267 القراءة النسقية : سلطة البنية و وهم المحايثة الجزء األول 

 13010 القراءة النصية في األدب والفن 

 10559 القراءة في الخطاب األصولي : االستراتيجية و اإلجراء

 13640 القراءة و تنمية التفكر 

 13653 القراءة و توليد الداللة : تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي 

القراءة و دورها في تنمية قدرات التلميذ اللغوية : السنة الرابعة  
 إبتدائي أنموذجا 

14528 

 9585 القراءة وأثرها في التحصيل والتذوق األدبي

السنة الرابعة -القراءة ودورها في تنمية قدرات التلميذ اللغوية 
 ابتدائي انموذجا : السنة الرابعة ابتدائي انموذجا 

14532 



القرآن الكريم و أثره في تهذيب الشعر و النثر األدبيين : عصر  
 صدر اإلسالم 

11706 

القراءة الحداثية : دراسة تحليلية نقدية إلشكالية  القرآن الكريم و
 النص عند محمد أركون

6724 

القرآن الكريم و القراءة الحداثية : دراسة تحليلية نقدية إلشكالية 
 النص عند محمد أركون

6725 

القرآن الكريم و تفاعل المعانى : دراسة داللية لتعلق حرف الجر  
القرآن الكريم: الجزء األول بالفعل وأثره في المعنى في   

10090 

 14419 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية

 14420 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية

القرآن الكريم وتفاعل المعانى : دراسة داللية لتعلق حرف الجر  
 بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم 

10086 

 13989 القرآن في شهر القرآن 

 13991 القرآن في شهر القرآن 

 8296 القرآن و التشريع : قراءة جديدة في آيات األحكام

 8297 القرآن و التشريع : قراءة جديدة في آيات األحكام

القرآن و الضمان اإلجتماعي : شرح وجيز لألسس التي إحتواها 
 ...القرآن

10167 

لألسس التي إحتواها القرآن و الضمان اإلجتماعي : شرح وجيز 
 ...القرآن

10169 

 12172 القرآن و عالم الحيوان 

 12056 القرآن و قضايا اإلنسان

 13503 القرآن و معركة الوعي 

 The Monkey 15118 = القرد : قصة صينية

 11530 القرن التاسع عشر 

 14584 القرن الثامن عشر : عهد األنوار 

عشر : الجزء الرابعالقرنان السادس عشر و السابع   14585 

 9907 القريبة كاف : رواية

 6441 القرينة في البالغة العربية : دراسات بيانية

 12398 القرينة في اللغة العربية

القصائد الممنوعة لنزار قباني : قصائد تنشر ألول مرة في الحب  
 والسياسة

7808 

 14125 القصة الجزائرية المعاصرة

الحديثة في ضوء المنهج الشكليالقصة   14887 

 13284 القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي 

القصة العربية...عصر اإلبداع : دراسة للسرد القصصي في القرن 
 الرابع الهجري 

7596 

 10505 القصة القصيرة : دراسة نصية لتطور الشكل الفني

 14998 القصة ديوان العرب : قضايا و نماذج

القصة في األدبين العربي و الفارسي : رسالة الطير للغزالي و  
 " منطق الطير للعطار " أنموذجا

8348 

القصة و جدل النوع : رؤية توصيفية و ببليوجرافيا للقصة 
 القصيرة المصرية 

11174 



 4296 القصد و األمم في التعريف بأصول أنساب العرب و العجم

( تراكيبه و دالالته ) : دراسة بالغية  القصر في القرآن الكريم  8485 

القصص التوراتية في الشعر العبري الحديث : ( بياليك،  
 تشرنخوفسكي، كرينبرك ) 

7770 

 6560 القصص الشعبي العربي في كتب التراث

 12281 القصص الهادف 

2القصور الملكية و الحكايات الليلية : الج.  8026 

1الحكايات اليلية : الج. القصور الملكية و   8025 

القصيدة األندلسية خالل القرن الثامن الهجري : الظواهر و  
 القضايا و األبنية 

7771 

القصيدة العربية الحديثة : حساسية االنبثاقة الشعرية األولى : جيل  
 الرواد و الستينات

12291 

 12209 القصيدة الهجائية عند ابن عنين : الموقف و األداة

مكانة المرأة  -إعجاز القرآن  -القضاء والقدر : معجزات الرسول 
 في اإلسالم

6454 

مكانة المرأة في -إعجاز القرآن-القضاء والقدر : معجزات الرسول
 اإلسالم

6458 

القضايا الصرفية و النحوية في حاشية الباجورى على جوهرة  
 التوحيد : دراسة تحليلية في ضوء داللة النص 

12049 

 10469 القضايا النحوية عند المفسرين : البغوي نموذجا

 7152 القضايا النحوية في مخطوطات و كتب إعراب الحديث النبوي 

 5906 القضية الصحراوية في الصحف الوطنية : جريدة الصحراء الحرة

 11083 القطوف الدواني : في المفردات والعبارات والمعاني 

 10968 القلق

أداء الممثل المسرحي القلق في   11522 

 11333 القلم 

 4576 القلم لسان الحضارة

 9296 القمر يسقط خلف األسالك الشائكة

 12203 القنبلة

القواعد األساسية للغة العربية : حسب منهج متن األلفية إلبن مالك 
 و خالصة الشراح إلبن هشام و إبن عقيل و األشموني 

7758 

صرفا و نحوا و أساليبالقواعد الجامعة :   13199 

 11536 القواعد الصرف الصوتية بين القدماء و المحدثين 

 11295 القواعد العربية الميسرة

 7514 القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية

 7515 القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية

 7510 القواعد المعرفية اإلسالمية في ادب صدر االسالم

 13370 القواعد بالنصوص تحليال و تطبيقا

 6736 القوانين القرآنية للحضارات : دراسة قرآنية ألحداث التاريخ 

القول الفصل في رسم همزتي القطع و الفصل : بحث في  
 خصائص الكتابةى العربية و أهم أسسها

4371 

 5475 القيادة األخالقية



 5503 القيادة التربوية الحديثة

إدارة الجودة في التعليم العاليالقيادة و   5516 

 10460 القيادة و صنع التاريخ

 10928 القياس الفقهي وعالقته بالقياس النحوي

 15312 القياس النفسي

القياس في النحو : مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكرية ألبي 
 غلي الفارسي 

7831 

 6076 القياس في النحو العربي : نشأته و تطوره 

 14958 القياس و أثره في تنمية اللغة 

 SPSS 7666 القياس و التقويم : منظور تطبيقي مع نطبيقات برمجية

 4527 القياس و التقويم التربوي 

 4528 القياس و التقويم التربوي 

 7395 القياس و التقويم الصفي

 7238 القياس و التقويم في التعلم والتعليم

التقويم في التعلم والتعليمالقياس و   7240 

 9659 القياس و التقويم في الفن و التربية الفنية

 5751 القياس والتقويم في التربية و التعليم

 6181 القيرع : رواية

 14835 القيرع الزوفري و أعمال أخرى 

 13344 القيم األخالقية في معلقة إمرئ القيس 

األطفالالقيم اإلنسانية في أدب   13633 

القيم التربوية المتضمنة في النصوص التعليمية : السنة األولى 
دراسة ميدانية -أنموذجا  -الثانوية جذع مشترك آداب   

13213 

القيم السائدة في القصص الشعبية الكردية و العربية : دراسة  
 مقارنة

12396 

ابستيمولوجية في نقد  القيمة المعرفية في الخطاب النقدي : مقاربة 
 النقد الحديث

12461 

القيود الوافية في شرح الشافية لمحمد معين الدين بن كمال الدين 
ه : دراسة وتحقيق1134الفسائي ت  

4952 

 9145 الكآبة في أدب جبران خليل جبران

 13285 الكآبةعند أبي القاسم الشابي

خالدة لمستقبل واعد ، الفصل األول : رؤية  01الكاتب : العدد   4607 

 14519 الكاتب و المنفى 

الكاف األخضر...بين سحر الطبيعة وآثار اإلشير : روبورتاج  
 مصور

10219 

 12443 الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية 

 6510 الكافي في العروض و القوافي 

الكافي في علمي العروض و القوافي لشهاب الدين أبي العباس 
عباد بن شعيب القنائىأحمد بن  ... 

12201 

 7262 ( 1 ) :الكافية في النحو : الجزء األول

 7265 ( 3 - 2 ) :الكافية في النحو : الجزء الثاني

 7264 ( 5 - 4 ) : الكافية في النحو : الجزء الرابع



 7263 ( 7 - 6 ) :الكافية في النحو : الجزء السادس 

 7283 الكامل في اللغة و األدب

 4564 الكامل في اللغة و األدب : الجزء األول

 4403 الكامل في اللغة و األدب : الجزء الثالث

 4402 الكامل في اللغة و األدب : الجزء الثاني

 4565 الكامل في اللغة و األدب : الجزء الرابع 

 7681 الكامل في اللغة واألدب

 7280 الكامل في اللغة واألدب : الجزء األول

 7278 الكامل في اللغة واألدب : الجزء الثالث

 7281 الكامل في اللغة واألدب : الجزء الثاني

 7279 الكامل في اللغة واألدب : الجزء الرابع :الفهارس 

 7275 الكامل في اللغة واألدب : المجلد األول

 7282 الكامل في اللغة واألدب : المجلد الثاني

2الصرف:جالكامل في النحو و الصرف :   7632 

1الكامل في النحو و الصرف : النحو:ج  7633 

 11407 الكائن الذي يشبه المدينة : رواية 

 5923 الكبائر

 5924 الكبائر

 4674 الكتاب : أمس المكان اآلن : الجزء األول

 4676 الكتاب : أمس المكان اآلن : الجزء الثالث

الثانيالكتاب : أمس المكان اآلن : الجزء   4675 

 5294 الكتاب الثاني البيان والتبيين : الجزء األول

 5297 الكتاب الثاني البيان والتبيين : الجزء الثالث

 5293 الكتاب الثاني البيان والتبيين : الجزء الثاني

 5289 الكتاب الثاني البيان والتبيين : الجزء الرابع

للبروفيسور فهد سالم خليل الراشد الكتاب الذهبي : اعمال مهداة   14056 

الكتاب المدرسي بين القديم والحديث : دراسة مقارنة " السنة  
 " الرابعة أنموذجا

8330 

الكتاب المدرسي والوسائط اإللكترونية في تعليمية اللغة العربية :  
أنموذجا -السنة الثانية من التعليم المتوسط  -دراسة مقارنة   - 

13549 

 8367 الكتاب المصنف في األحاديث و اآلثار : المجلد الثامن 

المجلد السابع-الكتاب المصنف في األحاديث و االثار  8368 

 8370 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد التاسع

 8364 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد الخامس

ر : المجلد الخامسالكتاب المصنف في األحاديث واآلثا  8365 

 8366 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد الرابع 

 8369 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد السادس 

 8826 الكتابات األثرية في المساجد الجزائرية

 12126 الكتابات العربية حتى القرن السادس الهجري

الدراسات اللسانية الغربية و العربية الكتابة الصوتية في   6797 

 12509 ...الكتابة العربية الصحيحة : إمالئيا...ونحويا...ولغويا...وصياغة



 10635 الكتابة العربية و فنونها 

 7190 الكتابة النسوية : التلقي، الخطاب و التمثالت 

 8014 الكتابة بماء الذهب و الكتابة بماء الخشب : مقاالت 

 5926 الكتابة في الشرق األدنى القديم من الرمز إلى األبجدية

 13630 الكتابة و التناسخ : مفهوم المؤلف في الثقافة العربية

 9034 الكرسي : رواية 

 13907 الكرنك

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل : 
 الجزء الثاني

5742 

التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل : الكشاف عن حقائق 
 الجزء الثاني

5745 

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل : 
 الجزء الثالث 

5743 

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل : 
 الجزء الثالث 

5746 

وجوه التأويل :  الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في
 الجزء الرابع 

5744 

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل : 
 الجزء الرابع 

5747 

 6222 الكشف عن الموهوبين فب االنشطة المدرسية 

الكفاءة التواصلية لمعلم اللغة العربية وانعكاساتها على العملية 
ال بتدائي انموذجا السنة الخامسة ا-التعليمية التعلمية :   

14779 

 // alkifayah fi ilm al-riwayah = الكفاية في علم الرواية

the basics of the prophetic hadith's narration 
5121 

 5178 الكفاية في علم الكتابة

 14477 الكالسيكية و األصول الفنية للدراما

التعريب و التدينالكالم على الكالم في التراث : مداخل لمقاصد    15166 

 15097 الكلمات المفاتيح : معجم ثقافي و مجتمعي

 12234 الكلمة العربية : كتابتها و نطقها 

 12115 الكلمة العربية : كتابتها و نطقها الجزء الثاني

 12117 الكلمة العربية : كتابتها ونطقها الجزء األول

 9489 الكلمة في القرآن الكريم

 11050 الكمبيوتر للمبتدئين : الجزء األول

الكمبيوتر مما يتكون وكيف يعمل : دروس وأعمال تطبيقية  
 Architecture des ordinateurs = مصححة

8325 

الكمبيوتر مما يتكون وكيف يعمل : دروس وأعمال تطبيقية  
 Architecture des ordinateurs = مصححة

8326 

 7984 الكنايات العامة 

 13493 الكناية في البالغة العربية

 14244 الكناية في شعر المتنبي 

 7726 الكناية و التعريض 

 5257 الكناية والتعريض 

 6008 الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية : الجزء األول



الكواكب الزاهرة في اجتماع األولياء يقظة بسيد الدنيا واآلخرة  
 صلى هللا عليه و سلم 

8636 

ن في القرآن الكريم : إشارات علمية تدعو إلى اإليمانالكو  7855 

 7856 الكون في القرآن الكريم : إشارات علمية تدعو إلى اإليمان

 13277 الكون في القرآن الكريم : دراسة مقارنة

 9895 الالتينية العربية : دراسة لغوية مقارنة

 14596 الإلرشاد النفسي لذوي الإلحتياجات الخاصة 

الالشعور الكولونيالي في أعمال الروائي ألبير كامو" : الغريب  
 والطاعون 

10964 

الآللئ السندسية في الفضائل السنوسية : وهو مختصر كتاب  
 المواهب القدسية في المناقب السنوسية

5222 

 15075 الآلليات الحجاجية في القرآن الكريم : سورة غافر أنموذجا

المزحلقة في القران الكريمالالم   5602 

 5605 الالم المزحلقة في القران الكريم

 11438 الالمركزية في التعليم : رؤية جديدة

 11034 الالمركزية في التعليم : متطلبات اإلعداد المؤسسي

 6540 اللباب في النحو 

 14399 اللحظة الجمالية في النقد األدبي

ال يلزم" ألبي العالء المعري : المجلد اللزوميات : ديوان "لزوم ما 
 األول

7504 

اللزوميات : ديوان "لزوم ما ال يلزم" ألبي العالء المعري : المجلد 
 الثاني

7505 

 12539 اللسان العربي و إشكالية التلقي 

-المنهج-اللسان العربي وقضايا العصر : رؤية علمية في الفهم 

التحليل -التعليم  -لخصائص ا  
10894 

 10083 اللسان ميزان بين الصمت و الكالم

 11810 اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي

 8582 اللسان و علومه في مقدمة ابن خلدون

 8979 اللسانيات : اتجاهاتها وقضايها الراهنة

4اللسانيات : العدد   = al - lisaniyyat 14357 

5اللسانيات : العدد   = al- lisaniyyat 14358 

6اللسانيات : العدد   = al - lisaniyyat 14356 

 al -lisaniyyat 14165 = اللسانيات : العدد الثاني و العشرون

 al - lisaniyyat 14164 = اللسانيات : العددان التاسع عشر و العشرون

 4697 اللسانيات : المجال، و الوظيفة، و المنهج

- al = اللسانيات : المجلد الرابع و العشرون ، العدد األول

lisaniyyat 
14166 

2اللسانيات : المجلد الرابع و العشرون ، العدد   = al- 

lisaniyyat 
14167 

 9086 اللسانيات : النشأة و التطور

 14622 اللسانيات : النشأة و التطور

لمنهجية اللسانيات : منطلقاتها النظرية و تعميقاتها ا  8685 



 13704 اللسانيات االجتماعية عند العرب

 14121 اللسانيات األسلوبية 

 12901 اللسانيات البنيوية : منهجيات و إتجاهات

 11285 اللسانيات التطبيقية : التعليمية قديما و حاضرا

 11040 اللسانيات التطبيقية و الملكات اللغوية : حدود الواقع وآفاق التوقع 

 4633 اللسانيات التواصلية و جذورها في التراث النحوي العربي 

 5993 اللسانيات التوليدية : من التفسير إلى ما وراء التفسير

 14122 اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي

 13976 اللسانيات الحاسوبية العربية

الثوابت النظرية و  اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللية : بعص 
 اإلجرائية

8956 

 6973 اللسانيات العربية و اإلضمار : دراسة تركيبية داللية

 10432 اللسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل 

اللسانيات النصية وإسهاماتها في تعليمية النصوص األدبية : السنة  
أنموذجا -األولى من التعليم الثانوي   - 

12947 

لوظيفية : مدخل نظرياللسانيات ا  7291 

 7290 اللسانيات الوظيفية المقارنة : دراسة في التنميط و التطور 

 12899 اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : حفريات النشأة والتكوين

اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : دراسة تحليلية نقدية في 
 قضايا التلقي وإشكاالته

12537 

 13256 اللسانيات و آفاق الدرس اللغوي

اللسانيات و الحضارة : مساهمة في طرح علم القضايا و انشاء 
 المفاهيم

12763 

 12762 اللسانيات و الداللة 

اللسانيات و الديداكتيك : نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية 
 إلى المعرفة المدرسية 

7932 

جهود في اللغة و التحقيق اللسانيات و الصوتيات :   5871 

 10909 اللسانيات و المستوى الصوتى و الداللي : في علم اللغة المعاصر 

 8751 اللسانيات و تحليل النصوص

 8750 اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري

اللسانيات و علم اللغة الحديث : الواو: دراسة صوتية صرفية  
 نحوية 

9216 

م اللغة الحديث : تطبيق على تجويد القرآن الكريماللسانيات و عل  9435 

 12957 اللسانيات والرواية

 9633 اللسانيات وعلم اللغة المعاصر وعالقته بالعلوم اإلنسانية

 13878 اللص و الكالب 

 11962 اللعب بين النظرية والتطبيق 

 6233 اللعب عند األطفال و تطبيقاته التربوية

والطفولة اللعب   10462 

 8074 اللغات اإلفريقية و تعليم الجماهير 

  -مهاراتها    -نظرياتها  -قضاياها  -مشكالتها  -اللغة : خصائصها 

تقييم نعلمها   -مداخل تعليمها   
8705 



اللغة اإلبداعية : دراسة أسلوبية ألعمال جبران خليل جبران  
 العربية

7232 

 9350 اللغة األم 

  -التعليمية في تدريس المادة العلمية : كتاب الرياضيات  اللغة 

" السنة الخامسة ابتدائي -أنموذجا   " 
14214 

 8312 اللغة الجامعة

أنموذجا -اللغة الرمزية في الشعر الصوفي : إبن عربي   - 13676 

 6842 اللغة الشاعرة 

والضرورة  اللغة الشعرية عند النحاة : دراسة للشاهد الشعري 
 الشعرية في النحو العربي 

13106 

 15234 اللغة الشعرية و تجلياتها في الرواية العربية

 6159 اللغة العربية

 7649 اللغة العربية

 9360 اللغة العربية : إرث وارتقاء حياة 

 8656 اللغة العربية : أسئلة التطور الذاتي و المستقبل 

العامة اللغة العربية : الثقافة   14846 

الثالثي الثاني -اللغة العربية : العدد األربعون   7358 

 7342 اللغة العربية : العدد التاسع عشر 

السداسي الثاني -اللغة العربية : العدد التاسع و العشرون   7350 

 7331 اللغة العربية : العدد الثالث 

 7336 اللغة العربية : العدد الثالث عشر 

العربية : العدد الثالث و الثالثوناللغة   7353 

 7341 اللغة العربية : العدد الثامن عشر 

الثالثي الرابع -اللغة العربية : العدد الثامن و الثالثون   7357 

السداسي األول  -اللغة العربية : العدد الثامن و العشرون   7349 

السداسي األول  -اللغة العربية : العدد الثاني و الثالثون   7352 

السداسي األول  -اللغة العربية : العدد الثاني و العشرون   7344 

السداسي األول  -اللغة العربية : العدد الثالثون   7351 

 7333 اللغة العربية : العدد الخامس

 7338 اللغة العربية : العدد الخامس عشر

الثالثي األول  -اللغة العربية : العدد الخامس و الثالثون   7354 

السداسي الثاني  -اللغة العربية : العدد الخامس و العشرون   7346 

 7332 اللغة العربية : العدد الرابع

 7337 اللغة العربية : العدد الرابع عشر 

السداسي األول  -اللغة العربية : العدد الرابع و العشرون   7345 

 7340 اللغة العربية : العدد السابع عشر 

الثالثي الثالث  -اللغة العربية : العدد السابع و الثالثون   7356 

السداسي الثاني -اللغة العربية : العدد السابع و العشرون   7348 

 7339 اللغة العربية : العدد السادس عشر

الثالثي الثاني  -اللغة العربية : العدد السادس و الثالثون   7355 

السداسي األول  -العدد السادس و العشرون اللغة العربية :   7347 

 7334 اللغة العربية : العدد العاشر 



السداسي الثاني -اللغة العربية : العدد العشرون   7343 

الثالثي الثالث  -اللغة العربية : العدد الواحد و األربعو ن  7359 

 4863 اللغة العربية : دراسات تطبيقية

دراسات تطبيقيةاللغة العربية :   7486 

 11632 اللغة العربية : دراسات في اللغة و النحو و األدب 

 12267 اللغة العربية : دراسات في علوم اللغة 

 7335 اللغة العربية : عدد ممتاز

 14990 اللغة العربية : قراءة و كتابة 

نصوص -تدريبات  -اللغة العربية : قواعد   9278 

مستوياتها و أداؤها الوظيفي و قضاياهااللغة العربية :   8092 

 9553 اللغة العربية : معناها و مبناها 

 5866 اللغة العربية : مناهجها و طرائق تدريسها 

 10629 اللغة العربية : منهجية وظيفية 

 12460 اللغة العربية : مهارات عامة

 7652 اللغة العربية : مهارات لغوية و تذوق األدب العربي

 11932 اللغة العربية : نصوص مختارة و قواعد ضرورية للصحة اللغوية

1اللغة العربية   12723 

: مهارات اتصال 1اللغة العربية   11592 

101اللغة العربية   6502 

2اللغة العربية   14765 

 8306 اللغة العربية العلمية

دورها اللغة العربية بين األصالة و المعاصرة : خصائصها و 
 الحضاري وإنتصارها 

15279 

 7307 اللغة العربية بين التهجين و التهذيب : االسباب و العالج 

 7539 اللغة العربية رؤية علمية وبعد جديد

 9980 اللغة العربية على مدارج القرن الواحد و العشرين

 14037 اللغة العربية في التعليم الجامعي بين الواقع و المأمول

ربية في الصحافة المكتوبةاللغة الع  7319 

 9498 اللغة العربية في العصر الحديث : قضايا ومشكالت 

 7604 اللغة العربية في العصر الحديث : قيم الثبوت و قوى التحول

 14418 اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم

استعمال  اللغة العربية في قطاع الفالحة : اللغة العربية و تحديات 
 المصطلحات التقنية في مجال الفالحة

7317 

اللغة العربية في مرآة اآلخر : مثل من صورة العربية في  
 اللسانيات األمريكية

7609 

اللغة العربية في مواكبة التفكير العلمي أو من وحي مجلة المباحث 
1948-1944التونسية :   

11244 

ة و كتابةاللغة العربية لغير الناطقين بها : محادث  = Arabic 

language: for non arabic speakers 
7653 

 10407 اللغة العربية من فنون النثر العربي

 6908 اللغة العربية و أسئلة العصر 

 7251 اللغة العربية و الترجمة : أعمال ملتقى 



 7315 اللغة العربية و التقانات الجديدة : الجزء األول 

التقانات الجديدة : الجزء الثانياللغة العربية و   7316 

 13977 اللغة العربية و الحاسوب

 13273 اللغة العربية و الخط و أماكن العلم و المكتبات الترجمة و آثارها 

 7360 اللغة العربية و تحديات اإلدارة اإللكترونية : ندوة 

األساسية األولى اللغة العربية و طرائق تدريسها : لطلبة المرحلة   11680 

اللغة العربية و عالقتها ببقية اللغات السامية : دراسة تارخية  
 مقارنة

11907 

 4961 اللغة العربية و كيف ننهض بها نطقا و كتابة

 5806 اللغة العربية و مهاراتها في المستوى الجامعي لغير المتخصصين

 7658 اللغة العربية و مواكبة روح العصر

 5461 اللغة العربية و وسائل اإلتصال الحديثة

اللغة العربية وأبناؤها : أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلبة في 
 اللغة العربية

7607 

اللغة العربية والقراءات القرآنية : مستويات القراءة القرآنية وأثرها 
 في استعمال اللغة العربية 

8663 

مستويات القراءة القرآنية وأثرها  اللغة العربية والقراءات القرآنية : 
 في إستعمال اللغة العربية 

9332 

 7500 اللغة العليا : دراسات نقدية في لغة الشعر 

 12434 اللغة الفصحى و العامية 

 11430 اللغة الوظيفية و االتصال

 12469 اللغة بين الثابت و المتغير : دراسات نصية

والوصفيةاللغة بين المعيارية   9555 

 6326 اللغة بين النظرية و التطبيق

 9313 " اللغة في اإل شهار : " جريدة الخبر أنموذجا

: ندوة األستاذ   16اللغة و االدب : العدد   14360 

18اللغة و األدب : العدد   14361 

23اللغة و األدب : العدد   13299 

24اللغة و األدب : العدد   13301 

26األدب : العدد اللغة و   13302 

21اللغة و األدب : العدد عدد خاص بأعمال الملتقى التاسع لعلم   : 
2012افريل  25،  24،  23النص و السياق أيام   

13300 

 8456 اللغة و األسلوب : دراسة 

 13527 اللغة و اإلنترنت 

اللغة و التأويل : مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل 
 العربي اإلسالمي

14679 

 12548 اللغة و التفكير الناقد : أسس نظريةو إستراتجيات تدريسية

 14109 اللغة و التواصل : اقترابات لسانية للتواصلين :الشفهي و الكتابي

 5736 اللغة و التواصل في رحاب الجامعة

 5737 اللغة و التواصل في رحاب الجامعة

حفريات لغوية في الذكورة و األنوثة اللغة و الجنس :   8110 



اللغة و الداللة : معجم في اللغة العربية و وظائفها و تقنياتها  
 التعبيرية مع نماذج تطبيقية وفق المنهجية الجديدة

13767 

اللغة و الفكر و العالم : دراسة في النسبية اللغوية بين الفرضية و 
 التحقق

13861 

أبحاث في التداخل و التقريب اللغة و الكالم :    13543 

 Language and linguistics 13749 : اللغة و اللغويات

 5184 اللغة و المتغير الثقافي : الواقع و المستقبل 

 5124 اللغة و المجتمع

 12220 اللغة و المرآة : أطروحات عربية في التحليل النفسي 

 9123 اللغة و المسؤولية 

ث في المفارقاتاللغة و المنطق : بح  5028 

 7659 اللغة و أنظمتها : بين القدماء و المحدثين 

 5936 اللغة و علوم المجتمع

 13090 اللغة و معركة الهوية في الجزائر

 12644 اللغة واختالف الجنسين 

 9442 اللغة واإلتصال في الخطاب متعدد المعاني

: ملتقى علم النص  15اللغة واألدب : العدد   14359 

 14901 اللغة والحياة و الطبيعة البشرية 

اللغة والداللة : معجم: في اللغة العربية ووظائفها وتقنياتها  
 التعبيرية (مع نماذج تطبيقية وفق المنهجية الجريدة) 

13771 

اللغة والشريعة : أثر النحو والبالغة في األحكام الفقهية بداية 
نموذجا -المقتصدالمجتهد ونهاية   

5976 

اللغة والشريعة : أثر النحو والبالغة في األحكام الفقهية بداية 
نموذجا -المجتهد ونهاية المقتصد  

5977 

 8865 اللغة واللهجات العربية القديمة : دراسة في المستوى الصوتي 

 15002 اللغة والمجتمع

ات "السنة  اللغةالتعليمية في تدريس المادة العلمية : كتاب الرياضي
 "الخامسة إبتدائي

15084 

اللفظ و المعنى في الحديث النبوي الشريف: دراسة لبعض 
 األحاديث 

15154 

اللمسات األسلوبية في شعر صالح عبد الصبور " قصيدة الشيء  
 " الحزين

11584 

اللمع على نظم البدع و يليه اقامة البراهين العظام على نفي 
اإلسالم و يليه أنفس درة في مسألة الهجرة و  التعصب الديني في 

 يليه تنبيه المغتربين و الرد على اخوان الشياطين و يليه الحقائق
7252 

 8415 اللمع في العربية 

 8416 اللمع في اللغة العربية 

 7944 هللا و اإلنسان في القرآن : علم داللة الرؤية القرآنية للعالم 

 14390 اللهب المقدس

 4204 اللهجات العربية : دراسة وصفية تحليلية في الممنوع من الصرف

 12849 اللهجات العربية : لهجة قبيلة أسد 

 10398 اللهجات العربية القديمة : في غرب الجزيرة العربية

 6912 اللهجات العربية في الضرورة الشعرية



 5939 اللهجات العربية في القراءات القرآنية

بية و الثراء اللغوي اللهجات العر  6189 

 9858 اللهجات العربية و القراءات القرآنية : دراسة في البحر المحيط

أنموذجا -اللهجات العربية و صلتها بالفصحى: منطوق المدية   - 10475 

 13056 اللهجات و أسلوب دراستها

اللهجة التواتية الجزائرية : معجمها، بالغتها، امثالها و حكمها،  
 عيون اشعارها

9322 

اللهجة العربية الثمودية : دراسة تاريخية مقارنة في األصوات و 
 األبنية و الدالالت في ضوء الفصحى و اللغات السامية

6103 

اللهجة القطرية الحديثة : مع دراسة لبعض الظواهر و صلتها 
 باللهجات العربية القديمة

12935 

لعربيةاللواصق االشتقاقية و دالالتها في ا  9917 

 9402 اللون لعبة سيميائية : بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري

 Colours and = اللون و الحركة في تجارب تشكيلية مختارة

Movement In Selected art Works 
5738 

اللون و داللته الموضوعية و الفنية في الشعر األندلسي : من  
العربيعصر المرابطين حتى نهاية الحكم   

6207 

 6158 اللون و داللته في الشعر : الشعر األردني نموذجا 

 14830 الليل في الشعر الجاهلي 

 10283 الليلة المتوحشة : رواية 

 La nuit sauvage : Roman 10284 = الليلة المتوحشة : قصص

 8024 ألم وأمل حول مرضى القصور الكلوي : روبورتاج مصور

لإلمام الشهيد حسن البناالمأثورات :   7255 

  -المادة اللغوية في المعاجم القديمة : لسان العرب البن منظور 

= خالد سراج -انموذجا   
10477 

 11039 المأزق المحير : سلسلة قصص 

 8323 المازيغيات 

المباحث اللغوية و أثرها في أصول الفقه : دراسة في كتاب شرح 
لىجمع الجوامع ل جالل الدين المح   

12053 

 7455 المبادئ الديموقراطية للمدارس 

عربي-المبرق : قاموس موسوعي لإلعالم و اإلتصال فرنسي  = 

El- Moubriq dictionnaire encyclopedique de 

l'information et de la communication 

4170 

 11120 المبسط في شرح قواعد اللغة العربية

 4381 المبسط في فن النحو 

 5928 المبني للمجهول و تراكيبه و داللته في القرآن العظيم

 4274 المبهج في تفسير أسماء ديوان الحماسة

متجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيحال الجزء   :
 الثاني

7287 

المتجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح:الجزء  
 األول

7288 

المتخيل الروائي : سلطة المرجع و انفتاح الرؤيا : دراسة في  
 تجربة إبراهيم نصر هللا الروائية

12294 



مقاربات نقدية في التناص و الرؤى و الداللة المتخيل السردي :   4220 

 6584 المترجل في شرح القالدة النمطية في توشيح الدريدية 

 5608 المتشابه اللفظي في شواهد سيبويه النثرية والمعنى

 13656 المتعلق في شرح المذهب المعلق : شرح معلقة عمر بن كلثوم 

دارسنا : تنميتهم وجدانيا المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم في م
 و علميا و معرفيا 

5463 

المتقن في تبسيط قواعد اللغة العربية لطالب المدارس في المرحلة 
 اإلبتدائية 

6531 

 El motkan the = المتقن: معجم مصور : عربي انجليزي

illustrated scool dictionary arabic - english 
12742 

المتممات في التراكيب وأثرها في فهم المعني : دراسة تطبيقية في 
 القرآن الكريم

10122 

إنكليزي -المتنافسان : عربي   11405 

 11369 المتنبي : أمة في رجل 

 14813 المتنبي : شعر الحماسة و الحكمة

 5554 المتنبي في معيار النقد البالغي

 7791 المتنبي و التجربة الجمالية عند العرب : تلقي القدماء لشعره 

 14861 المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي 

المتوقع و الالمتوقع في شعر المتنبي : مقاربة نصية في ضوء  
 نظرية التلقي و التأويل

4213 

أنموذجا -التعليمي : متن اآلجرومية المتون النحوية و بعدها   - 8805 

 14029 المثاقفة العربية بين داعي التفاعل و مسعى التماثل

المثاقفة في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب السوداني "  
 الطيب صالح 

4659 

 10014 المثاقفة و المنهج في النقد األدبي : مساهمة في نقد النقد

المثال النحوي و دوره في تعليمية اللغة العربية من خالل الكتب 
 -التعليمية : كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط 
 - أنموذجا

10509 

 7177 المثقاف في النقد األدبي : تحليل وتعليل, وتدليل, وتأصيل

ف) لـ: " المثقف العربي في الرؤية النقدية المعاصرة (صورة المثق
 إدوارد سعيد " نموذجا

11712 

 6919 المثل و اللغز العاميان

 6031 المثنوي : الكتاب الثاني 

 6032 المثنوي : الكتاب الرابع

المجاز اللغوي في لسان العرب البن منظور : دراسة بالغية  
 تحليلية

14924 

  -المجاز اللغوي وأثره في اإلعجاز القرآني : سورة يوسف 

 - أنموذجا
8262 

 4392 المجاز المرسل و الكناية : األبعاد المعرفية و الجمالية 

 8133 المجاز بين اإلثبات و اإلنكار 

األربعين  -المجاز في الحديث النبوي الشريف : دراسة بالغية 
" أنموذجا -النووية   " 

8996 



المجاز في القرآن الكريم بين اإلثبات والنفي عند علماء العرب 
لقدامى ا  

14429 

 5378 المجاز و أثره في الدرس اللغوي 

 10379 المجاهد شعواطي أحمد كفاح ونضال 

 6820 المجاهدة الجزائرية : ( و اإلرهاب االستعماري ) 

المجايلة التاريخية فلسفة التكوين : نظرية رؤيوية في المعرفة 
 العربية اإلسالمية 

5397 

 cinq fragments du désert 8732 = المجتزءات الخمس للصحراء

المجتمع الجزائري في مخبر اإليديولوجية الكولينالية : مقاومة  
 القبائل لإلدماج و التفكيك و فشل مشاريع التنصير و التجنيس 

11268 

 11546 المجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العثماني 

العربية المجتمع المدني وترقية إستعمال اللغة   7302 

المجتمعات اإلسالمية في القرن األول : نشأتها، مقوماتها، تطورها 
 اللغوي واألدبي

11464 

 14435 المجرى األسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصر 

 TR 14362 = 4المجلة األدبية و الثقافية و اللغوية : العدد 

سائل المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : الر  7168 

 7166 المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : الشعر 

 9266 المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : العربية

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : المعربة عن  
 اإلنكليزية 

9267 

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : نصوص خارج  
 المجموعة

7167 

 15120 المجهزات و الحاسبات الدقيقة لطلبة الهندسة و الفنيين

 8047 المحاورة : مقاربة تداولية

المحتوى الصرفي المقرر لسنة الخامسة من التعليم اإلبتدائي :  
 دراسة وصفية تحليلية 

14818 

المحراب : رسائل إلى صانعة الحياة السعيدة وبذيله الرقية  
ق الكتاب والسنة الصحيحةالشرعية وف  

7527 

المحرر في النحو: لعمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي (ت 
ه) : المجلد األول702  

7775 

المحرر في النحو: لعمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي (ت 
ه) : المجلد الثالث 702  

7773 

المحرر في النحو: لعمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي (ت 
المجلد الثانيه) : 702  

7774 

المحظور اللغوي و المحسن اللفظي : دراسة تأصيلية داللية في  
 القرآن الكريم

4447 

 5447 المحقور : مسرحية مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري 

 8217 المحكم : في أصول الكلمات العامية

 4669 المحيط األسود 

 13036 المختار : معجم وجيز في المعاني

 5267 المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع 

 9287 المختصر في أصوات اللغة العربية : دراسة نظرية و تطبيقية 



 5730 المختصر في النحو المسمى الزهور الندية في الدروس النحوية

 9638 المختصر في تاريخ البالغة 

 9654 المختصر في تاريخ البالغة 

ئر : من عهد الفينيقيين الى خروج  المختصر في تاريخ الجزا
م)  1962-ق.م 814الفرنسيين(  

13045 

 9564 المختصر في قواعد اللغة العربية والمهارات اللغوية

 4242 المخصص : الجزء االول

 8372 المخصص : الجزء الثالث 

 4249 المخصص : الجزء الثامن 

 4243 المخصص : الجزء الثاني

الخامس المخصص : الجزء   4246 

 4245 المخصص : الجزء الرابع 

 4248 المخصص : الجزء السابع 

 4247 المخصص : الجزء السادس 

 4244 المخصصة : الجزء الثالث

 12996 المداخل و التعريفات في المعجم الوسيط 

 11452 المدارات : نصوص شعرية 

 13947 المدارس الصوتية عند العرب : النشأة و التطور 

 11994 المدارس المعجمية : دراسة في البنية التركيبية 

 14057 المدارس المعجمية و مستقبل المعجم العربي

 5487 المدارس النحوية 

 6203 المدارس النحوية 

 11723 المدارس النحوية 

 12202 المدارس النقدية المعاصرة : اللغة وعالقتها بالنقد اللسانياتى 

لكريم : دراسة موضوعية تبحث في بالغية المدح والذم في القرآن ا
 وأساليب المدح العقائدي

5648 

المدخل اللغوي، و اإلتجاهات الحديثة لتدريس األدب في النظام 
 التعليمي 

12415 

 8767 المدخل النحوي : تطبيق و تدريب في النحو العربي

 8240 المدخل إلى البحث اللغوي 

بالكفاءاتالمدخل إلى التدريس   9459 

 9460 المدخل إلى التدريس بالكفاءات

 5686 المدخل إلى التربية الخاصة 

 5688 المدخل إلى التربية الخاصة 

المدخل إلى الصوتيات تاريخا : جهود متعاقبة عبر العصور من 
 الفرعونية إلى العصر الحديث

10898 

الكريم المدخل إلى النحو و البالغة في إعجاز القرآن   10895 

 7215 المدخل إلى تحليل النص األدبي و علم العروض 

 12805 المدخل إلى تحليل النص األدبي و علم العروض 

 11178 المدخل إلى تذوق النص األدبي

 4409 المدخل إلى دراسة النحو العربي 

 12804 المدخل إلى علم األسلوبية و البالغة العربية 



األلسنية الحديثالمدخل إلى علم    9308 

 14243 المدخل الى علم االنثروبولوجيا

 12153 المدخل إلى علم الصرف 

 4374 المدخل إلى علم اللغة 

 9032 المدخل إلى علم اللغة 

 11977 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي

 6743 المدخل إلى علم النفس العام 

المعرفي المدخل إلى علم النفس   8252 

 4498 المدخل إلى فنون النثر األدبي الحديث و مهاراته التعبيرية 

 8018 المدخل إلى مصادر اللغة العربية

 13200 المدخل إلى مناهج البحث العلمي

 13343 المدخل إلى مناهج النقد المعاصر 

 5872 المدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال 

االجتماع المعاصرالمدخل في علم   11258 

 4497 المدخل لدراسة البالغة العربية

 6439 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي : تاريخه و مصادره و نظرياته 
 العامة

4180 

المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي : تاريخه و مصادره و نظرياته 
 العامة

4181 

مية والفقه : مصادر اإلثبات واألدلة المدخل للشريعة اإلسال
 االجتهادية:الكتاب األول 

5020 

المدخل للشريعة اإلسالمية والفقه : مصادر اإلثبات واألدلة 
 االجتهادية:الكتاب األول 

5021 

المدخل للشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي : مدى حجية األدلة  
 اإلجتهادية:الكتاب الثاني 

5022 

اللسانية المعاصرةالمدراس   8974 

 8006 المدرب المتميز : فن إيصال الرسالة التدريبية 

 7541 المدرسة اإللكترونية و دور اإلنترنت في التعليم : رؤية تربوية

 7542 المدرسة اإللكترونية و دور اإلنترنت في التعليم : رؤية تربوية

ارنة في المدرسة البنيوية والمدرسة التوليدية التحويلية : مق
 موضوع الدراسة اللسانية و هدفها

14506 

 9818 المدرسة التاريخية في النقد العربي الحديث

المدرسة الجزائرية من األهداف إلى الكفاءات : دراسة في كتاب 
السنة الرابعة إبتدائي أنموذجا -مناهج اللغة العربية   - 

15083 

 10917 المدرسة و المجتمع

المنطوق في المنتجات الثقافية في الجنوب الجزائري :  المدون و 
 P.N.R حصيلة النشاط و الحصيلة العلمية لمشروع البحث

14022 

 Blogging 14657 : المدونات

 15296 " المديح النبوي في ديوان " محمد ابن مسايب

المديح في الشعر العباسي بين التكسب و اإلبداع بين التكسب و  
الفكري : دراسة موازية بين أبي تمام و أبي الطيب اإلبداع   

9576 

1925-1962المدينة في الشعر العربي : الجزائر نموذجا   4176 



 7233 المذاهب النقدية الحديثة : مدخل فلسفي

 14912 المذكر و المؤنث إلبن التسترى الكاتب 

 7181 المذكر والمؤنث 

الحديث : إيليا أبو  المذهب الرومانسي و أثره في األدب العربي
 ماضي " أنموذجا " ( قصيدة الطين )

13287 

المرأة العاملة في المجتمع الجزائري : دراسة استطالعية للمجتمع 
 المداني

8957 

المرأة العاملة في المحالت التجارية و دورها في ترويج المنتوج :  
 دراسة ميدانية لعينة من البائعات لمدينة المدية

13511 

 7067 المرأة العربية و اإلبداع الشعري

 CD 8949 +المرأة المطلقة تحت الميكروسكوب

المرأة عبر التاريخ البشري : الحضارات 
نة.البوذيون.الصينيون.اليونانيون.روما  القديمة.العبرانيون.الفراع

 القديمة.المسيحيون.الجاهليون.اإلسالم
9279 

 -"عبرالزهور واألشواك المرأة في األ دب النسوي الجزائري في 

لزهور ونيسي  -انموذجا  -مسار امرأة "   
8785 

ه 484 -400المرأة في الشعر األندلسي : عصر الطوائف من سنة   12558 

 7118 المرأة في منظومة األمم المتحدة : رؤية إسالمية

 7119 المرأة في منظومة األمم المتحدة : رؤية إسالمية

تحديات و إشكالياتالمرأة و اإلعالم :   12069 

 9777 المرأة و الجمال و الحب في لغة العرب

 9778 المرأة و الجمال و الحب في لغة العرب

 14308 المرأة و السرد 

 6966 المرأة واللغة 

 5547 المرأة وحقوقها في اإلسالم

 13900 المرايا

 12419 المرايا المتجاورة : دراسة في نقد طه حسين

2 - 1المرجع األساسي في النحو العربي   12233 

أساسيات قاعدة  : DBASE IV المرجع األساسي لقاعدة البيانات
 البيانات 

4397 

المرجع التطبيقي الحديث في اللغة العربية : نصوص أدبية.  
 منهجية حديثة

13477 

 12597 المرجع السهل في قواعد النحو العربي 

الوافي في التعبير: اإلبداعي والوظيفي : للتعليم المرجع اللغوي 
 العام والجامعي

5973 

 4734 المرجع في أدب األطفال 

 10472 المرجع في أدب األطفال 

 4513 المرجع في اإلشراف التربوي و العملية اإلشرافية 

المرجع في العلمانية : حقيقة العلمانية والصراع بين اإلسالميين 
االول والعلمانيين: الجزء  

13806 

المرجع في العلمانية : حقيقة العلمانية والصراع بين اإلسالميين 
 والعلمانيين: الجزء الثاني

13807 

 5572 المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومها 



 15309 المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب : من النظرية إلى التطبيق

البحوث : التربوية و النفسيةالمرجع في مناهج   11336 

 11278 المرجع و الداللة في الفكر اللساني الحديث

المرجعيات في النقد و األدب و اللغة : مؤتمر النقد الدولي الثالث  
م : المجلد األول 2010تموز  29-27عشر   

9237 

المرجعيات في النقد و األدب و اللغة : مؤتمر النقد الدولي الثالث  
م : المجلد الثاني 2010تموز  29-72عشر   

9238 

المرشد األدبي الحديث للمراحل التعليمية : الجامعية والثانوية 
 والمتوسطة وفق المنهجية الحديثة

13475 

 7050 المرشد الحديث في التربية العملية و التدريس المصغر 

المرشد المعاصر : إلى أحدث طرائق التدريس وفق معايير  
 المناهج الدولية 

13820 

المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدريس وفق معايير المناهج  
 الدولية 

13818 

 5596 المرشد المعين للسادة المعلمين على تعليم اللغة قراءة و تعبيرا 

 8538 المرشد الوافي في العروض و القوافي

 10067 المرشد إلى قواعد اللغة اإلنجليزية

ب النفسيالمرشد في الط  14733 

 4431 المرشد في قواعد اللغة العربية 

المرفوعات بين الفكر البصري و الكوفي من خالل دراسة تطبيقية 
 لنماذج من الذكر الحكيم

7941 

 5587 المركبات في العربية

المركز الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد بالمدية : اإلنجازات 
 والتطلعات 

8807 

الدولي للصحافة بين االحترافية والجودة المركز   10929 

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
 نوفمبر 

9318 

 12275 المروي له في الرواية العربية

المرويات التاريخية والمآثر والمناقب لكتاب الوحي في الكتب  
 والسنة

6794 

والمناقب لكتاب الوحي في الكتب  المرويات التاريخية والمآثر 
 والسنة

6795 

المساحات اإلشهارية في الصحف الوطنية الجزائرية : دراسة  
 تحليلية وصفية مقارنة بين جريدتي الشروق اليومي والشعب

8968 

 12634 المسافة بين التنظير النحوي و التطبيق اللغوي 

 15078 المسألة الثقافية و قضايا اللسان و الهوية

لمساهمة االعالمية في تنميةالسياحة الصحراوية ا  13805 

المسائل البالغية عند عبد القاهر الجرجاني : دراسة نقدية لمسألتي 
 الفصل و الوصل في ضوء الدرس اللساني المعاصر 

13407 

المسائل العسكريات في النحو العربي; تحقيق علي جابر  
 المنصوري

7683 

ألبي العالء  -اللغوية في رسالة الغفران المسائل النحوية و 
 -المعري

14782 

 14626 المسائل النظرية في الترجمة 



 6033 المسبار : نظرات في بعض كتب التاريخ والقبائل واألدب الشعبي 

المستشرقون و القرآن : دراسة لترجمات نفر من المستشرقين 
 الفرنسيين للقرآن و آرائهم فيه 

12730 

لمناهج اللغوية : المنهج التاريخيالمستشرقون و ا  12626 

 12628 المستشرقون و نظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية

 9844 المستشرقون وبنية النص القرآني

المستطرف في األدب العربي : أقسى ما قيل في ذم النساء للنساء و 
 ذم الرجال للنساء

6946 

الجزء األول و الثانيالمستطرف في كل فن مستظرف :   4787 

 13332 المستقبل لهذا الدين 

المستوى الدراسي الوالدي و عالقته بالتوافق الدراسي لدى تالميذ 
 المرحلة المتوسطة : دراسة ميدنية بوالية المدية

11711 

 13111 المستوى الصوتي في الضرائر الشعرية : دراسة وصفية تحليلية 

للفصحى و اللهجات للنثر و الشعرالمستوى اللغوي   12782 

المستويات اللغوية في القراءات : قراءة في البنية من اإلسراء إلى  
 الحج 

9445 

 6768 المسرح التعبيري 

النماذج -الموضوعات  -المسرح التعليمي : الكتابة   14160 

المسرح الجزائري : دراسات تطبيقية في الجذور التراثية و تطور 
 المجتمع 

9200 

 9072 المسرح الجزائري : نشأته و تطوره

 9199 المسرح الجزائري و الثورة التحريرية : دراسة تاريخية فنية 

المسرح الجزائري و الثورة التحريرية : دراسة تطبيقية في صور 
1954إسهام المسرح الجزائري في ثورة نوفمبر   

9201 

 7597 المسرح الشعري بعد شوقي

أنموذجا -الشعري عند أحمد شوقي : مصرع كليوباترا المسرح   - 7466 

 -المسرح الشعري عند صالح عبد الصبور : مأساة الحالج 

 - أنموذجا
14229 

 5085 المسرح العربي بين رؤية المؤلف و عمل المخرج

 7718 المسرح العربي بين منابع التراث و القضايا المعاصرة

 5562 المسرح الممنوع 

 11763 المسرح بين رهانات الماضي وتحديات الحاضر 

 13716 المسرح في الجزائر 

 15115 المسرح في الجزائر : ااألزمة و الحلول : مقاالت

المسرح و الجمهور : دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري 
 و مصادره

8990 

 5988 المسرحيات المفقودة : دراسة و نصوص

نشأتها وتاريخها وأصولهاالمسرحية :   5844 

 9342 المسرحية الشعرية في األدب المغاربي المعاصر

1914-1847المسرحية في األدب العربي الحديث :   14720 

المسكوكات المغربية : من الفتح اإلسالمي الى سقوط دولة بني  
 حماد

8599 



مسحية المسلسالت التركية وتأثيرها على سلوك المراهق : دراسة 
 لمسلسل نور على عينة من تالميذ بلدية المدية 

4768 

 7191 المسلمون في أوروبا و امريكا 

 9260 المسلوب

-Al = المسند الصحيح الحسن في مآثر محاسن موالنا أبي الحسن

musnad as -sahih al-hasan fi ma'athir mawlana abi 

al-hasan 

5211 

 4618 المسند إليه و المسند في شعر التقعيد من خالل المية العرب 

 13239 المسيحية في الشعر الجاهلي 

المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر : القطاع 
62-54ام الوهراني:مدرسة التهذيب في ثمانية أعو  

13088 

المشاركة السياسية للمراة الجزائرية ( في ظل القوانين الوطنية 
 والدولية)

11079 

المشاهدة التلفزيونية وتأثيرها على التحصيل الدراسي لدى  
انية بثانوية محمد الصديق بن المراهقين المتمدرسين : دراسة ميد

 يحي بالبيرين والية الجلفة 
8168 

القرآن الكريم و ترجمة معانيه إلى الفرنسية:   المشترك اللفظي في
 لفظة لباس نموذجا 

12690 

 12221 المشتقات العاملة في الدرس النحوي

المشتقات ودالالتها فى اللغة العربية : دراسة تطبيقية في القرآن  
 الكريم

14304 

 6037 المشرط : رواية 

العربية : علم النحو المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم 
 العربي

5882 

 5972 المشكاة اللغوية في قواعد الصرف العربي

 5507 المشكالت السلوكية النفسية والتربوية : لتالميذ المرحلة البتدائية

 8981 المشكالت السلوكية لدى المراهقين المحرومين من الرعاية السرية 

 8186 المشكالت النفسية وعالجها 

القصصي المشهد   5672 

 4717 المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي

 Les = المصادر الكالسيكية لمسرح توفيق الحكيم : دراسة مقارنة

sources classiques du theatre de tewfik el hakim 
12307 

 5588 المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب

عربي  -المصباح المنير : معجم عربي   = A l- Misbah Al- 

Mounir : Arabic - Arabic dictionary 
7535 

 7495 المصباح في علم النحو

المصدر الصناعي في العربية : دراسة صرفية وداللية من خالل  
 مؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا 

11335 

 11450 المصطلح البالغي عند عبد القادر الجرجاني 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد المصطلح البالغي في 
ه 963الرحيم العباسي   

5733 

المصطلح البيطري العربي : دراسة لغوية و لغوية إجتماعية: 
 الجزء األول 

9371 



المصطلح البيطري العربي : دراسة لغوية و لغوية إجتماعية: 
 " الجزء الثاني " الملحقات المصطلحية

9372 

التداولي في الكتابات التداولية العربية المعاصرة : قراءة المصطلح 
في الصيغة و المفهوم للمصطلحات المفتاحية لنظرية األعمال 
 الكالمية و المبدأ التعاوني و قواعد المحادثة 

13044 

 8106 المصطلح السردي : معجم مصطلحات

 14959 المصطلح الصوتي عند إبن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة

المصطلح الصوتي في التراث العربي : كتاب سيبويه أنموذجا (  
 الجزء الرابع) 

9993 

 10387 المصطلح الصوتي في التراث العربي: مقدمة الخليل نموذجا

 8453 المصطلح الصوتي في الدراسات العربية بين القدماء و المحدثين 

 12516 المصطلح الصوفي في أدب الحالج

ي : البنية والتمثيلالمصطلح العرب  4886 

المصطلح اللساني اإلجتماعي في المعاجم اللسانية العربية الحديثة  
 : دراسة وصفية تحليلية في الصيغة و المفهوم 

8964 

 14410 المصطلح اللساني المترجم : مدخل نظري إلى المصطلحات

 9530 المصطلح اللغوي في كتاب الخصائص إلبن جني

النحوي : دراسة نقدية تحليليةالمصطلح   12120 

 13282 المصطلح النحوي و تفكير النحاة العرب

 9326 المصطلح النقدي : قضايا و إشكاالت 

المصطلح النقدي المعاصر عند عبد المالك مرتاض : مقاربة 
 منهجية

8686 

 11946 المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني : معجم و دراسة نقدية

المصطلح النقدي والبالغة عند اآلمدي : في كتابة الموازنة بين 
 شعر أبي تمام والبحتري 

12265 

المصطلح النقدي والصناعة المعجمية : دراسة في المعاجلة  
 المصطلحية وإشكاالتها المنهجية

11948 

المصطلح بين الوضع واالستعمال : كتاب التعريفات للشريف 
أنموذجا -الجرجاني   - 

14222 

 9335 المصطلح عند رفاعة الطهطاوي بين الترجمة و التعريب 

 12769 المصطلح في التراث النقدي 

 10900 المصطلح في اللسان العربي : من آلية الفهم إلى أداة الصناعة 

المصطلحات األساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب : 
 دراسة معجمية

8975 

القدماء والمحدثينالمصطلحات الصوتية بين   6205 

المصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية : انطالقا من 
 التراث العربي ومن الدراسات الحديثة

7738 

المصطلحات المحورية في النقد العربي : بين جادبية المعنى و  
 إغراء الحداثة 

9027 

 13783 المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب

نحوية في التراث النحوي : في ضوء علم  المصطلحات ال
 اإلصطالح الحديث

5492 

 13423 المصطلحية النظرية و المنهجية و التطبيقات 



 8954 المصنفات اللغوية لألعالم الجزائرية عبر القرون 

المضامين التراثية في الشعر األندلسي في عهد المرابطين 
 الموحدين

5333 

نقد المركزيات الثقافيةالمطابقة و االختالف : بحث في   4218 

المطالع السعيدة : شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريده في 
 النحو والتصريف والخط

6373 

المطالعة الموجهة و العملية التربوية : السنة األولى ثانوي أدبي " 
 " انموذجا

10788 

الثالث نموذجاالمطالعة و أثرها في النماء اللغوي للتلميذ : الطور   11654 

المطالعة وأثرها في التحصيل اللغوي : دراسة وصفية تحليلية  
 احصائية في المؤسسات التربوية الجزائرية 

8282 

المعاجم األصولية في العربية : دراسة لغوية في النشأة و الصناعة 
 و المعجمية 

13118 

والنحوية : دراسة  المعاجم العربية المستويات الداللية والصوتية 
 لغوية في الحديث

9584 

 8952 المعاجم العربية ( دراسة وصفية )

 14185 المعاجم العربية : دراسة وصفية تحليلية

 12869 المعاجم العربية : رحلة في الجذور، التطور و الهوية

 5772 المعاجم العربية : قديما و حديثا 

اللغة وأسرار العربيةالمعاجم المتخصصة عند القدامى : فقه   12381 

المعاجم المتخصصة عند القدامى فقه اللغة وأسرار العربية : ألبي  
 " منصور الثعالبي " انموذجا

12487 

 10636 المعاجم و الداللة 

 5185 المعارضات الشعرية : أنماط و تجارب

 5396 المعارضات فى الشعر األندلسى 

ة نقدية موازنة المعارضات في الشعر األندلسي : دراس  5030 

المعارضات في الشعر العربي إقتفاء أثر نونية ابن زيدون في 
 مدونة المنظوم 

8766 

المعارك الفاصلة في التاريخ : عرض للعبقريات العسكرية و  
 الخطط الحربية 

9862 

 11286 المعارك القلمية

 12104 المعاقبة في نظام اللغة العربية

وبينيته و استخدامه في التحكم : استخدام   8085المعالج الدقيق 
 المعالج في التحكم

7115 

وبينيته و استخدامه في التحكم : تركيبه  8085المعالج الدقيق 
 وبرمجته 

7114 

وبينيته واستخدامه في التحكم : بنية المعالجة  8085المعالج الدقيق   7113 

دراسة وصفية المعالجة اإلعالمية ظاهرة الفساد في الجزائر :  
 تحليلية لبرنامج تحقيقات في قناة نوميديا نيوز

8332 

المعالجة اإلعالمية ألحداث تيقنتورين "جديد النهار اليومي" خالل 
2013-01-30إلى  01-17الفترة الممتدة من   

10496 

المعالجة اإلعالمية لحقوق اإلنسان في المناطق المحتلة من  
 الصحراء الغربية

12326 

ة االعالمية لقضايا الفساد االداري في الجزائر المعالج  11707 



المعالجة اإلعالمية لقضية إختطاف الطفلين "هارون وإبراهيم" من 
 خالل صحيفة الشروق اليومي

8895 

المعالجة اإلعالمية لمباريي الجزائر ومصر من خالل جريدتي 
 الشروق الجزائرية والشروق المصرية : دراسة تحليلية مقارنة

14423 

2013المعالجة اإلعالمية لمرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة   8868 

المعالجة البيداغوجية و دورها في تحسين التحصيل اللغوي : السنة 
دراسة وصفية تحليلية  -أنموذجا  -الثانية من التعليم المتوسط   

9543 

المتوسط  المعالجة التربوية و دورها في التحصيل اللغوي : التعليم 
أنموذجا -  - 

9802 

المعالم المتصدرة للنقد األدبي في العالم العربي أواخر القرن  
 العشرين و بداية األفية الثالثة 

8044 

 14442 المعامالت الربوية في ضوء القرآن و السنة 

 14444 المعامالت الربوية في ضوء القرآن و السنة 

 9583 المعاني اللغوية في اآلداب القرآنية

المعاني و المباني : لتراكيب اللغة العربية في ضوء معايير فقه  
 اللغة 

7654 

عربي  -المعتمد : قاموس :عربي   = Al - Mu'tamad 12162 

 7417 المعجب في تلخيص أخبار المغرب

 4258 المعجزة القرآنية

 9465 المعجم اإلعالمي

العثمانية: ذات األصول العربية  المعجم الجامع في المصطلحات 
 والفارسية والتركية و األيوبية والمملوكية

9691 

 7877 المعجم الذهني 

 13352 المعجم الشامل في اإلعراب

 7719 المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية : الجزء األول

الجزءالثالثالمعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية :   7721 

 7720 المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية : الجزءالثاني

التمويل  -المحاسبة  -المعجم الشامل لمصطلحات : العلوم اإلدارية 
عربي -و المصارف : إنكليزي   

6862 

المعجم اللساني العربي بنيته و مضامينه : دراسة وصفية نقدية في 
 ضوء صناعة المصطلح 

12330 

 5265 المعجم المختصر في غريب القرآن الكريم 

 11993 المعجم المعياري لشبكات الفصائل النحوية

 5246 المعجم المفصل في األدب : الجزء األول

 5245 المعجم المفصل في األدب : الجزء الثاني

 8180 المعجم المفصل في األضداد 

 5691 المعجم المفصل في اإلعراب

المفصل في اإلعرابالمعجم   10092 

 15256 المعجم المفصل في اإلمالء : قواعد و نصوص

 15207 المعجم المفصل في الجموع

 15185 المعجم المفصل في اللغويين العرب : الجزء األول

 15186 المعجم المفصل في اللغويين العرب : الجزء الثاني



العربيةالمعجم المفصل في المتضادات في اللغة   : The 

elaborate lixicon of antonyms in arabic langage 
11766 

 15226 المعجم المفصل في المذكر و المؤنث 

 11699 المعجم المفصل في المعرب و الدخيل

 7965 المعجم المفصل في النحو العربي : الجزء األول 

 7966 المعجم المفصل في النحو العربي : الجزء الثاني 

 6307 المعجم المفصل في تصريف األفعال العربية

 5248 المعجم المفصل في تفسير غريب الحديث

 5247 المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم

 15206 المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية 

ل-: رجز: ع11المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج   15199 

: فهرس مطالع 14المفصل في شواهد اللغة العربية : مج المعجم 
فهرس الشعراء -الشعر   

15202 

: شعر قافية الراء 3المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج   15192 

ذ -:رجز : أ 9المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج   15198 

ث -أ: شعر 1المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15194 

ظ-: رجز:ر10المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15197 

ي -: رجز: م12المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15200 

: فهرس القوافي 13المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15201 

ذ -: شعر ج2المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15193 

غ -: شعر: ز4المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15191 

ك-: شعر: ف5المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15190 

: شعر: قافية الالم6المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج : 15189 

: شعر: قافية الميم 7المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15195 

ي-: شعر:ن8المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية : مج  15196 

 15188 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية : الجزء الثالث

 15187 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية : الجزء الثاني

 4869 المعجم المفصل في علم الصرف 

القافية و فنون الشعر المعجم المفصل في علم العروض و   15225 

 12495 المعجم المفصل في علوم البالغة : البديع و البيان و المعاني

: األلسنيات 1المعجم المفصل في علوم اللغة : ج  5243 

: األلسنيات 2المعجم المفصل في علوم اللغة : ج  5244 

 14352 المعجم المفصل في فقه اللغة 

مصطلحات فقه اللغة المقارن المعجم المفصل في   14351 

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة و األجزاء 
 ...المنثورة

6808 

 11966 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم

عربي -فرنسي -المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات : إنجليزي  

= TUE UNIFIED DICTIONARY OF 

LINGUISTIC TERMS: English- French- Arabic 

7573 

 : المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنت
Encyclopediq dictionqry of infor;qtion technology 

13387 



 = المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واإلنترنيت

Encyclopedia dictionary of information 

technology and internet 

13388 

 12418 المعجم الموضوعي آليات القرآن الكريم

 5584 المعجم الوافي في النحو العربي

 7502 المعجم الوسيط

 14339 المعجم الوسيط في اإلعراب

 GENERAL = المعجم الوصفي لمباحث علم الداللة العام

SEMANTICS 
11992 

 11995 المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية و الصرفية 

 6816 المعجم في أسماء بقية األشياء مع الذيل والتكملة 

 5595 المعجمية : مقدمة نظرية و مطبقة / مصطلحاتها و مفاهيمها 

 7096 المعجمية العربية : بين النظرية و التطبيق 

قضايا و آفاق :الجزء األول المعجمية العربية :   12073 

 12072 المعجمية العربية : قضايا و آفاق: الجزء الثاني 

 5419 المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم

 13206 المعرب و الدخيل في العربية : دراسة في تاج العروس للزبيدي 

 10227 المعرب و دوره في نمو اللغة

التاريخية للنقد العربي القديمالمعرفة   9158 

 9124 المعرفة اللغوية : طبيعتها و أصولها و استخدامها 

 14367 المعرفة والبحث العلمي : مدخل إلى المنهجية العامة

 4798 المعلقات التسع : شعر 

 11163 المعلقات بين خالف النص و تسلسل األبيات 

 12582 المعلقات من منظور النقد الحديث

إعداده و مكانته و أدواره في التربية العامة التربية   : المعلم
اإلرشاد النفسي-الخاصة   

11057 

 15314 المعلم الفعال في التربية الخاصة : الدليل العملي للنجاح

 15315 المعلم الفعال في التربية الخاصة : الدليل العملي للنجاح

  -يوتر: عربي إنكليزيالمعلوماتي : معجم مصطلحات علم الكمب

إسباني -ألماني وعربي -فرنسي: مع مسردين: عربي  = al-

ma'lumati: adictionary of computing science 

terms: arabic- english- french 

9515 

التكنلوجيا -التغيير   -المعلوماتية قوة اقتصادية : النمو   8225 

القارئة في النقد الغربي  المعنى األدبي ودوره في بناء الذات 
 المعاصر

9685 

 14534 المعنى الجمالي

 5978 المعنى الشعري و جماليات التلقي : في التراث النقد و البالغي 

 9285 المعنى اللغوي : دراسة عربية مؤصلة نظريا و تطبيقيا 

المعنى النحوي بين النقل والعقل في التفسير القرآني : تفسير 
خفش ( أنموذجا )الطبري و تفسير األ  

9741 

 5220 المعنى و التأويل في النص القرآني

 9264 المعنى و الداللة في البالغة العربية : دراسة تحليلية لعلم البيان 

 7569 المعنى و تشكله : الجزء االول 



 7570 المعنى و تشكله : الجزء الثاني 

العربيةالمعنى و ظالل المعنى : أنظمة الداللة في   15306 

المعنى و فرضيات االنتاج : مقاربة سيميائية في روايات نجيب  
 محفوظ 

13901 

 12279 المغامرة الجمالية للنص الشعري 

المغرب اإلسالمي : منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات  
 الخوارج 

13711 

 6980 المغرب العربي في العصر االسالمي

المعرب المغرب في ترتيب   7494 

 10586 المغرب في ضمير أدبائه : وحدة البحث في األدب المغربي القديم

 7193 المغني : معجم اللغة العربية

 4790 المغني في اللغة العربية 

 6340 المغني في علم الصرف 

 4216 المغني في قواعد اإلمالء

 12163 المفاتيح الذهبية في النحو اإلعراب و أوزان الصرف 

 6730 المفارقة القرآنية : دراسة في بنية الداللة 

 14181 "المفاهيم الرياضية عند النجاة "مفهوم الباب انموذجا

 10205 المفاهيم الرياضية ومهاراتها : لطفل الروضة 

تقويمها  -تدريسها  -مهاراتها -المفاهيم اللغوية عند األطفال : أسسها  10757 

أويل واقعي المفاهيم معالم : نحو ت  14388 

 5352 المفتاح في التصريف : كتاب علل التصريف 

المفردات اللغوية في المرحلة اإلبتدائية : المحتوى وطرائق  
 التدريس

8657 

المفردات اللغوية في المرحلة اإلبتدائية : المحتوى وطرائق  
 التدريس السنة الثانية ابتدائي ( أنموذجا) 

8336 

التطبيق اللغوي المتكاملالمفصل في   13958 

 4866 المفصل في تاريخ األدب العربي : الجزء األول 

 4868 المفصل في تاريخ األدب العربي : للمدارس الثانوي

 12578 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء الرابع

 6131 المفصل في صنعة اإلعراب

للزمخشري ألبي القاسم الزمخشري  المفصل في صنعة اإلعراب 
 محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي; رمضان عبد التواب 

9560 

 6126 المفصل في علم العربية

 6130 المفصل في علم العربية

 6132 المفصل في علم اللغة 

 6232 المفضل في شرح المفصل : باب الحروف 

 7523 المفضليات

 4550 المفيد في البالغة العربية

 6194 المفيد في المدارس النحوية 

 4781 المفيد في تقعيد علوم الحديث

 4782 المفيد في تقعيد علوم الحديث

 6084 المفيد في قواعد اللغة اإلنجليزية : بدون معلم



  -المقاربة السيميائية لرواية " طوق الياسمين" واسيني األعرج 

 - نموذجا
11684 

تأصيل نظري إلى إجراء تطبيقي المقاربة النصية : من   12392 

أنموذجا -المقاربة النصية في تعليم اللغة العربية : الطور الثالث   - 14207 

المقاربة النصية وفعاليتها في تعليمية النحو العربي : السنة الثالثة  
انموذجا-من التعليم الثانوي شعبة آداب وفلسفة  - 

4616 

والمقاربة بالكفاءات المقاربة باأل هداف   11253 

المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات : دراسة مقارنة في تعليمية 
السنة الثالثة ثانوي أنموذجا -النصوص األدبية   - 

13648 

المقاربة بالكفاءات في الدرس النحوي : السنة الخامسة ابتدائي 
 أنموذجا

12967 

سنة الخامسة إبتدائيالمقاربة بالكفاءات في الدرس النحوي"ال " 15085 

المقارنة الداللية للرسالة الكاريكاتورية : دراسة تحليلية لكاريكاتور 
 "باقي" من جريدة الشروق

14468 

 14081 المقارنة المغلقة : قراءة في تحوالت نظرية التأثيرات األدبية 

 7085 المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي

النحوية في شرح شواهد شروح األلفية : المشهور بشرح  المقاصد 
 الشواهد الكبرى 

6954 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية : المشهور بشرح  
 الشواهد الكبرى 

6955 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية : المشهور بشرح  
 الشواهد الكبرى 

6956 

 14053 المقالة الصحفية في الجزائر 

 8087 المقالة الصحفية وأثرها على اللغة و األدب : مجلة المنتقد أنموذجا

 7784 المقامات : آثار أدبية

 5508 المقامات : آثار أدبية : الجزء األول

 5509 المقامات : آثار أدبية : الجزء الثاني

 4667 المقامات العوالية و تليها رسالة األبرار

اللزوميةالمقامات   6238 

المقامات و التلقي : بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في 
 التقد العربي الحديث

13438 

 11716 المقامة

 6920 المقامة البغدادية : تقديم و شرح و تحليل

 13379 المقامة العبرية بين التأثر و التأثير

 12034 المقاهي في تاريخ األدب

الثقافية و أشكالها في رواية كاماراد للكاتب الجزائري  المقاومة 
 الصديق حاج أحمد الزيواني 

8899 

المقاومة العراقية من خالل الصورة الفوتوغرافية الصحفية :  
 دراسة سيميولوجية نموذج وكالة االنباء الفرنسية

14096 

 9666 المقاييس األسلوبية في الدراسات القرآنية

األسلوبية في الدراسات القرآنيةالمقاييس   9667 

 12778 المقاييس البالغية عند الجاحظ في البيان و التبين



المقاييس البالغية في تفسير التحرير و التنوبر لمحمد الطاهر ابن 
 عاشور

8130 

المقاييس البالغية والنقدية عند أبي هالل العسكري = فتيحة قبلي، 
 أمال لماني

13240 

طللية عند النقاد المحدثيين : دراسة تحليلية المقدمة ال  14407 

 10678 المقروئية في المؤسسات التربوية : الطور الثانوي أنموذجا

 12465 المقطع الصوتي في العربية 

 9188 المقموع و المسكوت عنه في السرد العربي

 6396 المكان الشعبي في رواياته بين الواقع و اإلبداع

الرواية العربية : الصورة و الداللة المكان في   10621 

 7825 المكان و الجسد و القصيدة : المواجهة و تجليات الذات

 = المكان و داللته : في رواية "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف

al-makan fi riwayat mudum al-milh 
15090 

 Special libreries = المكتبات المتخصصة و مراكز المعلومات

and information centers 
12596 

 6408 المكتبات و المعلوماتية و التوثيق 

 4543 المكتبة العربية و المعاجم 

 10552 المكتبة ودورها في عصر المعلومات 

 9568 المكون الداللي للفعل في اللسان العربي

 15055 المكون العجائبي في رواية "جبل الزمرد" لمنصورة عزالدين 

المكونات السردية في الشمعة والدهاليز للطاهر وطار( العنونة . 
 الفضاء)

4629 

المكونات السردية في رواية وقائع من أوجاع رجل غامر صوب 
 البحر لواسيني األعرج

11069 

المكونات السرية الروائية في الرواية الفلسطينية " عتبة األلم "  
 لحسن سامي

13715 

النقدية : من عالم الداللة إلى معالم التأويلالمالءمات   11264 

الملتقى الدولي : القانون و قضايا الساعة: اخالقيات الممارسة  
 اإلعالمية بين ضوابط القانون وواقع المهنة

7445 

الملتقى الدولي حول التلفزيون والتغيير االجتماعي : الملتقى في 
 إشكالية ونقاش 

7869 

  7أغسطس إلى 31للفكر اإلسالمي :  الملتقى الرابع عشر

1980سبتمر  
15043 

الملتقى العلمي االول : مناهج التأليف الفقهي ونماذجها في مؤلفات 
 المالكية

9363 

الملتقى الوطني حول األمن المعلوماتي : مهدداته و سبل الحماية: 
 الجزء األول 

14038 

مهدداته و سبل الحماية: الملتقى الوطني حول األمن المعلوماتي : 
 الجزء الثاني

14039 

الملتمس من أشعار بني النصر بالألندلس : قراءة في القضايا و 
 الموضوعات

10668 

 5732 الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادي 

إنكليزي -الملك لير : عربي   = King Lear 11468 

 8817 الملك يلعب : مسرحية في أربعة فصول 



اللسانية بين إبن خلدون وتشومسكي الملكة   11317 

 9559 الملكة اللسانية عند كل من ابن خلدون وابن نبي : دراسة مقارنة 

 12780 الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون

الملكة اللغوية في الفكرين العربي والغربي " : إبن خلدون  
 وتشومسكي 

12144 

والغربي: : ابن خلدون  الملكة اللغوية في الفكرين العربي 
 وتشومسكي أنموذجا 

12951 

 9657 الملكية و نظرية العقد فى الشريعة اإلسالمية

  -المماثلة الصوتية و مظاهرها في القرآن الكريم : جزء عّم 

 - أنموذجا
8411 

 4619 المماثلة والمخالفة بين ابن جني والدراسات الصوتية الحديثة 

35العدد الممارسات اللغوية :   14030 

38الممارسات اللغوية : العدد   14031 

40الممارسات اللغوية : العدد   14033 

39الممارسات اللغوية : العدد  14032 

 9068 الممارسة النقدية 

 9070 الممارسة النقدية 

 4878 الممتع في التصريف : الجزء الثاني

عمالق... بأحرف من الممثل المسرحي جمال بغدادي : مسيرة 
 ذهب

8176 

 12455 المملكة الرابعة : تغريبة موجود الثاني : رواية

 6750 المملكة العربية السعودية : مسيرة دولة و سيرة رجال

 11769 الممنوع من الصرف : معجم و دراسة 

 11082 الممنوع من الصرف في اللغة العربية

:  -معرب للجواليقي الممنوع من الصرف لعلة العجمة من خالل ال

 دراسة وصفية احصائية
12227 

 9536 الممنوع و الممتنع : نقد الذات المفكرة 

 13472 المميز في اإلعراب : إعراب مئة و ستين بيتا من الشعر 

 13469 المميز في اإلنشاء و التعبير 

المناسبة في القرآن : دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بين اللفظ و 
اللغويالسياق   

12027 

 6566 المناظرة في األدب العربي اإلسالمي

تقويمها و تطويرها   -تنظيمها   -أسسها  -المناهج : مفهومها   9845 

 11087 المناهج األساسية في البحوث اإلجتماعية

  -عناصرها  -أسسها  -مفهومها   -المناهج التربوية : نظرياتها  

تقويمها  -تخطيطها   
9708 

المناهج التربوية : نظرياتها، مفهومها، أسسها، عناصرها، 
 تخطيطها، تقويمها

9707 

المناهج التربوية الحديثة : مفاهيمها و عناصرها و أسسها و  
 عملياتها 

14162 

بناؤها-المناهج الدراسية : فلسفتها   5373 تقويمها -

قراءة في  المناهج اللسانية الحديثة في دراسة الصرف العربي : 
 المنجز الوصفي و الوظيفي بين األصالة و التراث 

6895 



 9660 المناهج المتعددة و الطريق إلى الفهم و االستيعاب 

 8754 المناهج النقدية و خصائص الخطاب اللساني

 11805 المناهج بين التقليد و التجديد : تخطيطا و تقويما و تطويرا 

العربية المناهج و طرائق تدريس اللغة   6271 

 8499 المناهل المحمدية في شرح الصالة األنموذجية

 13087 المنتخب : من طرائف الحكم و القصص و النوادر 

 6460 المنتخب من تفسير القرآن الكريم : الجزء األول 

 6463 المنتخب من تفسير القرآن الكريم : الجزء األول 

الجزء الثالث المنتخب من تفسير القرآن الكريم :   6459 

 6462 المنتخب من تفسير القرآن الكريم : الجزء الثالث 

المنتقى : نصوص أدبية شعرية و نثرية للمستويات اإلعدادية و 
 الثانوية

7564 

 13422 المنجد : في الحروف و إعرابها

 34 المنجد : في اللغة العربية المعاصرة

أربعون لوحة ملونة المنجد : في اللغة و األعالم . تزين متن  28 

 15لوحة ملونة و  32لوحة سوداء و  34المنجد األبجدي : تزينها 

 خريطة
35 

خريطة 15لوحة و  66المنجد اإلعدادي : تزينها   33 

فرنسي،   -المنجد في األمثال والحكم والفرائد اللغوية : عربي
عربي -فرنسي  = Mounged des proverbes, sentences 

et expressions idiomatiques: Français - Arabe. 

Arabe - Français 

9476 

 4380 المنجد في النحو المبسط

 9083 المنح الربانية في شرح المنظومة الرحمانية

 Le métier à tisser 10285 = المنسج : رواية

 7647 المنسوبات السماعية 

 14615 المنصوبات في سورة الفرقان : دراسة نحوية داللية 

 11667 المنطق 

 10870 المنطق الرمزي : نشاته و تطور 

المنطق الرياضي في علم الصرف و آفاقه الحاسوبية في اللسانيات 
 العربية : دراسة وصفية تحليلية 

8173 

المنطق الصوري و الرياضي : دراسة تحليلية لنظرية القياس و 
لسفة اللغة ف  

10913 

 15235 المنطق الفطري في القرآن الكريم 

 10077 المنطق في اللسانيات

 6242 المنظور اإلسالمي لقضايا البيئة : دراسة مقارنة 

 14663 المنظور الفكري عند جبران خليل جبران تجاه اإلنسان و العالم 

والعالم : " المنظور الفكري عند جبران خليل جبران تجاه اإلنسان 
 عرائس المروج " أنموذجا

14713 

 12470 المنظومة النحوية المنسوبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي 

 4419 المنهاج : بناؤه،تنظيمه،نظرياته،و تطبيقاته العملية 

 5748 المنهاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة 



 6705 المنهاج التكاملي 

الجديد في الطور الرابع متوسط و فعاليته في مادة اللغة المنهاج 
 العربية

11639 

 -المنهاج النحوي في المرحلة اإلبتدائية : مقاربة وصفية تحليلية 

أنموذجا -بعض ابتدائيات عين بوسيف    
13308 

المنهاج في ظل المقاربة بالكفاءات بين الواقع والمأمول مجال اللغة 
من التعليم اإلبتدائي أنموذجا  العربية السنة الخامسة  

15125 

المنهج اإلجتماعي و تحوالته من سلطة األيديولوجيا إلى فضاء  
 النص

11437 

 4646 المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي : دراسة نقدية 

المنهج البنيوي آلياته و إجراءاته : قصيدة غرناطة لنزار قباني 
 نموذجا 

10492 

التوليدي و التحويلي : دراسة وصفية و تاريخية :منحنى  المنهج 
 تطبيقي في تركيب الجملة في السبع الطوال الجاهليات 

6312 

 11738 المنهج السيميائي من النظرية إلى التطبيق 

 6386 المنهج العلمي في البحث األدبي

 10094 المنهج العلمي في البحث األدبي

علوم االجتماعيةالمنهج العلمي و تطبيقاته في ال  4169 

 4168 المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعية

 4620 المنهج المدرسي المعاصر : أسسه.بناءه.تنظيماته.تطويره 

 4621 المنهج المدرسي المعاصر : أسسه.بناءه.تنظيماته.تطويره 

 10989 المنهج المدرسي للموهوبين و المتميزين

دراسات تطبيقيةالمنهج المقارن مع   12519 

 9580 المنهج الموضوعي : نظرية و تطبيق 

المنهج الميسر في أصول البحث العلمي : دورة تدريبية كاملة 
 .....بأسلوب علمي مبسط مع تطبيق علمي شيق

11628 

 15076 المنهج النقدي عند جماعة الديوان 

 4657 المنهج الوصفي في كتاب سيبويه

األصولية والبحث البالغي المنهجية   7711 

 12520 المنهجية في البحث األدبي

 6506 المهارات األساسية في الفنون الكتابية 

المهارات األساسية في اللغة العربية: : متطلب الجامعة. المستوى  
 األول

12191 

 11961 المهارات الكتابية : من النشأة إلى التدريس

والتحدث والقراءة و الكتابة وعوامل المهارات اللغوية : اإلستماع 
 تنمية المهارات اللغوية عند العرب و غيرهم

5776 

 5783 المهارات اللغوية : تعبير، تحرير، لغويات، تدريبات 

 9815 المهارات اللغوية : مستوياتها و وسائل قياسها 

 11782 المهارات اللغوية : مستوياتها، تدريسها، صعوباتها 

 4394 المهارات اللغوية و فن اإللقاء

 14156 المهارات و الوظائف اإلدارية (كيف تنمي مهاراتك اإلدارية؟) 

 14157 المهارات و الوظائف اإلدارية : (كيف تنمي مهاراتك اإلدارية؟)

 13382 المواد التعليمية في الطفولة المبكرة



 8881 المواربة و الختل : شعر 

الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب و السنةالمواريث في   6541 

 13445 المواريث في الشريعة والقانون

 13447 المواريث في الشريعة والقانون

المواريث و أحكامها في الشريعة اإلسالمية : من كالم شيخ  
 ...اإلسالم إبن تيمية

8484 

المدونة الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة : دراسة لسانية في 
 و التركيب 

14123 

 14341 المواصفات الفنية للشعر التجديدي : بدر شاكر السياب أنموذجا 

 12131 المواقف : الجزء األول

 12132 المواقف : الجزء الثالث

 12133 المواقف : الجزء الثاني

2المواقف : ج.  12130 

3المواقف : ج.  12129 

العربية : الجزء األولالمواهب الفتحية في علوم اللغة   12972 

 12973 المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية : الجزء الثاني

المؤتمر الدولي السادس للمركز العربي للتعليم و التنمية : التعليم و 
البحث العلمي في مشروع النهضة العربية :آفاق نحو مجتمع  
 المعرفة 

14505 

الشعرالمؤثرات اإليقاعية في لغة   12065 

الموجز المفيد في شرح درة عقد الجيد : و يليه فوز الغانم في شرح 
لقهوة المرتشفة في شرح  قصيدة اإلمام محمد بن أبي القاسم و يليه ا

 ..الزهرة المقتطفة
10130 

الموجز في األدب العربي و تاريخه : أدب النهضة الحديثة:الجزء  
 الرابع 

7026 

و تاريخه : االدب العربي القديم:الجزء   الموجز في األدب العربي
 األول

7023 

 7024 الموجز في األدب العربي و تاريخه : األدب المولد : الجزء الثاني 

العدد األول -المورد : المجلد الثامن   = Al -mawrid 15027 

العدد الرابع -المورد : المجلد السادس   = Al -mawrid 15026 

التنظير اللساني والتطبيق على اللغة العربية : دراسة المورفيم بين 
 نقدية

14230 

لعز الدين  0=1+1الموروث الشعبي في رواية راس المنحة 
انموذجا -جالوجي  

11213 

 9905 المؤسسات التربوية كمنظمات متعلمة

 9614 المؤسسون : المسرح الوطني الجزائري

 8184 الموسوعات العربية

التيمورية : من كنوز العرب في اللغة واألدب الموسوعة   7982 

 6447 الموسوعة الثقافية العامة : الشعراء العرب : الجزء األول 

 6449 الموسوعة الثقافية العامة : الشعراء العرب : الجزء الثاني 

 11193 !! الموسوعة الثقافية علل

ج )-أ  الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب : المجلد األول (  5517 

ع ) -الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب : المجلد الثالث ( ط   5519 



ض  -الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب : المجلد الثاني ( ح
( 

5518 

ي )-الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب : المجلد الرابع ( ل   5520 

ب -األول : أالموسوعة العربية الميسرة : المجلد   13871 

ك -الموسوعة العربية الميسرة : المجلد الثالث: س  13869 

ز-الموسوعة العربية الميسرة : المجلد الثاني: ب   13868 

ي -الموسوعة العربية الميسرة : المجلد الرابع: ك   13870 

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : التحليل على مستوى 
الثالجماعات : الجزء الث  

6620 

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : التحليل على مستوى 
 . المنظمات : الجزء الرابع

6619 

 6092 الموسوعة القرآنية الميسرة : القرآن الكريم 

 5897 الموسوعة الموسيقية : رحلة فنية 

 13065 الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي : الجزء الثاني

النحوية و الصرفية الميسرة : مرتبة ترتيبا معجميا  الموسوعة 
 حسب حروف الهجاء

12109 

 11345 الموشحات األندلسية : المصطلح والوزن والتأثير

الموضوع الشعري : دراسة تحليلية في الرؤية و التشكيل في  
 الشعر الجديد عند 

10159 

القصصي الموضوع و السرد : مقاربة بنيوية تكوينية في األدب   13430 

 9819 الموضوعاتية عند الطاهر وطار : الشمعة و الدهاليز نموذجا

الموقع اإلعرابي إلسم اإلشارة في القرآن الكريم : سورة األنعام 
 أنموذجا

14991 

 9630 الموقعية في النحو العربي : دراسة سياقية

 12911 الموقف األدبي

ام الموقف الفكري و النقدي في إبداع أبي تم  5187 

قصر  -بداية و نهاية  -بين القصرين  -المؤلفات الكاملة : السراب
السكرية -الشوق   

13874 

السمان و  -بيت سيىء السمعة  -المؤلفات الكاملة : اللص و الكالب
خمارة   -الطريق -ثرثرة فوق النيل  -دنيا هللا -الشحاد  -الخريف 

 القط األسود
13875 

حكاية بال بداية و ال   -الجريمة -الكاملة : تحت المظلة المؤلفات 
 -قلب الليل -حكايات حارتنا-الحب تحت المطر-الكرنك  -نهاية 

 - حضرة المحترم

13876 

  -عبث األقدار-كفاح طيبة -المؤلفات الكاملة : همس الجنون 

خان الخليلي  -زقاق المدق  -القاهرة الجديدة  
13873 

  -حماري قال لي -جلد األول : عودة الروح المؤلفات الكاملة :الم

- راقصة المعبد  -شهرزاد  -براكسا أو مشكلة الحكم  -أهل الكهف 

يوميات نائب في األرياف  -حمد صلى هللا عليه و سلم م  

5565 

 -عدالة و فن -المؤلفات الكاملة :المجلد الثاني : سليمان الحكيم 

الملك  -عصا الحكيم  -الرباط المقدس -أرني هللا  -زهرة العمر 
  -فن األدب-إيزيس  -مسرح المجتمع  -األيدي الناعمة  -أوديب

 الصفقة 

5563 



 2000تحيات سنة  -المؤلفات الكاملة :المجلد الرابع : مجلس العدل

تعادلية  -الدنيا رواية هزلية -مالمح داخلية   -حديث مع الكوكب -
مصر بين -الشباب ثورة  -األحاديث األربعة -الحمير  -الحكيم

 عهدين

5564 

 10783 المؤلفات الكاملة مي زيادة : المجلد االول 

رحلة الربيع و  -المؤلفات الكاملة:المجلد الثالث : المسرح المنوع 
أشواك  -سجن العمر -لعبة الموت أو الموت و الحب -الخريف 

مصير صرص -رحلة إلى الغد  -شمس النهار -السالم   

5566 

الحقيقي : روايةالمؤمن   14864 

المونتاج الخالق مابين القديم والحديث : دراسة في التطور 
 التاريخي ألبعاد الخلق المونتاج 

6564 

الموهوبون : آفاق الرعاية و التأهيل بين الواقعين:العربي و 
 العالمي

5254 

 10570 الميدوزا : هوس االقتناء : سرد

األسرة الجزائري  الميراث في الفقه اإلسالمي و قانون  6886 

 9952 الميراث والوصية فى الشريعة اإلسالمية 

 14603 الميزان : علم العروض كما لم يعرض من قبل

 11558 الميزان الجديد في علم العروض و القافية

 13726 الميسر في العروض و القافية 

 7214 الميسر في اللغة العربية

101الميسر في اللغة العربية   7212 

 6683 الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الشاطبية

 6684 الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الشاطبية

 12585 الميسر في فقه اللغة المطور 

 5638 الميسر في قواعد اللغة العربية (النحو) : الجزء األول

العربية : الجزء الثانيالميسر في قواعد اللغة   5639 

 6726 الميسر في مهارات اإلتصال في اللغة العربية

 12195 الميسرفي إعراب ما تعسر

 12905 الناس و الغابة

 8277 الناعقون 

 6719 النافذة الحدباء : قصص 

النبر في العربية : مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية في 
 القرآن 

6731 

 9912 النبر و التنغيم وعالقتهما بالمقاطع الصوتية

 5971 النبراس المنير في قواعد النحو العربي 

 10978 النثر األدبي الحديث

 15298 النثر العربي أيام المماليك و من عاصرهم من ذوي السلطان 

 7777 النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب 

الموحدين و ارتباطه بواقعهم الحضاري النثر الفني في عصر    7210 

 9084 النحت في الزمن 

 14284 النحت في اللغة العربية : دراسة و معجم 

 12639 النحو االساسي



النحو التطبيقي : وفقا لمقررات النحو العربي في المعاهد و 
: الدراسات األولية و العليا2الجامعات العربية ج  

14807 

التطبيقي : وفقا لمقررات النحو العربي في المعاهد و النحو 
 الجامعات العربية: الدراسات األولية و العليا

14804 

 11917 النحو التعليمي في التراث العربي

 8264 النحو التعليمي في كتاب سيبويه

 15140 النحو التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم 

 14376 النحو الشافي الشامل

النحو العربي : أصوله و أسسه وقضاياه وكتبه مع ربطه بالدرس 
 اللغوي الحديث 

11922 

 14731 النحو العربي : أعالم و نصوص 

 14736 النحو العربي : أعالم ونصوص 

 8095 النحو العربي : الجزء األول 

 8096 النحو العربي : الجزء الثاني 

 8098 النحو العربي : الجزء الخامس 

 8097 النحو العربي : الجزء الرابع

 4385 النحو العربي : دراسة نصية 

 5774 النحو العربي : صياغة جديدة 

 11338 النحو العربي : عرض موجز

 7209 النحو العربي : عماد اللغة والدين 

 11596 النحو العربي : منهج في التعليم الذاتي

مدارسه، رجاله النحو العربي : نشأته، تطوره،   10568 

2النحو العربي   4372 

 11375 النحو العربي لرجال اإلعالم 

 5938 النحو العربي و الدرس الحديث : بحث في المنهج 

 10585 النحو العربي و المنطق األرسطي : دراسة حفرية تداولية 

 12493 النحو الغائب : دعوة إلى توصيف....الناطقين بها 

لعشاق اللغة العربية : شرح كاملالنحو المبسط  ... 11113 

 12781 النحو المصفى

 10630 النحو الميسر : التعلم الذاتي 

 12194 النحو الميسر للصغار والكبار في شرح النحو و التدريب عليها 

 5303 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : الجزء األول

العربية : الجزء الثالث النحو الواضح في قواعد اللغة   5308 

 5304 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : الجزء الثاني

 5305 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد األول 

 14254 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد األول 

 5306 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد الثاني 

 14255 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلدالثاني 

 11122 النحو الوافي : قواعد و تطبيقات 

 4197 النحو الوظيفي

 13959 النحو الوظيفي



النحو الوظيفي في المدارس الجزائري : السنة الرابعة متوسط  
 أنموذجا

9663 

الرابعة متوسط  النحو الوظيفي في المدارس الجزائرية : السنة 
 أنموذجا

9662 

 7259 النحو عند المازني

 12853 النحو في القديم و الحديث 

 5469 النحوالعربي والعلوم اإلسالمية : دراسة في المنهج

 5532 النحويون و القرآن 

 12262 النخلة أنت و الطلع أنا : شعر 

 8836 النداء في اللغة العربية 

 10299 النرجسية

 14546 النرجسية في أدب المتنبي و نزارقبانى : دراسة تحليلية مقارنية

 14205 النزعة اإلصالحية في مؤلفات عبد هللا بن المقفع 

 12692 النزعة اإلصالحية في نثر اإلبراهيمي من خالل عيون البصائر

 8188 النزعة اإلصالحية و الوطنية في شعر إبراهيم أبو اليقضان

نية في شعر الرابطة القلمية النزعة االنسا  10908 

 12998 النزعة التحررية الفلسطينية في شعر محمود درويش 

 8607 النزعة التحررية بين أبي القاسم ورمضان حمود

النزعة الصوفية في شعر مصطفي الغماري ديوان "بواح في  
 مواسم االسرار "انموذجا

9447 

 4575 النزعة الفكرية في اللزوميات 

 12990 النزعة الفلسفية في شعر أبي العالء المعري

النزعة الوحدوية في شعر " مفدي زكريا " : الوحدة الوطنية و 
 - المغاربية أنموذجا

8725 

 15132 النزعة الوطنية و اإلصالحية في شعر أبي الحسن علي بن صالح 

 women = النساء في الخطاب العربي المعاصر : الجزء التاسع

in comtemporary arab discourse 
7695 

النسق التصوري لإلستعارة في الخطاب السياسي : خطابات  
 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنموذجا

7937 

النسمات الشذية و النفحات الذكية في تخميس الكواكب الدرية في 
 مدح خير البرية المشهورة بالبردة محمد صلى هللا عليه و سلم 

8421 

 7563 النسوية في الثقافة و اإلبداع

النشاط البدني و اإلسترخاء : مدخل لمواجهة الظغوط و تحسين  
 نوعية الحياة

10399 

النشرة االخبارية في التلفزيون الجزائري وحق المواطن في  
 االعالم نشرة الثامنة : دراسة وصفية تحليلية

14348 
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5192 
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15016 

التأويلالنص األدبي : التشكيل و   12229 



النص األدبي بين إشكالية األحادية و الرؤية التكاملية; تقديم عثمان 
 موافى

12024 

النص األدبي في التراث النقدي و البالغي حتى نهاية القرن  
 الخامس الهجري 

11642 

 12562 النص األدبي في العصر الحديث : بين الحداثة و التقليد 

و مصادره و سماته النص األدبي لألطفال : أهدافه  4379 

 5440 النص األدبي من منظور اجتماعي

 13673 النص األدبي و النقدي : بين القراءة و اإلقراء: نحو نموذج تطبيقي

 10162 النص الروائي من الداخل : مقاربة تلفظية

 6670 النص الشعري : بين الرؤية البيانية و الرؤيا اإلشارية

العربي القديم : مقاربات و إضاءاتالنص الشعري   7000 

 8229 النص الشعري القديم بين آليات إنتاجه و جماليات تلقيه

 5576 النص الشعري القديم و قضايا التلقي

النص الشعري النسوي العربي في الجزائر : دراسة في بنية 
 الخطاب

14347 

الشعر العربي النص الشعري بين التأصيل و التحليل : دراسة في 
 الحديث و المعاصر

8715 

النص الصوفي : دراسة تفكيكية في نصوص أبو زيد البسطامي  
 نموذجا 

5951 

 12388 النص الغائب : تجليات التناص في الشعر العربي

النص الغائب في (أوالد حارتنا) لنجيب محفوظ : دراسة في تفاعل 
 النصوص 

9855 

يلالنص القرآني بين التفسير والتآو  12118 

 12119 النص القرآني بين التفسير والتآويل

 15294 النص القرآني عند الزركشي : بين الفهم والتذوق

 15295 النص القرآني عند الزركشي : بين الفهم والتذوق

 12112 النص القرآني و ضرورة التفسير

 9343 النص المسرحي في األدب الجزائري : دراسة نقدية 

المفتوح في الشعر الجزائري المعاصرالنص   12794 

 7601 النص المفتوح في النقد العربي الحديث

 12141 النص المؤسس و مجتمعه : السفر األول

 12142 النص المؤسس و مجتمعه : السفر األول

النص بين الداللة والتأويل عند علماء االصول نماذج : من "منتهي 
االصول والجدول البن الحاجب الوصول واالمل في علمي   

10614 

النص بين القراءة و التأويل : بحوث الندوة المنعقدة في المركز  
2012-2011الجهوي لمهن التربية و التكوين مكناس   

14405 

 5046 النص بين سلطة اإليقاع و بوح الداللة 

 6834 النص و إشكالية المعنى

 14691 النص و الحياة

الخطاب و اإلتصالالنص و   6729 

 8426 النص و الداللة في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ 

 4466 النص و السلطة و الحقيقة : إرادة المعرفة و إرادة الهيمنة



 8920 النص و المدار : سردية الشعر و شعرية السرد 

 5483 النص و المفهوم

 10279 النص والخطاب و اإلجراء

اللغة العربيةالنصوص األدبية في   4651 

النصوص األدبية و دورها في التحصيل اللغوي للمتعلمين " السنة 
أنموذجا -الثالثة ابتدائي "   - 

11074 

النصوص األدبية ودورها في التحصيل اللغوي للمتعلمين : دراسة 
أنموذجا -حالة السنة الثالة إبتدائي - 

15148 

المقدمة الجزرية النصوص الصوتية في مشاهير شروح   12480 

 10684 النظام التربوي في الجزائر : محكات نقدية لواقع التوجيه المدرسي

النظام التركيبي للنص القرآني دراسة تطبيقية للجملة في سورة 
 الواقعة 

13218 

 7402 النظام الدولي الجديد : الثابت...و المتغير 

 Generative phonology 54 : النظام الصوتي التوليدي

 7098 النظام القضائي اإلسالمي

 10959 النظام المصرفي اإلسالمي

 10960 النظام المصرفي اإلسالمي

 10957 النظام المصرفي في اإلسالم 

قصص  -شعر  -دين  -رثاء  -وجدانيات  -النظرات : اجتماعيات 
رسائل -سياسيات   -ادبيات  -قصيرة   

7588 

 7579 النظرات : الجزء االول 

 7584 النظرات : الجزء الثالث 

 7580 النظرات : الجزء الثاني 

النظريات اللسانية و البالغية و األدبية عند الجاحظ : من خالل  
 البيان و التبيين 

8687 

 8848 النظريات المعجمية العربية : دراسة تحليلية

العاميةالنظريات في التحكيم اللغوي : موسوعة جامعية في اللغة   7813 

 11133 النظرية األدبية المعاصرة

 9509 النظرية األدبية و مصطلحاتها الحديثة : دراسة لغوية تحليلية

 8103 النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون : دراسة و نصوص

 8973 النظرية البيانية عند ابن حزم األندلسي 

النحوية لمعاصرةالنظرية التداولية و أثرها في الدراسات   11586 

 8982 النظرية التوليدية التحويلية بين المبدأ و التطبيق 

النظرية الخليلية الحديثة وأثرها في تعليم اللغة العربية في مستوى 
 السنة الرابعة متوسط : البني التركيبية انموذجا 

12894 

الثاني: الجزء  -النظرية الشعرية : الجزء األول: بناء لغة الشعر 
 اللغة العليا

13621 

 12856 النظرية اللسانية و الداللة العربية المقارنة : مبادئ و تحاليل جديدة

 5826 النظرية النقدية الغربية : من أفالطون إلى بوكاشيو 

النظرية النقدية و التداخل المنهجي : مناهج نقد الشعر في مجلة ( 
 عمان )

9951 

اإلشراف التربوي : المدخل و النظرية و النظرية و التطبيق في 
 مصادر السلطة و األساليب

14173 



 12765 النظرية و النص

النظرية و النقد الثقافي : الكتابة العربية في عالم متغير واقعها  
 سياقاتها وبناها الشعورية 

7600 

 5181 النظرية والتجربة عند أعالم الشعر العباسي

لبالغة العربيةالنظم و بناء األسلوب في ا  6327 

 6329 النظم و بناء األسلوب في البالغة العربية

 6791 النظير وأصول النحو في العربية 

 13718 النغم الخالد : ماحمة وطنية من األوراس : شعر

النفيس : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج  
 .العروس و مراجعه الكبرى: الجزء األول

5212 

النفيس : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج  
 العروس و مراجعه الكبرى: الجزء الثالث

5214 

النفيس : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج  
 .العروس و مراجعه الكبرى: الجزء الثاني

5213 

النفيس : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج  
راجعه الكبرى: الجزء الرابعالعروس و م . 

5215 

 11538 النقد : أسس النقد األدبي الحديث 

 7156 النقد األدبي

 7912 النقد األدبي

 13333 النقد األدبي : أصوله و مناهجه

 13329 النقد األدبي : أصوله ومناهجه

النقد األدبي : دراسات نقدية و أدبية حول إعجاز القرآن : الكتاب 
 األول

11983 

النقد األدبي : دراسات نقدية و أدبية حول إعجاز القرآن: الكتاب 
 الثالث

11982 

النقد األدبي : دراسات نقدية و أدبية حول إعجاز القرآن: الكتاب 
 الثاني

11981 

 14927 النقد األدبي الحديث

 10732 النقد األدبي الحديث : اصوله و اتجاهاته

أصوله واتجاهات روادهالنقد األدبي الحديث :   11102 

 10004 النقد األدبي الحديث : من المحاكاة إلى التفكيك 

 6792 النقد األدبي الحديث عند المرأة : نقد الشعر

 9226 النقد األدبي الفرنسي في القرن العشرين

 11109 النقد األدبي المعاصر : البنيوية وما بعدها : الجزء الثاني

المعاصر : في النصف الثاني من القرن العشرين : النقد األدبي 
 الجزء األول 

11108 

 9482 النقد األدبي المعاصر : قضاياه واتجاهاته

 11623 النقد األدبي بين األسطورة و العلم

 12564 النقد األدبي بين الحداثة و التقليد 

 13979 النقد األدبي حتى نهاية القرن الثالث الهجري

األدبي عند " طه حسين " من خالل كتاب: " خصام و نقدالنقد   " 9913 

 9901 النقد األدبي عند العرب : الخطوات األولى

 5535 النقد األدبي عند العرب و اليونان : معالمه و إعالمه



 -النقد األدبي في الصحافة الوطنية : األحرار الثقافي أنموذجا 

 أشكال و مضامين
10743 

األدبي في العصر المملوكىالنقد   13362 

 4518 النقد األدبي و أدب النقد

 14957 النقد األدبي و أصوله العلمية

النقد األدبي و مدارسه عند العرب : قراءة لمراحل تطور علم النقد 
و العوامل التي طرأت عليه من العصر الجاهلي حتى العصر  
 الحديث

5538 

ابن األعرابيالنقد األدبي و مصطلحه عند   9843 

 10483 النقد التطبيقي الجمالي و اللغوي في القرن الرابع الهجري 

 12474 النقد التطبيقي و الموازنات 

 integrative = النقد التكاملي : إستراتيجية تشكيل الخطاب

criticism 
14447 

 6963 النقد الثقافي : قراءة في األنساق الثقافية العربية

الثقافي المقارن : منظور جدلي تفكيكي النقد   7551 

النقد الثقافي المقارن في الخطاب األردني الفلسطيني : ذاكرة 
 .......المستقبل و آفاق العالمية

8189 

 7400 النقد الحديث و األدب المقارن

 12826 النقد الحديث و قضايا التراث البالغي العربي 

تاريخ اإلسالم النقد الحديثي عند الذهبي في كتابه  11649 

 11650 النقد الحديثي عند الذهبي في كتابه تاريخ اإلسالم

 4532 النقد العربي التطبيقي : بين القديم و الحديث

 6503 النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري 

 9484 النقد العربي و أوهام رواد الحداثة

 10418 النقد الفني

المعاصر و القصيدة الحديثة النقد   8447 

 14479 النقد المنهجي عند العرب و منهج البحث في األدب و اللغة 

 14140 النقد و الدراسة األدبية

النقد و ترجمة النص المسرحي : دراسة في تأثير المنهج النقدي  
 على ترجمة المسرح العالمي 

14080 

الخفي من لفظه و شرح النكت في تفسير كتاب سيبويه و تبيين 
 أبياته و غريبه

4598 

 6971 النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم

 12021 النموذج اإلنساني في أدب المقالة

 13415 " النموذج العاملي في رواية الزائر لـ" حفناوي زاغر

 13814 النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

إنجليزي -رى : عربي النورس و مسرحيات أخ  = The 

Seagull and other plays 
9125 

 10945 الهاوية

الهايكو و خصوصية التجربة في الشعر الجزائري المعاصر :  
 ديوان هنالك بين غيابين يحدث أن نلتقي لـ: عاشور فني أنموذجا

9594 

 9272 آلهة األرض التائه 



 -تحليلية وفنية لقصيدة الهجاء السياسي عند نزار قباني : دراسة 

 - ممثلون
12231 

 12818 الهجاء في األدب األندلسي

 9821 "الهجرة الشرعية لدى الشباب العائدين " الهروب الى المجهول

 8680 الهجرة المصطلحية و تعدد المفاهيم نماذج لسانية

الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع اإلسالمي : دراسة تحليلية 
ضوء الكتاب والسنةفي   

7432 

 8942 الهدف اإلجرائي تمييزه و صياغته : دراسة نظرية و ميدانية

فرنسي-الهدى : قاموس: عربي  = El houda : dictionnaire 

Arabe - Français 
11147 

 Al - Hurub ila llah 9119 : الهروب إلى هللا

نسانالهندسة الوراثية في القرآن : و أسرار الروح و خلق اإل  12174 

 11461 الهوامش الكونية : تأمالت في حياة معدمة : الجزء األول

 11462 الهوامش الكونية : ال أنتظر "غودو".. : الجزء الثاني 

 6599 الهول المعجب في القول بالموجب

الهويات و التعددية اللغوية : قراءات في ضوء النقد الثقافي  
 المقارن

7552 

وظاهرة االغتراب في رواية "وطن من زجاج " للروائية " الهوية 
 "ياسمينة صالح

11241 

 4779 الواضح في أحكام الطالق

 5548 الواضح في اإلنشاء

 4404 الواضح في البالغة : البيان والمعاني والبديع 

 12445 الواضح في القواعد النحوية و األبنية الصرفية 

والصرفالواضح في النحو العربي   4658 

 10560 الواضح في النحو وتطبيقاته : الجملة الفعلية 

 7216 الواضح في علم النحو : قواعد أساسية

الوافي : معجم وسيط للغة العربية . طبعة بلونين تبرز المداخل 
 Al - Wafi : the concise arabic = الجديدة و مشتقاتها

dictionary 

5081 

الوافي في التطبيق النحوي : الجزء األول : األسماء الستة المثنى و 
 الملحق به جمع المذكرالسالم و الملحق به الممنوع من الصرف 

8450 

 6514 الوافي في تيسير البالغة : البديع

 6513 الوافي في تيسير العروض و اإلمالء

 6516 الوافي في تيسير النحو والصرف 

 12912 الوافي في علم البالغة 

 14672 الواقع اللغوي العربي القديم 

لسان   " :الواقع و المتخيل في رحلة ابن حمادوش الجزائري
 "المقال في النبإ عن النسب و الحسب و الحال

9752 

االواقعية في أدب طه حسين" المعذبون في األرض" أنموذج  8171 

 4177 الواقعية في المسرح المعاصر

 8857 الواقعية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة

 6286 ألوان : قصص مترجمة

 6574 ألوان من الحياة



 9196 الوجدانية في روميات أبي فراس الحمداني = ، عائشة ضيف 

 10486 الوجه و الوجه األخر لمقوالت البنيوية ( دراسة فنية ) 

 6812 الوجوه والنظائر

 13563 الوجيز في األدب المقارن : نظريات و مناهج المقاربة المقارنية 

 7830 الوجيز في الصرف و النحو و اإلعراب

 4591 الوجيز في الميراث

 4592 الوجيز في الميراث

 8845 الوجيز في شرح المعلقات العشر

وفنيات البحث العلمي الوجيز في مناهج البحث األدبي   8492 

 6251 الوجيز في نحو اللغة العربية 

 13532 الوحدات السردية في حكايات كليلة ودمنة : دراسة بنيوية 

الوحدات القرآنية المقررة في المرحلة اإلبتدائية وعالقتها 
 بالتحصيل اللغوي لدى تلميذ السنة الثالثة أنموذجا 

11305 

الوظيفية : داللتها و صورهاالوحدة اإلسنادية   10386 

الوحدة اإلسنادية الوظيفية في القرآن الكريم : صور الوحدات  
 اإلسنادية الخمس المؤدية وظيفة العنصر المتمم

9015 

 alien 10069 = الوحش الذي يصنع ملح المائدة : شعر

الوسائل التعليمية و أثرها في تنمية مهارتي الطفل ( القراءة و 
أنموذجا -ر) : السنة الثانية و الثالثة ابتدائي التعبي  - 

13489 

الوسائل التعليمية و التكنولوجية المساعدة : في خدمة العاديين و 
 ذوي اإلعاقات المختلفة 

6804 

الوسائل التعليمية و التكنولوجية المساعدة : في خدمة العاديين و 
 ذوي اإلعاقات المختلفة 

6805 

التعليمية و المنهج الوسائل   13442 

 13443 الوسائل التعليمية و المنهج 

 7853 الوسائل التعليمية و تقنيات التعلم

 7854 الوسائل التعليمية و تقنيات التعلم

 4867 الوسيط في األدب العربي وتاريخه

 5441 الوسيط في أحكام القرآن الكريم 

 5444 الوسيط في أحكام القرآن الكريم 

 12022 الوسيط في أصول الفقه االسالمي

 12023 الوسيط في أصول الفقه االسالمي

 8435 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء األول 

 8439 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الثالث عشر 

 8440 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الثاني عشر 

الجامعية : الجزء الخامس الوسيط في الدراسات   8436 

 8438 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الرابع 

 8437 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء العاشر 

 8028 الوسيط في فقه المواريث

بالغة -نحو -الوشاح في اللغة العربية : أدب  4578 

 7871 الوصايا و األوقاف في الفقه اإلسالمي

القرآن الكريم : دراسة بالغية الوصف في    11158 



 11159 الوصف في القرآن الكريم : دراسة بالغية 

أنموذجا -الوصف ووظائفه : رواية " األيام " لطه حسين   - 8581 

الوصل و الفصل ( أنواعه ومواضعه ): المتنبي أنموذجا =  
 عصماني عتيقة، سالمي فاطمة

12423 

العملية التّعليمية التّعلمية : السنة األولى من  الوضعية المشكلة في  
أنموذجا -التعليم الثانوي   - 

6953 

 14885 الوطن عند الشعراء المهجر : الرابطة القلمية أنموذجا

الوظائف والحرف في عهد رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)  
 وصدر اإلسالم

8629 

عليه وسلم)  الوظائف والحرف في عهد رسول هللا(صلى هللا 
 وصدر اإلسالم

8628 

 11652 الوظيفة وتحوالت البنية 

الوعي الفونولوجي وأثره في تنمية مهارة القراءة لدى المتعلمين : 
أنموذجا -السنة األولى من التعليم اإلبتدائي   - 

10465 

 5464 الوعي اللغوي : الجمالي في فلسفة الكالم 

ت في النقد األدبيالوعي... الثقافة... المقاومة : مقاال  10189 

 9478 الوقت ال ينقضي 

 15247 الوقف في الشريعة و القانون

 5502 ... الوقف في العربية : كتاب يبحث في وجوه الوقف االثني عشر

الولد المختلف : تعريف شامل لذوي الحاجات الخاصة و األساليب 
 التربوية المعتمدة 

10598 

 13057 إلى أن نلتقي .. : رواية 

 9680 آليات إكتساب اللغة عند الطفل في مستوى ما قبل التحضيري 

آليات االتصال في المؤسسة العمومية : نموذج مركز التكوين 
 "المهني بسيدي عكاشة "تنس

8071 

 15095 أليات االشتغال التأويلي عند مصطفي ناصف

آليات اإلقناع الحجاجي في خطب مجمد البشير اإلبراهيمي : 
أنموذجا -ب أمام الوفود العربية واإلسالمية في األمم المتحدة خطا  

- 

14476 

آليات التحليل األسلوبي : " قصيدة مديح الظل العالي " جزء سقط  
 القناع لـ محمود درويش أنموذجا

8889 

أليات التحليل األسلوبي في الخطاب الشعري العربي األندلسي " 
أنموذجا -نونية أبي البقاء الرندي "   - 

8502 

آليات التحليل األسلوبي في الشعر العربي المعاصر : قصيدة "سفر 
أنموذجا -أيوب" لبدر شاكر السياب   - 

11486 

آليات التحليل األسلوبي في قصيدة " الذبيح الصاعد " لمفدي 
أنموذجا -زكرياء   - 

14379 

آليات التحليل األسلوبي في قصيدة النثر " أمير من المطر، 
حاشية من الغبار" لمحمد الماغوط أنموذجا و  

8465 

آليات التحليل األسلوبي للخطاب القرآني : مقاربة تطبيقية لسورة " 
 " المدثر

9545 

آليات الحجاج في خطاب المرأة في القرأن الكريم سورة 
 "القصص" انموذجا

15069 



المنطلقات آليات الشعرية الحداثية عند أدونيس : دراسة في 
 واألصول و المفاهم

9087 

 13902 آليات إنتاج النص الروائي : نحو تصور سيميائي 

  -آليات تأويل القرآن الكريم عند المعتزلة : تفسير الكشاف 

 -أنموذجا
11325 

آليات تحليل الخطاب الصوفي : رواية قواعد العشق األربعون 
أنموذجا -للروائية التركية إليف شفق   - 

8645 

أليات تحليل الخطاب الصوفي رواية قواعد العشق األربعون  
 للروائية التركية اليف شفق انموذجا

4612 

 8746 آليات تحليل الخطاب القرأني سورة " القيامة " نموذجا

آليات تعريف المصطلح في معجم التعريفات للشريف الجرجاني : 
 دراسة وصفية تحليلية 

12376 

المصطلحات : التعريب في الوسط اإلجتماعي و  آليات وضع 
 التربوي أنموذجا 

14472 

آليات وضع المصطلحات : التعريب في الوسط اإلجتماعي  
 والتربوي

7826 

 ELEAZAR Ou La = أليعازار او الينبوع و شجيرات العليق

Source et le Buisson 
9149 

الموحدين اليهود فى المغرب اإلسالمي : من الفتح الى سقوط   13594 

 9705 اليهود في التاريخ القديم : مشروع رؤية جديدة 

اليهود في القرآن : تحليل علمي لنصوص القرأن في اليهود على  
و  ضوء األحداث الحاضرة مع قصص أنبياء هللا ابراهيم و يوسف

 موسى عليهم السالم

11759 

مقارنة من األعماق  اليهود وألف ليلة و ليلة : دراسة تحليلية نقدية 
 الى اآلفاق 

5048 

 11177 اليوم اآلخر

اليوم اآلخر : الجزء األول: القيامة الصغرى و عالمات القيامة 
 الكبرى

4883 

 4884 اليوم اآلخر : الجزء الثاني: القيامة الكبرى 

 7862 اليوم اآلخر : القيامة الصغرى 

درس البالغي  اليوم الدراسي الثامن حول التحليل التداولي و ال
 القديم

14042 

اليوم الدراسي السابع حول اللغة العربية بين النحو العربي و  
 نظريات البحث اللساني 

14041 

 14034 اليوم الدراسي حول المناهج 

 15152 اليونان : مقدمة فى التاريخ الحضاري

إنكليزي: الجزء األول -إما : عربي  = Emma 7929 

إنكليزي: الجزء الثاني -إما : عربي  = Emma 7930 

12آمال : العدد   15025 

: الحضور في القصيدة 32آمال : العدد   15015 

7آمال : العدد   15024 

 6874 آمالي ابن الشجري : الجزء األول

 6873 آمالي ابن الشجري : الجزء الثالث

 6872 آمالي ابن الشجري : الجزء الثاني



حوار مع رجال مصر من مينا حتى أنور الساداتأمام العرش :   13898 

 8363 أمثال الجزائر و المغرب

 5883 أمثلة األبنية في كتاب سيبويه : تفسير أبي بكر الزبيدي 

 14391 أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى

 6537 أمراء الرؤى : الجزء األول

 6538 أمراء الرؤى : الجزء الثاني

األندلسيأمراء الشعر   13865 

 6388 أمراء الشعر في دولة بني العباس

 5950 إمرأة على أرجوحة الزمن 

 12422 أمراض الكالم : دراسة في المستوى الصوتي

 13041 أمراض الكالم : دراسة مقارنة بين القدماء و المحدثين

 9829 أمراض الكالم و أثرها على فصاحة اللسان العربي 

أثرها في تعلم الطفل للغة : دراسة ميدانيةأمراض الكالم و   13857 

 6896 امرؤ القيس ابن حجر : رحلته إلى الشرق أو إلى الغرب

 10742 أمريكا بعيون عربية 

 4423 أمشي...و يتبعني الكالم 

 14791 أمكنة : شعر 

 12932 أمن المعلومات و األمن القومي 

 14827 أمهات األبواب في حروف المعاني

 4801 أمين العلواني : رواية 

 11265 أن تكون شاعرا 

 11201 إن و أن في سورة الكهف : تحليل إحصائي و تركيبي داللي

 14822 أنا الالجئة إلى أعشاب صدرك : شعر

إنجليزي: المجلد األول -آنا كارنينا : عربي   = Anna 

Karenina 
9165 

الثالثإنجليزي: المجلد  -آنا كارنينا : عربي   = Anna 

Karenina 
9167 

إنجليزي: المجلد الثاني -آنا كارنينا : عربي   = Anna 

Karenina 
9166 

إنجليزي: المجلد الرابع -آنا كارنينا : عربي   = Anna 

Karenina 
9168 

 12649 أنا و اللغة و المجتمع

إنتاج البرامج في اإلذاعة المحلية : دراسة حالة إذاعة عين الدفلى  
حلية الم  

10567 

 5848 إنتاج المكتوب صوتا : دراسة في إبداع الصوت في النص األدبي 

 14850 إنتاج برمجيات الواقع اإلفتراضي التعليمية 

 14851 إنتاج برمجيات الواقع اإلفتراضي التعليمية 

إنتاجية القراءة على ضوء مفاهيم فولفغانغ أيزر : أنشودة "  
 المطر" للسياب أنموذجا

13261 

 9577 انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية

 8000 انتماءات لعينيها.. فقط : شعر 

 7993 أنثروبولوجيا اإلسالم 



 10650 أنثروبولوجيا اإلسالم : مناقشة ونقد ألفكار إرنست غلنر

 9234 أنثروبولوجيا اللغة : بناء و ترميز

األدبية على ضوء علم االنسانأنثروبولوجية األدب : دراسة اآلثار   5537 

 9517 أنثولوجيا األدب العربي المهجري المعاصر : المجلد األول

 9519 أنثولوجيا األدب العربي المهجري المعاصر : المجلد الثالث 

 9518 أنثولوجيا األدب العربي المهجري المعاصر : المجلد الثاني

المجلد الرابع  أنثولوجيا األدب العربي المهجري المعاصر :  9520 

 12341 أنثى القصيدة في شعر عز الدين المناصرة

 8284 إنجازية أسلوب اإلستفهام في سورة يونس عليه السالم

أندلسيات في تحقيق النص الشعري األندلسي و نقده : دراسة و نقد 
 : الجزء األول 

6219 

 5607 انزياح اللسان العربي الفصيح والمعنى 

: الدين ، السلطة و المجتمع 31انسانيات : العدد   = insaniyat : 

religion , pouvoir et société 
14168 

) : الشباب بين  2-1,  16( مجلد   56 -55انسانيات : عدد مزدوج 
 , insaniyat : jeunes = الحياة اليومية و البحث عن الهوية

quotidienneté et quéte d'identité 

14163 

 8870 انسجام الخطاب في مقامات جالل الدين السيوطي : مقاربة تداولية

 14689 أنسنة الشعر : مدخل إلى حداثة أخرى : فوزي كريم نموذجا

 11013 أنسنة النص : مسارات معرفية معاصرة

 xp 8329 إنشاء عروض تقديمية بواسطة باوربوانت

 5891 أنطولوجيا الشعر السويسري الحديث 

 15100 أنطولوجيا الصوت المكنون في الشعر الملحون

 10752 أنطولوجيا القصة القصيرة النسوية في الجزائر 

 10753 أنطولوجيا القصة النسوية في الجزائر

أنظمة الربط في العربية : دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة 
 و النظرية التوليدية التحويلية

5142 

التنوع الثقافي على عملية االتصال الشخصي : دراسة  انعكاسات 
الجلفة -ميدانية بمستوصف بلدية المجبارة  

10539 

 15260 انعكاسات الطالق على االبناء بمدينة المدية : ربورتاج مصور 

انعكاسات انضمام الجزائر للشراكة االورومتوسطية على االقتصاد 
 الجزائري 

13321 

ومات على اتجاهات قيم المجتمع انعكاسات تكنولوجيا المعل
 الجزائري 

13215 

 14838 انغالق الدائرة : دراسات في الرواية العربية

 13864 انفتاح النسق اللساني : دراسة في التداخل اإلختصاصي 

 15245 انفتاح النص الروائي : النص و السياق

 6723 أنفع الوسائل إلى أبدع الرسائل 

الهويةإنقاذ اللغة : إنقاذ   10179 

انكسارات النسق الشعري و مقاالت أخرى في اللغة و األدب و 
 النقد

7154 

أنموذجا -انماط التقدير في بنية الجملة اإلسمية : جزء عم   - 13597 

 9712 أنماط الحال في القرآن الكريم : دراسة نحوية داللية 



 6245 أنماط الزمن لدى ت.س.إليوت في الرباعيات

 5228 أنماط تلقي السرد في التراث النقدي : دراسة في أدب الجاحظ 

 13703 أنوار البحر : شعر

 4599 أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي : الجزء األول

 4600 أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي : الجزء الثاني

و يليه أنوار الحق واإلنصاف في بيان أدلة القبلة واإلنحراف 
في عقائد أهل الدليل ويليه إتمام الوطر في التعريف  الرجز الكفيل

بمن اشتهر في أوائل القرن الثالث عشر ويليه القول العنيف في  
الرد على من أجاز الفتوى بالقول الضعيف ويليه فتح اللطيف  
 الخبير ويليه المنهج 

7919 

 11799 أنواع المبينات في سورة الكهف و معانيها 

 7920 آني إرنو المكان

 10754 أنيس الروح : نصوص

 5230 آهات و آمال : ديوان شعر

اهتمام اإلذاعة بقضايا الطفل : دراسة ميدانية لإلذاعة الجهوية  
 باألغواط

11070 

إهتمام طلبة األقسام النهائية باستخدام االنترنت في التحضير 
 لشهادة البكالوريا

9700 

 5568 أهل الكهف 

أهم المسائل اللسانية في كتاب الحجة في القراءات السبع إلبن 
 خالوية

10925 

أهم المسائل اللسانية في كتاب الحجة في القراءات السبع البن 
 خالويه

14409 

 -أهمية االستماع في اكتساب الملكة اللغوية : السنة األولى ابتدائي 

 - أنموذجا
15180 

داغوجيةأهمية اإلنترنت كوسيلة بي  11423 

أهمية البحوث الجامعية بالعربية و تطبيقاتها : امكانات االستفادة  
 التطبيقية من البحوث اللغوية في الجامعة الجزائرية 

7305 

أهمية البعد الثقافي في ترجمة النص األدبي رواية " ليون  
نموذجا -اإلفريقي" ألمين معلوف   

6939 

الجزائر : اللغات ووظائفها أهمية التخطيط اللغوي في   7308 

 7323 أهمية الترجمة وشروط إحيائها 

أهمية التعبير الشفهي في تقويم األداء اللغوي للمتعلم : السنة  
 الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجا

15129 

اهمية التمارين اللغوية والنحوية ودورها في تيسير القاعدة النحوية 
نوي (أدب وفلسفة ,أداب ولغات اجنبية: (كتاب السنة الثانية ثا  ) 

9830 

 -أهمية الحوار في فعالية تعليم اللغة العربية الطور اإلبتدائي 

: دراسة وصفية تحليلية تطبيقية -أنموذجا   
10540 

 7303 أهمية العمل الجواري في ترقية استعمال اللغة العربية

ى ثانويأهمية المثال في تعليمية نشاط البالغة "السنة األول " 9303 

 8267 أهمية المثال في تعليمية نشاط البالغة : السنة أولى ثانوي آداب 

أهمية المعرب واإلشتقاق ودورهما في إثراء اللغة العربية من 
  -" إنجليزي  -أنموذجا  -خالل معجم مصطللحات الطب النفسي 

 عربي

13322 



العربية : السنة الثانية  أهمية المقاربة النصية في تدريس اللغة 
 متوسط " أنموذجا ": تعليمية اللغات

8562 

أهمية النص األدبي في تعليمية اللغة العربية : السنة األولى ثانوي 
أنموذجا -آداب   - 

8274 

اهمية النص اآلدبي في تعليمية اللغة العربية في ظل المقاربة  
نموذجاالسنة الثالثة من التعليم المتوسط ا-بالكفاءات :  - 

12890 

أهمية الّنص األدبي في تنمية مهارات التذوق : كتاب اللغة العربية 
الجيل الثاني - " تعليمية اللغة -انموذجا  -للسنة األولى متوسط  -   " 

14290 

أهمية الوسائل التربوية في التحصيل اللغوي للتلميذ : الطور األول 
 أنموذجا

8815 

بالنسبة الستراتيجية وكاالت اإلعالن : أهمية دراسة الجمهور 
 الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار نموذجا 

7921 

 15181 "أهميةاإلستماع في إكتساب الملكة اللغوية "السنة األولى إبتدائي

 4254 أوجاع البنفسج : شعر 

 12904 أوجاع الزهور

 12749 أوراق الشجن : رواية 

رسائله أوراق الورد : رسائلها و   5962 

 10554 أوراق في النقد األدبي 

 14937 أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 

 12566 أوراق في تلقي النص اإلبداعي و نقده 

 13988 أوربا واإلسالم

 13990 أوربا واإلسالم

 5836 أوزان الشعر 

أوزان الشعر العربي بين المعيار النظري و الواقع الشعري :  
 الشعر الجزائري في "معجم البابطين" : أنموذجا تطبيقيا 

13729 

أوزان الشعر العربي و قوافيه : دراسة في عروض شعر الشطرين 
 و الشعر الحر 

4737 

 15307 أوزان الشعر وقوافيه : مدخل ميسر لتذوقها ودراستها 

أوزان الفنون الشعرية المستحدثة و أثرها في تجديد موسيقى الشعر 
أنموذجا  -العربي في موشحة جادك الغيث للسان الدين بن الخطيب   

- : - 

9866 

 12476 أوسمة ال تعرف الصدأ : رواية واقعية

 4995 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : الجزء االول 

 4994 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : الجزء الثاني 

 13651 أوقات محجوزة للبرد : شعر

 10447 أولمبي المدية لكرة القدم تاريخ مجيد بعيدا عن قسم النخبة 

 10311 أوليفر تويست 

 7985 أوهام شعراء العرب في المعاني

 13502 آيات قرآنية وسنن ربانية 

 7418 أيام الغضب : قصص 

 10916 أيام الملك طنوش : قصص قصيرة

: مجموعة شعرية 1994-1993أيام مرة   9861 

 5569 إيزيس 



 7260 إيضاح المبهم من المية العجم

إيضاح النص في أن إعفاء اللحية هو القص : إبانة النص في  
مسألة القص : الرد على من شدد و عشر في جواز األضحية بما 
 تيسر 

13709 

 11260 إيفانهو 

 7706 إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة

تجديده منهج تعليمي مبسط   إيقاع الشعر العربي : تطوره و  4502 

 9589 إيقاعات الذات : قراءة في السرد العربي

 6310 إيقاعات برية : الجزء األول

 6311 إيقاعات برية : الجزء الثاني

 13606 أين غاب القمر ؟ : قصص 

 10095 أيها الفرعون : قصة 

مسرد باب اإلعراب عن لغة األعراب : معجم لغوي عام. زائد... 
 Bab al i'rab an lughat al a'rab : an arabic = لغوي عام

- arabic dictionary : plus ... a general alphabetical 

glossary 

13029 

 12879 باراباس

 9848 باسمك نحيا 

 9849 باسمك نحيا 

باطن الشخصية في الرواية العربية المعاصرة : مقامات الذاكرة 
أنموذجا -حبيب مونسي " المنسية ل "   - 

8832 

 6507 باقات من الشعر العربي القديم : دراسة تطبيقية 

 13427 مع وقف التنفيذ : شعر  ..بالحياة

 14231 بالقيم و األخالق تصلح األجيال 

 Baudolino 7873 = باودولينو

 14627 بائعة الخبز

 10041 بجاية "لؤلؤة الساحل الجزائري" : روبورتاج مصور 

 9324 بحر النوارس : قصص 

39بحوث اقتصادية عربية : العدد   5388 

 6260 بحوث أندلسية 

 12452 بحوث تطبيقية في األدب العربي

 15113 بحوث جامعية في اإلعالم

 12504 بحوث حول الخالفة والفتنة الكبرى

بحوث في األدب الحضاري في العصر العباسي : الشمعة،  
 الكتابات و النقوش، الثلجيات 

13115 

 14906 بحوث في األدب العربي الحديث 

 12630 بحوث في اإلستشراق و اللغة

 11008 بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي

 Essais Sur Le Roman 8721 : بحوث في الرواية الجديدة

 6883 بحوث في السرد العربي

 8684 بحوث في الصناعة المعجمية 

 7198 بحوث في الفقه اإلسالمي : اإليمان، النذور، كفارة اليمين



 7199 بحوث في الفقه اإلسالمي : اإليمان، النذور، كفارة اليمين

بحوث في اللسانيات : االدرس الصوتي العربي: المماثلة والمخا 
 لفة 

8675 

 12635 بحوث في اللغة و التربية

 9114 بحوث لسانية محكمة 

لغويةبحوث   12934 

 9113 بحوث محكمة في تعليمية اللغة العربية 

 7696 بحوث و دراسات أدبية 

 7832 بحوث و دراسات في تراثنا اللغوي والنحوي

الداللة -المعاجم -بحوث و دراسات في علم اللغة : الصرف  4202 

 5459 بحوث و دراسات في علوم اللسان

تقويم النصوصبحوث و مقاالت في اللغة و األدب و   4945 

 14755 بحوث و مقاالت لغوية 

 13931 بحوث ودراسات فى تاريخ افريقيا الحديث

 11594 بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : الجزء األول

 5456 بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : الجزء الثاني

 11978 بحوث ومقاالت في اللغة 

عروض الخليلبحور الشعر العربي :   15254 

 14972 بحيرة األحالم 

 14473 بدايات في النقد األدبي

 7129 بداية المجتهد و نهاية المقتصد : الجزء األول

 7130 بداية المجتهد و نهاية المقتصد : الجزء األول

 7131 بداية المجتهد و نهاية المقتصد : الجزء الثاني

المقتصد : الجزء الثانيبداية المجتهد و نهاية   7132 

 6762 بداية النص الروائي : مقاربة آلليات تشكل الداللة

 13906 بداية ونهاية 

 5792 بدر شاكر السياب : ثورة الشعر و مرارة الموت 

 6672 بدر شاكر السياب : حياته و شعره

 8032 بدر شاكر السياب : شاعر الحداثة و التغيير 

السياب و إيدية سيتويل : دراسة مقارنة بدر شاكر   14739 

 11142 بديع التراكيب في شعر أبي تمام : الكلمة و الجملة 

 9334 بديع التراكيب في شعر أبي نواس

بديع الزمان الهمذاني : رائد القصة العربية و المقالة الصحفية مع 
 ............دراسة لحركة األدب العربي

6465 

األشعرين من عقائد المخالفين : الجزء األول براءة   6782 

 6783 براءة األشعرين من عقائد المخالفين : الجزء الثاني 

 6780 براءة األشعريين من عقائد المخالفين : الجزء األول

 6781 براءة األشعريين من عقائد المخالفين : الجزء الثاني

كلمةبراجماتية اللغة : و دورها في تشكيل بنية ال  7498 

 8040 براعة االستهالل في فواتح القصائد و السور

 13968 برامج األطفال المحوسبة



 12614 برامج االطفال في االذاعة الجهوية : نموذج اذاعة الجلفة 

برمجة بيسك مبسطة : عرض مبّسط لبرمجة الحاسب اإللكتروني  
 بلغة بيسك 

7811 

بريخت و ولد عبد الرحمان  بريخت و المسرح الجزائري : مثال 
 كاكي 

4811 

 11327 بساتين الجراح

 8148 بساتين بابل تقف من جديد : شعر 

 7934 بساط الريح : قصص انسانية عبر العالم 

 14232 بستان الحكمة

 8524 بصمات و توقيعات : كتابات في األدب و النقد

االجتماعي بطاقة شفاء ثورة جديدة في عصرنة قطاع الضمان   8860 

 7531 بطعم الفاكهة الشتوية : شعر 

 14508 بعد القلب حتما ننتهي : مجموعة قصصية 

 Loin des Humains 10298 = بعيدا عن البشر

 9156 بغداد خانتني : قصائد و مقامات في حب العراق

: الجزء   4-1بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة 
الثاني و الثالث و الرابعاألول و   

6583 

 6372 بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة : الجزء األول 

 6371 بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة : الجزء الثاني 

 4807 بكر بن حماد شاعر المغرب العربي في القرن الثالث الهجري 

و حتى التقسيم  بالد الهند في العصر االسالمي : منذ فجر االسالم  7075 

 12861 بالغات : شعر 

 11671 بالغة اإلنتصار في النقد العربي القديم

 12739 بالغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم : الجزء األول 

 12740 بالغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم : الجزء الثالث 

الكريم : الجزء الثاني بالغة التقديم و التأخير في القرآن   12741 

 13082 بالغة الخطاب و علم النص 

 6436 بالغة العطف في القرآن الكريم : دراسة أسلوبية

 12287 بالغة القراءة : فضاء المتخيل النصي: الترث، الشعر، السينما 

 7974 بالغة الوفرة وبالغة الندرة : مبحث في اإليجاز واإلطناب 

 : Plain simple Microsoft office system 2007 بلمحة

 دليل بصري سهل وسريع
9413 

 6807 بلوغ المرامر من أدلة األحكام 

 12147 بناء الجملة العربية

 9610 بناء الشبكات الذهنية

بناء الشخصيات عند نجيب محفوظ : المجموعة القصصية " دنيا 
 هللا " أنموذج 

8786 

 -رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة بناء الشخصيات في 

 - أنموذجا
11485 

نماذج مختارة من مجموعة -بناء الشخصية في األدب الساخر  
 الزوبوط للسعيد بن زروقة

12385 



بناء الشخصية في الرواية الجزائرية " البطاقة السحرية " لمحمد  
أنموذجا : مقاربة بنوية سيميائية  -ساري   

12333 

صية في السيرة الشعبية سيرة االميرة ذات الهمة أنموذجا بناء الشخ  8399 

 13020 بناء الشخصية في القصة القرآنية : مقاربة تحليلية لصورة المرأة

بناء الشخصية في القصة القرآنية قصت موىسى عليه السالم  
 أنموذجا

14868 

بناء الشخصية في رواية " البؤساء" ل فكتور هيغو حسب فليب  
 هامون

6894 

 11421 "بناء الشخصية في رواية " العنيدة و الذئاب " ل " صالح شعير

 11386 بناء الشخصية في رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي 

بناء الشخصية في رواية زينب لمحمد حسين هيكل : ، هادية 
 العروسي

14460 

 10735 بناء القصيدة المولدية في المغرب اإلسالمي

ناء المفارقة في فن المقامات : عند بديع الزمان الهمذاني و ب
 الحريري 

7817 

بناء شخصية البطل في رواية قصر الشوق لنجيب محفوظ :  
 دراسة تحليلية 

12949 

 12212 بنك األسئلة في التصميم الجرافيكي

 12213 بنك األسئلة في التصميم الداخلي 

والحرمة دراسة فقهية مقارنةبنوك لبن الرضاع : بين الحل   4958 

 4959 بنوك لبن الرضاع : بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة

بنية اإلستفهام في القرآن الكريم : دراسة نحوية داللية سورتا البقرة 
أنموذجا -و األعراف   - 

8835 

 12615 بنية التشابه بين المؤلف و شخصياته الروائية 

ألف ليلة وليلة : دراسة تداولية لحكاية الرجل  بنية الحجاج في 
 اليمني والجواري الست

9394 

 -بنية الحكاية في أدب الطفل "حكاية عصفور" لمحمد شنوفي 

 - أنموذجا
10612 

بنية الحكاية في البخالء للجاحظ : دراسة في ضوء منهجي بروب  
 و غريماس 

13961 

مبنية الخبر : دراسة في طوق الحمامة البن حز  12223 

 9450 بنية الخطاب الروائي : دراسة في روايات نجيب الكيالني 

 14114 "بنية الخطاب الشعري : دراسة تشريحية لقصيدة " أشجان يمانية

 9807 بنية الخطاب الشعري عند سيدي لخضر بن خلوف: دراسة أسلوبية

2000-1950بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية :   4637 

 12272 بنية الرواية القصيرة : الرواية القصيرة في األردن و فلسطين 

بنية الزمان و المكان في الليالي العربية "قصة عالء الدين  
 "والمصباح العجيب

8357 

بنية الزمان و المكان في الليالي العربية : قصة عالء الدين و 
 المصباح العجيب أنموذجا 

8356 

مان و المكان في رواية عرس الزين للطيب صالح بنية الز  14541 

  -بنية الزمان والمكان في رواية أرخبيل الذباب لبشير مفتي 

 - أنموذجا
13258 



بنية السرد الروائي عندالطاهر وطار : رواية " الولي الطاهر يعود 
 إلى مقامه الزكي " أنموذجا

11635 

الحديثة " سيرا دي مويرتيبنية الشخصيات في الرواية  لعبد   "
أنموذجا -الوهاب عيساوي   - 

13550 

بنية الشخصيات في رواية " سيرة المنتهى عشتها كما اشتهتني" 
 لواسيني األعرج

9175 

 11420 لـ آسيا جبار "بنية الشخصية في رواية " بوابة الذكريات 

 - بنية الشخصية من خالل رواية "المؤامرة" لمحمد مصايف
نموذجاأ  - 

9111 

 13245 بنية العدول في شعر المتنبي : الكافوريات أنموذجا 

بنية الفضاء الزماني والمكاني في رواية مملكة الفراشة لواسيني  
 األعرج

8960 

بنية الفضاء المكاني في رواية "الحي السفلي " لعبد الوهاب بن  
 منصور 

8580 

للروائي محمد بنية الفضاء المكاني في رواية "مزاج حر " 
 الفخراني

12799 

 9729 "بنية الفضاء والشخصيات في رواية "ذاكرة الماء

 14099 بنية القصيدة الجاهلية : دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني

 13164 بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة 

 14711 بنية اللغة الشعرية في قصيدة "ستون عاما"لتميم البرغوثي

نية النص السردي : من منظور النقد األدبيب  13654 

بنية النص القرآني : دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية 
 والفنية

7407 

بنية النص القرآني : دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية 
 والفنية

7408 

 7645 بهجة الالمسمى : شعر 

 9262 بوابة الذكريات : رواية

بواكير الرواية الجزائرية : دراسة تحليلية لبنية السرد في خطاب " 
 " حكاية العشاق في الحب و االشتياق

8679 

 5018 بوح البوادي : ديوان شعر

 9879 بوح المرايا : مقام الياسمين

 14909 بورتري حول مولود قاسم نايت بلقاسم : الرجل الموسوعة 

لمديرة اذاعة الجلفة : تحديات امراةبورتري مصور :   10583 

بورتري مصور بعنوان "سعيد بن زرقة" سنوات من العطاء 
 CD +والكفاح

8624 

 8858 بورتري مصور بعنوان الشهيد سي المحجوب حلوان رمز وعطاء

 8814 بورتري مصور بعنوان: تحديات امرأة....أمنتو حيدر 

اسد  -: منطقة القبائل بورتري مصور حول الشهيد اورابح سعيد
 الجبل 

14561 

 CD 11071 +"بورتري مصور حول العالمة "محمد بن شنب

بورتري مصور حول المجاهد "محمد بوسماحة" زعيم الكفاح 
 والنضال الجزائري 

9987 

 13412 "بورتري مصور حول المجاهدة "ايفلين الفاالت



زميرو :  بورتري مصور حول حياة الشاعر الراحل حسين أبو 
 حسين أبو زميرو: همسات ال تنسى

4450 

 14217 بورتري مصور حول: مصممة األزياء التقليدية كريمة بصري

 6710 بورتري مصور حول:الشهيد العيد تومي : روح النضال

 11552 بورتري مصور لمحمد بن شنب صلة وصل بين الشرق والغرب

اإلعالم الجزائري السابق بورتري مصورحول: المجاهد ووزير 
 بشير رويس : نهرو الجزائر

10581 

 9100 بورتري مكتوب حول الشيخ البشير اإلبراهيمي 

بين التاريخ  -بورتري مكتوب حول العالمة عبد الحميد ابن باديس 
 - و اإلبداع

10965 

 14241 بورتري مكتوب حول العالمة عبد الرحمن ابن خلدون 

المجاهد سي محفوظ سليمان بورتري مكتوب حول   13358 

 12257 بورتري مكتوب حول محمد بوراس شهيد الكشافة اإلسالمية

 Misery 13632 = بؤس : رواية

 9233 بؤس البنيوية : األدب والنظرية البنيوية

 12067 بؤس الدهرانية : النقد االئتماني لفصل االخالق عن الدين 

نساء كازانوفا " لواسيني األعراجبويطيقا المناص في رواية "   13183 

عربي -بياض الثلج و حكايات أخرى : فرنسي   = Blanche-

Neige et Autres Contes : Français - Arabe 
12887 

بيجماليون ل"برناردشو" والسيمفونية الريفية ل"أندرية جيد 
 " "دراسة مقارنة

9368 

ة : الطور اإلبتدائي بيداغوجية التحاور في تعليمية اللغة العربي
 نموذجا 

14536 

 11412 بيداغوجية التعليمية في مراكز إعادة التربية والتأهيل

 9050 بيداغوجية القراءة في تعليمية اللغة العربية : المرحلة المتوسطة 

بيداغوجية القراءة في تعليمية اللغة العربية : المرحلة المتوسطة  
 أنموذجا

10768 

تعليمية النصوص األدبية بين النظري والتطبيقي : بيداغوجية 
 " السنة الثانية ثانوي " أنموذجا

9393 

بيداغوجية تعليمية النصوص األدبية بين النظري والتطبيقي : لسنة 
 " الثانية ثانوي " أنموذجا

11066 

 10948 بيدرو وكاترينا األوراسية

اإلسالميةبيع المرابحة و تطبيقاته في المصارف   14443 

 5170 بين األدب و النقد 

 5171 بين األدب و النقد 

 6178 بين األصالة و الحداثة : قسمات لغوية في مرآة األلسنية 

 8978 بين التناص والسرقات األدبية : الموشحات أنموذجا

بين الفكر الديني والفكر الفلسفي عند أبي العالء المعري : 
أنموذجا اللزوميات   

11199 

 9105 بين الفلسفة و األدب في الفكر العربي

بين الفنية و الحضور الصوفي في شعر ( ياسين بن عبيد ) : ديوان 
أنموذجا -هناك التقينا ضبابا و شمسا   - 

11124 



بين الفنية والحضور الصوفي في شعر (ياسين بن عبيد) ديوان 
انموذجا-هناك التقينا ضبابا وشمسا   

11125 

 13891 بين القصرين

بين مفهوم اللفظة في النظرية الخليلية الحديثة ومفهوم العبارة (س) 
 في نظرية النحو التوليدي: دراسة مقارنة

9532 

 6623 بيئات نقد الشعر عند العرب : من الجاهلية إلى العصر الحديث 

 13062 ت.س إليوت : شاعرا و ناقدا و كاتبا مسرحيا

ثراللغة الفارسية باللغة العربيةتأ  4233 

 12803 تأثير اإلتصال الرسمي على تحسين آداء المؤسسة العمومية

 12915 تأثير اإلذاعة على المرأة الماكثة في البيت

تأثير اإلشهار التلفزيوني في السلوك الشرائي عند األسر الجزائرية 
منتجات سيفيتال نموذج  : دراسة استطالعية لعينة من مستهلكي 

 الشلف 
14154 

-تاثير اإلشهار في السلوك الشرائي للمستهلك : دراسة حالة

شبكة نجمة  -تصاالت الجزائرإ  
10445 

تأثير االعالم التلفزيوني على دوافع المراهقين في ممارسة  
 الرياضة 

14066 

تاثير االعالن االشهاري على سلوك المستهلك : دراسة حالة  
دار الضياف" بحاسي بحبح والية الجلفة-"معصرة زيت الزيتون  

9078 

 8445 تأثير اإلعالن اإللكتروني على سلوك المستهلك 

تأثير اإلعالن الصحفي على سلوك المستهلك : دراسة مسحية حول 
 مستهلكي والية المدية

15082 

نموذج  تأثير االعالنات التلفزيونية على سلوك المستهلك النهائي : 
 شركة موبيليس 

9297 

تأثير اإللتزام في التجربة الشعرية عند توفيق زياد : قراءة في  
 ديوان أشد على أيدكم 

8286 

 13698 تأثير األنترنت على العمل السياسي : أوباما نموذجا 

 13269 تأثير اإلنترنت على المراهق 

  -تأثير البيئة األندلسية على الشاعر العربي : شعر الطبيعة 

 -انموذجا
14004 

تأثير التعددية اللغوية على التحصيل المعرفي لدى كلية العلوم 
 أآلنسانية وأالجتماعية طور ليسانس انموذجا 

12944 

 13705 تأثير التلفزيون على سلوك المراهق داخل القسم 

تأثير الحياة الجاهلية في الشعراء الصعاليك : عروة بن الورد  
 أنموذجا

9002 

تأثير الخرائط المفاهيمية في التحصيل اللغوي (مادة اللغة العربية ) 
انموذجا-: السنة الثانية ثانوي شعبة آداب و فلسفة  تعليمية   " -

 " اللغات

11387 

 9131 تأثير الدراما التركية على الطلبة الجامعيين 

تأثير الدمج على حقوق و ضمانات ذوي االحتياجات الخاصة : 
ة حول نظرة األكاديميين بمراكز المعاقين للدمج و ما دراسة ميداني

 يقدمه للمعاقين
9347 



: نموذج دراسة تحليلية  -تاثير الصحافة المكتوبة على الراي العام
مقارنة لجريدتي الشروق اليومي الجزائري والشروق الجديد  
 المصرية 

14667 

 15116 تأثير الضرائب على المؤسسة االقتصادية في الجزائر 

 -تأثير العامية في تعليم العربية الفصحى : السنة الرابعة ابتدائي 

 - أنموذجا
8515 

 13591 تأثير الفضائيات العربية على الشباب الجزائري

 تأثير الفضائيات العربية على سلوك المراهق : دراسة حالة قناة
MBC-ACTION 

10747 

العربيةتأثير الفكر الديني في البالغة   6212 

 14816 تأثير القرآن الكريم في المدارس النحوية

2تأثير القناة المتخصصة أم بي سي   (MBC2)   على قيم
واتجاهات الطلبة : دراسة مسحية على عينة من طلبة السنة الرابعة 
 علوم االعالم واالتصال بالمدية 

9079 

كتاب اللغة تأثير المحتوى اللغوي في تنمية مهارة التعبير في 
أنموذجا -العربية : السنة الخامسة ابتدائي   - 

9137 

 14060 تأثير المسرح على سلوك الطفل المشارك في التمثيلية

تأثير الهاتف النقال في استحداث لغة جديدة لدى الشباب : دراسة  
 حالة: نموذج جامعة د يحي فارس بالمدية

9080 

حراوية على فعاليتها في تاثير الواقع االجتماعي لالعالمية الص
 أداء مهنتها : دراسة حالة 

13935 

تاثير برامج االطفال التلفازية على التنشئة االجتماعية للطفل في 
 MBC3 قناة

8143 

تأثير برامج العنف على سلوك الطفل : منهج دراسة حالة: نموذج 
 MBC ACTION قناة

12984 

الهوية العربية : برنامج " تاثير برامج الفضائيات الغربية على 
2008ستار اكاديمي"   

13173 

تأثير برامج قناة طيور الجنة على الطفل بالمدية : الجانب الديني  
 والعادات اإلجتماعية

11616 

تأثير تكنولوجيات االتصال الحديثة على أنماط االتصال األسري : 
 دراسة مسحية لعينة من مستخدمي االنترنت بوالية المدية

15159 

 Arab's Got Talent "تأثير تلفزيون الواقع على سلوك المراهق

" 
13713 

تأثير خدمات األسواق الممتازة على سلوك شراء المستهلك : 
 نموذج فاميلي شوب 

14091 

 11228 تأثير غياب التواصل األسري على انحراف المراهقين 

الجزائرية : الزواج  تأثير قانون األسرة المعدل على العائلة 
 وأركانه, الطالق وآثاره

9081 

 14464 تأثير قناة براعم على سلوك الطفل

تأثير قناة طيور الجنة على السلوك الطفل : دراسة مسحية وصفية 
 لعينة من أطفال مدينة تابالط 

8757 

 13859 تأثير مشاهدة أفالم الجنس على المراهقين في األنترنت 

التواصل االجتماعي على الشباب الجزائري فايس تأثير مواقع 
 بوك و تويتر : دراسة استطالعية لدى شباب والية المدية

15150 



تأثير وسائل اإلعالم على األمن العمومي : دراسة وصفية 
 للصحافة الرياضية الجزائرية

11068 

تأثير وسائل اإلعالم على الطفل ( قناة طيور الجنة) : دراسة 
يةوصفية تحليل  

8234 

 10613 تأثيرات الصورة الصحفية على الرأي العام 

 12014 تأثيرات عربية في روايات إسبانية : دراسات في األدب المقارن 

في الشعراء العرب المحدثين : األسطورة عند  -ت.س.البيوت- تأثير
أنمودجا -بدر شاكر السياب   - 

12909 

)تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء التاسع  -تتمة باب الدال

اب الذالب ) 
6060 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء التاسع عشر (تتمة باب  
الظاء و العين )-أبواب الطاء-الضاد  

6065 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء التاسع و العشرين  
( فصل النون مع الالم-لالمفصل الدال مع ا-تتمة باب الالم ) 

6070 

تتمة )تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء التاسع و ثالثين 
باب األلف اللينة-باب الواو و الياء  ) 

6075 

 6058 (تتمة باب الباء)تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الثالث 

تتمة باب )تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الثالث عشر 
فصل القاف مع الراء- تتمة فصل العين مع الراء-الراء ) 

6062 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الثالث و العشرون  
 ( باب الفاء)

6067 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الثالث و ثالثين و أربع  
باب النون)- ثالثين (تتمة باب الميم و   

6072 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الحادي و العشرون  
باب الغين) -(تتمة باب العين   

6066 

تتمة )تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الحادي عشر 
فصل العين مع الراء -تتمة فصل الحاء مع الراء  -باب الراء  ) 

6061 

من جواهر القاموس : الجزء الخامس عشر (باب تاج العروس 
باب السين)-الزاي  

6063 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء الخامس و ثالثين (تتمة 
باب الهاء) -باب النون   

6073 

 6045 تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء السابع : العين + الغاء

تتمة باب  )تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء السابع عشر 
فصل -فصل الهمزة مع الضاد -الصاد و الضاد-أبواب الشين-السين

 (الفاء مع الضاد
6064 

تاج العروس من جواهر القاموس : الجزء السابع و العشرين (تتمة 
باب الالم )- باب الكاف -باب القاف   

6069 

لقاموس : المجلد الخامس باب الزين و تاج العروس من جواهر ا
 الشين 

6054 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد األول :الجزء األول و 
باب الباء)  -الثاني (باب الهمزة    

6057 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد األول باب األلف و 
 الباء

6048 

التاسع باب الكاف و تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد 
 باب الميم 

6053 



تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد التاسع عشر:الجزء  
 ) السابع و ثالثين و الثامن و ثالثين

6074 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد الثالث باب الحاء و 
 الخاء

6055 

  تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد الثالث: الجزء الخامس

( الجيم-أبواب الثاء-تتمة باب التاء  ) 
6059 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد الثامن باب الفاء و  
 القاف 

6052 

 6049 تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد الثاني باب التاء و الجيم 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد الرابع باب الدال و  
 الراء 

6050 

العروس من جواهر القاموس : المجلد السادس باب الصاد و  تاج 
 الضاد 

6051 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد السادس عشر:الجزء  
باب الميم) -الواحدوالثالثين و الثاني و ثالثين (تتمة باب الالم  

6071 

تاج العروس من جواهر القاموس : المجلد العاشر باب النون و 
 الياء

6083 

العروس من جواهر القاموس : لجزء الخامس و العشرين  تاج
 (باب القاف)

6068 

تاج العروس من جواهر القاموس : من جواهر القاموس: الجزء  
 الثامن: الفاء +القاف 

6046 

تاج العروس من جواهر القاموس : من جواهر القاموس: 
 الجزءالتاسع: الكاف+الميم 

6047 

اإلسالمي والتربوي تأديب الطفل من المنظور   9547 

 14511 تاريخ البشرية : التطور العلمي و الثقافي

 5957 تاريخ آداب العرب : الجزء األول

 5963 تاريخ آداب العرب : الجزء الثالث

 5956 تاريخ آداب العرب : الجزء الثاني

 10282 تاريخ آداب اللغة العربية

 10864 تاريخ آداب اللغة العربية : الجزء األول

 10866 تاريخ آداب اللغة العربية : الجزء الثالث

 10865 تاريخ آداب اللغة العربية : الجزء الثاني

 10867 تاريخ آداب اللغة العربية : الجزء الرابع 

 5861 تاريخ أدباء العربية, موسوعة شخصيات أدبية

 9788 تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر

العربية : في القرن التاسع و الربع األول من القرن  تاريخ اآلداب 
 العشرين

11566 

 6385 تاريخ األدب األندلسي

 11927 تاريخ األدب األندلسي

 11929 تاريخ األدب األندلسي : عصر الطوائف و المرابطين 

 11928 تاريخ األدب األندلسي : عصر سيادة قرطبة

 6677 تاريخ األدب الجزائري

األدب الجزائريتاريخ   6678 



 9673 تاريخ األدب الحديث : تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه 

 6167 تاريخ األدب العربي

تاريخ األدب العربي : األدب القديم : من مطلع الجاهلية إلى سقوط 
 الدولة األموية : الجزء األول

13050 

تاريخ األدب العربي : األدب في المغرب و األندلس : عصر 
 المرابطين و الموحدين : الجزء الخامس

13054 

تاريخ األدب العربي : األدب في المغرب و األندلس : منذ الفتح  
اإلسالمي إلى آخر عصر ملوك الطوائف : (أواخر القرن الخامس 

الحادي عشر للميالد) : الجزء الرابع  -للهجرة   

13053 

من أوائل تاريخ األدب العربي : األدب في المغرب و األندلس 
 القرن السابع إلى أواسط القرن العاشر للهجرة : الجزء السادس 

13055 

تاريخ األدب العربي : األعصر العباسية : األدب المحدث : إلى 
م) :   1008 - 750ه ( 399 -  132آخر القرن الرابع الهجري 

 الجزء الثاني
13051 

 8120 تاريخ األدب العربي : العصر العثماني 

حتى  1517تاريخ األدب العربي : العصر العثماني من فتح مصر 
م 1798الحملة الفرنسية   

8121 

 8122 تاريخ األدب العربي : القسم األول

 8115 تاريخ األدب العربي : القسم الثالث

 8114 تاريخ األدب العربي : القسم الثاني

 8117 تاريخ األدب العربي : القسم الخامس 

العربي : القسم الرابعتاريخ األدب   8116 

 8119 تاريخ األدب العربي : القسم السابع

 8118 تاريخ األدب العربي : القسم السادس

م إلى دخول   1798تاريخ األدب العربي : من الحملة الفرنسية 
15م : القسم العاشر  1881اإلنجليز مصر   

8123 

الهجري إلى الفتح  تاريخ األدب العربي : من مطلع القرن الخامس 
هـ ( في المشرق ) : االجزء الثالث 923 - 300العثماني   

13052 

 6387 تاريخ األدب العربي الحديث

 4370 تاريخ األدب العربي في العصر الحاضر 

 15124 تاريخ األدب الفارسي المعاصر

 6384 تاريخ األدب في العصر الجاهلي 

 12018 تاريخ األدب في العصر الجاهلي 

 7027 تاريخ األدب في المغرب العربي

 5198 تاريخ األزمان

 4688 تاريخ األسطورة 

تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واإلجتماعي : العصر  
 العباسي األول في الشرق ومصر والمغرب واألندلس 

9578 

سنة  -هـ  221تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة 
: الجزء السادس 26 - 23هـ : الطبقات 260  

5913 

 80سنة  -هـ 11تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة

: الجزء الثاني8 - 1هـ : الطبقات   
5909 

سنة  -هـ 141تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء الرابع18 - 15هـ : الطبقات 180  

5911 



سنة  -هـ 181اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنةتاريخ 
: الجزء الخامس22 - 19هـ : الطبقات 220  

5912 

سنة  -هـ  261تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء السابع32 - 27هـ : الطبقات 320  

5914 

ة سن -هـ  361تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء الثامن38 - 33هـ : الطبقات 380  

5915 

سنة  -هـ  381تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء التاسع45 - 39هـ : الطبقات 450  

5916 

سنة  -هـ 451تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
51 - 45هـ : الطبقات 510  الجزء العاشر :

5917 

سنة  -هـ 511تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء الحادي عشر 57 - 52هـ : الطبقات 570  

5918 

سنة  -هـ 571تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء الثاني عشر61 - 58هـ : الطبقات 610  

5919 

سنة  -هـ 611نةتاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : س
: الجزء الثالث عشر65 - 62هـ : الطبقات  650  

5920 

سنة  -هـ 651تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
: الجزء الرابع عشر 70 - 66هـ : الطبقات 700  

5921 

سنة  -هـ  81تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : سنة
الثالث : الجزء14 - 9هـ : الطبقات 140  

5910 

تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : فهرس األعالم  
 المترجم لهم في تاريخ اإلسالم

5922 

 14509 تاريخ البشرية : التطور العلمي و الثقافي

 14510 تاريخ البشرية : التطور العلمي و الثقافي

األوروبي تاريخ الترجمة العربية : بين الشرق العربي والغرب   12079 

تاريخ الجزائر : من ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل المراحل  
 الكبرى

13046 

1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء األول   11002 

1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء الثالث   11003 

4-3تاريخ الجزائر الثقافي : المجلد الثاني   11007 

تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجري : 
ميالدي  16-20  

11009 

: الجزء األول  1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر   10391 

 8627 تاريخ الجزائر فى القديم والحديث : الجزء األول 

 7628 تاريخ الجزائر في القديم و الحديث

ث : الجزء األول تاريخ الجزائر في القديم والحدي  7627 

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء الثامن 

10173 

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء الخامس 

10171 

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء السابع 

10172 

 12295 تاريخ الحديث ومناهج المحدثين 

 12296 تاريخ الحديث ومناهج المحدثين 



 = تاريخ الحضارات العام : العهد المعاصر : الجزء السابع

Histoire GENERALE des civilisation 
9085 

 7094 تاريخ الحضارة اإلسالمية في األندلس

 7180 تاريخ الخط العربي

الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجريتاريخ   5403 

 11786 تاريخ الدولة العباسية

-222تاريخ الدولة العباسية الجزء الثاني : العصر العباسي الثاني

م1258-840ه/566 ) 
15174 

-247تاريخ الدولة العباسية الجزء األول : العصر العباسي األول 

م749-861ه/321 ) 
5320 

السيميائيةتاريخ   7956 

 5404 تاريخ الشرق األدنى القديم

تاريخ الشعر العربي : في العصرين األول و الثاني من خالفة بني 
 العباس

7220 

 7219 تاريخ الشعر العربي : في صدر اإلسالم و عصر بني أمية

تاريخ الشعر العربي : من أول القرن السابع الهجري الى العصر  
الرابعالحاضر: الجزء   

7222 

تاريخ الشعر العربي : من دخول بني بويه بغداد إلى نهاية العصر 
 العباسي: الجزء الثالث 

7221 

 7688 تاريخ الصالت بين الهند و البالد العربية

 6652 تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك

 6651 تاريخ الطبري الجزء الثاني : تاريخ الرسل والملوك 

للهجرة 36من السنة-: تاريخ األمم والملوك 3الطبري المجلد تاريخ 
للهجرة 90لغاية السنة   

6653 

تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك : المجلد األول: تاريخ ما قبل 
 الهجرة النبوية الشريفة

6660 

  36تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك : المجلد الثالث: من سنة 

للهجرة  90للهجرة لغاية السنة   
6662 

تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك : المجلد الثاني: من السنة  
للهجرة 35األولى للهجرة لغاية السنة   

6661 

تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك : المجلد الخامس: من سنة  
للهجرة 302للهجرة لغاية السنة  191  

6664 

 91الرابع: من سنة  تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك : المجلد

للهجرة  190للهجرة لغاية السنة   
6663 

 6343 تاريخ العرب في بالد االندلس

 8557 تاريخ العربية لسان العالمين

تاريخ العروض العربي من التأسيس إلى اإلستدراك : دراسة في  
 نشأة علم العروض و تطوره 

8844 

1914- 1815تاريخ العالقات الدولية :   14845 

 11885 تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

 10884 تاريخ العلم : الجزء األول 

 10886 تاريخ العلم : الجزء الثالث

 10885 تاريخ العلم : الجزء الثاني



 10888 تاريخ العلم : الجزء الخامس

 10887 تاريخ العلم : الجزء الرابع 

السادس تاريخ العلم : الجزء   10889 

تاريخ العلم : العلم و الحضارة الهلنستية في القرون الثالثة األخيرة 
 قبل الميالد

10883 

 9077 تاريخ العلوم العام 

 9074 تاريخ العلوم العام : العلم الحديث 

 9075 تاريخ العلوم العام : العلم القديم و الوسيط

 9076 تاريخ العلوم العام : العلم المعاصر

 9625 تاريخ الفقه اإلسالمي

 9626 تاريخ الفقه اإلسالمي

 4398 تاريخ الفقه اإلسالمي و نظرية الملكية و العقود 

 14292 تاريخ الفكر العربي

 7091 تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المغرب و األندلس 

 4429 تاريخ الفن : النشوء والتطور

 4573 تاريخ الفن عبر العصور 

القراءات في المشرق والمغرب تاريخ   15086 

 15087 تاريخ القراءات في المشرق والمغرب 

 10579 تاريخ القرن العشرين 

 8124 تاريخ الكثلكة

 langue et littérature arabes 8239 = تاريخ اللغة و اآلداب العربية

م1492-710ه/897-91تاريخ المسلمين في األندلس :   11787 

المشرق العربي اإلسالمي تاريخ   11312 

 14647 تاريخ المعجم العربي بين النشأة و التطور

 4656 تاريخ المغرب العربي 

 12317 تاريخ النقد األدبي عند العرب

تاريخ النقد األدبي عند العرب : من العصر الجاهلي إلى القرن  
 الرابع الهجري 

4192 

العرب : قسم النقد من القرن  تاريخ النقد األدبي و البالغة عند  
 الخامس إلى العاشر الهجري 

11092 

 11100 تاريخ النقد األدبي والبالغة : حتى آخر القرن الرابع الهجري

تاريخ النقد األدبي والبالغة عند العرب : الجزء الثاني من القرن  
 الخامس إلى العاشر الهجري 

11094 

 9204 تاريخ النقد اإلسباني المعاصر 

يخ النقد و نظرياتهتار  11657 

تاريخ النقود العربية و اإلسالمية : مع دراسة مفصلة على النقود 
 اللبنانية في عهدي االنتداب و االستقالل

14342 

 6216 تاريخ اليونان

 15171 تاريخ اليونان و الرومان : موضوعات مختارة 

 7760 تاريخ أوروبا الحديث 

الوسطىتاريخ أوروبا في العصور   11884 

 5106 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد العاشر 



 histoire de l'enfer 14660 = تاريخ جهنم

  -المغرب -الجزائر -تونس  -تاريخ دول المغرب العربي (ليبيا

 موريتانيا) 
6342 

 6344 تاريخ دول جنوب شرق اسيا 

 6341 تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين

راسيالس : أمير أبي سينيا تاريخ   = The History of 

Rasselas: Prince of Abissinia 
11469 

 7616 1945تاريخ عصرنا مـنذ 

 14938 تاريخ علم اللغة الحديث 

تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوه الغوري و يليه الدر  
 المصان في سيرة المظفر سليم خان; تعليق أحمد فريد المزيدي

4877 

خ قصير : شعرتاري  5251 

 10911 تاريخ مدينة المرية اإلسالمية : قاعدة أسطول األندلس 

 12659 (1922-1517 )تاريخ مصر الحديث و المعاصر

 15146 تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل 

 12226 تاريخ و تطور العمارة المسرحية

مختارة مع التحليل تاريخ و عصور األدب العربي : نصوص   7040 

 11943 تاريخ و فلسفة الفن 

 11768 تاريخ ومؤرخون : أبحاث فى التاريخ

تاريخية التفسير القرآني : الجزء األول: قضايا األسرة و اختالف 
 التفاسير: النكاح و الطالق و الرضاعة و المواريث

5953 

اختالف التفاسير تاريخية التفسير القرآني : قضايا األسرة و   5952 

تأصيل البالغة : بحوث نظرية و تطبيقية في أصول البالغة  
 العربية

9028 

كتاب : الجزء األول -تأمالت رجل   8958 

 6735 تأمالت في الخطاب الجامعي : جائزة اللغة العربية

 6642 تأمالت في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا 

لنهوض و االنحطاط تأمالت في تاريخ الرومان : أسباب ا  14628 

 4735 تأويل الجملة القرآنية الواحدة

 4736 تأويل الجملة القرآنية الواحدة

 12720 تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية

 12721 تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية

 12040 تأويل الكالم : دراسات تطبيقية في الشعر و أحوال الشعراء 

الشعريتأويل النص   12288 

 12039 تائية ابن الفارض الكبرى وشروحها فى العربية : تحقيق ودراسة

 Thais 13001 = تاييس

تباين السجل اللغوي و أثره في تلقي الترجمة : دراسة تحليلية:  
مقارنة لترجمتي سامي الدروبي " و" أحمد بن محمد بكلي " 
 Le métier à tisserلرواية محمد ديب 

11127 

 11067 تبسيط اإلمالء 

تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانىء األندلسي المغربي :  
 الجزء األول 

10606 



المعاني في شرح ديوان ابن هانىء األندلسي المغربي :  تبيين 
 الجزء الثاني

10607 

 11026 تجارب في األدب والرحلة 

تجاور الحروف المتماثلة و المتخالفة في اللغة العربية : دراسة  
 صوتية صرفية في القرآن الكريم

4613 

تجاور الحروف المتماثلة والمتحالفة في اللغة العربية دراسة  
 صوتية صرفية في القران الكريم

11038 

 7626 تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة

قضية الحرية عند   -تجديد الخطاب الديني : المرأة والسياسة العليا 
األصول اإلنسانية عند  -االستشراق والنهضة الحديثة  -الصعيدى 

صعوبات في طريق الدعوة -اإلمام محمد عبده   

7103 

قضية الحرية عند   -خطاب الديني : المرأة والسياسة العليا تجديد ال
األصول اإلنسانية عند  -االستشراق والنهضة الحديثة  -الصعيدى 

صعوبات في طريق الدعوة -اإلمام محمد عبده   

7104 

 4770 تجديد الفكر الديني في اإلسالم

 11721 تجديد النحو

 10409 تجديد دماء اللغة العربية

 14064 تجربة التصوف عند رابعة العدوية

 12731 تجربة الطاهر وطار الروائية بين اإليديولوجيا و جماليات الرواية

 15184 تجربة المقاربة بالكفاءات و أثرها في تدريس اللغة العربية 

تجلي االسطورة في الرواية الجزائرية الجازية والدراويش لعبد 
 الحميد بن هدوقة انموذجا

13071 

تجليات األتا و اآلخر في أدب " الطاهر وطار " رواية " الالز "  
 أنموذجا

14073 

تجليات االغتراب عند جبران خليل جبران : فريدة بركات، 
 صورية ملوك

8090 

تجليات االغتراب في رواية ضياع في عرض البحر للكاتب  
 الجزائري زاغر حفناوي

11669 

البردة" للشاعر محمد بن حجر تجليات االقتباس في "تخميس   14708 

 12931 تجليات األنا و األخر في رواية " األرض و الدم " لمولود فرعون 

 10726 تجليات اإليقاع الصوتي في سورة يس 

 11862 تجليات التجريب في رواية ( إمراة النسيان ) لـ: محمد برادة

 5452 تجليات التعبير الفني في الرسم االوروبي الحديث 

 8986 تجليات التناص التاريخي في ديوان محمد العيد آل خليفة أنموذجا

تجليات التناص الديني في شعر األخضر فلوس " ديوان األنهار 
أنموذجا -األخرى"  - 

13024 

تجليات التناص الديني والتاريخي في الشعر الجزائري الحديث :  
أنموذجا -ديوان " إسالميات " لمحمد األخضر السائحي   - 

14343 

تجليات التناص بين قصة سيدنا موسى عليه السالم و قصة حي بن 
 يقظان أنموذجا 

14009 

تجليات التناص عند مفدي زكرياء : مقاطع من إلياذة الجزائر 
 أنموذجا

8995 

تجليات التناص عند واسيني األعرج : رواية " ذاكرة الماء "  
 نموذجا 

12156 



عرج : رواية " ذاكرة الماء "  تجليات التناص عند واسيني األ
 نموذجا 

12177 

تجليات التناص في الرواية المغربية المعاصر " كاميكاز " لسعيد 
 علوش نموذجا

11129 

تجليات التناص في الشعر العربي الحديث قصيدة نهج البردة آلحمد 
انموذجا -شوقي   

13701 

 13012 تجليات التناص في ديوان اللهب المقدس لمفدي زكريا 

 15127 تجليات التناص في رواية سيرة المنتهى لواسيني األعرج 

 -تجليات التناص في شعر المبروك زيد الخير : ديوان رنين حنين 

 - أنموذجا
13686 

تجليات التناص و وظائفه الجمالية في ديوان "غيم إلى شمس  
 الشمال " لمحمد توامي

8495 

ووظائفةالجمالية في ديوان "غيم الى شمس الشمال تجليات التناص 
 لمحمد توامي 

9612 

تجليات الحجاج في الحديث النبوي الشريف : رياض الصالحين ( 
أنموذجا -كتاب األمور المنهي عنها )   - 

8676 

 9960 تجليات الحجاج في الخطاب القراني سورة "طه" انموذجا

زح و السكين" للشاعر :  تجليات الحداثة الشعرية في ديوان "البر
 عبد هللا حمادي

10902 

 8268 تجليات الحداثة الشكلية في شعر أدونيس : بين النظرية و التطبيق 

تجليات الداللة اإليحائية في الخطاب القرآني : في ضوء اللسانيات 
 المعاصرة سورة التوبة أنموذجا 

13181 

 13185 تجليات الرفض في شعر أدونيس

الرومانسية في أدب العقادتجليات   8288 

 13022 تجليات الرومنسية في شعر أبي القاسم الشابي

 14579 تجليات الشخصية في رواية " نجمة " لكاتب ياسين أنموذجا

 12813 تجليات الشعرية : قراءة في الشعر المعاصر

 9176 تجليات الشعرية في قصيدة " السامة" لـ: أبي القاسم الشابي 

العجائبية في رواية "الحوت والقصر " للطاهر وطار  تجليات 
 انموذجا

13794 

تجليات الفضاء الزمني في رواية " سفاية الموسم ( الدروب 
 المتقاطعة ) " لمحمد مفالح 

10725 

تجليات القومية في الرواية العربية المعاصرة : قالت ضحى ل "  
أنموذجا -بهاء طاهر"   - 

8569 

الشعرية في قصيدة " بقايا النار القديمة " للشاعر "  تجليات اللغة 
 "األخضر فاوس

12881 

 9171 " تجليات المقدس في شعر سعيد المنداسي " أنموذجا

 9800 تجليات الهوية ومفارقاتها في فكر إدوارد سعيد النقري 

مرزاق   -تجليات الواقع في السنما الجزائرية : محمد زينات 
 علواش 

8358 

تجليات تيار الوعي في الرواية العربية المعاصرة : رواية " 
أنموذجا  -عروس المطر " لبثينة العيسي   - 

10043 

 13788 تجليات شهرزاد في الشعر الجزائري المعاصر 



تجليات صورة األنا واآلخر في مسرحية (المليونيرة) لـ" برنارد 
 "شو

15238 

الروائى رواية "كوخ اآلسرار " تجليات صورة الطفل في العمل 
 لعامر بخوش 

11205 

تجليات ظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر" صالح عبد  
أنموذجا -الصبور "   - 

12334 

 11311 تجليات في زمن المنفى : شعر 

 13867 تجليات من ذاكرة عشق للوطن و الشوق : (نصوص شعرية) 

 14886 تجوال في شمال افريقيا

 14930 تجويد القرآن الكريم : من منظور علم األصوات الحديث

 6669 تحاليل أسلوبية

 4164 تحبير الموشين في التغيير بالسين والشين

 13910 تحت المظلة

 5462 تحت لهاة الشمس 

تحديات الصحافة المكتوبة في ظل التكنولوجيات الحديثة (الصحافة 
وقالرقمية) : دراسة مقارنة جريدة الشر  

8455 

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة  
 األبرار : الجزء األول 

5173 

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة  
 األبرار : الجزء الثاني 

5174 

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخيار ببراءة  
األول األبرار : الجزء   

8375 

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخيار ببراءة  
 األبرار : الجزء الثاني 

8376 

 6686 تحرير المرأة المسلمة

تحفة األحباب لتبيان اإلعراب : مذكرة في اإلعراب : اإلستعاذة و 
 البسملة

10259 

 8362 تحفة األدب في ميزان أشعار العرب

نحاة مغني اللبيب : الجزء األولتحفة األديب في   6378 

الثاني -تحفة األديب في نحاة مغني اللبيب : الجزء األول   6382 

 6379 تحفة األديب في نحاة مغني اللبيب : الجزء الثاني

 6771 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل

 6772 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل

: مختارات من أطايب األدب و عيون  تحفة الجليس و متعة األنيس
 األخبار

7715 

 8373 تحفة الوزراء

 9618 تحفيز التعلم 

تحقيق اجتماعي حول حوادث المرور في والية الجزائر : دراسة  
 وصفية استطالعية

8988 

 9169 تحقيق المخطوطات العربية 

تحقيق المقال في ضبط عين المفعل في المصادر و أسماء الزمان  
المكان : دراسة في التراث اللغويو   

7485 



تحقيق النصوص : بين أخطاء المؤلفين وإصالح الرواة والنساخ 
 والمحققين 

14338 

تحقيق النصوص و نشرها : أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح  
 مناهجه و يعالج مشكالته

14877 

 9524 تحقيق حول االمهات العازبات 

جرائم العمران تحقيق صحفي مصور حول   9746 

تحقيق مصور حول الطالق وتأثيره على الرجل : الطالق نقطة 
 سوداء في حياة الرجل 

10230 

 8660 تحقيق مصور: المثليين بين واقع التجاهل و المعالجة 

تحقيق يحي بوعزيز : في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و 
 فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر

7452 

ات نحويةتحقيق  6198 

 4295 تحقيقات وأنظار : في القرآن والسنة

تحليل أكوستيكي : لوجوه االختالف الصوتي بين ورش وقالون في 
 قراءة نافع

4366 

تحليل أكوستيكي : لوجوه االختالف الصوتي بين ورش وقالون في 
 قراءة نافع

4367 

 9453 تحليل الخطاب األدبي

ضوء المناهج النقدية الحداثية : دراسة  تحليل الخطاب األدبي على 
 في نقد النقد

12387 

 11363 تحليل الخطاب األدبي و قضايا النص

 15243 تحليل الخطاب الروائي 

 14382 تحليل الخطاب الشعري : استراتيجية التناص

تحليل الخطاب الشعري : قراءة أسلوبية في قصيدة "قذى بعينك" 
 للخنساء

4662 

الخطاب الشعري: قصيدة " عاشق من فلسطين " للشاعر  تحليل 
نموذجا- محمود درويش  - 

14463 

 8293 تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة

تحليل الخطاب اللساني التمهيدي العربي : دراسة وصفية تحليلية ( 
 اللسانيات العامة) أنموذجا 

11280 

ضوء النظرية التداولية تحليل الخطاب المسرحي في   8273 

 12927 تحليل الشعر

 12667 تحليل اللغة العربية خطابيا و بنويا : سورة األعلى أنموذجا

 9419 "تحليل اللغة العربية خطابيا وبنيويا "سورة األعلى

 5472 تحليل المعنى : مقاربات في علم الداللة 

نموذجاتحليل النص السردي : معارج ابن عربي   7819 

 7487 تحليل النص األدبي بين النظرية و التطبيق 

 12812 تحليل النص الشعري 

 4199 تحليل النصوص األدبية : قراءات نقدية في السرد و الشعر 

 4946 تحليل بعض المخدرات القاعدية في الشعر : دراسة تطبيقية مقارنة

واالجتماعيةتحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية   12506 



تحليل ترجمة العبارات اإلصطالحية و المتالزمات اللفظية من 
 Marcelin العربية إلى الفرنسية لمعجم مرسالن بوسيي

Baussier  المنقح على يد محمد بن شنب نموذجا 
14569 

 7762 تحليل محتوى مناهج اللغة العربية : رؤية نظرية تطبيقية

العربية : رؤية نظرية تطبيقيةتحليل محتوى مناهج اللغة   7763 

 10604 تحول المثال : دراسة لظاهرة اإلغتراب في شعر المتنبي 

 5805 تحوالت 

تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر : مؤتمر النقد الدولي 
2006/7/28 -25الحادي عشر   

13295 

الدولي تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر : مؤتمر النقد 
27/7/2006-25الحادي عشر   

13294 

تحوالت الصورة الشعرية في ديوان تغريبة جعفر الطيار "اللشاعر 
 "يوسف وغليسي

12662 

 5981 تحوالت النقد الثقافي 

 9617 تخطيط المناهج و صياغتها 

 13007 تخطيط المناهج و صياغتها 

ن باريس تخليص اإلبريز في تلخيص باريز : الديوان النفيس بإيوا  6687 

 : Mes Mauvaises Pensées = تخيالتي الشريرة : رواية

Roman 
8810 

تداخل األجناس األدبية في الرواية العربية : الرواية الدرامية 
 أنموذجا

12521 

تداخل األنواع األدبية : مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر : المجلد  
 االول

9521 

مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر : المجلد  تداخل األنواع األدبية : 
 الثاني

9522 

 9539 تداول األلوان في األدب الشعبي : األدب الجزائري أنموذجا

 12858 تداول المعاني بين الشعراء : قراءة في النظرية النقدية عند العرب 

تداولية الخطاب السياسي : خطبتان لرئيس الجمهورية السيد عبد 
بوتفليقة أنموذجا العزيز   

9395 

 9613 تداولية المجاز في تفسير الرازي سورة النمل انموذجا 

 7753 تدريس البالغة العربية : رؤية نظرية تطبيقية محوسبة

 11318 تدريس البالغة في الطور الثانوي

تدريس البالغة في الطور الثانوي : دراسة في المنهج و 
وذجاالسنة األولى ثانوي أنم -الموضوع   - 

9512 

أنموذجا -تدريس البالغة في الطور الثانوي : سنة أولى آداب   - 8879 

تدريس البالغة وفق المقاربة النصية السنة األولى من التعليم 
أنموذجا -الثانوي   - 

13133 

تدريس البالغة وفق المقاربة بالكفاءات : السنة الثالثة من التعليم  
الفلسفة) أنموذجاالثانوي ( شعبة األدب و   

11035 

تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية و 
 المقاربة بالكفاءات 

12425 

 Teaching translation 13492 = تدريس الترجمة : وصف و تحليل

تدريس التعبير الكتابي وفق المقاربة بالكفاءات : السنة الرابعة  
أنموذجا -متوسط    - 

11923 



رؤية عصرية-ريس الدراسات االجتماعية : النظرية و التطبيق تد  12436 

تدريس الرياضيات الفعال : من رياض األطفال حتى السادس 
 اإلبتدائي 

8061 

 9159 تدريس العلوم بالكميوتر 

 9162 تدريس العلوم بالكميوتر 

السنة األولى من التعليم الثانوي  -تدريس القواعد الصرفية في 
أنموذجا -آداب : ثانوية زرواق شعبة   - 

11350 

تدريس القواعد النحوية في مرحلة التعليم المتوسط : السنة األولى  
 '' " أنموذجا

9479 

 9220 تدريس اللغة العربية : مفاهيم نظرية و تطبيقات عملية 

 10461 تدريس اللغة العربية في المرحلة اإلبتدائية : الطور األول أنموذجا 

لغة العربية في ضوء الكفايات األدائيةتدريس ال  12442 

 6280 تدريس النحو العربي : في ضوء اإلتجاهات الحديثة

تدريس النحو العربي بين طريقتي الجيل االول والجيل الثاتي : 
انموذجا -السنةالثالثة متوسط  

12966 

الطرائق " : الطور أولى   -تدريس النحو قديما وحديثا " المنهج 
 - أنموذجا -ثانوي جذع مشترك آداب 

12603 

الطرائق" : الطورأولى ثانوي -تدريس النحو قديما وحديثا "المنهج
جذع مشترك آداب -  

10690 

تدريس النصوص األدبية في المدرسة الثانوية الجزائرية : السنة  
 - أنموذجا -األولى من التعليم الثانوي آداب 

10412 

تدريس النصوص األدبية في المدرسة الثانوية الجزائرية" السنة  
أنموذجا -األولى من التعليم الثانوي آداب "   - 

14574 

ئرية بين المنهاج و  تدريس النصوص األدبية في المدرسة الجزا
انموذجا -آداء المعلم : السنة الرابعة من التعليم المتوسط   - 

10919 

تدريس النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات : السنة الثانية 
 من التعليم المتوسط أنموذجا

11647 

تدريس النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات : السنة 
أنموذجا -التعليم المتوسط الرابعة من   - 

14716 

تدريس النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات السنة الثالثة 
 من التعليم المتوسط أنموذجا

10565 

تدريس النصوص االدبية وفق التدريس بالمقاربة بالكفاءات : 
انموذجا "الجيل الثاني-(السنة الثانية من التعليم المتوسط  ") 

13140 

لنصوص األدبية وفق المقاربة بالكفاءات تدريس ا  13400 

تدريس النصوص األدبية وفق المقاربة بالكفاءات : السنة الثانية 
 ثانوي جذع مشترك آداب أنموذجا

9997 

تدريس النصوص األدبية وفق المقاربة بالكفاءات السنة الرابعة من 
 التعليم المتوسط أنموذجا

9776 

األدبية وفق المقاربة بالكفاءات السنة ثانوي  تدريس النصوص 
 جذع مشترك آداب أنموذجا 

10017 

تدريس النصوص األدبية وفق المقاربة بالكفاءات للسنة األولى 
أنموذجا -ثانوي آداب   - 

10618 

تدريس النصوص األدبية وفق المقارنة بالكفاءات : السنة األولى 
أنموذجامن التعليم الثانوي ( جذع مشترك علوم)   

12997 



تدريس النصوص األدبية وفق المقارنة بالكفاءات : السنة الثالثة 
 - أنموذجا -من التعليم المتوسط 

9531 

 7766 تدريس مهارة االستماع : من منظور واقعي

 11497 تذوق الجمال في األدب : دراسة تطبيقية 

 5808 تذوق النص األدبي

 7555 تذوق النص األدبي

الغريب تراب   5057 

تراث ابن جني اللغوي و الدرس اللساني الحديث : دي سوسير  
 نموذجا 

4300 

تراث المعاجم الفقهية في العربية : دراسة لغوية في ضوء أصول  
 صناعة المعجم والمعجمية 

13116 

 12008 تراث شعبي : الحكايات الشعبية العربية :الجزء الثاني

ة التراث العربي :الجزء الثالث تراث شعبي : علمنة الدولة وعقلن   12007 

تراث شعبي : مدخل لدراسة الفولكلور واألساطير العربية:الجزء  
 االول

12009 

 13075 تراثنا النقدي : دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني 

 7815 تراسل الحواس في الشعر العربي القديم

دراسة استقصائية تراكب األصوات في الفعل الثالثي الصحيح :  
 في القاموس المحيط

12960 

 5515 تربية اإلبداع 

1تربية األوالد في اإلسالم : القسم الثالث رقم   12526 

2تربية األوالد في اإلسالم : القسم الثالث رقم   12525 

1تربية األوالد في االسالم : القسم الثالث: رقم   12523 

 4635 تربية الطفل في اإلسالم

 6943 تربية المراهق العربي

 13341 تربية الموهوبين و تنميتهم 

 6283 تربية الموهوبين والمتفوقين 

 12102 ترجمات القرآن إلى اين؟ وجهان اجاك بيرك 

 9647 ترجمات و دراسات نقدية حديثة لنصوص مملوكية و عثمانية

الغضبان  ترجمة أدب الطفل بين التقيد و التصرف : ترجمة عادل 
 Charles Perrault للكاتب " le petit poucet " لقصة

 أنموذجا
10946 

ترجمة أسلوب االستفهام في سورة " ص" إلى اللغة الفرنسية : 
 دراسة تحليلية مقارنة لترجمتي جاك بيرك " و " محمد حميد هللا 

14378 

ترجمة األمثال القرآنية : دراسة تحليلية لترجمتي جاك بيرك  
أمثال سورة البقرة   -عبد العزيز لمعاني القرآن الكريم وزينب 

 - نموذجا
13098 

ترجمة البعد الثقافي من خالل المثل الشعبي: دراسة تحليلية لبعض 
ب و الجزائر لمحمد بن أبي شنب من نماذج من كتاب أمثال المغر 

 العربية إلى الفرنسية أنموذجا
9098 

اإلنجليزية إلى اللغة العربية ترجمة التعابير االصطالحية من اللغة 
 The Fault In Our : دراسة تحليلية نقدية لنماذج من رواية

Stars لجون غرين ترجمة أنطوان باسيل 
8022 



قلب " من الفرنسية  " ترجمة العبارات اإلصطالحية المبنية بكلمة
إلى العربية : دراسة تحليلية مقارنة بين قاموسي المنهل والروس  

ذجا المحيط أنمو  

8512 

ترجمة العبارات الجاهزة من الفرنسية إلى العربية : ترجمة محمد 
أنموذجا -ألنور بن مالك  Les amants desunisساري لرواية   

- 

13730 

ترجمة العبارات المتعلقة بالمرأة الواردة في صحيح البخاري إلى  
 اللغة الفرنسية : دراسة تحليلية 

11324 

السينمائي الديني من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية  ترجمة الفيلم 
بين السترجة و الدبلجة : فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد  
 .أنموذجا

15071 

ترجمة المأثور الشفوي في الرواية العربية إلى اللغة الفرنسية : 
 -ترجمة كاثرين شاريو رواية نوار اللوز" لواسيني األعرج 

 أنموذجا
12354 

ترجمة المصطلح السياسي : دراسة تحليلية مقارنة بين معجم  
 -جليزي, عربي المصطلحات الدبلوماسية و القاموس السياسي ( ان

 عربي, انجليزي) نموذجا 

9665 

أنموذجا -ترجمة المصطلح الطبي: جراحة العظام و المفاصل   8258 

ترجمة المصطلحات الطبية الخاصة بمرض التصلب اللوحي  
في الدليل الطبي المتعدد  : Gestion des symtômes de la 

SEP إلى العربية أنموذجا 
12379 

ترجمة المصطلحات الطبية لتسمية األمراض من اللغة الفرنسية  
الى اللغة العربية : دراسة تحليلية نقدية لنماذج من تسميات  

تات الطبية في الجزائر للدكتور حليمي األمراض من كتاب النبا 
القادر عبد   

10118 

ترجمة المفاهيم اإلسالمية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية : 
ترجمة شارل ديفريميري و رافاييل سانغنيتي لرحلة ابن بطوطة 
 نموذجا 

11576 

 10620 ترجمة النصوص اإلشهارية بين الحرفية و التكافؤ 

ترجمة الوصف في الرواية الفرنسية المعاصرة : رواية " نداء  
لمالك " للروائي الفرنسي " غيوم ميسو " أنموذجا ا  

9041 

ترجمة دالالت أسماء السور القرآنية من اللغة العربية الى اللغة  
الفرنسية : ترجمتي جاك بيرك و محمد مختار " ولد أباه " نموذجا  

دراسة تحليلية مقارنة -  

10123 

 :NOTES DE ROUTE :ترجمة مذكرات سفر من كتاب

Tunisie- Algérie -Maroc   للكاتبة إيزابيل إيبرهاردت من
 الفرنسية إلى العربية 

13521 

ترجمة مصطلحات أسماء الجنة والنار : ترجمة دونيس ماسون  
 أنموذجا

8606 

ترجمة مصطلحات اسماء الحيوان من الفرنسية الى العربية : 
 قاموس علوم الحياة واألرض انموذجا

12959 

التأمينات من اللغة الفرنسية إلى العربية و ترجمة مصطلحات 
اإلنجليزية : دراسة تحليلية لمسرد المجلس الوطني للتأمينات  
 أنموذجا

10671 



ترجمة مصطلحات النباتات الطبية بين التعريب واالقتراض بين 
تحليلية نقدية للقاموس الجديد للنباتات  العربية و اإلنجليزية : دراسة

اسماعيل الحلو الطبية للدكتور سمير  

11273 

ترجمة مصطلحات علم التشريح من الفرنسية إلى العربية : دراسة 
 تحليلية لمصطلحات التشريح قاموس تشريح جسم اإلنسان نموذجا

10772 

ترجمة مضامين األلعاب اإللكترونية العربية المشتغلة بنظام  
  األندروويد: دراسة تحليلية وصفية لترجمة لعبة " صقور العرب"

 .من العربية إللى الفرنسية

10723 

 14006 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى األمازيغية : تعريف و تنويه

ترجمة مقفالت مختصر خليل في الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية : 
مقفالت بابي الشركة والقضاء كما أحصاها بن غازي في شفاء 

لترجمتي بيرون وسانيات الغليل أنموذجا: دراسة تحليلية مقارنة   

15009 

ترجيحات إبن هاشم النحوية في المسائل الخالفية في كتابه مغني  
 البيب عن كتب األعاريب 

9795 

ترجيحات ابن هشام النحوية في المسائل الخالفية في كتابه مغني  
 اللبيب عن كتب األعاريب 

13647 

ن خالل  ترجيحات اإلمام إبن قيم الجوزية في المسائل النحوية م
 "كتابه "بدائع الفوائد

8162 

 10495 ترك العالمة وأثره في تفسير البنى اللغوية

تركيب الجملة اإلنشائية : في غريب الحديث: دراسة وصفية  
 تحليلية

13086 

 6903 تركيب الصفات في اللغة العربية : دراسة مقارنة جديدة 

 8246 ترنيمات على بوابة ندرومة : ديوان شعر

 13757 ترويض الحكاية : بصدد قراءة التراث السردي 

 5009 تزيين األسواق في أخبار العشاق : الجزء األول 

 15274 تسهيل شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك في النحو

 8078 تسويق الخدمات اإلشهارية في المؤسسة السمعية 

مصر نموذجا بتاريخ -تسييس االعالم الرياضي : مباراة الجزائر 
2009نوفمبر  14-18  

12483 

تشخيص األخطاء اإلمالئية الشائعة و تحليلها : السنة الثالثة إبتدائي 
أنموذجا -  - 

13099 

 5785 تشريح العقل الغربي : مقابسات فلسفية في النظر والعمل

 6965 تشريح النص : مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة

 13003 تشريح النقد

الموقف النقدي عند أدونيس و نزار قباني : قراءة في آليات تشكل 
 بناء الموقف النقدي و األدبي عند الشاعر العربي المعاصر

9036 

تشكالت الشعر الجزائري الحديث : من الثورة إلى ما بعد 
 اإلستقالل : دراسة نقدية

15161 

 10150 تشكيل المعنى الشعري

التربية اللغوية تشويه العقل العربي وهموم   12411 

 6600 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف

 11666 تصريف األسماء في اللغة العربية

 11661 تصريف األفعال في اللغة العربية



تصريف القول في القصص القرآني : دراسة بالغية تحليلية لقصة 
 موسى عليه السالم 

7456 

تطبيقات عملية تصميم البحث اإلجتماعي : أسس منهجية و   10638 

 = تصميم البرمجيات التعليمية و إنتاجها و تطبيقاتها التربوية

Istructionaal software:Design,production et 

educational applications 

14397 

 5651 تصميم التعليم : نظرية و ممارسة

 13969 تصميم المنهج المدرسي

العلميتصميم وتحليل التجارب في البحث   7708 

تصور األساتذة والطلبة الجامعيين لدور المختص النفسي : نموذج 
 جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

10078 

 11996 تصور المقام في البالغة العربية

تصورات اإلداريين التربويين حول إمكانية تطبيق مبادئ االقتصاد 
 المعرفي في النظام التربوي بسلطنة عمان

7284 

 7661 تصويبات لغوية 

 11933 تصويبات لغوية 

 13191 تضمين برنامج الكورت لتعليم التفكير في المناهج المدرسية

تطبق المقاربة بالكفاءات في تعليمية نصوص اللغة العربية : السنة 
 الثالثة ثانوي أنموذجا 

8936 

تطبيق المقاربة بالكفاءات في تعليمية نصوص اللغة العربية :  
الثالثة ثانوي أنموذجاالسنة   

9869 

 12832 تطبيقات فى علم العروض 

 11902 تطبيقات في اإلشراف التربوي

 12627 تطبيقات في المناهج اللغوية

تطبيقات ميثاق السلم و المصالحة الوطنية من خالل الصحافة  
 2006المكتوبة الجزائرية : دراسة تحليلية ليومية الخبر من سنة 

2007الى سنة   

8783 

 14262 تطبيقات نحوية 

 5781 تطبيقات و تدريبات في النحو و الصرف : الجزء الثاني 

 5780 تطبيقات و تدريبات في النحو والصرف : الجزء األول

 9970 تطور األداء الخطابي بين عصر صدر اإلسالم و بني أمية

 5676 تطور األساليب الكتابية في العربية

1985-1947الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة تطور البنية   11393 

تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ويليه الخطاب 
األدبي الجديد في الجزائر، و هم الواقع و عنف المتخيل : المجلد  
 الثاني

11395 

 11073 تطور الدراسات اللغوية الحديثة 

و الفصيح : معجم داللي: الجزء  تطور الداللة المعجمية بين العامي
 الثاني

5324 

تطور الداللة المعجمية بين العامي و الفصيح : معجم داللي:الجزء 
 األول

5323 

 5860 تطور الشعر الحديث و المعاصر

 8831 " أنموذجا "تطور الشعر في العصرالعباسي : المدح 



 10390 تطور الشكل الفني في القصة القصيرة العربية

 13572 تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 

 7846 تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث : دراسة 

 12981 تطور القصيدة العربية بين العصر الجاهلي و صدر اإلسالم 

تطور القيم اإلجتماعية : البطولة النسائية في أدب إحسان عبد 
 القدوس

12430 

العربية : دراسة ألنواع الخطوط ومجاالت  تطور الكتابة الخطية 
 استخدامها

9770 

 12215 تطور اللغة عند األطفال

 11912 تطور المصطلح النحوي البصري : من سيبويه حتى الزمخشري

تطور المعجم العربي من مطلع القرن التاسع عشر حتى عام  
نقد -تحليل  -م. : دراسة 1950  

13546 

العصر العباسيتطور النثر و الشعر في   8723 

 11249 تطور النظام اللساني عند الطفل 

تطور النقد و التفكير األدبي الحديث : في الربع األول من القرن  
 العشرين

14139 

تطور تاريخ العرب السياسي و الحضاري : من العصر الجاهلي  
 إلى العصر األموي

6407 

نشاط اليونسكو و  تطور سياسات الثراث الثقافي في العالم : 
حالةالجزائر -المنظمات الدولية  - = Evolution des 

politiques du partrimoine culturel dans le monde 

13832 

م 1970تطور علم اللغة منذ   14939 

 14152 تطور و إكتمال الرواية العربية الحديثة

تطور و اكتمال الفن المسرحي : صورة المرأة في مسرح توفيق  
مسرحية بيجماليون أنموذجا -يم الحك  

10166 

تطوير إدارة التعليم الجامعي : في ضوء بعض اإلتجاهات  
 المعاصرة

4721 

 8201 تطوير التعليم : في ضوء تجارب بعض الدول

 8202 تطوير التعليم : في ضوء تجارب بعض الدول

تصميم و  -المنهجتطوير -تطوير المناهج : رؤية معاصرة:المنهج
معايير جودة المنهج-نماذج برمجية المنهج  

9592 

 6428 تطوير المناهج التعليمية 

 6429 تطوير المناهج التعليمية 

تطوير المنظمات : الدليل العملي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري 
 وإدارة التغيير

13785 

والتميز اإلداري تطوير المنظمات : الدليل العملي إلعادة الهيكلة 
 وإدارة التغيير

13786 

 9606 تطوير المواد التعليمية

 12918 تطوير قواعد بيانات الواب من أجل منصات عمل ونيدوز 

 14450 تعدد المعنى و مجاالته 

 6100 تعديل سلوك األطفال والمراهقين : المفاهيم و التطبيقات 

الحوارية : نموذج االتجاه  تعرض الطلبة الجامعيين للبرامج 
 المعاكس 

11454 



 4554 تعريب األلفاظ والمصطلحات : وأثره في اللغة واألدب 

تعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح 
 اإلديولوجي

14674 

تعريب المصطالحات اللسانية : دراسة نقدية لمعجم المصطلحات  
 اللغوية ( لرمزي منير البعلبكي) 

13800 

تعريب المصطلحات العلمية في الكتاب المدرسي : كتاب العلوم  
" تعليمية اللغات -انموذجا  -الفيزيائية للسنة الثالثة ثانوي   " 

10903 

تعريب مصطلحات الفندقة و السياحة من الفرنسية إلى العربية 
بمعجم المصطلحات التقنية للتكوين و التعليم المهنيين أنموذجا : 

حليلية مقارنة دراسة ت  

8175 

تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي : أسسه المعرفية  
 وقواعده المنهجية

5225 

 9282 تعطير األثير في قراءة ابن كثير 

 9283 تعطير األثير في قراءة ابن كثير 

 11189 تعلم األطفال : الدراما، المسرح، الفنون التشكلية، الموسيقى

اإلنجليزية : الجزء الثالثتعلم   49 

 51 تعلم اإلنجليزية : الجزء الثاني

 30 تعلم اإلنجليزية : الجزء الخامس

 27 تعلم اإلنجليزية : الجزء الرابع

 31 تعلم اإلنجليزية : الجزء السادس 

 14170 تعلم العربية : المستوى الثالث

 14169 تعلم العربية : المستوى الثاني 

النحو و اإلمالء والترقيمتعلم   7751 

 11681 تعلمية اللغة العربية : الجزء االول

تعلمية النصوص االدبية في ضوء المقاربة النصية : السنة الثالثة  
 من الثانوي شعبة أداب وفلسفة انموذجا

10226 

تعليل األحكام النحوية عند ابن يعيش من خالل كتاب شرح  
 المفصل : طبيعته و أنماطه 

9882 

 13189 تعليم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي

 13192 تعليم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي

 12544 تعليم التفكير : النظرية و التطبيق 

تعليم التفكير اإلبداعي : من الطفولة إلى المراهقة:منهج تطبيقي  
 شامل لتنمية التفكير في مراحل التعليم العام

14265 

التفكير في المنهج المدرسيتعليم   6240 

تعليم الّصرف العربي بين تكامل المستويات وانفصال المجاالت : 
" تعليمية اللغة -انموذجا  -السنة األولى من التّعليم المتوسط   " 

8849 

  -األسباب  -التصنيف -تعليم الطفل بطيء التعلم : التعريف 

العالج  -التشخيص   
9918 

العرب تعليم العربية لغير  = Teaching arabic for non 

arabs 
4552 

تعليم القراءة من منظورعلم اللغة النفسي مدخل مقترح : نظريته  
 وتطبيقاته 

12416 

تعليم القرآن الكريم بين المناهج التعليمية القديمة و الحديثة : دراسة 
 وصفية تحليلية مقارنة 

7987 



التعليم الثانوي : السنة الثالثة آداب تعليم القواعد النحوية في مرحلة  
أنموذجا -والفلسفة   - 

9943 

تعليم القواعد النحوية وفق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات : 
أنموذجا -السنة األولى الثانوية جذع مشترك آداب  -دراسة مقارنة   

- 

10457 

 4225 تعليم الكبار في الوطن العربي

ن العربيتعليم الكبار في الوط  4226 

 11334 تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق 

 12412 تعليم اللغة العربية في المرحلة اإلبتدائية

تعليم اللغة العربية في رياض األطفال الجزائرية : روضة الفرقان 
أنموذجا -بوالية المدية   - 

12939 

الجزائرية : روضة الفرقان تعليم اللغة العربية في رياض األطفال 
أنموذجا-لوالية المدية - 

10428 

 12636 تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم العام 

 -تعليم اللغة العربية لتالميذ الطور اإلبتدائي ( السنة أولى إبتدائي 

 أنموذجا ) 
14749 

 4412 تعليم النحو العربي : عرض و تحليل

دبية وفق المقاربة بالكفاءات :  تعليم النصوص التواصلية و األ
أنموذجا-السنة الثالثة متوسطة  - 

8083 

: مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول   2تعليميات : العدد 
و   27السيميائيات و التعليمية و االتصال "في ملتقى األدلة " يومي 

نوفمبر 28  = didactiques: actes du 2éme collaque 

international sur la sémiotique la didactique et la 

communication " a la croisée des sign 

14051 

: مداخالت الملتقى الوطني حول لغة  4تعليميات : العدد 
ماي 09و  08التخصص يومي   = didactiques 

14052 

تعليميات اللّغة بين النظام القديم و اإلصالحات الجديدة : دراسة  
الخامسة ابتدائي " أنموذجامقارنة: السنة   " 

10771 

 -تعليميات النحو العربي : السنة الثالثة ثانوي آداب و فلسفة 

 - أنموذجا
14058 

تعليمية البالغة العربية بين القواعد المعيارية و المقاربة التداولية : 
أنموذجا -المرحلة الجامعية   - 

8167 

الثانوي : السنة الثالثة آداب و تعليمية البالغة العربية في الطور 
أنموذجا -فلسفة  - 

8011 

تعليمية البالغة العربية في الطورالثانوي " السنة الثالثة آداب و 
أنموذجا -فلسفة "   - 

8459 

تعليمية البالغة العربية لطلبة الجامعة الجزائرية : كلية العلوم  
الثانية قسم اللغة و  : السنة -أنموذجا  - 1اإلسالمية جامعة الجزائر 

 الحضارة العربية
14150 

تعليمية البالغة بين التنظير و التطبيق : السنة اآلولى ثانوي ( ج م 
انموذجا -آ )   - 

12513 

أنموذجا -تعليمية البالغة بين القديم و الحديث : السنة الثانية ثانوي   

- 
12486 

"السنة الثانية تعليمية البالغة بين القديم والحديث : دراسة حالة 
أنموذجا-ثانوي" - 

11580 



تعليمية البالغة وفق المقاربة باكفاءات : السنة الثالثة من التعليم 
 الثانوي نموذجا 

14586 

 13494 تعليمية الترجمة : دراسة تحليلية تطبيقية 

تعليمية التعبير الكتابي بين المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات  
وجهة نظر أساتذة اللغة العربية لمرحلة التعليم : دراسة مقارنة من 

 المتوسط: تعليمية اللغات 
10500 

تعليمية التعبير الكتابي و الشفهي في المنظوبة التربوية الجديدة في 
 الجزائر : المرحلة المتوسط أنموذجا

12350 

تعليمية التعبير الكتابي والشفهي في المنظومة التربوية الجديدة في 
 الجزائر 

12351 

تعليمية التعبير في المدرسة الجزائرية : السنة الثالثة من المرحلة  
أنموذجا -اإلبتدائية   - 

7814 

: السنة الرابعة انموذجا   -تعليمية العروض في الطور المتوسط 
 دراسة وصفية تحليلية 

10423 

تعليمية العروض في الطور المتوسط : السنة الرابعة أنموذجا: 
وصفية تحليلية دراسة   

10425 

تعليمية العروض في ضوء المقاربة بالكفاءات "السنة الثانية 
 "ثانوي

13203 

 9790 تعليمية العروض في ضوء المقاربة بالكفاءات : السنة الثانية ثانوي

 13389 تعليمية العروض في كتب القدماء وفي البرامج التربوية الحديثة 

القدماء وفي البرامج التربوية الحديثة تعليمية العروض كتب   9664 

 -تعليمية القراءة في المدرسة اإلبتدائية الجزائرية : السنة األولى

 -أنموذجا
11245 

 -تعليمية القراءة في المدرسة اإلبتدائية الجزائرية : السنة الثانية 

" دراسة ميدانية -أنموذجا   " 
11243 

  -دائية : دراسة ميدانية سنة أولى تعليمية القراءة في المرحلة اإلبت

 - أنموذجا
8961 

 "تعليمية القراءة في ضوء المقاربة النصية " السنة األولى متوسط 

 - أنموذجا -
9351 

تعليمية القراءة في ضوء المقاربة النصية "السنة األولى متوسط" : 
 أنموذجا

13416 

بتابالط أنموذجاتعليمية القراءة للكبار : مركز محو األمية   14817 

تعليمية القراءة وفق المقاربة بالكفاءات : السنة الرابعة من التعليم 
 "المتوسط "انموذجا

11630 

 10396 تعليمية القواعد النحوية في السنة الثالثة من التعليم المتوسط

 -تعليمية القواعد النحوية في المرحلة االبتدائية : السنة الرابعة 

أنموذجا -العربية كتاب اللغة   - 
8608 

تعليمية القواعد النحوية و دورها في تنمية اللغة العربية لدى تالميذ 
 السنة الرابعة متوسط 

9786 

تعليمية القيم في الكتاب المدرسي من خالل نشاط المحفوظات :  
دراسة في محتوى اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم 

أنموطجا -اإلبتدائي - 

14350 

تعليمية الكتابة في ضوء المقاربة النصية : السنة الخامسة ابتدائي  
 أنموذجا

9794 

 8903 تعليمية اللغة العربية : رياض النصوص أنموذجا



تعليمية اللغة العربية في المرحلة اإلبتدائية ( التدريس و المنهاج :  
 الصف الثالث أنموذجا: دراسة وصفية تحليلية

13710 

العربية في المرحلة المتوسطة الطور : السنة الرابعة  تعليمية اللغة 
 من التعليم متوسط 

8918 

تعليمية اللغة العربية في المرحلة المتوسطة الطور" السنة الرابعة  
 " من التعليم المتوسط

8917 

 10799 تعليمية اللغة العربية في ضوء اإلصالحات الجديدة في الجزائر 

ضوء اإلصالحات الجديدة في الجزائر :  تعليمية اللغة العربية في 
 السنة الرابعة من التعليم اإلبتدائي أنموذجا: مقاربة سوسيولسانية 

10791 

تعليمية اللغة العربية لدى مراكز محو األمية و تعليم الكبار : والية 
 المدية أنموذجا

13746 

تعليمية اللغة في المرحلة اإلبتدائية : التدريس و المناهج الصف  
 "أنموذجا  "السادس 

8279 

 -تعليمية اللغة لدى مراكز محو األمية وتعليم الكبار : والية المدية 

 - أنموذجا
10511 

 -تعليمية النحو العربي بين الشاهد والمثال : المرحلة الجامعية 

 - أنموذجا
8072 

نحو العربي في التعليم الجامعي تعليمية ال  14040 

 -تعليمية النحو العربي في المرحلة االبتدائية : السنة الخامسة 

 - أنموذجا
11072 

السنة الخامسة  -تعليمية النحو العربي في المستوى االبتدائي 
 - أنموذجا

8926 

تعليمية النحو العربي في المنهاج التربوي ( الجمل التي لها محل 
نموذجا  -اإلعراب) : السنة الثالثة لغات أجنبية من   - 

10769 

 13396 تعليمية النحو في مرحلة المتوسط : السنة الرابعة أنموذجا

 13397 تعليمية النحو في مرحلة المتوسط السنة الرابعة انمودجا

تعليمية النحو و البالغة بين التكامل واالنفصال : السنة الثالثة  
أنموذجا -متوسطة   - 

10157 

تعليمية النَّحو و دورها في اكتساب المهارات اللّغوية وفق المقاربة 
أنموذًجا -بالكفاءات : السنة الثانية ثانوي شعبة آداب و فلسفة   - 

13684 

 -تعليمية النحو وتعليمية البالغة : السنة الثالثة ثانوي علمي 

 أنموذجا : دراسة وصفية تحليلية 
14198 

النص الحجاجي في ظل المقاربة النصية : مقرر السنة  تعليمية 
 " األولى من التعليم الثانوي جذع مشترك آداب " أنموذجا

10695 

 15170 تعليمية النص الحجاجي في ظل المقاربة في التحصيل الدراسي 

تعليمية النصوص األدبية في ضوء المقاربة النصية : السنة الثالثة  
الثانوي شعبة آداب و فلسفةمن التعليم   

10225 

تعليمية النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات " السنة الثالثة 
نموذجا -"  -جذع مشترك آداب و فلسفة  -ثانوي  - 

13411 

تعليمية النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات : دراسة 
 حالة"السنة الثالثة ثانوي" شعبة آداب وفلسفة 

11705 

- عليمية النصوص األدبية و العلمية في ظل المقاربة بالكفاءات ت

لسنة الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجال  
10656 

تعليمية النصوص الشعريةفي ظل المقاربة بالكفاءات : المرحلة  
دراسة وصفية تحليلية -المتوسطة   

11897 



 4237 تعليمية النصوص بين النظرية و التطبيق 

تعليمية النصوص و فاعليتها في تحقيق الكفاءة الكتابية : السنة  
انموذجا -الثالثة ابتدائي   - 

14197 

 13392 تعليمية أنشطة اللغة العربية : قسم التحضيري أنموذجا

تعليمية قواعد اللغة العربية في المدرسة الجزائرية : السنة الرابعة 
أنموذجا -متوسط    - 

10655 

التربية اإلسالمية في المرحلة اإلبتدائية و دورها في  تعليمية مادة 
 تهيئة النشء : السنة الثالثة من التعليم اإلبتدائي أنموذجا

8583 

  -تعليمية محتوى نشاط القراءة في الطور االبتدائي السنة الرابعة 

 - نموذجا
8669 

انموذجاتعليمية نشاط اآلمالء في الطور االبتدائي السنة الرابعة   12488 

 9127 تعليمية نشاط اإلمالء في المدرسة اإلبتدائية الجزائرية 

تعليمية نشاط اإلمالء في المدرسة اإلبتدائية الجزائرية : السنة  
دراسة وصغية تحليلية -الخامسة أنموذجا   - 

8355 

تعليمية نشاط القواعد النحوية وفق التدريس بالمقاربة بالكفاءات : 
أنموذجا -ة من التعليم االبتدائي السنة الرابع  - 

8161 

 -تعليمية نشاط المطالعة في الطور المتوسط : السنة الرابعة 

 - أنموذجا
10774 

 13551 تغريبة بني هالل : الشامية األصلية

 9128 تغريبة بني هالل : سيرة 

تغريبة بني هالل و رحيلهم إلى بالد المغرب : قصة أبو زيد  
كاملة الهاللي   

9129 

 15067 تغريبة جعفر الطيار : مجموعة شعرية

 وBBC" تغطية اإلعالم الغربي لثورات العربية نموذج قناتي

CNN " 
12716 

تفاعالت الصورة الشعرية في قصيدة "فلسفة الثعبان المقدس آلبي 
انموذجا-القاسم الشابي   

8243 

القياس و التقويم  تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعلم : نموذج في
 التربوي

7046 

تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعلم : نموذج في القياس و التقويم 
 التربوي

7047 

 13790 تفريد التعليم و التعلم الذاتي

 13791 تفريد التعليم و التعلم الذاتي

 6745 تفريد التعليم والتعليم المستمر 

المستمر تفريد التعليم والتعليم   13950 

 4294 تفسير التحرير و التنوير : الجزء األول

 6654 تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آيات القرآن

 10526 تفسير الفاتحة و ست سور من خواتيم القرآن 

 10214 تفسير الكشاف للزمخشري : دراسة لغوية

السيوطي أنموذجاتفسير سورة التوبة من وجهة النحو و قواعده :   11225 

 5013 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد األول

 5015 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد الثالث

 5014 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد الثاني



 5017 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد الثاني

 5016 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد الرابع

 child's thinking& intelligence 14697 = تفكير و ذكاء الطفل

 6250 تفكيك الشفرة السردية : دراسة تحليل الخطاب

 12841 تفكيك المميتافيزيقيا وبناء االيتيقيا في فلسفة جاك دريدا 

 9718 تفنست : رواية

تقارير بحث التراث و التغير االجتماعي : الفكاهة وآليات النقد 
اعي: الكتاب السابع عشراالجتم  

12033 

 13830 تقاطعات : األمة و المجتمع و الجنس في روايات النساء العربيات 

تقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث الفردي : تحوالت الموقف 
 و األداة

5190 

تقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث الفردي : مدخل إلى فن  
 المعارضة 

5189 

التعبير الشعري : دراسة جمالية في قصيدة "عشب  تقانات 
 " أرجواني يصطلي في أحشاء الريح

11986 

 4964 تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطنيفي مجال الحكامة

تقنيات اإلتصال ودورها في تحسين األداء دراسة ميدانية لدى  
 "مؤسسة " اتصاالت الجزائر

9983 

يز محي الدين خوجة تقنيات التعبير في شعر عبد العز  6530 

 13770 تقنيات التعبير وأنماطه بالنصوص الموجهة

 7137 تقنيات الخطاب البالغي : دراسة نصية

 6926 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي 

تقنيات السرد و آليات تشكيله الفني : قراءة نقدية في قصص  
أنور عبد العزيز-الكاتب العراقي  

6806 

 10176 تقنيات الفن القصصي : عبر الراوي و الحاكي

تقنيات الكتابة القصصية القصيرة عند أحمد منور"عودة األم 
 "نموذجا

9444 

 7068 تقنيات الوصف في القصة القصيرة السعودية

 9381 تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و اإلجتماعية

إتصاالت و شبكات -برمجيات   -تقنية الحاسب اآللي : أساسيات   12554 

تقنية القراءة السريعة ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية و 
 استيعاب مفرداتها 

9964 

أنموذجا -تقنية الكتابة عند مالك بن نبي : مذكرات شاهد للقرن   - 12620 

تقنية الوصف في أدب الِرحلة : رواية قوت األرض و القوت 
أنموذجا -د الجديد ل: أندرية جي  - 

11378 

 -تقويم أخطاء الكتاب المدرسي للغة العربية : الطور اإلبتدائي 

 - أنموذجا
10446 

تقويم الترجمة القانونية : ترجمة رسمية لعقد بيع توثيقي من  
 الفرنسية إلى العربية أنموذجا

10313 

ه) : في   486-410تقويم الفكر النحوي عند االعلم الشنتمرى ( 
اللغة الحديثضوء علم   

9996 

تقويم الكتاب المدرسي لمادة التربية العلمية والتكنولوجية : السنة 
 الثانية أنموذجا 

6864 



تقويم تدريبات كتب القراءة في المدرسة الجزائرية "السنة األولى  
 "متوسط

11041 

 8710 تقويم كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي

العربية للسنة الرابعة إبتدائيتقويم كتاب اللغة   14471 

 13777 تقييم الطالب ذوي الحاجات الخاصة 

 6568 تكريم العلماء و األدباء في العالم العربي قديما و حديثا 

 8552 تكسير الرياح : قصص

 12458 تكنولوجيا اإلتصال في التعليم الفعال

 12459 تكنولوجيا اإلتصال في التعليم الفعال

 7141 تكنولوجيا اإلنترنيت 

 13772 تكنولوجيا التربية وضمان جودة التعليم

 EDUCATIOAL = تكنولوجيا التعليم : النظرية و الممارسة

TECHNOLOGY 
4740 

 14148 تكنولوجيا التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 14149 تكنولوجيا التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة 

التعليم من أجل تنمية التفكير : بين القول و الممارسةتكنولوجيا   5655 

تكنولوجيا المعلومات في الجزائر : ربورتاج مصور عن التطور 
 التقني في اذاعة المدية 

10615 

 13138 تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة : المفهوم و التطبيقات 

 13139 تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة : المفهوم و التطبيقات 

العالمية -تكنولوجيا مصادر التعلم : المحلية   9551 

العالمية-تكنولوجيا مصادر التعلم : المحلية  9550 

تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري : مدخل إلى اإلتصال  
 وتقنياته الحديثة

7768 

 12515 تكنولوجيات اإلتصال وأثره على اإلتصال داخل المؤسسة

المناهج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصةتكييف   = adapt 

curricula for students with special need 
8185 

 7143 تلخيص المفتاح في المعاني و البيان و البديع

 12071 تلقي البنيوية في النقد العربي : نقد السرديات نموذجا

المسيري تلقي التفكيكية في الخطاب العربي المعاصر عبد الوهاب 
انموذجا- - 

14497 

 13740 تلقي السرديات في النقد المغاربي

أنموذجا :   -رواية سيدة المقام   -تلقي روايات واسيني األعرج 
 دراسة تحليلية تجريبية

13697 

تلقي نصوص ألف ليلة و ليلة : جماليات التناص عند نجيب  
 محفوظ و واسيني األعرج 

8177 

فضائل اإلعراب; تحقيق احمد حسن اسماعيل تلقيح األلباب على   6490 

 6215 تلك المحبة : رواية 

تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني والمعماري والميراث الفني 
الجزء األول 2011 5-4-3: أعمال ملتقى دولي بتلمسان أيام   

9132 

 8285 تماثيل المرمر : قصص 

دراسات مهداة من تالمذته و  تمام حسان رائدا لغويا : بحوث و 
 أصدقائه 

6709 



الملكة " للروائي   "تمثيالت " اآلخر الصيني " في رواية 
 " الجزائري " أمين الزاوي

9865 

  -تمثيالت اآلخر في رواية "حلم السلتي" لماريو باراغاس يوسا 

 - نموذجا
13658 

ي تمثيالت الهجنة في رواية " القاهرة الصغيرة " للكاتب الجزائر
 "" عمارة لخوص

14012 

 9187 تمرد : شعر 

 10756 تمرين الطالب في صناعة اإلعراب : إعراب ألفية إبن مالك

تمرين الطالب في صناعة اإلعراب : إعراب ألفية ابن مالك في  
 النحو

4845 

 6774 تمضهورات التناص في شعر صالح خرفي 

الجزائرية رواية " حلم  تمظهرات اآلخرية في الرواية النسوية 
 - على الضفاف " لحسيبة موساوي: أنموذجا

15128 

 7953 تمظهرات الخطاب السردي في رواية "بختة" لسهام دويفي

 9319 تمظهرات ما بعد الحداثة في النص المسرحي العربي 

تمهيد العروض إلى فن العروض و يليه تقريب المجاز إلى مسائل 
الالمجاز و يليه أشهر األمث  

11757 

 9404 تناصية األنساق في الشعر العربي الحديث

تناول قضايا االسرة الجزائرية في االذاعة المحلية : دراسة حالة : 
 اذاعة الجلفة الجهوية 

8813 

 4672 تنبأ ايها األعمى 

 4643 تنشئة الطفل و حاجاته بين النظريو و التطبيق 

باستخدام لغة أسمبليتنظيم الحواسيب الشخصية وبرمجتها   7116 

 13544 تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع

 Data mining 5581 = تنقيب البيانات

 11403 تنمية اإلبداع لألطفال ذوي صعوبات التعلم

تنمية اإلستعداد اللغوي عند األطفال في األسرة و الروضة و 
 المدرسة 

4546 

للطالب في ضوء استراتيجيات التعلم  تنمية التفكير اإلبداعي 
البنائي : هل يحقق الطالب مستوى تعلم أفضل مع الجماعة مما لو 
 عمل بمفرده 

11615 

تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء إستراتيجيات التعلم  
البنائي : هل يحقق الطالب مستوى تعلم أفضل مع الجماعة مما لو 
 عمل بمفرده 

9136 

لعاطفي(الوجداني) : مدخل للتميز في العمل والنجاح تنمية الذكاء ا
 في الحياة

4417 

 13581 تنمية الطفل اجتماعيا وثقافيا وتربويا 

 7638 تنمية المهارات اللغوية ألطفال ماقبل المدرسة 

 7639 تنمية المهارات اللغوية ألطفال ماقبل المدرسة 

طفل الروضة تنمية مهارات اللغة و اإلستعداد القرائي عند   13032 

تنمية مهارة االستماع لدى متعلمي الطور االبتدائي السنة الخامسة 
انموذجا -  - 

9910 

 5899 تنوير األلباب بمعاني الشهاب : النصح المبذول لقراء سلم الوصول 



تهافت حوار الحضارات : قراءة نقدية في مكونات الذات العربية 
 المحاورة

8983 

  505-450لدين : اإلمام أبي حامد الغزالي تهذيب إحياء علوم ا

 الجزء األول 
14872 

  505-450تهذيب إحياء علوم الدين : اإلمام أبي حامد الغزالي 

 الجزء األول 
14874 

:   505-450تهذيب إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد الغزالي 

 الجزء الثاني
14873 

:   505-450الغزالي تهذيب إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد 

 الجزء الثاني
14875 

 5948 تهذيب األخالق وتطهير األعراق 

 5674 تهذيب األسرار

 8611 تهذيب البداية و النهاية : الجزء الثاني 

 4636 تهذيب التوضيح في الصرف 

 12571 تهذيب التوضيح في النحو 

 6810 تهذيب الفروق في اللغة

 4826 تهذيب اللغة : الجزء األول

 4825 تهذيب اللغة : الجزء الثالث

 4831 تهذيب اللغة : الجزء الثامن 

 4824 تهذيب اللغة : الجزء الثاني

 4829 تهذيب اللغة : الجزء الخامس

 4828 تهذيب اللغة : الجزء الرابع 

 4827 تهذيب اللغة : الجزء السادس 

الثامن و التاسع: تهذيب اللغة : المستدرك على األجزاء السابع و 
 الجزء السادس عشر 

4839 

 4838 تهذيب اللغة; تحقيق ابراهيم األبياري : الجزء الخامس عشر 

 4836 تهذيب اللغة; تحقيق أحمد عبد العليم البردوني : الجزء الثالث عشر

تهذيب اللغة; تحقيق أحمد عبد العليم البردوني; مراجعة علي محمد 
ر البجاوي : الجزء الثاني عش  

4835 

تهذيب اللغة; تحقيق عبد السالم سرحان; مراجعة محمد علي  
 النجار : الجزء السابع

4830 

تهذيب اللغة; تحقيق علي حسن هاللي; مراجعة محمد علي النجار 
 : المجلد العاشر

4833 

تهذيب اللغة; تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : الجزء الحادي  
 عشر

4834 

تحقيق يعقوب عبد النبي; مراجعة محمد علي النجار  تهذيب اللغة; 
 : الجزء الرابع عشر 

4837 

تهذيب اللغة; تحقيق.عبد السالم هارون; مراجعة علي النجار :  
 الجزء التاسع 

4832 

 8164 تواشيح الورد : رواية 

 14392 تواضعت أحالمي كثيرا 

 14634 توترات اإلبداع الشعري 

النحوية للقراء السبعة : دراسة وصفية تحليليةتوجيه اإلنفرادات   13804 



 6288 توجيه النظر إلى أصول األثر : الجزء األول

 6289 توجيه النظر إلى أصول األثر : الجزء الثاني

 12158 توحد المضمون و تعدد األنساق في القرآن الكريم : دراسة بالغية 

اإلقتصادية و اإلجتماعيةتوزيع رياض األطفال : من الناحية   7189 

 14936 توضيح البديع في البالغة 

 6043 توضيح علم الميراث

 Initiation a la linguistique 9069 : توطئة في علم اللغة

 9424 توظيف األسطورة عند بدر شاكر السياب أنموذجا 

توظيف األسطورة في شعر بدر شاكر السياب : أنشودة المطر  
 أنموذجا

10682 

توظيف التراث في المسرح الجزائري : مسرحية حليمة لجمعية بن 
 شنب 

15063 

 11182 توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ 

توظيف التراث في رواية الجازية و الدراويش لعبد الحميد بن 
 هدوقة : دراسة بنيوية تكوينية

10125 

اللغوي (التعليم المتوسط  توظيف التكنولوجية في التحصيل 
 أنموذجا ) 

8854 

توظيف السياق اللغوي في كتاب اللغة العربية في ضوء المقاربة 
 " النصية : السنة الرابعة ابتدائي " أنموذجا

8266 

توظيف القافية في الشعر العربي : نماذج شعرية من ديوان محمد  
 " آل خليفة " دراسة صوتية داللية

10111 

ل في األمثال الشعبيةتوظيف المخيا  13132 

 14155 توظيف النص األدبي لبيان اإلعجاز القرآني 

توظيف منجزات الصناعة المعجمية المعاصرة و مدى مواكبتها  
 " لمستجدات العصر " المعجم العربي األساسي أنموذجا

13327 

 13172 تيار الحب

 14945 تيار الوعي في الرواية الحديثة 

الرواية العربية الحديثة : دراسة أسلوبيةتيار الوعي في   12907 

 12808 تيارات الفكر و األدب و الفن في مؤلفات ابن حيان التوحيدي 

 5165 تيسير اإلعراب 

 4748 تيسير التفسير : الجزء األول

تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الرابع  
 عشر

4761 

خزانة الشيخ أطفيش : الجزء التاسع  تيسير التفسير : من نوادر  4756 

 4750 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثالث 

تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثالث  
 عشر

4760 

 4755 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثامن 

نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثانيتيسير التفسير : من   4749 

تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثاني 
 عشر

4759 

تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الحادي  
 عشر

4758 



 4752 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الخامس 

التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الخامس  تيسير 
 عشر

4762 

 4751 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الرابع 

 4754 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السابع 

تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السابع  
 عشر

4764 

 4753 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السادس 

تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السادس  
 عشر

4763 

 4757 تيسير التفسير : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء العاشر 

 4384 تيسير الصرف

قصة العروض ومنطق تيسير العروض وتجديده : مع مقدمة في 
 بنائه 

9361 

 11719 تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا : مع نهج تجديد

 5490 تيسير النحو وبحوث أخرى 

 11726 تيسيرات لغوية 

 10478 تيفيناغ : شعر

تيمة الموت في رواية دم الغزال " لمرزاق بقطاش " دراسة  
 موضوعاتية

10657 

 8736 تيميمون : رواية

 8633 تيودورا : مجموعة قصصية 

 11349 ثانوية ابن شنب قلعة الثوار

ثر ادمان االطفال على االلعاب االلكترونية على االهتمام بواجباتهم 
 "المدرسية : دراسة حالة "المدية 

9477 

 13880 ثرثرة فوق النيل 

 13117 ثقافة اإلستهانة : دراسة نقدية في اللسانيات و المعاجم العربية

 7066 ثقافة البحث العلمي

 7126 ثقافة الداعية 

 9253 ثقافة المقاومة في اآلداب و الفنون

 10181 ثقافتنا في عصر العولمة

 12929 ثالث دراسات عن الشعر األندلسي

 7689 ثالث رسائل عن القاديانية

ثالث رسائل في إعجاز القرآن : في الدراسات القرآنية والنقد  
 األدبي

5349 

 7939 ثالث روايات نموذجية و مقدمة 

 Three Weeks with My Brother 10927 = ثالثة أسابيع مع أخي

 The Thirteen Problems 13529 = ثالثة عشر لغزا

 4239 ثالثة كتب في الحروف

 7524 ثالثيات نقدية 

: الملحمة : رواية في تجليات الوطن واللغة  1ثالثية الجزائر   14130 

 10289 ثلوج من رخام : رواية



 6984 ثمة ضوء آخر : شعر

 9915 ثنائيات مقارنة : أبحاث و دراسات في األدي المقارن 

 13817 ثنائية البالغة و األسلوب : دراسة تطبيقية

 12409 ثنائية السماع و القياس بين الشريعة اإلسالمية و اللغة العربية

سات في نصوص أدبية معاصرةثنائية الشرق و الغرب : درا  11800 

ثنائية الضعف و القوة في شعر حاج حمدي أحمد : دراسة بنيوية 
في الشعر الشعبي الجزائري قصيدتا "باسم هللا أبديت"و "يا  
 سايلني" نموذجا 

8359 

 13714 ثنائية اللغة عند الطفل في ظل العولمة والتعلم

البالغيين العرب : الجاحظ وعبد القادر  ثنائية اللفظ والمعنى عند 
 الجرجاني 

9203 

 8885 ثنائية الموت والحياة عند أبي القاسم الشابي

 8938 ثورات القرن التاسع عشر 

 12264 ثورة األصفاد : شعر 

 6519 ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر

اإلجتماعي و ثورة الشبكات اإلجتماعية : ماهية مواقع التواصل  
 اأبعادها

7529 

 12028 ثورة المعلومات 

, الموجز في األدب العربي و تاريخه : األدب في األندلس و 3ج : 
 المغرب : أدب اإلنحطاط 

7025 

, تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : السيرة النبوية 1ج:
 الشريفة : الجزء األول 

5907 

لمشاهير و األعالم : السيرة النبوية , تاريخ اإلسالم و وفيات ا1ج:
 الشريفة : الجزء األول 

5908 

جامع األمهات في أحكام العبادات : الشيخ عبد الرجمان الثعالبي،  
 حياته و أعماله : المجلد الثاني 

5269 

جامع األمهات في أحكام العبادات : الشيخ عبد الرحمان الثعالبي،  
 حياته و أعماله : الجزء األول

5270 

 6658 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الجزء الثاني عشر 

 6656 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الجزء الخامس عشر 

 6659 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الجزء الخامس عشر 

 6655 جامع البيان عن تأويل آيات القرآن : الجزء الثامن عشر 

سوعة في ثالثة أجزاءجامع الدروس العربية : مو  6986 

جامع روائع الحكم و النصائح و المواعظ و المثل في األدب و 
 التاريخ و ما تمثل به العرب و العجم عن ألسن الطير و الحيوان 

6948 

جامع نوادر و أساطير و أمثال العرب : طرائف و اخبار و نوادر  
الشعر و و قصص مختارة من كتب التراث العربي و دواوين 

 الموسوعات االدبية
7204 

 4650 جبال الريح : شعر 

 14525 جبران : أصالة وحداثة 

 11688 جبران الشاعر 

 14783 جبران خليل جبران : المجموعة الكاملة لمؤلفاته العربية

 11743 جبران خليل جبران : بإيجاز 



 9761 جبران خليل جبران : رائد الحداثة األدبية

خالل األجنحة المتكسرةجبران من   14068 

 11459 جبل نابليون الحزين : رواية

 4808 جحا : مسرحية

 6776 جحا في أغرب نوادره و لطائفه 

 10880 جحيم تحت الثياب : قصص

 13474 جداول النحو العربي : الجزء األول

 10380 جدل األصول والواقع 

 10381 جدل األصول والواقع 

المخيال في الرواية الجزائريةجدل التخييل و   8622 

جدل الثابت و المتغير في النقد العربي الحديث : مساءلة الحداثة : 
 الجزء األول 

9025 

جدل الثابت و المتغير في النقد العربي الحديث : مساءلة الحداثة : 
 الجزء الثاني

9024 

 14776 جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص "سيمرغ" لمحمد ديب 

جدل الخطاب النقدي الحديث و المعاصر حول شعر أبي العالء  
 المعري : ( دراسة في نقد النقد )

5334 

 12362 جدل اللفظ و المعنى : دراسة في داللة الكلمة العربية

 12198 جدلية اإلفراد و التركيب : في النقد العربي القديم 

 8907 جدلية الحب والموت في قصة البوغي

الحركة والسكون : نحو مقاربة أسلوبية لدالئلية البنى في  جدلية 
 الخطاب الشعري عند نزار قباني : الغاضبون نموذجا

11053 

جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث : دراسة داللية حول النص 
 القرآني

12355 

 6141 جذور األسلوبية : من الزوايا إلى الدوائر 

انية بمقهى االنترنت جرائم اإلنترنت : دراسة ميد  11256 

المؤلفات الكاملة, الفهرس العام : الجزء الخمسون -جرجي زيدان   10853 

تاريخ العرب و  -المؤلفات الكاملة, المقدمة العامة  -جرجي زيدان 
 اإلسالم من خالل روايات جرجي زيدان : الجزء األول

13290 

اللغة العربيةالمؤلفات الكاملة, تاريخ آداب  -جرجي زيدان   (1) 10841 

المؤلفات الكاملة, تاريخ آداب اللغة العربية -جرجي زيدان   (2) 10842 

المؤلفات الكاملة, تاريخ آداب اللغة العربية -جرجي زيدان   (3) 10843 

  -) 4المؤلفات الكاملة, تاريخ آداب اللغة العربية ( -جرجي زيدان 

 القسم األول
10844 

  -) 4ؤلفات الكاملة, تاريخ آداب اللغة العربية (الم -جرجي زيدان 

 القسم الثاني
10845 

المؤلفات الكاملة, تاريخ آداب اللغة العربية -جرجي زيدان   (5) 10846 

  -) 6المؤلفات الكاملة, تاريخ آداب اللغة العربية ( -جرجي زيدان 

 القسم األول
10847 

  -) 6آداب اللغة العربية (المؤلفات الكاملة, تاريخ  -جرجي زيدان 

 القسم الثاني
10848 

المؤلفات الكاملة, تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء  -جرجي زيدان 
 األول

10836 



المؤلفات الكاملة, تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء  -جرجي زيدان 
 الثالث

10837 

الجزء المؤلفات الكاملة, تاريخ التمدن اإلسالمي :  -جرجي زيدان 
 الثاني

10835 

المؤلفات الكاملة, تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء  -جرجي زيدان 
 الخامس

10839 

المؤلفات الكاملة, تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء  -جرجي زيدان 
 الرابع 

10838 

المؤلفات الكاملة, تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء  -جرجي زيدان 
 السادس 

10840 

المؤلفات الكاملة, تاريخ العرب قبل اإلسالم :  -زيدان جرجي 
 الجزء األول 

10833 

المؤلفات الكاملة, تاريخ العرب قبل اإلسالم :  -جرجي زيدان 
 الجزء الثالث 

10832 

المؤلفات الكاملة, تاريخ العرب قبل اإلسالم :  -جرجي زيدان 
 الجزء الثاني

10834 

) : 1تاريخ مصر الحديث (المؤلفات الكاملة,  -جرجي زيدان 

 الجزء الخامس والعشرون 
10829 

) : 2المؤلفات الكاملة, تاريخ مصر الحديث ( -جرجي زيدان 

 الجزء السادس و العشرون
10830 

) : 3المؤلفات الكاملة, تاريخ مصر الحديث ( -جرجي زيدان 

 الجزء السابع و العشرون 
10831 

  17 -الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم المؤلفات  -جرجي زيدان 

 رمضان : الجزء الرابع عشر 
10819 

أبو   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 مسلم الخراساني : الجزء الحادي عشر

10816 

أحمد   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 بن طولون : الجزء الثاني عشر 

10817 

  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 

 أرمانوسية المصرية : الجزء الرابع
10810 

إستبداد  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 المماليك : الجزء التاسع عشر 

10824 

أسير   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 المتمهدي : الجزء العشرون

10825 

األمين   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 و المأمون : الجزء الخامس عشر 

10820 

  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 

 اإلنقالب العثماني : الجزء السابع عشر
10822 

الحجاج  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 بن يوسف : الجزء الثالث عشر 

10818 

العباسة  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 أخت الرشيد : الجزء السابع

10813 

  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 

واحد و العشرونالمملوك الشارد : الجزء ال  
10826 



جهاد  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 المحبين : الجزء الثاني و العشرون

10854 

شارل   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 وعبد الرحمن : الجزء الثالث و العشرون

10827 

شجرة   -الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم المؤلفات  -جرجي زيدان 
 الدر : الجزء العاشر 

10855 

صالح   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 الدين األيوبي : الجزء السادس عشر

10821 

عبد   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
رونالرحمن الناصر : الجزء الرابع و العش  

10828 

عذراء  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 قريش : الجزء الخامس 

10811 

عروس  -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 فرغانة : الجزء التاسع 

10815 

غادة   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 كربالء : الجزء الثامن

10814 

فتاة   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 القيروان : الجزء السادس 

10812 

فتاة   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 غسان: القسم األول : الجزء الثاني

9309 

فتاة   -اريخ اإلسالم المؤلفات الكاملة, روايات ت -جرجي زيدان 
 غسان: القسم الثاني : الجزء الثالث

10806 

فتح   -المؤلفات الكاملة, روايات تاريخ اإلسالم  -جرجي زيدان 
 األندلس : الجزء الثامن عشر 

10823 

 10027 جرس الدخول إلى الحصة : أوراق مدرسية و عاطفية : رواية

 10777 جرمينال 

وتغطيتها اإلعالمية ألحداث الحرب على  جريدة الشروق اليومي 
 قطاع غزة : دراسة تحليلية للمضمون

13452 

 4901 جريدة القصر وجريدة العصر : القسم العراقي: الجزء الثاني 

جريدة القصر وجريدة العصر : قسم شعراء بالد الشام: الجزء  
 الثالث

4902 

 12386 جرير : شاعر النقائض األموية والنزعة الدينية

جريمة تبيض االموال وآليات مكافحتها على الصعيد الوطني :  
 دراسة مسحية وصفية لطلبة الحقوق بجامعة المدية

8905 

 13142 جزيرة الذهب

إنجليزي -جزيرة الكنز : عربي   = Treasure Island 10940 

عربي -جزيرة الكنز : فرنسي   = L'ile au Trésor : 

Français - Arabe 
10942 

 15106 جسر للبوح و آخر للحنين

 15258 جاللة المتخم الثاني : مسرحية من فصل واحد 

 14635 جاللته األب األعظم : الخطر اآلتي من المستقبل : رواية

 9337 جلسات الشمس : رواية

 4507 جماليات األداء الفني 



األزياء المسرحية : دراسة نقدية جمالية في ازياء العرض جماليات 
 المسرحي

13434 

جماليات األسلوب الشعري في قصيدة " الصباح الجديد " ألبي  
 القاسم الشابي 

11078 

جماليات األسلوب في الشعر الجاهلي : مقاربة نقدية بالغية في 
 إبداع شعراء المدرسة األوسية

5998 

- يوان والتين والزيتونة الكبرى وهند جماليات االسلوب في د

شرف البوالقي انموذجاا  - 
8249 

 10436 جماليات األسلوب و التلقي : دراسات تطبيقية 

جماليات اإلنزياح األسلوبي في شعر فاتح عالق و "قصيدتي لم  
 "تكتمل

15176 

جماليات اإليقاع في الرواية العربية المعاصرة " مقامات الذاكرة 
أنموذجا -المنسية " لحبيب مونسى  - 

13219 

جماليات البديع في الحديث النبوي الشريف : دراسة تطبيقية  
 األحاديث القدسية

10397 

 9889 جماليات البنية السردية في رواية طريق إلى الشمس لمحمد كاديك 

 10524 جماليات التشخيص في التعبير القرآني

دراسة في الملحمة الروائية ((مدارات  جماليات التشكيل الروائي : 
 الشرق)) لنبيل سليمان 

12293 

جماليات التفكيك في رواية " وصية المعتوه " : كتابة الموتى ضد 
 "األحياء " إلسماعيل يبرير

6863 

 14566 "جماليات التفكيك في رواية "وصية المعتوه

الظل جماليات التلقي في شعر محمود درويش قصيدة : مديح 
أنموذجا -العالي   - 

12952 

 9671 جماليات التلقي في شعر محمود درويش قصيدة مديح الظل العالي 

جماليات التلقي و إعادة إنتاج الداللة : دراسة في لسانية النص 
 األدبي

5849 

 11432 جماليات التناص 

 10385 جماليات الحوارية في مملكة الفراشة لـ : واسيني األعرج 

الخطاب الشعري عند يوسف وغليسي "اوجاع صفصافة  جماليات
 في مواسم اآلعصار " انموذجا

9871 

 4649 جماليات الخطاب القصصي 

جماليات السرد القصصي في القرآن الكريم : قصة موسى عليه  
دراسة أسلوبية -السالم من خالل سورة القصص    - 

13421 

 4731 جماليات السؤال و الجواب

السينوغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي جماليات   7099 

 6561 جماليات الشعر العربي المعاصر

 13827 جماليات الشعر العربي المعاصر

 15311 جماليات الصوت اللغوي : دراسات لغوية نقدية 

جماليات الصورة الشعرية في ديوان " الكتابة على الشجر " لفاتح 
 عالق

13672 

العنوان : مقاربة في خطاب محمود درويش الشعريجماليات   9229 

 7158 جماليات القصة القصيرة : قراءات نقدية 

 14996 جماليات القصيدة المعاصرة



جماليات الكتابة القصصية عند زهور ونيسي : قصة بحر الطوفان 
أنموذجا -  - 

14843 

 5249 جماليات اللغة العربية

يرة : قراءة لتيار الوعي في القصة  جماليات اللغة في القصة القص
 السعودية

9429 

 12128 جماليات المعنى الشعري : التشكيل والتأويل

جماليات المقدمة في الشعر العربي القديم : مقاربة تحليلية : همزية 
حسان في فتح مكة و بردة كعب بن زهير في مدح الرسول  
 أنموذجين

14531 

القسنطيني : قراءة في رواية ذاكرة الجسد : دراسة جماليات المكان 
 نقدية تحليلية

4805 

 10693 جماليات المكان في الشعر العباسي

 8478 جماليات المكان في حاضرة تلمسان

جماليات المكان من خالل رواية " ذاكرة الجسد " للروائية أحالم  
 مستغانمي 

13254 

القالى جماليات النص الشعري : قراءة في أمالي   4500 

جماليات النقد الثقافي : نحو رؤية لألنساق الثقافية في الشعر  
 األندلسيى

7412 

 9852 جماليات الوصف عند أبي تمام

 13963 جماليات فن الموسيقى عبر العصور

 7793 جمالية األنا في شعر األعشى الكبير

  -عالق جمالية اإلنزياح ديوان الجرح و الكلمات للشاعر فاتح 

 - أنموذجا
14637 

 9668 جمالية التشكيل الشعري عند أبي العتاهية : مقاربة أسلوبية

جمالية الخطاب الشعري في قصيدة " أبو التمام و عروية اليوم " 
 الشاعر عبد هللا البردوني

10779 

 9329 جمالية السياق في القرأن الكريم سورة الفرقان "انموذجا

االجتماعي في ديوان "مصطفي صادق الرافعيجمالية الشعر  " 8111 

 12282 "جمالية الصورة : "في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي و الشعر

 9406 جمالية العالمة الروائية 

 8503 جمالية المكان في العمل الروائي العربي : رواية زينب أنموذجا 

سف أنموذجا جمالية الوصل و الفصل في القرآن الكريم : سورة يو  14653 

جمالية توظيف األسطورة في رواية " الحوات و القصر " للطاهر 
 وطار

8027 

جمالية توظيف االسطورة في شعر عزالدين ميهوبي (قرابين 
 لميالدالفجر )نموذجا 

11219 

جمرة النص الشعري : مقاربات في الشعر و الشعراء و الحداثة و 
 الفاعلية 

7559 

اإلرشاد واإلصالح واقع وآفاقجمعية   13536 

جمل من الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية : الجزء 
 األول

7642 

جمل من الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية : الجزء 
 الثالث: ملحق مقامات الحريري 

7644 



جمل من الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية : الجزء 
 الثاني

7643 

جملة الشرط عند النحاة و األصوليين العرب في ضوء نظرية 
 النحو العالمي لتشومسكي 

7816 

 4823 جمهرة اللغة : الثنائي الصحيح 

 4821 جمهرة اللغة : الفهارس

 4822 جمهرة اللغة : النوادر في الهمز: الرباعي والخماسي 

 12339 جمهور اإلذاعات المحلية

الصحافة االلكترونية في الجزائر : نموذج جريدة الخبر جمهور 
 "االلكترونية "دراسة استطالعية ميدانية

11915 

جمهور برنامج "ألحان وشباب" : دراسة استطالعية لطلبة علوم  
 االعالم واالتصال

8488 

 9653 جنة الحيوان 

 9959 جنة عدن في قلب العاصمة 

قراءة الشعر العربي القديمجهود إستشراقية معاصرة في   5980 

جهود الباحث عبد الرحمن الحاج صالح في تأصيل المفاهيم 
 النحوية

8939 

 6793 جهود الصحابة في اللغة : إبن عباس أنموذجا 

 6522 جهود اللغويين البالغية و النقدية في القرن الثالث الهجري 

 14408 جهود المستشرقين وشبهاتهم األدبية

 7748 جواهر األدب

جواهر األدب في أدبيات و انشاء لغة العرب : الجزء األول و  
 الثاني

7765 

جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب : الجزء االول و  
 الثاني

7742 

جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب : الجزء االول و  
 الثاني

7746 

وإنشاء لغة العرب : الجزء الثانيجواهر األدب في أدبيات   7743 

 7785 جواهر األدب في كنوز كالم العرب

 7755 جواهر اإلمالء : المفرد العلم في رسم القلم 

 7754 جواهر البالغة 

 7744 جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع

 7749 جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع

البالغة في المعاني والبيان و البديعجواهر   7745 

 7759 جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع

 5834 جواهر الشعر العربي : موسوعة شعرية لجميع المناسبات 

االشراف -المنهجية  -جودة البحث العلمي : االخالقيات  كتابة   - 
 الرسائل والبحوث العلمية

12541 

مؤسسات التعليم : الواقع و متطلبات المستقبلجودة و إعتماد   5855 

 5856 جودة و إعتماد مؤسسات التعليم : الواقع و متطلبات المستقبل

 5012 جون ديوي

جوهر الكنز : تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة:  
 الشعر و صناعته الجزء الثاني

4252 



 11101 جوهر الكنز : في البديع

 Gilles et Jeanne 9150 = جيل و جان

 13478 جيلوسيد : ...إنها ليست قضية عائلية على اإلطالق : رواية 

عربي -جين آير : انكليزي   = Jane Eyre : English - 

Arabic 
8129 

إنكليزي -جين إير : عربي   = Jane Eyre 8125 

 8127 جين آيير

 8126 جين يير : رواية

األدبي : تضاريس الفضاء الروائي نموذجاجيوبوليتكا النص   13808 

 9055 حارس القطيع

حاشية الخضري على شرح إبن عقيل على ألفية إبن مالك : الجزء 
 األول

7491 

حاشية الخضري على شرح إبن عقيل على ألفية إبن مالك : الجزء 
 الثاني

7492 

 14756 حاشية الشيخ محمد أبو النجا

شرح األشموني على ألفية ابن مالك : الجزء  حاشية الصبان على 
 األول

6401 

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك : الجزء  
 الثالث

6398 

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك : الجزء  
 الثاني

6400 

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك : الجزء  
 الرابع 

6399 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد : الجزء 
 األول

6765 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد : الجزء 
 الثاني

6766 

حاشية الفيشي : على شرح (قطر الندى وبل الصدى) البن هشام 
 األنصاري يوسف بن عبد هللا الفيشي

7089 

اقحاطب أور  10999 

 4799 حالة حب : رواية 

 11024 حبر على ورق

 10590 حبيبة الشاعر... : رسائل من أرض المغرب : شعر

 11619 حبيبي... أتذكر من أنا : شعر

حجاجّية األساليب اإلنشائّية في الّنصوص األدبّية في الكتاب 
المدرسي : كتاب الجديد في األدب و النصوص و المطالعة 
الموجهة للسنة الثانية من التّعليم الثّانوي العام والتّكنولوجي لشعبتي 

أنموذجا -" اآلداب والفلسفة و اآلداب و اللّغات األجنبّية "   - 

11792 

حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى اإلمام علي رضي هللا 
 عنه

6121 

سة في  درا -حداثة التواصل : الرؤية الشعرية عند نزار قباني 
 االيقاع و اللغة الشعرية

9597 

 14743 حدائق األنثى : دراسات نظرية و تطبيقية في اإلبداع النسوي 

 14346 حدائق النور : رواية 



 13064 حدود األدب المقارن 

 8404 حدود التأويل : قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي

 13886 حديث الصباح و المساء 

 7625 حديث عيسى بن هشام

 10204 حديقة بابلية : شعر

 14914 حذف تاء تتفعل وتتفاعل في القرآن الكريم : دراسة صوتية صرفية

حراسة مواقف السياراتغير الشرعية في والية المدية : عندما تبيح 
 الضرورات المحضورات

8263 

 13149 حرائق الروح : نصوص

 13450 حرب اللغات والسياسات اللغوية

اإلخراج المسرحي حرفية   6769 

 6036 حركة السرد الروائي و مناخاته : في استراتيجيات التشكيل

حركية التعبير الشعري : رذاذ اللغة و مرايا الصورة في شعر عز 
 الدين المناصرة 

12285 

 7980 حروب التدخل األميركية في العالم

 13733 حروف الجر في العربية بين المصطلح و الوظيفة 

حروف المعاني الزائدة : داللتها و أثرها في إختالف اللغويين و 
 الفقهاء 

9899 

 13150 حرية التعبير وأخالقيات العمل الصحفي الجزائر 

 11795 حرية العقيدة في الشريعة اإلسالمية

 13127 حرير : شعر

 11529 حريق الذكريات : رواية

اإلعالمحسن استعمال اللغة العربية في وسائل   8311 

 8324 حسن استعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم

 10996 حصاد الخريف 

 11283 حصاد القرن العشرين : اإلبداعات األدبية 

 5158 حصاد اليباب : شعر

 10026 حصار الفراشات : شعر 

 8892 حصص التلفزيون الجزائري و معالجتها لقضايا االسرة 

2010-2009المرور بالمديةحصيلة حوادث   8916 

 6934 حضارة دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمية

حضور الشخصية التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة :  
أنموذجا -رواية(بحر الصمت)ل"ياسمينة صالح - 

11422 

أمريكية المعاصرة نيويورك هل -حضور العربي في رواية األورو 
نموذجا -بيار" و "كولينز "تحترق؟ لـ: " ال  - 

11640 

حضور دون كيشوت سرفانتس في حراسة الظالل لواسيني 
 األعرج

6831 

 14475 حفريات األنساق األبستمولوجية في شعر أبي الطيب المتنبي

حفظ القرآن الكريم في المرحلة اإلبتدائية (الطرائق و المناهج) 
وصفية تحليليةأنموذجا : دراسة  -السنة الثالثة   

12989 

حفظ القرآن الكريم وأثره في اكتساب مهارة التحدث عند تالميذ  
 " المرحلة االبتدائية : دراسة وصفية تحليلية ميدانية " تعليمية اللغة

6852 



 11156 حق الصدارة في النحو العربي : بين النظرية والتطبيق 

 6845 حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه

عن حكم وسياسة محمد*صلى هللا عليه وسلم* :   حقائق تاريخية
م)632-609تبطل وترد على الحمالت المسيئة إليه(  

12164 

حقائق تاريخية عن حكم وسياسة محمد*صلى هللا عليه وسلم* :  
م)632-609تبطل وترد على الحمالت المسيئة إليه(  

12165 

 6464 حقوق اإلنسان في اإلسالم : دراسة مقارنة

اإلنسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة اإلجتماعيةحقوق   6924 

 10082 حقوق الطفل التربوية في الشريعة اإلسالمية : الكتاب الثاني

 8199 حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية

 10098 حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية

 5546 حقوق النساء في اإلسالم : نداء للجنس اللطيف

سيميائية : السيميائيات االجتماعية : سميائيات المسرح :   حقول
 سيميائيات التلقي 

6882 

 14611 حقيقة التلفزة الرقمية االرضية في الجزائر : دراسة مونوغرافية 

حقيقة الدرس اللساني السكوني من خالل بعض المدارس اللسانية 
 الغربية

10878 

 10907 حكايا العشق : شعر 

التراث األمازيغي حكايات من   13100 

 Tales From = حكايات من شكسبير : التاريخيات

Shakespeare: Histories 
11470 

 11466 حكايات من شكسبير : الهزليات 

 7986 حكاية العشاق في الحب و االشتياق : رواية شعبية جزائرية

 9341 حكاية سعيدة 

 9325 حكم وأمثال شعبية جزائرية

االرتقاء : روايةحلم   11208 

 5571 حمار الحكيم

 5570 حماريات الحكيم : آثار أدبية

حماية الصحفيين ووسائل االعالم اثناء الحروب واالزمات :  
 دراسة وصفية تحليلية 

12327 

 4585 حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي

 9939 حمائم الشفق : رواية

اإلسالميحمدان خوجة رائد التجديد   12477 

 5708 حمى في جسد البحر 

 10034 حنين الجوارح

حوار الثقافات : مطبوعات ألمانية في الدراسات العربية و كتب  
 عربية مترجمة من االلمانية 

9501 

 5575 حوار الحضارات

 14594 حوار الحضارات

أندريه حوار اللغات : مدخال إلى تبسيط المفاهيم اللسانية الوظيفية: 
 مارتينه وهنرييت فالتير 

10961 

 4699 حوار و قرار 



 13974 حوارات

 4715 حوارات نقدية

 8525 حوارات وذكريات مفدي زكريا : شاعر مجد الثورة

 11668 حوارية اللغة في رواية تماسخت دم النسيان للحبيب السايح 

 13349 حوسبة التدريس

إنكليزي -حول العالم في ثمانين يوما : عربي   = Around The 

World in Eighty Days 
13163 

 13872 حول العلم و العمل 

 13272 حول تدوين القرآن الكريم و السنة الشريفة و نظام الحكم 

 9743 حومة الطليان : رواية 

 9833 حي بن يقضان

 11456 حياة األنبياء في األردن

 7183 حياة الصحابة : الجزء األول

الصحابة : الجزء الثانيحياة   7182 

 14682 حياة اللغة العربية

 13035 حياة النص : دراسات في السرد 

 12533 حياة للغير : رواية

 14975 حياة محمد صلى هللا عليه وسلم

 14977 حياة محمد صلى هللا عليه وسلم

 9475 حياة و آثار الشاعر األندلسي ابن خفاجة

الواحات حيزية عاشقة من رذاذ    7558 

 11527 حين يعلو البحر : قصص 

 10998 خارج السرب : مقاالت و تأمالت

 12665 خراب : قصص 

خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء العراق :المجلد  
 األول: الجزء الرابع

4891 

 4888 خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء العراق: الجزء األول 

جريدة العصر : قسم شعراء العراق: المجلد  خريدة القصر و 
 األول: الجزء الثالث 

4889 

خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء العراق: المجلد  
 الثاني: الجزء الثالث 

4890 

خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء المغرب و األندلس:  
 الجزء الثاني

4900 

ء المغرب و األندلس:  خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعرا
 القسم الرابع: الجزء األول 

4898 

خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء المغرب: الجزء 
 األول

4896 

 4894 خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء مصر: الجزء األول 

 4895 خريدة القصر و جريدة العصر : قسم شعراء مصر: الجزء الثاني 

وجريدة العصر : بداية قسم شعراء الشام: شعراء خريدة القصر 
 دمشق والشعراء األمراء من بني أيوب 

4892 

خريدة القصر وجريدة العصر : قسم شعراء العراق:المجلد الثاني: 
 الجزء الرابع 

4903 



خريدة القصر وجريدة العصر : قسم شعراء المغرب و األندلس:  
 الجزء الثالث 

4897 

وجريدة العصر : قسم شعراء بالد الشام: الجزء  خريدة القصر 
 األول

4899 

خريدة القصر وجريدة العصر : قسم شعراء بالد الشام: الجزء  
 الثاني

4893 

 9938 خريف رجل المدينة : قصص 

 5113 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : الجزء الثامن 

الخامس خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : الجزء   5110 

 5111 خزانة األدب لباب لسان العرب : الجزء السادس 

 5617 خزانة األدب و غاية األرب : الجزء االول

 5614 خزانة األدب و غاية األرب : الجزء الثالث

 5618 خزانة األدب و غاية األرب : الجزء الثاني

 5616 خزانة األدب و غاية األرب : الجزء الخامس

األدب و غاية األرب : الجزء الرابعخزانة   5615 

 5612 خزانة األدب و غاية األرب : المجلد األول 

 5613 خزانة األدب و غاية األرب : المجلد الثاني 

 5108 خزانة األدب و لب لباب لسان العرب : الجزء الثالث 

 5118 خزانة األدب و لب لباب لسان العرب : الجزء الثاني

ب لباب لسان العرب : الجزء الرابع خزانة األدب و ل  5109 

 5112 خزانة األدب و لب لباب لسان العرب : الجزء السابع 

 5114 خزانة األدب و لب لباب لسان العرب : المجلد التاسع 

 5107 خزانة األدب و لباب لسان العرب : الجزء الثاني عشر 

عشر:  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : الجزء الثالث 
 الفهارس الفنية

5117 

 5116 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : الجزء الحادي عشر 

 5119 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : المجلد األول 

 5115 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : المجلد العاشر 

 6961 خزانة الحكايات

 8477 خصائص اإليقاع في الموشحات العربية

 4426 خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري 

الصهيوني :  -خصائص الخطاب األدبي في رواية الصراع العربي
 دراسة تحليلية 

11364 

خصائص السرد في رواية أحالم مستغانمي " األسود يليق بك "  
 أنموذجا

8174 

 5258 خصائص اللغة 

 8460 خصائص اللغة البشرية

- االجتماعية-الشخصية-المتخلفين عقليا : الجسميةخصائص 

المهنية -للغويةا  
14504 

 9379 خصائص المصطلح اإلشهاري

 14467 خصائص قصيدة النثر عند أدونيس



خصوصيات الكتابة النسوية الجزائرية : رواية " في الجبة ال أحد  
أنموذجا -" لـ: زهرة ديك   - 

8568 

 6921 خصوصية الرواية العربية

طاب التأنيث : دراسة في الشعر النسوي الجزائري خ  15068 

خطاب التجديد النقدي عند أحمد ضيف مع النص : مقدمة لدراسة  
 بالغة العرب

4638 

 8884 خطاب التمرد في شعر أبي نواس 

 11343 خطاب الحداثة في األدب : األصول و المرجعية

 9382 خطاب الحكاية : بحث في المنهج

النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرةخطاب   4188 

 8003 خطابات إلى طالب الصوتيات : نحو تعريف بهذا العلم المجهول

 7124 خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة

خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر : دورها في تحقيق  
التحصيلية :دراسة نفسية  الذات و التوافق الدراسي و الكفاية 

 تلربوية بمرحلة التعليم الثانوي 
11867 

 9357 خطرات و أفكار

 10603 خطوات في اإلتجاه اآلخر : رواية

 microsoft office project 2007 9120 : خطوة خطوة

 Microsofte Excel 2002 13002 خطوة خطوة

97خطوة خطوة مايكروسوفت أكسس   3206 

األسودخمارة القط   13908 

 8043 خمسون عاما قد مضت : هل تعلمين

 13278 خواطر الحمار النوميدي

 11313 خيار التحدي : التجربة الشعرية لدى المكدي 

 11959 خيالء 

 14260 د. شوقي ضيف و تاريخ األدب العربي 

 8613 داء السكري...بين الواقع والمأمول

اثريدار االمبر عبد القادر تحفة و معلم   13426 

 6784 دار البارود : رواية 

دار الخالفة و دار المملكة : دراسة في العالقة بين الخالفة العباسية 
 و الدولة البويهية 

11796 

 13048 دارسة أسلوبية لرائية عمر بن أبي ربيعة

 6488 دائرة المعارف اإلسالمية : الجزء الرابع

لدائرة المعارف األسالمية : المجلد األو  6494 

 6483 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد التاسع

 6489 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الثالث

 7082 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الثالث عشر 

 6484 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الثامن

 7083 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الثاني عشر 

المعارف اإلسالمية : المجلد الحادي عشر دائرة   7084 

 6487 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الخامس

 7080 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الخامس عشر 



 7081 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد الرابع عشر 

 6485 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد السابع

اإلسالمية : المجلد السادس دائرة المعارف   6486 

 6482 دائرة المعارف اإلسالمية : المجلد العاشر 

دبلجة الرسوم المتحركة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية :  
دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من كان يا مكان ...الحياة, الكي لوك، 
 وأستريكس في اإلثنا عشر مهمة نموذجا 

8850 

27العدد دراسات :   = Dirassat : numéro 27 9251 

 11184 دراسات أدبية في الخطب و األمثال الجاهلية 

 6504 دراسات أدبية نقدية في الفنون النثرية

 9976 دراسات أدبية و نقدية

 7139 دراسات أسلوبية فى النص القرآنى

 7140 دراسات أسلوبية فى النص القرآنى

وبالغيةدراسات أسلوبية   11572 

 5555 دراسات أصولية في السنة النبوية

 5557 دراسات أصولية في السنة النبوية

 5556 دراسات أصولية في القرآن الكريم

 Translation studies 13491 = دراسات الترجمة

 6180 دراسات ألسنية صوتية وتركيبية

 13179 دراسات بالغية

تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين  دراسات تحليلية ومواقف 
 اإلسالمي

13404 

دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي : الصلوات الخاصة، الزكاة، 
 الصيام، الحج، المعامالت المالية

12305 

دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي : الصلوات الخاصة، الزكاة، 
 الصيام، الحج، المعامالت المالية

12306 

دراسات تطبيقية في الشعر العربي : نحو تأصيل منهج في النقد 
 التطبيقي 

8045 

 8035 دراسات حول القرآن : حقيقته، ترجمته ، نزوله ، أحرفه 

 15308 دراسات عروضية 

 7845 دراسات فنية في األدب العربي

دراسات فى التاريخ العالقات بين الشرق والغرب : العصور  
 الوسطى

12732 

 12755 دراسات فى السرد الحديث و المعاصر

 11528 دراسات فى آليات التحليل و أصول اللغة والنحو 

 13981 دراسات فى تاريخ العصور الوسطي وحضارتها

دراسات في اإلبداع الفني في الشعر : رؤى النقاد العرب في ضوء 
 علم النفس األدبي و النقد الحديث

9386 

رسية دراسات في االدارة المد  6292 

 9742 دراسات في األدب 

 14645 دراسات في األدب األندلسي 

 14704 دراسات في األدب الجاهلي 



 11001 دراسات في األدب الجزائري الحديث 

 7761 دراسات في األدب الحديث 

 11901 دراسات في األدب العباسي

 6461 دراسات في األدب العربي : مع النصوص

المسرحي دراسات في األدب   10969 

 9355 دراسات في األدب المقارن 

دراسات في األدب و السياسة : مستويات السرد في الرواية  
 الجزائرية : في الشعر و المسرح : عن السياسة أتحدث

8883 

 14809 دراسات في األدب و النقد : ثمار التجربة

دراسات في األدب والنقد : أدب الطفولة 
 ...أصوله..مفاهيمه...رواده

10737 

 4515 دراسات في اإلعجاز البياني

 4517 دراسات في اإلعجاز البياني

 7422 دراسات في اإلعجاز القرآنى 

 7423 دراسات في اإلعجاز القرآنى 

 12344 دراسات في البالغة العربية والنقد األدبي المعاصر

 12420 دراسات في الترجمة ونقدها

دراسات في الحجاج : قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي  
 القديم

5531 

 7975 دراسات في الخطاب 

 6933 دراسات في الخليج العربي : الجزء الثاني

 5128 دراسات في الداللة القرآنية

 12938 دراسات في الرواية الجزائرية

األمثال الشعبية دراسات في الرواية الجزائرية و تناصها مع   11105 

-دراسات في الشخصية والصحة النفسية : القدوة و المثل األعلى

أطفال الشوارع : الجزء األول-مشكالت النوم-يكولوجية المسنينس  
12860 

 6479 دراسات في الشعر األندلسي 

 14503 دراسات في الشعر الجاهلي و اإلسالمي

 10036 دراسات في الشعر الحديث

 8054 دراسات في الفلسفة الوجودية 

 11096 دراسات في القصة العربية الحديثة : أصولها، اتجاهاتها، أعالمها 

 14811 دراسات في اللسانيات : ثمار التجربة

 9994 دراسات في اللسانيات التطبيقية 

 9570 دراسات في اللسانيات التطبيقية : حقل تعليمية اللغات

ظاهر  -نظرية العامل  -العربية : السيميائية دراسات في اللسانيات 
أزمة   -اعتراضات ابن هشام  -التعليق في األفعال القلبية 

 المصطلح اللساني 
14253 

رؤى تحليلية:  -التنغيم  -دراسات في اللسانيات العربية : المشاكلة 
 الجزء األول 

6333 

التراكيب  -العربية دراسات في اللسانيات العربية : بنية الجملة 
علم النحو و علم المعاني: الجزء الثاني -النحوية و التداولية   

6334 

 6114 دراسات في اللسانيات العربية االجتماعية



 11682 دراسات في اللغة العربية الفصحى و في طرائق تعليمها 

 11501 دراسات في اللغة العربية وآدابها

 10007 دراسات في اللغة و المعاجم

 13828 دراسات في اللغة و النحو

 15137 دراسات في اللغة و النحو

 6941 دراسات في اللغة والقراءات 

 7416 دراسات في المكتبة العربية و تدوين التراث

 10218 دراسات في المنهجية

 6305 دراسات في النحو العربي 

 10858 دراسات في النحو القرآني 

األدبي : العصر الحديثدراسات في النص   9643 

 8056 دراسات في النص الشعري : العصر الحديث 

 8058 دراسات في النص الشعري : العصر العباسي

 10733 دراسات في النقد األدبي 

 6829 دراسات في النقد األدبي المعاصر

 6456 دراسات في النقد التطبيقي

 14555 دراسات في النقد العربي 

النقد المسرحي و األدب المقارندراسات في   6826 

 14239 دراسات في النقد و األدب

 13738 دراسات في الواقعية

 6835 دراسات في تاريخ الشعر العباسي و نصوصه 

دراسات في تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم : في حضارة  
 مصر القديمة

11169 

 12954 دراسات في حركية الفكر األدبي

 12663 دراسات في حضارة و نظم أوروبا في العصور الوسطى 

دراسات في شعر الخطاب السياسي األندلسي عصر المرابطين و 
هـ ) 897 -   484الموحدين و بني األحمر (   

5405 

 6917 دراسات في ظواهر نحوية

 12254 دراسات في علم أصوات العربية : الجزء األول 

العربية : الجزء الثاني دراسات في علم أصوات   12253 

دراسات في علم األصوات : األصول النظرية و الدراسات 
 التطبيقية لعلم التجويد القرىني

7294 

 6520 دراسات في علم البديع 

 12005 دراسات في علم الجمال 

 8156 دراسات في علم اللغة 

 11187 دراسات في علم اللغة 

 12974 دراسات في علم اللغة 

 8159 دراسات في علم اللغة : القسم األول

 9214 دراسات في علم اللغة الحديث : اإلدغام بين النحويين والقراء

 12255 دراسات في علم اللغة النفسي 

 6529 دراسات في علم المعاني

 5442 دراسات في علوم القرآن 



 5445 دراسات في علوم القرآن 

 4369 دراسات في فقه األسرة 

 6549 دراسات في فقه اللغة 

 11914 دراسات في فقه اللغة و الفنولوجيا العربية

 4442 دراسات في فن القص 

 11494 دراسات في فنون األدب الحديث 

 12429 دراسات في فني الموشحات و األزجال 

 11499 دراسات في لغة النص

 9106 دراسات في مناهج البحث العلمي

اللغة العربية و طرائق تدريسها دراسات في مناهج   7752 

 5944 دراسات في نحو القرآن الكريم

 4428 دراسات في نظرية النحو العربي و تطبيقاتها 

 10052 دراسات في نقد الشعر

 10470 دراسات لغوية

 8016 دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية و الداللة 

الكريم وقراءاته دراسات لغوية في القرآن   12642 

 12646 دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته 

دراسات لغوية في تراثنا القديم : صوت، صرف، نحو، داللة،  
 معاجم،مناهج بحث 

5218 

 12629 دراسات لغوية مقارنة

 9928 دراسات معاصرة في الدين و األدب و الحياة

التركي المعاصردراسات مقارنة في األدب العربي و   8093 

 12013 دراسات نقدية

 14268 دراسات نقدية : في اللسانيات العربية المعاصرة

 13137 دراسات نقدية : نقد تطبيقي 

 14549 دراسات نقدية : و نصوص من النقد العربي القديم

 14306 دراسات نقدية في األدب اإلسالمي

 10738 دراسات نقدية في األدب المعاصر

 5486 دراسات نقدية في الشعر العربي 

 14631 دراسات نقدية في جماليات لغة الخطاب البصري

 5828 دراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي

دراسات ونقد : شاعر الجزائر محمد العيد آلي خليفة و دراسات  
 في األدب الجزائري الحديث و تجارب في األدب و الرحلة 

11011 

لحوادث المرور دراسة استطالعية  8010 

 11517 دراسة أسلوبية في ديوان " قالت الوردة " لـ: عثمان لوصف 

 4733 دراسة أسلوبية في شعر العباس بن األحنف

 9754 دراسة أسلوبية في قصيدة " وتعطلت لغة الكالم " لمفدي زكرياء

 9370 دراسة أسلوبية في قصيدة عيون عبلة لمصطفى الجزار 

أسلوبية لقصة سيدنا آدم عليه السالم دراسة   15074 

 10180 دراسة األسلوب بين المعاصرة والتراث

عليه  -دراسة البنية السردية في القصص القرآنية : قصة نوح 
أنموذجا -السالم   

4769 



 14269 دراسة السمع و الكالم : صوتيات اللغة من اإلنتاج إلى اإلدراك 

 12650 دراسة الصوت اللغوي 

 10296 دراسة المصوتات العربية عند الفالسفة المسلمين

 15130 دراسة المنهاج النحوي في الطور الثانوي : مقاربة وصفية تحليلية 

  -دراسة بالغية أسلوبية لقصيدة " كم تشتكي " إليليا أبو ماضي 

 - أنموذجا
8443 

 15261 دراسة بالغية في حديث أم زرع

أسلوبية في قصيدة اإلنسان الكبير"لمحمد الصالح  دراسة تأولية 
أنموذجا-باوية" - 

14772 

دراسة تحليلية افاق حرية مهنة الصحافة في الجزائرفي ظل قانون 
2012إعالم   

14097 

دراسة تحليلية في مضمون و شكل كتاب القراءة للسنة الثانية من 
 التعليم اإلبتدائي 

15249 

النص المسرحيدراسة تحليلية ألصول   12230 

دراسة تحليلية لترجمة المصطلحات اإلقتصادية والتجارية من 
ة والتجارية  الفرنسية إلى العربية : معجم المصطلحات اإلقتصادي

 لنكاع حياة أنموذجا 
8806 

دراسة تحليلية لترجمة المصطلحات الدينية في خطبة الجمعة 
 الصادرة عن مسجد باريس الكبير بفرنسا 

8962 

راسة تحليلية نقدية لألخطاء الترجمية للمصطلحات الدينية د
اإلسالمية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية : كتاب أركان 
 اإلسالم لصادق أحمد عواد نموذجا

8442 

دراسة تحليلية وصفية لترجمة حكايات شارل بيرو من اللغة 
الحمراء, القط ذو الفرنسية إلى اللغة العربية : " ذات القلنسوة 

 الجزمتين، و ذو اللحية الزرقاء نماذجا
9126 

دراسة تقويمية لألنشطة الدراسية في اللغة العربية : السنة الرابعة  
أنموذجا -متوسط    - 

13930 

 10476 دراسة تقييمية للمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية للشعب األدبية

فية استطالعيةدراسة جمهور حصة "لنتحدث" : دراسة وص  12670 

دراسة دوافع استخدام منتديات المحادثة االلكترونية على سلوك  
 المجتمع الجزائري

10156 

 11149 دراسة سردية لرواية الشاعر مصطفى لطفي المنفلوطي

 14107 دراسة سيميائية و داللية في الرواية و التراث

الومضة االشهارية نجمة دراسة سيميولوجية لالشهار التلفزيوني : 
 للهاتف النقال نموذجا

9991 

 9787 "دراسة فنية في رواية عرس بغل " للطاهر وطار

أنموذجا -دراسة فنية للقصة الجزائرية القصيرة : قصص قصيرة   

- 
14067 

 8107 دراسة في اللغة العربية : نماذج وأسئلة محلولة 

كتاب اللغة العربية  دراسة في النصوص المدرسية المدرجة في 
 للسنة الرابعة إبتدائي : دراسة تحليلية وصفية

15007 

 12505 دراسة في النقد و الشعر عند جماعة الديوان : العقاد أنموذجا

 13575 دراسة في علم المعاجم

 12063 دراسة في علوم الحديث



 12064 دراسة في علوم الحديث

 14427 دراسة في مصادر األدب 

دراسة في معاجم المعاني القديمة و المعاصرة: : أنموذجا فقه اللغة  
 و سر العربية للثعالبي و فقه اللغة لمحمد مبارك 

13263 

 11618 دراسة لتطور قانون االعالم في الجزائر : دراسة تاريخية مسحية

 14104 دراسة لسانية في الساميات و اللهجات العربية القديمة

لزيادات الزبيدي و استدراكاته على القاموس المحيط دراسة لغوية   9838 

 10463 دراسة لغوية للغات السامية واللهجات العربية القديمة

 9734 دراسة لغوية ونحوية في تفسير البيضاوي

دراسة لقطاع اإلعالم في الجزائر في ظل التعددية اإلعالمية :  
2004-1990الصحافة الخاصة نموذجا   

14723 

ة للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية : رواية "  دراس
 رصيف األزهار ال يجيب " لمالك حداد أنموذجا

8539 

دراسة مقاربة لنقل المصطلح النقدي من الفرنسية إلى العربية بين 
لمغاربة : معجم المصطلحات اللغوية و األدبية الحديثة المشارقة وا

معاصرة " أنموذجا" و" معجم المصطلحات األدبية ال  

9756 

دراسة مقارنة لترجمة العبارات الدالة على أخالق الرسول و  
نزلته في القرآن الكريم من العربية إلى الفرنسية : ترجمة " محمد م

 حميد هللا " و " ريجيس بالشير" أنموذجا

8272 

دراسة مقارنة لفن السيرة الذاتية قصة الطفولة عند جول فاليز " 
طه حسين " األيام "الجزء األول نموذجا الطفل " و   

13316 

 14456 "دراسة نفسية تحليلية لشخصيات ( موت ناعم) ل" أحمد طيباوي

 6713 دراسة نقدية في الشعر األموي

دراسة واقع اللغة العربية الفصحي في المدرسة الجزائرية بوجود 
انموذجا -العامية : السنة االولى ثانوي جذع مشترك أداب   

10217 

 8013 دراويش الحداثة و دراويش السياسة : مقاالت 

 6193 درس تاريخي في العربية المحكية

درو االعالن في تحسين صورة المؤسسة : دراسة ميدانية على  
بسكرة -مؤسسة اتصاالت الجزائر  

12157 

 11030 دروس في البالغة العربية

 8305 دروس في اللسانيات التطبيقية 

 6891 دروس في اللغة العربية

 5942 دروس في المذاهب النحوية 

 5778 دروس في النحو العربي و تطبيقاته

 12369 دروس في النقد األدبي القديم : أشكاله و صوره و مناهجه

 5937 دروس في شروح األلفية

 5032 دروس في علوم العربية

 13454 دروس من غزوة أحـد 

قضايا األدب الجاهلي دروس و نصوص في   6437 

 5137 دريدا عربيا : قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي

 15105 دعاء الحمام : مسرحية من خمسة مشاهد

 12785 دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد و الحضارة و األعالم 



 Social = دفاع الخدمة االجتماعية : إطار جديد نحو العمل

work Advocacy . Anew frame work for Action 
13750 

 Dr Jekyll and Mr Hyde 10941 = دكتور جيكل و مستر هايد

 12397 دالالت أصوات اللين في اللغة العربية 

 7472 دالالت التقديم و التأخير في القرآن الكريم : دراسة تحليلية 

سورة النساء نموذجا دالالت الحذف في القرآن الكريم :   10117 

 8702 دالالت الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم 

 9880 دالالت حروف الجر في معلقة عنتر بن شداد

دالالت و متغيرات في المسرح : "سيرة حياة أ.د عقيل مهدي  
 "يوسف

6796 

 10591 داللة " ما " في سورة البقرة : دراسة نظرية و تطبيقية

أسماء اإلشارة و مجاالت إستعمالها في القرآن الكريمداللة   13802 

داللة االحالة في الخطاب القرآني من منظور محمد الطاهر بن 
سورة الملك انموذجا-عاشور  - 

11216 

انموذجا-داللة االسناد في القران الكريم سورة الروم   7863 

ألربعين داللة اإلعجاز البالغي في الحديث الشريف : أحاديث من ا
أنموذجا -النووية   - 

10228 

داللة االقتراض الصيغي في اللسان العربي : شواهد قرآنية و 
 نماذج شعرية

11234 

داللة اإليقاع في شعر " فاتح عالق " : ديوان آيات من كتاب  
أنموذجا -السهو   - 

10790 

داللة اإليقاع في شعر "فاتح عالق" : ديوان آليات من كتاب  
أنموذجا -السهو  

10795 

داللة اإليقاع و إيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث : قراءة 
 في شعر محمد صابر عبيد 

5656 

 6931 داللة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار 

 6930 داللة البنية الصرفية: في السور القرآنية القصار 

الكريمداللة الجملة اإلسمية في القرآن   12169 

 12604 داللة الجملة المنفية في رواية ريح الجنوب البن هدوقة

 9289 داللة الزمن في العربية : دراسة النسق الزمني لألفعال

 12994 داللة الشخصيلت في رواية جين إير : : شارلوت برونتي 

أنموذجا -داللة ألفاظ الصدارة في القرآن الكريم : جزء عم   - 12669 

داللة ألفاظ القرآن الكريم في توضيح معانيه : المجلد الثاني: سورة 
 األنعام 

6323 

 8480 داللة الفضاء في رواية (ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة

داللة القرائن اللفظية على المعنى في الخطاب القرآني : قرينة 
 اإلعراب أنموذجا

10485 

بين يدي زرقاء اليمامة آلمل دنقلداللة القناع في مدونة البكاء   12977 

 9290 داللة اللغة و تصميمها 

 7667 داللة اللواصق التصريفية في اللغة العربية

داللة المجاز في القرآن الكريم " السور السبع الطوال أنموذجا " : 
 دراسة بالغية 

10124 

ا أنموذج -داللة المشتقات في القرآن الكريم : تلواقعة و البروج   12884 



 9870 داللة المشتقات في في سورة آل عمران انموذجا

داللة المكان ودوره السردي في روايات نجيب محفوظ "بين  
 القصرين"نموذجا

14788 

 7876 داللية الزمن اللساني في اللغة 

 10785 دليل اإلرشاد النفسي التربوي 

 6905 دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية 

 8033 دليل الباحث في اختبار الفرضيات

دليل الباحث في إعداد ومناقشة الرسائل والبحوث العلمية في ضوء 
 المرجعية لمنهجية البحث العلمي 

4207 

 8756 دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية 

 6392 دليل الباحثين في المنهجية و الترقيم و العدد و التوثيق 

البحث العلمي دليل   12745 

 10241 دليل الترجمة الطبية و المصطلحات الطبية : الجزء األول

 10242 دليل الترجمة الطبية و المصطلحات الطبية : الجزء الثاني

 10236 دليل الترجمة العلمية و المصطلحات العلمية

 11426 دليل الدراسات األسلوبية

لغة و األدب و اإلنسانيات دليل الدراسات البنينية العربية في ال  4630 

 7239 دليل الرسائل و األطروحات الجامعية 

2009-2008دليل الطالب : مرحلة الباكالوريوس العام الجامعي   9236 

دليل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي : جذع مشترك طلبة  
 العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية

8744 

العاملين في التربية الخاصة دليل الطلبة و   5886 

 5862 دليل القاعدة النحوية عند سيبويه

4دليل المبتدئين الكامل إلى   Netscape Communicator : 

 استعمال اإلنترنت المبتدئين وسواهم
13510 

 10601 دليل المبتدئين بالعالج النفسي 

 10237 دليل المترجم : كل ما يحتاجه المترجم

المترجم األدبي : الترجمة األدبية والمصطلحات األدبيةدليل   10238 

دليل المترجم الصحفي و اإلعالمي : الترجمة الصحفية  
 والمصطلحات اإلعالمية : الجزء الثاني

10240 

دليل المترجم الصحفي واإلعالمي : الترجمة الصحفية  
 والمصطلحات اإلعالمية: الجزء األول

10239 

بتدئ : للترجمة من االنجليزية الى العربيةدليل المترجم الم  = 

Novice translators guide.For all learners of 

English 

12243 

 6801 دليل المرشد التربوي في المدرسة

 4363 دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية

 4364 دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية

الناقد األدبيدليل   10416 

دليل الناقد األدبي : إضاءة ألكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديا 
 معاصرا

6034 

الجزء  -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد االول 
 الثاني

12149 



الجزء  -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد األول
 األول

5309 

الجزء  -نحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد األولدليل ال
 الثالث

5310 

الجزء  -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد الثاني
 األول

5311 

الجزء  -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية : المجلد الثاني
 الثالث

5313 

الجزء  -العربية : المجلد الثانيدليل النحو الواضح في قواعد اللغة 
 الثاني

5312 

العلوم الدقيقة،علوم األرض و  -دليل عام د.م.ج : عموميات 
 .Catalogue général O.P.U = ....الطبيعة

10350 

 9091 دليل لغة باسكال

 5135 دليل مواقع اإلنترنيت : دليلك ألفضل المواقع 

،علوم األرض و الطبيعةالعلوم الدقيقة  -: عموميات 2014دليل  = 

Catalogue2014 
10349 

 Correspondence in = دليلك إلى المراسلة باإلنجليزية

english 
9561 

 5129 دم برتقالي

 9275 دمعة و إبتسامة : المواكب 

 13095 دموع األلم : قصة 

إنجليزي -دموع التماسيح : عربي   = The Crocodile Tears 13622 

عاشقة : شعردموع النخلة ال  7088 

 9836 دموع النغم : رواية

 10798 دموع و قضبان : مجموعة قصصية

 14389 دمية النار : رواية 

 13885 دنيا هللا 

 4475 دوائر الخوف : قراءة في خطاب المرأة

دور إذاعة الشلف في التكافل االجتماعي : نموذج " حصة 
 "وتعاونوا

8291 

تحسين المستوى اللغوي للمتعلم : السنة  دور أساليب التقييم في 
انموذجا-اآلولى من الطور المتوسط  - 

9679 

 10243 دور إستراتيجيات اإلتصال في طرح منتج جديد 

دور االتصال في ادارة االزمة : دراسة حالة مديرية الغابات لوالية 
 المدية 

8344 

المروري دور االتصال في تطوير القطاع االمني : االمن   9942 

دور االتصال في تعزيز الثقة بين االدارة و المواطن : دراسة حالة 
بلدية قصر البخاري -  - 

11504 

دور اإلتصال في تفعيل اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة : دراسة  
 فرع وكالة الجلفة CAAT حالة الوكالة الوطنية للتأمينات

8859 

العالقات العامة داخل المؤسسة دور اإلتصال في تفعيل   10244 

دور االتصال في عملية اتخاذ القرار : دراسة حالة المؤسسة  
 العمومية االستشفائية محمد بوضياف بالمدية

11557 



دور اإلتصال في محو األمية : دراسة ميدانية بملحقة الديوان  
 الوطني لمحو األمية لتعليم الكبار باألغواط

9883 

األدب في الوعي القومي العربي : بحوث و مناقشات الندوة  دور 
 الفكرية التي أعدها و نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 

9723 

دور اإلذاعة المحلية في التنشئة اإلجتماعية : دراسة حالة إذاعة  
 البليدة المحلية 

9523 

دور االذاعة المحلية في تحسيس المجتمع المحلي بخطورة حوادث 
رور : اذاعة المدية الم  

14213 

دور اإلذاعة المحلية في تحسيس المجتمع المحلي بخطورة حوادث 
 المرور : دراسة حالة إذاعة عين الدفلة المحلية 

14895 

دور اإلذاعة المحلية في تنمية الوعي اإلجتماعي لدى المرأة 
 الماكثة بالبيت : إذاعة المدية : نموذج

8254 

الوطنية في ابراز الموروث الثقافي لوالية المدية : دور االذاعة 
 إذاعة متيجة نموذجا 

8142 

 12836 دور اإلشتقاق اللغوي في تنمية اللغة العربية

دور اإلشتقاق في وضع المصطلحات العلمية من خالل معجم 
 البيولوجيا 

8897 

دور االشهار في تحسين صورة المؤسسة : زيادة 
 "المبيعات"مؤسسة جازي

9831 

 دور اإلشهار في زيادة المبيعات : دراسة حالة مؤسسة جازي
Djezzy 

11821 

دور اإلعالم الجواري في تفعيل اإلتصال السياسي لدى شباب 
 والية المدية

12983 

دور االعالم الصحراوي في خدمة القضية الصحراوية : تحليل  
نموذج جريدة الصحراء الحرة-مضمون  - 

14617 

اإلعالم في تعبئة الرأي العام من خالل جريدة الشروق اليومي دور 
 : نموذج( مقابلة الجزائر/مصر)

10093 

دور االعالمي االمني في الوقاية من حواد المرور : دراسة  
 استطالعية

9030 

دور اإلعالن والعالقات العامة في إنجاح اإلتصاالت التسويقية :  
الجزائردراسة حالة شركة إتصاالت   

11058 

دور األنشطة التربوية في تحقيق التكيف اإلجتماعي لدى المعاقين 
 ذهنيا : دراسة ميدانية بالمركز الطبي البيداغوجي بآفلو

11815 

السنة -دور االنشطة اللغوية في تنمية مهارتي التعليم والتعلم : 
 -الخامسة ابتدائي انموذجا

12908 

ة في توجيه الجمهور الرياضي من دور البرامج اإلذاعية الرياضي
الشباب : إذاعة المدية الجهوية حصة " الحصاد الرياضي"  
 "نموذجا

12737 

دور البرامج االذاعية الرياضية في توجيه الجمهور الرياضي من 
 الشباب : إذاعة المدية الجهوية حصة "الحصاد الرياضي" نموذجا 

12736 

االذاعة المحلية في االرشاد والتوجيه :  دور البرامج الدينية في 
 اذاعة المدية 

9824 

دور البطاقة البيومترية في تفعيل االتصال العمومي : دراسة حالة  
 جواز السفر البيومتري في دائرة المدية 

8371 

 8039 دور البيئة اللغوية األسرية في تحصيل اللغة العربية لدى الطفل 



تحصيل اللغة العربية لدى الطفل :   دور البيئة اللغوية األسرية في
 السنة األولى ابتدائي أنموذجا

14789 

دور التعبير الشفهي في تنمية الكفاءة التواصلية : السنة الخامسة  
أنموذجا -ابتدائي   - 

14466 

دور التعبير الكتابي في تنمية الملكة اللغوية لدى متعلمي : السنة  
 الرابعةابتدائي انموذجا

10541 

دور التعريب في إثراء اللغة العربية : المؤسسة التربوية الجزائرية 
أنموذجا -  - 

13675 

دور التعلم التعاوني في نشاط التعبير الكتابي : السنة األولى من 
أنموذجا -التعليم متوسط    - 

9725 

دور التقويم التربوي في تعليمية اللغة العربية : السنة الرابعة من  
أنموذجا - التعليم المتوسط  - 

11365 

دور التقويم في تعليمية اللغة العربية : السنة الخامسة من التعليم 
أنموذجا -االبتدائي   - 

11348 

دور التكنولوجيا الحديثة لالعالم واالتصال في التعليم عن بعد :  
 دراسة وصفية تحليلية للتعليم 

11709 

المجتمع الجزائريدور التلفزيون في احياء االصالة داخل   8801 

الرسوم  " MBC3 دور التلفزيون في تكوين ثقافة الطفل قناة
 المتحركة الجاسوسات" نموذجا 

13552 

دور التمارين البنوية في تعليمية اللغة العربية كتابي في اللغة  
انموذجا-العربية السنة الخامسة ابتدائي  

10901 

الطفل دور التمدرس : في نمو نظرية الذهن عند   9047 

دور الجامعات و مراكز البحث في دعم ثقافة المجتمع المدني : 
 حلقات نقاشية 

4189 

دور الجرائد الجزائرية اليومية الخاصة قي تنمية الوعي السياسي 
 لدى الطالب الجامعي

12482 

دور الجرائد في الترويج لإلشاعة ومدى تأثيرها على الرأي العام : 
 "جريدة الشروق" نموذج

12185 

 10245 دور الحمالت اإلعالمية في نشر التوعية الصحية 

دور الحوار و تقنياته في تدريس اللغة العربية : السنة األولى من  
: دراسة وصفية تحليلية -أنموذجا  -التعليم الثانوي   

6938 

دور الدين في اإلبداع الشعري بين الحضارة الغربية و الحضارة  
 اإلسالمية 

10203 

دور الرسوم المتحركة في نمو اللغة العربية الفصحى عند الطفل :  
 دراسة مسحية على عينة من اطفال المرحلة المبكرة ببلدية المدية

12958 

 8925 دور السياحة في انعاش التنمية بوالية جيجل

 8131 دور الشرطة القضائية في مكافحة تبييض األموال : تحقيق مكتوب

الم هللا في نشر الحكمة الصوفية وممارسة  دور الشيخ عدة بن غ
 القضاء

10246 

 9151 دور الصحافة المكتوبة الجزائرية في تشكيل الراي العام 

دور الصحافة المكتوبة في الحد من الهجرة غير الشرعية : نموذج 
 جريدة الشروق اليومي

10966 

الشروق دور الصحافة المكتوبة في تشكيل الراي العام الجزائري : 
 اليومي وملف االرهاب 

12400 



دور الصحافة المكتوبة في نشر الروح الرياضية في بعض مالعب 
 CD +كرة القدم

9148 

دور الصورة الكاريكاتورية في التعبير عن احداث الساعة : دراسة 
 مقارنة بين جريدتي الشروق و الخبر

14844 

االنتخابية : تحليل  دور الصورة الكاريكاتورية في الحملة 
سيميولوجي للصورة الكاريكاتورية في اطار االنتخابات الرئاسية 

2009افريل  09  

14652 

- دور الصورة في تعليم فهم المنطوق: السنة الرابعة ابتدائي 

نموذجاا  
12605 

دور العالقات العامة في إدارة األزمات : دراسة حالة مؤسسة 
 الحماية المدنية لوالية المدية 

14400 

دور العالقات العامة في االدارة : دراسة حالة المؤسسة العمومية  
 االستشفائية لوالية المدية

9467 

دور العالقات العامة في المنشآت المالية : دراسة حالة بنك الفالحة 
 "بتابالط "المدية ( BADR) والتنمية الريفية

12916 

أنتيبيوتيكال   دور العالقات العامة في المؤسسات : دراسة فرع
 "مجمع صيدال" بوالية المدية

12898 

دور العالقات العامة في المؤسسات الثقافية : دراسة حالة دار  
 الثقافة "حسن الحسني" بالمدية 

8574 

 14973 دور العالقات العامة في تحسين العالقة بين المواطن والمسؤول

قتصادية  دور العالقات العامة في تحفيز آداء عمال المؤسسة اإل
 "لمؤسسة تحويل المعادن "بخميس مليانة

15301 

 14234 دور العالقات العامة في تسيير مؤسسة انتاجية : ملبنة غريب 

 4234 دور العالقات العامة في تطوير آداء المؤسسة الخدماتية 

دور العالقات العامة في تطوير االتصال باللجنة االولمبية 
 الجزائرية : دراسة حالة 

8830 

دور العالقات العامة في تطوير الصناعات التقليدية والحرف  
 بالجزائر والمحافة عليها

11564 

دور العالقات العامة في تفعيل النشاط التسويقي للمؤسسة : دراسة  
 حالة مجمع صيدال و فرع المضادات الحيوية بالمدية

11776 

حالة  دور العالقات العامةفي تحسين صورة المؤسسة : دراسة 
 مؤسسة الصندوق الوطني للتقاعد وكالة المدية 

8668 

دور العالقات في تنمية الوكاالت السياحية : وكالة دنيا السياحة  
 "والية البليدة" نموذجا 

10442 

 10247 دور العلماء العرب في نهضة الحضارة الغربية

المرحلة  دور القرآن الكريم في إكتساب الملكة اللغوية لدى أطفال  
: دراسة ميدانية لعينة من تالميذ  - الوسطى : جزء تبارك أنموذجا 

 السنة الثالثة إبتدائي 
8452 

سورة الواقعة -دور القرينة الصوتية في فهم الخطاب القراني 
 -انموذجا

8476 

دور القصة في العملية التعليمية التعلمية : كتاب القراءة السنة 
أنموذجا -الرابعة ابتدائي   - 

8793 

دور الكتاب المدرسي في تنمية المهارات اإلتصالية لدى الطفل :  
ية  وال-دراسة وصفية تحليلية لعينة من تالميذ السنة األولى ابتدائي

 -المدية
8584 



 7936 دور الكلمة في اللغة 

 11861 دور اللعب التربوي في التحصيل المعرفي لدى الطفل 

اللغوي قصيدة االرملة المرضعة  دور المتممة في بناء الخطاب 
 لمعروف الرصافي : انموذجا دراسة نحوية بالغية تداولية

10410 

دراسة  -دور المحيط االسري في التحصيل التعليمي للتلميذ : 
 وصفية ميدانية لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي انموذجا 

12948 

راسة دور المدرس في تعديل السلوك المنحرف للتلميذ المراهق : د
 مسحية لبعض ثانويات بلدية المدية

12332 

 8541 دور المدونات والشبكات اإلجتماعية في المجال اإلعالمي

 10981 دور المرأة في تنمية المجتمع 

دور المسجد و المدرسة القرانية في المجمع الجزائري " مسجد  
 "الحرية

8999 

 14495 دور المسرح أثناء وبعد الثورة التحريرية

دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خالل كتب معاني  
 القرآن : دراسة تحليلية وصفية 

7237 

 7328 دور المكتبات الرقمية في النهوض بالمحتوى الرقمي باللغة العربية

الّسنة الّرابعة من التّعليم  -دور النحو في بناء الملكة التبليغّية 
حليلّية: دراسة وصفية ت -المتوسط أنموذجا   

15131 

دور النص التعليمي في تنمية الخيال الشعري لدى المتعلمين : 
 السنة األولى ثانوي شعبة آداب "انموذجا": تعليمية اللغات

14618 

دور النص المدرسي في تنمية الرصيد اللغوي لدى المتعلم :  
أنموذجا -نصوص القراءة للسنة الرابعة ابتدائي   - 

14646 

الوثائق التربوية في األداء التعليمي ألستاذ اللغة العربية : دليل دور 
أنموذجا -أستاذ السنة أولى من التعليم المتوسط   - 

9661 

 8804 دور الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس اللغة العربية

دور الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية في المرحلة  
السنة األولى إبتدائياإلبتدائية : قسم   

8566 

دور الوضعية اإلدماجية في تعلم اللغة العربية : المرحلة المتوسطة 
السنة الرابعة من التعليم المتوسط -  - 

9141 

 8769 دور الوضعية اإلدماجية في تعليم اللغة العربية

دور الوضعية اإلدماجية في تعليم اللغة العربية : دراسة تحليلية  
الخامس ابتدائي أنموذجا   وصفية: الصف  

8768 

 11220 دور تقنيات الكتابة في أدب الطفل ديوان كامل الكيالني انموذجا 

دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في ترقية المؤسسة اإلقتصادية  
 الجزائرية 

10263 

 12800 دور جمعية أولياء التالميذ في التحصيل الدراسي 

خدمات الضمان االجتماعي : دراسة دور خلية االصغاء في ترقية 
 حالة بطاقة الشفاء

13850 

 12982 دور روضة األطفال في األسرة 

 10197 دور شبكات التواصل االجتماعي في تغيير العالقات االجتماعية

 12247 دور علم األصوات في تفسير قضايا اإلعالل في العربية

ي حول الثورة  دور قناة الجزيرة في تشكيل الرأي العام الجزائر
 المصرية 

10484 



دور قناة الرسالة في تنمية روح االبداع و القيادة : تحليل مضمون 
 " برنامج "اكادمية اعداد القادة

10440 

دور مفتش اللغة العربية في تكوين األستاذ : دراسة ميدانية  
 بمقاطعات مفتشي التعليم االبتدائي لوالية المدية

8073 

دراسة حالة  -المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات : دور نظام 
 -والية المدية

8540 

 5392 دور نظام الوقف اإلسالمي : في التنمية اإلقتصادية المعاصرة

 5393 دور نظام الوقف اإلسالمي : في التنمية اإلقتصادية المعاصرة

الثالثة  دور نظرية النظم في تعليمية النصوص اآلدبية : السنة 
انموذجا-جامعي "دراسات لغوية"  

9601 

دور وسائل اإلتصال المدرسي في تحقيق األهداف التربوية  
 التعليمية : دراسة مسحية على عينة من أساتذة ثانوية فخار بالمدية 

10248 

 11765 دور وسائل االعالم في تكريس حقوق المواطنة

 8898 دور وسائل اإلعالم في نمو لغة الطفل

دورالتعلم التعاوني في نشاط التعبير الكتابي السنة االولى متوسط  
 انموذجا

9724 

دورالوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية في المرحلة  
 - أنموذجا - " االبتدائية " قسم السنة األولى ابتدائي

14461 

 5658 دورة األخطل الصغير : أبحاث الندوة و وقائعها 

وز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و  دولة السالجقةوبر
 الغزو الصليبي : موسوعة الحروب الصليبية

6604 

 Don Cujote 9192 = دون كيخوته

 10973 دون كيخوتي 

 10974 دون كيشوت 

 14482 دون كيشوت ...المعدل وقصص أخرى 

 14424 ديداكتيك القراءة المنهجية : مقاربات و تقنيات 

الليل : مجموعة قصصيةديدان آخر    8089 

 14383 دينامية النص : تنظير و إنجاز 

 8522 ديوان

ديوان ابن الخياط أبي عبد هللا أحمد بن محمد علي التغلبي 
 diwan Ibn Al-Hayyat A = المعروف بابن الخياط الدمشقي

bu Abdallah Ahmed Bin Mohammed Bin Ali Al-

Taglabi 

10316 

 4260 ديوان ابن الفارض 

 10317 ديوان ابن المعتز

 5280 ديوان ابن بحمان

 12783 ديوان ابن حمديس

ديوان ابن حيوس : األمير مصطفى الدولة أبي الفتيان محمد بن 
ه :  473-394لغنوي الدمشقي سلطان المشهور بابن حيوس ا

 الجزء األول 
10318 

ديوان ابن حيوس : األمير مصطفى الدولة أبي الفتيان محمد بن 
ه :  473-394سلطان المشهور بابن حيوس الغنوي الدمشقي 

 الجزء الثاني
10319 

م ) 1064-1000هـ /  456-390ديوان ابن رشيق القيرواني (   14171 



 4289 ديوان ابن زيدون 

 7041 ديوان ابن زيدون 

 10320 ديوان ابن زيدون 

 6650 ديوان ابن سهل األندلسي 

 11955 ديوان ابن سهل األندلسي 

 12175 ديوان ابن سهل األندلسي 

 5343 ديوان ابن عربي 

 10321 ديوان ابن هاني األندلسي

المجلد ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى التبيان في شرح الديوان : 
 األول

11741 

ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى التبيان في شرح الديوان : المجلد 
 الثالث

11740 

ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى التبيان في شرح الديوان : المجلد 
 الثاني

11739 

ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى التبيان في شرح الديوان : المجلد 
 الرابع 

11742 

 10322 ديوان أبي العتاهية

 10323 ديوان أبي القاسم الشابي و رسائله

 5338 ديوان أبي النجم 

 diwan abi tammam 10324 = ديوان أبي تمام : المجلد األول

 diwan abi tammam 10325 = ديوان أبي تمام : المجلد الثاني

 10326 ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : المجلد الثالث 

 10327 ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : المجلد الثاني 

 10328 ديوان أبي طالب عم النبي صلى هللا عليه وسلم 

 4280 ديوان أبي فراس 

 10329 ديوان أبي فراس الحمداني

 12080 ديوان أبي فراس الحمداني

 10330 ديوان أبي نواس : الحسن بن هانىء

الحسن بن هانىء الحكميديوان أبي نواس   4606 

 10691 ديوان أحمد بن التريكي الملقب ابن زنقلي

 6389 ديوان أغاني الحياة 

 5044 ديوان إال....إذا 

 8590 ديوان األخطل

 7031 ديوان األدب : أول معجم عربي مرتب بحسب األبنية 

 Diwan al- Adab: A = ديوان األدب : معجم لغوي تراثي 

traditional language dictionary 
7029 

 4954 ديوان األعشى 

 10331 ديوان األعشى 

 10332 ديوان األقيشر األسدي

 6394 ديوان اإلمام الشافعي 

 6393 ديوان اإلمام الشافعي : حبر األمة و إمام االئمة 

السائرةديوان اإلمام الشافعي و حكمه و أقواله   9903 



 10666 ديوان اإلمام علي 

ديوان اإلمام علي : ديوان شعر إمام البلغاء : اإلمام علي بن أبي  
 طالب كرم هللا وجهه 

10333 

 5035 ديوان البحتري : الجزء االول 

 5033 ديوان البحتري : المجلد األول

 10334 ديوان البحتري : المجلد األول

المجلد األولديوان البحتري :   = diwan al-Buhturi 10335 

 5034 ديوان البحتري : المجلد الثاني

 10336 ديوان البحتري : المجلد الثاني

 diwan al-Buhturi 10337 = ديوان البحتري : المجلد الثاني

 5377 ديوان التدبيج : فتنة اإلبداع و ذروة اإلمتاع 

الثورة : شعر  1984-1954ديوان الجزائر   6952 

 10338 ديوان الحارث بن حلزة 

-diwan Al = ديوان الحماني علي بن محمد العلوي الكوفي

Hammani 
10339 

 14278 ديوان الخليل : نظم خليل مطران 

 14279 ديوان الخليل : نظم خليل مطران 

 14280 ديوان الخليل : نظم خليل مطران 

 10340 ديوان الخنساء

الراعي النميري ديوان   10341 

 Alrooh 7714 = ديوان الروح

 8558 ديوان الشاب الظريف : شعر 

م  1960-1931ديوان الشاعر أحمد حاج حمدي " أرسالن "   9421 

 diwan Al-Safii 10342 = ديوان الشافعي

 diwan Al-Safii 10343 = ديوان الشافعي

التحريرية بالعربية و األمازيغية(  ديوان الشعر الشعبي عن الثورة 
 الشاوية)

10132 

 12829 ديوان الشعر الصقلي 

 13373 ديوان الشهيد الربيع بوشامة

 10950 ديوان الشيخ أحمد سحنون : الديوان األول 

 10951 ديوان الشيخ أحمد سحنون : الديوان الثاني 

 6415 ديوان الشيخ الشبوكي

الزرهوني : زجل وملحونديوان الشيخ قدور بن عشور   6097 

ديوان الشيخ قدور بن عشور الزرهوني : شعر من نوع الزجل و 
 الملحون 

10344 

 10345 ديوان الشيخ محمد الغزالي 

ديوان الصبابة إلبن أبي حجلة التلمساني : آثارابن ابي حجلة  
 التلمساني

11111 

 10346 ديوان الصعاليك : الشنفرى

با� أبي مدين الغوثديوان العارف   6995 

 5339 ديوان العرجي 

 10347 ديوان الفرزدق : الجزء األول 



 11634 ديوان القصة : منتخبات من القصة القصيرة الجزائرية

ديوان القصة : منتخبات من القصة القصيرة الجزائرية الحديثة و  
 المعاصرة

11637 

الجزء األول ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي و اإلسالمي :  11778 

 11777 ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي و اإلسالمي : الجزء الثاني

 10348 ديوان المتنبي 

 Al marathi 7713 = ديوان المراثي

 5476 ديوان النابغة الذبياني

 10351 ديوان النابغة الذبياني

 10352 ديوان النابغة الذبياني

الذبيانيديوان النابغة   10353 

 12081 ديوان النابغة الذبياني

 5086 ديوان النقائض : نقائض جرير والفرزدق:المجلد الثاني 

 7782 ديوان الهمداني

 10354 ديوان الوليد بن يزيد

 10355 ديوان بشار بن برد

1870-1830ديوان بن كريو   11439 

م ) 1952ه/ 1371ديوان بوعبد هللا البوعبدلي (   5103 

 9315 ديوان جرير : المجلد االول 

 10356 ديوان جميل بثينة

 10357 ديوان حاتم الطائي

 12368 ديوان حسان بن ثابت : الشروح و التعليقات : الجزء الثاني

ديوان حسان بن ثابت : النص و الروايات و التخريج : الجزء  
 األول

12367 

 10358 ديوان حسان بن ثابت األنصاري

 10359 ديوان زهير بن أبي سلمى

 10360 ديوان سبط ابن التعاويذي

ديوان شاعر الفكاهة حسين شفيق المصري : رائد الشعر  
 الحلمنتيشي 

10467 

 12468 ديوان شعر األيام

 10361 ديوان شعر الحادرة 

 the = ديوان شعر ذي الرمة : وهو غيالن بن عقبة العدوي

diwan of Ghailan Ibn Uqbah : known as Dhu R-

Rummah 

10362 

 10134 ديوان شعراء شعبيين شهداء و مجاهدين عن الثورة التحريرية

 10363 ديوان شوقي : الجزء األول 

 10364 ديوان شوقي : الجزء الثاني

 10365 ديوان طرفة بن العبد

 10366 ديوان عروة بن الورد 

عمر بن أبي ربيعةديوان   10367 

 10368 ديوان عمرو بن كلثوم

 10369 ديوان عنترة بن شداد 



 10370 ديوان عنترة بن شداد 

 10371 ديوان قيس لبنى

 8379 ديوان كشاجم

 11436 ديوان كشاجم

 6809 ديوان كعب بن زهير 

 4287 ديوان لبيد بن ربيعة 

 10372 ديوان لبيد بن ربيعة 

يعمر اإليادي على رواية هشام بن الكلبيديوان لقيط بن   = 

Diwan laqit bin ya mur al iyadi 
10373 

 10374 ديوان مجنون ليلى

 10375 ديوان مجنون ليلى

 10024 ديوان محمد بلقاسم خمار : المجلد األول

 10025 ديوان محمد بلقاسم خمار : المجلد الثاني

المستغانمي الندروميديوان محمد بن سليمان   8500 

 10376 ديوان محمود الوراق شاعر الحكمة و الموعظة 

 8631 ديوان نابغة بني شيبان 

 8391 ديوان نقطة بعيدة 

 7165 ديوان ولي الدين يكن 

إنجليزي: الجزء األول -ذات الرداء األبيض : عربي   = The 

Woman In White 
13612 

إنجليزي: الجزء الثاني -ذات الرداء األبيض : عربي   = The 

Woman In White 
13613 

 14621 ذات الشعر الذهبي 

 14201 ذاكرة الجسد : رواية 

 9099 ذاكرة السنين : ( تيتي ن ايالن ) : شعر

 8634 ذاكرة النسيان : (مذكرات ) : رواية

 12543 ذاكرة الينابيع : حوارات في الثقافة و األدب

روايةذاكرة روبن :   14648 

 heart memory 7163 = ذاكرة قلب

ذكر الفرق بين األحرف الخمسة وهي الظاء و الضاد و الذال و  
 الصاد و السين 

12159 

 11059 ذكرى خمسينية استقالل الجزائر : مسيرة رجال

 7959 ذكرياتي 

 14640 ذهب مع الريح

 14641 ذهب مع الريح : الجزء األول 

األعمال الشعرية الكاملةذوب القلب :   6416 

 15156 ذوي اإلحتياجات الخاصة: عرض داون : صرخة حياة 

 13671 راقني.. : كتابات شعرية

 7411 راهن الرواية الغربية : رؤى ومفاهيم

 8322 رأي في تدبير المازيغية لغة رسمية ثانية 

 13884 رأيت فيما يرى النائم 

قصصيةرائحة البياض : مجموعة   13518 



 15098 رائحة النهاوند : شعر

 6182 رائحة الوشم : مجموعة قصصية 

 7976 رأيهم في اإلسالم : حوار صريح مع أربعة و عشرين أديبا عربيا 

 8798 رباعيات سيدي عبد الرحمان مجذوب

 5789 رباعيات عمر الخيام

الجزائري رباعيات عمر الخيام : صياغة أولى إلى الشعر الشعبي   6413 

 8463 رباعيات البن التراب : شعر 

 CD 10450 +ربورتاج مصور "المذيع وفن تقديم البرامج التلفزيونية

 CD 9197 +ربورتاج مصور "واقع السكن بين األلم واألمل

 12466 ربيع الزمن العاصف : شعر 

 6532 رجال اإلصالح

بنيوية سيميائيةرجال في الشمس "لغسان كنفاني" : مقاربة   10641 

رجال في الشمس لـ غسان كنفاني: : مقاربة بنوية سيمائية =  
 **حليمة بوزيانى

9806 

 10587 رجل اإلستشراق : مسارات اللغة العربية في فرنسا

عربي -رحالت جوليقر : إنكليزي  11246 

 10479 رحلة ابن بطوطة 

األمصار و عجائب رحلة ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب 
 األسفار : الجزء األول

8401 

رحلة ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب األمصار و عجائب 
 األسفار : الجزء الثاني

8402 

 4271 رحلة ابن جبير : رحلة 

 9003 رحلة أبي حامد الغرناطي : دراسة في فضاء الرحلة 

 8519 رحلة الرواية الحديثة : دراسة نظرية

د : السندباد يعود من بعيد رحلة السر  13184 

 8349 رحلة القلق و العشق في شعر عبد العزيز محي الدين خوجة 

 9897 رحلة الكلمات : الرحلة األولى 

 13877 رحلة الموت في أدبه 

 12256 رحلة الوهم البعيدة : قصص 

 6923 رحلة إلى الجحيم : قصص 

 10480 رحلة الى الحرية : رواية 

أعماق الثورة مع العقيد إعزورن محمد "بريروش" : رحلة في  
 مواقف ، شهادات ، ذكريات ، خواطر

6567 

 6191 رحلة في المعجم التاريخي

 13826 رحلة في فكر طه حسين 

 Teaching = رخصة التدريس : رؤية لتطوير معايير التدريس

licence 
13207 

التدريسرخصة التدريس : رؤية لتطوير معايير   = Teaching 

licence 
13208 

رد اللفظ العامي الى اللفظ العربي الفصيح االمثال الشعبية في 
 منطقة الجلفة انموذجا

7881 

 12052 رد حلمي : شعر



 11788 رسالة اإلسالم : الرسول العربي 

 11789 رسالة اإلسالم : الرسول العربي 

البحر الفهامةرسالة اإلمام العالم العالمة الحبر    = la risala 

d'Ibn Abi Zayd Al-Quayrawani 
7172 

 la risala = رسالة اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الفهامة

d'Ibn Abi Zayd Al-Quayrawani 
7173 

رسالة التداوي بالخمر : المسماة األسنة القاطعة المانعة جنوح من 
الشرور جامعة يميل الى التداوي بالخمرة التي هي لجميع  

6414 

 10512 رسالة الغفران 

أبو العالء المعري -رسالة الغفران   13372 

 12953 رسالة الغفران : أبو العالء المعري

رسالة الغفران : ألبي العالء أحمد بن عبد هللا بن سليمان التنوخي 
ه449-336العري:   

10513 

 15051 رسالة المسجد : العدد السابع

تيسير اإلمالء القياسي : دراسة و معجمرسالة في   12432 

رسالة في علم الحديث : ويليه اللباب في أحكام الزينة واللباس و  
 االحتجاب : ويليه عقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر

10264 

 5241 رسالة في علم الكتابة : رسائل نادرة

ةرسالة من والدي .. : سراج في ليالينا الحزين  ! 11250 

 4948 رسالتان في اللغة : الفرق و الشاء

 6778 رسائل : شعر

 11937 رسائل ابن حزم األندلسي : المجلد األول

 11940 رسائل ابن حزم األندلسي : المجلد األول

 11941 رسائل ابن حزم األندلسي : المجلد الثاني

الجسمانيات الطبيعيات و  رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء : 
 النفسانيات العقليات: الجزء الثالث

6588 

رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء : العلوم الناموسية اإللهية و 
 الشرعية الدينية : الجزء الخامس

6590 

رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء : القسم الرياضي : الجزء  
 األول

6586 

خالن الوفاء : القسم الرياضي و  رسائل إخوان الصفاء و 
 الجسمانيات الطبيعيات :الجزء الثاني

6587 

رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء : النفسانيات العقليات و  
 العلوم الناموسية اإللهية و الشرعية الدينية : الجزء الرابع

6589 

 6308 رسائل الجاحظ : الفصول المختارة من كتب الجاحظ. الجزء األول

 6309 رسائل الجاحظ : الفصول المختارة من كتب الجاحظ. الجزء الثاني

رسائل في التراث و الثقافة : مراسالت الشيخ المهدي البوعبدلي  
 (دراسة وتعليق) و يليه منطلقات فكرية

10995 

رسائل في التراث و الثقافة : مراسالت الشيخ المهدي 
 (1992-1907)البوعبدلي

11027 

الحب و األلم رسائل في   4655 

 5321 رسائل في الفقه واللغة 

 5322 رسائل في الفقه واللغة 



 8550 رسائل في أوراق 

 7035 رسائل و قصائد لم تنشر إلى طه حسين : وثائق سرية 

رشيد بوجدرة : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر 
 ..مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

10304 

ظالل حارسو عزالت أيضارعاة   13130 

 13945 رعاية الموهوبين : إرشادات لآلباء و المعلمين 

 4238 رغبات خامدة : قصص 

 8909 رقصة القمر

 15099 رقصة النخيل : نصوص مسرحية

 10072 رماد.. و شيء من الماضي : مجموعة قصص قصيرة

 7801 رمز الماء في األدب الجاهلي 

الشعر السياسيرمزية الحاكم في  أنموذجا  -الفتات أحمد مطر "  "   

- 
12835 

 14717 رمزية القدم و الحذاء في األدب و الفن 

 " رمزية المكان في الخطاب السردي : نموذج تطبيقي لرواية

 وطن من زجاج " ياسمينة صالح 
8951 

 13360 رهانات إذاعة المدية : روبورتاج مصور

المعنى : بين المعيارية والتطبيق القرآنيروافد المبنى وتأثيرها في   4726 

 6077 روافد النص في اللغة و النقد

 10871 روايات "يوسف إدريس" : دراسة بنيوية ( توليدية ) 

 14396 روايات محمد مفالح : األعمال غير الكاملة 

 13104 روايات و قصص : األعمال الكاملة: الجزء األول 

األعمال الكاملة: الجزء الثانيروايات و قصص :   13103 

رواية الجازية و الدراويش لعبد الحميد بن هدوقة : النص الموازي 
المفارقات الزمنية -  

9986 

رواية السيرة الذاتية في أعمال الروائي الجزائري محمد بورحلة  
 روايتا " الخبز واإلدام " و " قبل البدء حتى " أنموذجا

12502 

لطاهر وطار : دراسة سردية رواية الالز ل   14593 

 15117 رواية شجرة الدر( جرجي زيدان ) بين النظرية والتطبيق 

 7587 رواية في سبيل التاج للكاتب الفرنسي فرانسواكوبيه 

 10904 رواية مآتم : قصص 

 6317 روائع األدب العالمي في كبسولة : الجزء األول 

الجزء الثالث روائع األدب العالمي في كبسولة :   6318 

 6316 روائع األدب العالمي في كبسولة : الجزء الخامس 

 6319 روائع األدب العالمي في كبسولة : الجزء السابع 

 6315 روائع األدب العالمي في كبسولة : الجزء السادس 

 8052 روائع الشعر العباسي في عهده الثاني 

الجميلة في الحكم و تراث روائع الشعر و جواهر األدب : لغتنا 
 العرب فى النصائح و المواعظ و المثل

6947 

 9269 روائع جبران خليل جبران 

روائع من قصائد شاعر المراة و السياسة ( نزار قباني ) : أسرار  
 حياته الغرامية و السياسية

14008 



روائع من قصائد شاعر المرأة و السياسة ( نزار قباني ) : أسرار  
رامية و السياسيةحياته الغ  

14010 

 14007 روائع من قصائد شاعر المنفى أحمد مطر 

روبوراج مصور حول مدينة مليانة " ما خلفه التاريخ اصبح  
 "اطالل تراثية

14218 

روبورتاج إذاعي حول: المسرح الجزائري ودوره في مقاومة 
 اإلستعمار الفرنسي 

8788 

العقلية دريد حسين بالقبة :  روبورتاج إذاعي: مؤسسة األمراض 
 العالم اآلخر 

6716 

 14013 روبورتاج مصور : فاطمة نسومر ... ارادة امراة و ثورة شعب 

روبورتاج مصور :رياضة الحركات االرضية و الترومبولين في 
 مدينة قصر البخاري 

13539 

 8922 روبورتاج مصور المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية

 CD 8712 +روبورتاج مصور بعنوان "التلفزيون الجزائري من الداخل

روبورتاج مصور بعنوان "العشرية السوداء" بين المعاناة وآمال 
 اليوم

14364 

 5453 "روبورتاج مصور بعنوان "مليانة معالم صامدة

 CD 9973 +"روبورتاج مصور بعنوان "ورقلة كنوز سياحية

تسول ... ما بين الحاجة واالحتيالروبورتاج مصور بعنوان : ال  13562 

روبورتاج مصور بعنوان التفكير العلمي في الرسوم المتحركة 
 "دورا" نموذجا

12268 

روبورتاج مصور بعنوان الجمعية الثقافية الراشدية بين التحدي و  
 اإلبداع

12514 

 10510 روبورتاج مصور بعنوان بلدية العيساوية جمال و تاريخ يتحدث 

البليدة-روبورتاج مصور بعنوان سحر بالدي : نموذج الجزائر  9154 

 9292 روبورتاج مصور بعنوان سعيدة...تاريخ وتراث 

 13822 روبورتاج مصور بعنوان والية المدية السكن في قلب االتنمية

 9596 روبورتاج مصور بعنوان"النذيع وفن تقديم البرامج التلفزيونية

بعنوان: الشعب الصحراوي ومأساة التقسيمروبورتاج مصور   11267 

 9711 روبورتاج مصور بعنوان: مركز الراشد للتنمية البشرية

حمام ملوان" سحر و جمال الطبيعة -روبورتاج مصور حول   " 13657 

روبورتاج مصور حول "مركز عالج ومكافحة اإلدمان" 
عنوان "معاناة,  بالمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة : تحت 

 "إرادة......فعالج

14088 

 12503 روبورتاج مصور حول : واقع التنمية السياحية في والية المدية

روبورتاج مصور حول أكادمية رواد التألق لخدمات التنمية 
 البشرية

8714 

روبورتاج مصور حول االعالم الصحراوي بين التمسك بالرسالة  
ية الثورية وتحديات العولمة التقن  

6187 

روبورتاج مصور حول البيوت القصديرية : تحت عنوان: 
 إمبراطورية القصدير

8345 

روبورتاج مصور حول التنمية الفالحية في والية عين الدفلى :  
 ...واقع وآفاق

12999 



روبورتاج مصور حول الحظيرة الوطنية للشريعة : تحت عنوان: 
 "جوهرة األطلس البليدي

13315 

روبورتاج مصور حول السياحة الحموية" حمام ريغة راحة و  
 "استجمام

7935 

روبورتاج مصور حول الطب البديل و الطب الحديث : مدينة 
 المدية نموذجا

11563 

والية  -روبورتاج مصور حول المدارس القرآنية بمدينة آفلو 
بعنوان إقرأ  -االغواط  

12978 

األثرية الرومانية بجَواب : رابيدوم روبورتاج مصور حول المدينة 
 نافذة على التاريخ 

11451 

 10220 روبورتاج مصور حول المسابقة الدولية للمنمنمات والزخرفة 

 13033 روبورتاج مصور حول جامع الفتح بالبرواقية

روبورتاج مصور حول دور االعالم واالتصال في تطوير 
 المؤسسات الخدماتية

10572 

 12689 روبورتاج مصور حول شرشال تاريخ وتراث 

 10573 روبورتاج مصور حول كنيسة تيبحرين : تاريخ ومعلم حضاري

تراث وأصالة -روبورتاج مصور حول متليلي الشعابنة   10679 

روبورتاج مصور حول مركز التكوين المهني والتمهين "امحمد  
 ضويفي" بالمدية : آفاق وتحديات 

10388 

 11353 روبورتاج مصور حول واقع الطفولة المسعفة في الجزائر

روبورتاج مصور حول واقع المتمدرسين داخل الشبه الطبي :  
 لوالية المدية

15300 

: تحت عنوان األغواط  -والية االغواط -روبورتاج مصور حول 
 ثروة وثراء 

8601 

 14911 روبورتاج مصور حول: االغواط محطات للعبر و اخرى للتاريخ

روبورتاج مصور حول: التنمية الثقافية ببلدية المدية : من سبة  
2009الى  1990  

11702 

روبورتاج مصور حول: الصناعة التقليدية بوالية المدية : مهارة 
 األنامل المبدعة

8971 

روبورتاج مصور حول: المركز النفسي البيداغوجي المتعدد  
فال المعاقين ذهنيا * التخصصات * صالح بازين * لرعاية االط

 غرداية* : االعاقة و التحدي 

10906 

 9384 روبورتاج مصور حول: اليربوع االزرق شاهد على مآسي رقان 

روبورتاج مصور حول: تأثير الوضع االمني في وأد السياحة  
 بمنطقة تيبحيرين 

14815 

روبورتاج مصور حول: جمعية ابن سينا لمرضى الربو "معاناة  
 "وابتسامة

8331 

روبورتاج مصور حول: جمعية الشفاء لمساعدة مرضى العمود 
 الفقري بالمدية : عودة األمل

13688 

 13596 روبورتاج مصور حول: حظيرة بن شيكاو : فسحة باالخضر

روبورتاج مصور حول: عمالة األطفال في الجزائر (نموذج والية 
 الجلفة) : زهور خارج الحديقة 

10574 

تاج مصور حول: مدينة تنس كارتينا : آثار ومناظر روبور  9600 



روبورتاج مصور عن الطفل الالجئ الصحراوي : قصة معانات  
 سفراء قضية رسل السالم 

7878 

روبورتاج مصور عن زواج األقارب بين التقاليد و المخاطر  
 الوراثية

9773 

القضية روبورتاج مصور عن وكالة األنباء الصحراوية بين رسالة  
 ومصاعب الواقع 

13928 

 11609 "روبورتاج مصور" متحف الفنون و الثقافات الشعبية دار األمير

 7971 روبورتاج مصور: الحياة عند البدو الرحل : واقع وتحدي

روبورتاج مصور: بطاقة الشفاء ودورها في الضمان االجتماعي : 
 تحت عنوان: بطاقة الشفاء...مستقبل الضمان االجتماعي 

15175 

روبورتاج مصور:عمالة األطفال في الجزائر ومدى عمق وسائل 
 اإلعالم في معالجتها

13484 

روبورتاج مكتوب حول العادات والتقاليد في برامج اإلذاعة  
 المحلية إذاعتي "الجلفة واألغواط" نموذجا 

12143 

 14414 روبورتاج مكتوب حول مدينة مليانة

بالصور حول المدينة الرومانية بتيبازة  روبورتاج مكتوب مرفوق  
 : تراث عالمي يغتاله اإلهمال

8138 

 12559 روح اإلسالم

 12560 روح اإلسالم

 13973 روح النهرين : شعر 

روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من أعالم  
 الحضرتين مراكش و فاس

7534 

 5945 روضة الفصاحة 

 9411 روالن بارت واألدب 

 7952 روما و إمبراطوريتها : الجزء الثاني

إنكليزي -روميو و جولييت : عربي   = Romeo And Juliet 11467 

 12870 رؤوس ممسوخة : قصص قصيرة

 14926 رؤى بالغية في النقد و األسلوبية

 11804 رؤى تربوية لقضايا عصرية

علم البيانرؤى في البالغة العربية : دراسة تطبيقة لمباحث   5766 

 7480 رؤى في البالغة العربية : دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع 

 5768 رؤى في البالغة العربية : دراسة تطبيقية لمباحث علم البيان

 7481 رؤى في البالغة العربية : دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني 

 7874 رؤى في الثقافة واألدب 

نظرية النحو العربيرؤى لسانية في   7547 

 10149 رؤى نقدية : دراسات في القديم والحديث

 10152 رؤى نقدية : دراسات في القديم والحديث

 11185 رؤى نقدية في دراسات نقدية

 5197 رؤى نقدية معاصرة 

 12278 رؤيا الحداثة الشعرية : نحو قصيدة عربية جديدة

الثقافةرؤية إسالمية في األدب و   13793 

 6596 رؤية معاصرة فى التحقيق و النقد



رؤية نفسية للفن : دراسة نفسية اجتماعية لعالقة االنسان 
 بالموسيقى و المسرح و الرسم

9956 

 13378 رياح اإلنشطار : قضايا و معارك أدبية و نقدية

 7997 رياح الشرق.. رياح الغرب 

 5876 رياض الصالحين 

الصالحين : من كالم سيد المرسلين رياض   7724 

 5262 رياض الصالحين وتحفة المتقين : الجزء االول 

 5263 رياض الصالحين وتحفة المتقين : الجزء الثاني 

 7734 زاد سفر الملوك 

 13267 زغب الخوخ : رواية 

 13909 زقاق المدق 

 4685 زمن األباطرة : رواية

والدعاةزمن البحث عن الدعوة   13500 

 14763 زمن الخيول البيضاء : رواية 

 8642 زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية : دراسة نقدية 

 14824 زمن بال ذاكرة

 14777 زمن النهيار البالهة و عودة قيصر : شعر

 9344 زهور ونيسي دراسات نقدية في أدبها : مقاالت 

 14980 زواج ميرندا 

أسلوبية و فنية في القرآن الكريمزوايا   12913 

 14857 زوبعة في الرأس : رواية 

زيادة الحروف بين التأييد و المنع وأسرارها البالغية في القرآن  
 الكريم

12867 

زيادة الحروف بين التأييد و المنع وأسرارها البالغية في القرآن  
 الكريم

12868 

 14833 زئبق 

بورتوبيللوساحرة   = A Bruxa de Portobello 13620 

 4796 ساعة حرب ساعة حب : رواية 

 5994 سألقي التحية على قراصنة ينتظرون االعصار : شعر 

 6471 سايكولوجيا االبداع الفني في العرض المسرحي المعاصر 

 12366 سباق المجد : رواية

القراءة العربيةسبل ترقية أداء المعلم في تعليم مهارة   13270 

 4679 سبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية 

 15145 ست محاضرات في الصوت و المعنى 

 Stendhal 6508 = ستندال

سجل األيام :المجلد األول : أحداث العالم منذ أقدم العصور حتي  
 يومنا هذا 

11559 

أقدم العصور حتي  سجل األيام: المجلد الثاني : أحداث العالم منذ 
 يومنا هذا 

11560 

 7733 سحر البالغة وسر البراعة 

سحر النص : من أجنحة الشعر الى أفق السرد : قراءات في  
 المدونة اإلبداعية البراهيم نصر

12286 



 13410 سد سيدي محمد بن طيبة بوالية عين الدفلى : روبورتاج مصور

 5767 سر اإلعراب

 5574 سر الفصاحة 

النجاح : عمل جماعي سر   8321 

 6979 سر تأخر العرب و المسلمين

 8413 سر صناعة اإلعراب : الجزء االول

 8414 سر صناعة اإلعراب : الجزء الثاني

 10983 سر صناعة اإلعراب في ميزان الصوتيات الحديثة : دراسة مقارنة

 8652 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون

اآلخر عبر اللغة السردية سرد اآلخر : األنا و   11591 

سرد واقعي لمعارك كومندو سي الزبير و كتيبة الحمدانية : جيش 
 التحرير الوطني : الوالية الرابعة 

13919 

 11590 سرديات الرواية العربية المعاصرة

 7602 سرديات العصر العربي اإلسالمي الوسيط

إيزيس كوبيا " سردية السيرة الغيرية في رواية " مي ليالي 
 لواسيني األعرج

15054 

 13692 سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية

 13708 سردية النص األدبي 

03-09سرطان الطرقات في ظل مرسوم   9035 

سرعة نقل المعنى و األخطاء الشائعة في الترجمة الشفهية الفورية  
الدبلوماسيمن الفرنسية إلى العربية للخطاب السياسي   

12695 

 10288 سطوح أرسول : رواية

 8192 سفر بعل العظيم : حفريات ثقافية أسطورية

 10474 سكوت ... إني أحترق. : قصص

 12019 سكولوجية اإلبداع الفني في القصة القصيرة 

 6171 سالجقة الروم في اسيا الصغرى 

  -حمدان سالسل الذهب : األعمال النثرية الكاملة: فارس بنى 

خاتمة المطاف: الجزء األول  -الشاعر الطموح   
5300 

 - سالسل الذهب : األعمال النثرية الكاملة: قصة العرب في أسبانيا 

الفارس الملثم: الجزء الثاني - هاتف من األندلس  -شاعر ملك   
5301 

سيدة  -سالسل الذهب : األعمال النثرية الكاملة: مرح الوليد 
السهم السموم: الجزء الثالث - غادة رشيد -القصور   

5302 

 13513 سالم : شعر شعبي 

 11103 سالم الذئاب و الحمالن 

سلسلة الدراسات الكبرى في الحياة اإلسالمية : العقائد و الرساالت  
2: ج.  

8593 

سلسلة الدراسات الكبرى في الحياة اإلسالمية : نظام المعامالت  
3اإلقتصادية واإلجتماعية ج.  

8594 

سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية, دراسات 
1916-1288فى تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي :   

12876 

سلسلة كيف نربي أطفالنا, اإلكتئاب لدى األطفال : و كيف نتعامل  
 معه

12857 

 9345 سلطان النص : دراسات في روايات



 14942 سلطانة الروائيون

سلطة اإلبداع األنثوي في الخطاب النسوي : الشاعرة بشرى  
 البستاني أنموذجا محمود 

9916 

 6475 سلطة الكلمة : مسالك لدراسة أدب طه حسين و فكره 

 6960 سلطة المعنى : مراجعات نقدية 

 12062 سلطة النص : قراءات في توظيف النص الديني 

البالغيسلطة النص على داالت الشكل   7136 

 6602 سلوان المطاع في عدوان األتباع

 9403 سليمان جوادي يغني الوطن : شعر

 14745 سليمان عازم الشاعر 

 7386 سليمان عيسى في أربعينية رحيله

 8781 سمات الشعر الثوري الجزائري : محمد العيد آل خليفة أنموذجا

التفاعلي على قناة سمات جمهور برنامج "مفاتيح" التلفزيون 
 القرآن الكريم

11206 

 14344 سمرقند : رواية

فرنسي -سمفونية الراعي : عربي   = La Symphonie 

Pastorale 
9416 

هـ : الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد 275 - 207سنن إبن ماجة 
 القزويني : الجزء الثاني

11964 

 محمد بن يزيد هـ : الحافظ أبي عبد هللا275 - 207سنن إبن ماجة 
 القزويني : الجزء الثاني

11965 

  -207سنن الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني إبن ماجة 

هـ : الجزء األول 275  
11963 

 11550 سوانح في الفكر و األدب و السياسة

 8760 سورة الحاقة : دراسة أسلوبية

 13505 سورة المزمل : مقاربة أسلوبية

يوسف عليه السالم : دراسة بالغية سورة   9822 

 13268 سورة يوسف عليه السالم : دراسة داللية 

 10175 سوسيولوجيا األدب و الرواية

 la sociologie du langage 4738 = سوسيولوجيا اللغة

 7933 سي اسماعيل

 11055 " سي محند سعيد يروي عن " امغار

تجديد المنتوج : دراسة حالة سيارةسياسة االتصال واالشهار وفق   

MEGANE في مؤسسةRENAUT 
10023 

 11148 سياسية اإلسالم بين األنا و اآلخر 

 13227 سيبقى الحب سيدي 

 13279 سيد الخراب : رواية 

 6641 سيدة اللحن : مجموعة قصص قصائد

 12463 سيدة الملكوت 

: ربورتاج مصور  1954سيدي نعمان أشاوس ثورة   14335 

 11894 سيدي وحدانة : رواية 

 11645 سير المفكرين الذاتية : دراسة و تحليل



 4212 سيرة األميرة ذات الهمة : دراسة مقارنة

 9487 سيرة الحب و الجمال في حياة العقاد

سيرة الرسول صلى هللا عليه و سلم : صور مقتبسة من القرآن  
 الكريم

10168 

الجزء األولسيرة بني هالل :   7779 

 7780 سيرة بني هالل : الجزء الثاني

 Une vie 14564 = سيرة حياة

 13975 سيرة كتابة

 10404 سيرتي الذاتية

 11060 سيكولوجيا األدب : الماهية و اإلتجاهات

 12863 سيكولوجيا النمو اإلنساني : بين الطفولة و المراهقة 

التعليمية و المدرسية و آفاق التطوير العام سيكولوجية اإلدارة   13949 

 6029 سيكولوجية األطفال غير العاديين : مقدمة في التربية الخاصة 

 6113 سيكولوجية التدريس الصفي

 5593 سيكولوجية التدريس وو ظائفه 

 6944 سيكولوجية التعلم والتعليم 

 6945 سيكولوجية التعلم والتعليم 

 15102 سيكولوجية الطفولة و المراهقة : مشكالتها و أسبابها و طرق حلها 

 9920 سيكولوجية العالج باللعب 

 9921 سيكولوجية العالج باللعب مع األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 11960 سيكولوجية القراءة وتطبيقاتها التربوية

 11425 سيكولوجية المراهقة

يات : الرمز و النسق الثقافيسيمائية الحيوان في الشوق  8620 

 5551 سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي

سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل : قراءات في  
 قصيدة من بالد النرجس

12292 

سيمياء العنوان والشخصيات في رواية لعبة السعادة "او الحياة  
بشير مفتيالقصيرة لمراد زهر" ل   

12499 

 11781 سيمياء القصة العربية 

سيميائيات الشعر الصوفي : قصيدة"الشبابة" لعثمان لوصيف 
 أنموذجا

8666 

سيميائيات المحكي المترابط : سرديات الهندسة الترابطية : نحو 
 نظرية للرواية الرقمية 

11551 

القديمسيميائية التواصل والتفاهم : في التراث العربي   5609 

سيميائية الخطاب الشعري : ديوان (مقام البوح) للشاعر عبد هللا 
 العشي

11453 

 5804 سيميائية السرد : بحث في الوجود السيميائي المتجانس 

سيميائية الشخصيات في رواية " ماال تذروه الرياح " لمحمد 
 العالي عرعار 

8818 

 13069 سيميائية الشخصية في تغريبة بني هالل

سيميائية الصورة : مغامرة سيميائية في أشهر اإلرساليات 
 البصرية في العالم 

9190 



 13504 سيميائية الصورة اإلعالنية

سيميائية الصورة ودورها في التعلم اللغوي : كتابي في اللغة  
أنموذجا -العربية للسنة األولى إبتدائي   - 

12484 

الطاهر يرفع يدية بالدعاءالولى -سيميائية العتبات في رواية  - 14469 

سيميائية العنوان في الرواية الحب ليال في حضرة االعور الدجال 
 لعز الدين جالوبي

11746 

سيميائية العنوان في ديوان هناك التقينا ضبابا وشمسا للشاعر 
 ياسين بن عبيد نماذج مختارة 

9923 

ء " لعز الدين  سيميائية العنوان في رواية " الرماد الذي غسل الما
 جالوجي

8023 

 13357 سيميائية العنونة في الرواية الجزائرية المعاصرة

 13603 سيميائية اللغة

 13604 سيميائية اللغة

 13049 سيميائية المكان في رواية " ثقوب زرقاء " للخير شوار 

وادي   "سيميائية تناص القصيدة مع نصوص العقيدة : قصيدة 
 النمل " لجمال الصليعي أنموذجا

8548 

سيميائية حضور الشجرة في العنوان ( شجرة البؤس) ل " طه 
نموذجا -حسين" و ( وحدها شجرة الرمان) ل "سنان أنطون"   - 

11455 

يان  سيميائية شخصية المهاجر في " الهروب إلى األمام " آلمز
 كزار " و " قطرة الذهب " لميشيل تورنييه 

14349 

سيميولوجيا الداللة في الرواية العربية المعاصرة " همس الرمادي 
انموذجا -" لمحمد مفالح   - 

10494 

سيميولوجية الشخصيات عند فيليب هامون : رواية لبيك حج 
أنموذجا -الفقراء لمالك بن نبي   - 

15319 

العلمي االنسينما الخيال   6970 

 8706 شارل بودلير : شاعر غنائي في حقبة الرأسمالية العليا 

شاعرية العنوان عند أحالم مستغانمي في " فوضى الحواس" و "  
أنموذجا -عابر سرير"   - 

10686 

 8100 شاعرية المكان في رواية الخبز و اإلدام لمحمد بورحلة

 12534 شبكات اإلتصال

ة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القرآن الكريم شبه الجملة : دراس  13119 

 9856 شبه الجملة في اللغة العربية

 13331 شبهات حول اإلسالم 

 6770 شتاء القلوب : قصص

 13720 شجرة الحضارة : الجزء األول

 13719 شجرة الحضارة : الجزء الثالث 

 13595 شخصيات جزائرية : مواقف وآثار و نصوص

شخصية اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي و تراثه العلمي : 
 تفسير الفاتحة و مراجعاته مع اإلمام السنوسي

7522 

 11417 شخصية البطل في مسرحية : مصرع كليوبترا ألحمد شوقي 

 6595 شخصية المرأة بين رؤية اإلسالم وواقع المسلمين

  -إمرأة العزبز  -شخصية المرأة في القصص القرأني : ملكة سبأ 

عائشة رضي هللا عنها -مريم البتول   
11701 



 12479 شخصية اليهود في القرءان الكريم

شخصية جبران في أبعادها التكوينية و الحياتية : الترميز الكوني  
 في أدبه : الجزء الرابع

11834 

شخصية جبران في أبعادها التكوينية و الحياتية : المكونات األولية  
األول  : الجزء  

11833 

شخصية جبران في أبعادها التكوينية و الحياتية : الملحق : الجزء  
 الخامس

11835 

شخصية جبران في أبعادها التكوينية و الحياتية : تحوالت المربع : 
 الجزء الثاني

11832 

  -شخصية جبران في أبعادها التكوينية و الحياتية : يسوع اللبناني 

الثالثالسوري : الجزء   
11831 

 5597 شذا العرف في الفن الصرف 

 5598 شذا العرف في فن الصرف 

 5599 شذا العرف في فن الصرف 

 5600 شذا العرف في فن الصرف 

 9675 شرح ودراسة المية العرب للشنفري

 12030 شرح ابن عقيل : ومعه كتاب منحة الجليل الجزء األول 

الجليل: الجزء الثانيشرح ابن عقيل : ومعه كتاب منحة   12031 

 6853 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : الجزء األول 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : الجزء األول والثاني و الثالث 
 و الرابع و معه كتاب منحة الجليل

12035 

 6854 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : الجزء الثاني 

جزء األولشرح أبيات سيبويه : ال  6352 

 6610 شرح اآلجرومية 

 12122 شرح األنموذج في النحو للعالمة الزمخشري 

 8637 شرح البردة البوصيرية : الشرح المتوسط : المجلد األول

 8638 شرح البردة البوصيرية : الشرح المتوسط : المجلد الثاني

 7518 شرح التبيان في علم البيان 

التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في شرح التصريح على  
 النحو : الجزء األول 

4843 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في 
 النحو : الجزء الثالث 

4841 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في 
 النحو : الجزء الثاني 

4842 

المسمى الفوائد المفهمة في شرح شرح الجزرية البن يالوشة : 
 الجزرية المقدمه

6440 

م .  20هـ/14شرح الشعر عند العرب : من األصول إلى القرن
 دراسة سانكرونية

7809 

 5364 شرح الشواهد النحوية : الجزء الثالث

 5366 شرح الشواهد النحوية : الجزء الرابع

 5367 شرح الشواهد النحوية : الجزء السادس

الشواهد النحوية : الجزء األولشرح   5363 

 5368 شرح الشواهد النحوية : الجزء الثاني



 5365 شرح الشواهد النحوية : الجزء الخامس

شرح الشيخ العالمة المجاوي لمنظومة العارف با� سيدي محمد  
ه الحكم الصغرى ويليه  اإلمام المنزلي في آداب المريدين و يلي

يليه وصية الشيخ بوعمامة الفارس  كتاب الرؤى والمنامات و 
المريد و يليه إسماع الصم في  المجاهد و يليه رسالة فيما يجب على

 إثبات الشرف من جهة األم

11357 

 7045 شرح الفواكه الجنية على متممة اآلجرومية 

 4972 شرح القصائد السبع الطوال : الجاهليات

 11358 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات

 4316 شرح الكافية الشافية : الجزء األول

 4318 شرح الكافية الشافية : الجزء الثالث

 4317 شرح الكافية الشافية : الجزء الثاني

 4319 شرح الكافية الشافية : الجزء الرابع

شرح الكافية الشافية في علمي العروض و القافية : ألبي العرفان  
 محمد بن علي الصبان 

10012 

 14801 شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية : الجزء األول 

 6633 شرح اللمع في النحو 

 11624 شرح المرزوقي : النظرية و اإلجراءات

 6163 شرح المعلقات السبع 

 6165 شرح المعلقات السبع 

 seven pendants 6162 = شرح المعلقات السبع

 6164 شرح المعلقات السبع الطوال

 5176 شرح المعلقات العشر 

 6496 شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها

 7610 شرح المفصل للزمخشري : الجزء األول

 7612 شرح المفصل للزمخشري : الجزء الثالث

 7611 شرح المفصل للزمخشري : الجزء الثاني

 7614 شرح المفصل للزمخشري : الجزء الخامس

الجزء الرابعشرح المفصل للزمخشري :   7613 

 7615 شرح المفصل للزمخشري : الفهارس العامة

شرح المقدمة األجرومية في أصول علم العربية للطالب و 
 المبتدئين 

4840 

 7538 شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف و النحو 

 7537 شرح المكودي على ألفية ابن مالك : الجزء األول 

ألفية ابن مالك : الجزء الثاني شرح المكودي على   7536 

 13356 شرح المكودي على ألفية إبن مالك في النحو و الصرف 

 14404 شرح خمرية ابن الفارض البن كمال باشا الحنفي

 11290 شرح ديوان أبي القاسم الشابي 

 11764 شرح ديوان أبي نواس : الحسن بن هانىء

 11359 شرح ديوان األحوص األنصاري

 12497 شرح ديوان اإلمام علي بن أبي طالب

 4256 شرح ديوان الحطيئة



 7420 شرح ديوان الحماسة ألبي تمام : المجلد االول 

 4194 شرح ديوان الخنساء

 11360 شرح ديوان العباس بن األحنف 

 5063 شرح ديوان المتنبي : الجزء األول و الجزء الثاني 

الثالث و الجزء الرابعشرح ديوان المتنبي : الجزء   5062 

 5064 شرح ديوان المتنبي : الجزء الثاني

 11890 شرح ديوان امرؤ القيس

 6493 شرح ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي

 11891 شرح ديوان إيليا أبو ماضي : شاعر اإلنسان و الحياة

 10183 شرح ديوان جميل بثينة 

 9193 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى

 11361 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى

 12496 شرح ديوان طرفة بن العبد البكري : شرح األعلم الشنتمري 

 4257 شرح ديوان عروة بن الورد العبسي

 6492 شرح ديوان علقمة بن عبدة التميمي

 4193 شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة

 5177 شرح ديوان عنترة

 11362 شرح ديوان عنترة

ديوان قيس لبنى شرح   4870 

 8378 شرح رسالة الحقوق 

 4854 شرح شافية ابن الحاجب : المجلد االول

 4855 شرح شافية ابن الحاجب : المجلد الثالث

 4853 شرح شافية ابن الحاجب : المجلد الثاني

 4856 شرح شافية ابن الحاجب : المجلد الرابع 

 7479 شرح شذوذ الذهب في معرفة كالم العرب

 4996 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب

 5002 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب

 6295 شرح صحيح البخاري : الجزء الثالث

 6294 شرح صحيح البخاري : الجزء الثاني 

شرح قطر الندى و بل الصدى : و بهامش القطر كتاب بلوغ  
 الغايات في إعراب الشواهد و اآليات 

5000 

 5008 شرح قطر الندى وبل الصدى 

شرح قطر الندى وبل الصدى للعالمة أبي عبد هللا جمال الدين بن  
 ...هشام األنصاري المصري

5573 

 4852 شرح كافية ابن الحاجب : الجزء األول

 4849 شرح كافية ابن الحاجب : الجزء الثالث

 4848 شرح كافية ابن الحاجب : الجزء الثاني

كافية ابن الحاجب : الجزء الرابع شرح   4850 

 4851 شرح كافية ابن الحاجب : الفهارس

شرح كافية ابن الحاجب : و الكتاب المسمى الفوائد الضيائية: 
 الجزء األول 

5314 



شرح كافية ابن الحاجب : و الكتاب المسمى الفوائد الضيائية: 
 الجزء الثاني

5315 

األولشرح كتاب سيبويه : المجلد   6355 

 6354 شرح كتاب سيبويه : المجلد الثالث

 6356 شرح كتاب سيبويه : المجلد الثاني

 6357 شرح كتاب سيبويه : المجلد الخامس

 6353 شرح كتاب سيبويه: المجلد الرابع

 6751 شرح متن األجرومية : ومعه النكت العلية

 5087 شرح ملحة اإلعراب 

النحويةشرح منظومة األلغاز   4865 

 7848 شرح نقائض جرير و الفرزدق : الجزء األول 

 7850 شرح نقائض جرير و الفرزدق : الجزء الثالث 

 7849 شرح نقائض جرير و الفرزدق : الجزء الثاني

 14659 شرف القبيلة : رواية 

 6276 شركة المضاربة في الفقه االسالمي : دراسة تحليلية مقارنة 

األدب : دراسات أدبيةشظايا النقد و   8245 

 12393 شعائر المنفى : شعر 

 8086 شعبة الزيتون : رواية

 13936 شعر ابن قيس الرقيات بين الساسة و الغزل : تحقيق و دراسة 

 9443 شعر أبي مدين التلمساني : الرؤيا و التشكيل 

 13781 شعر إحسان عباس : دراسة تحليلية

التقليد و التجريد : صارة بولصنام، عائشة  شعر أحمد شوقى بين 
 غطاس

9001 

قصيدة " رحالة الشرق "   -شعر أحمد شوقي : دراسة أسلوبية 
 أنموذجا

11589 

 15162 شعر أدونيس : البنية و الداللة : دراسة 

 10670 شعر اإلستصراخ في األندلس

 9023 شعر األطفال في الجزائر : دراسة

(ميمون بن قيس) ز دراسة أسلوبيةشعر األعشى :   7620 

 8482 شعر الحاج خالد: دراسة وصفية تحليلية

 6608 شعر الخوارج : دراسة أسلوبية

أنموذجا -شعر السجون في فلسطين : محمود درويش   - 9182 

شعر الشنفري األزدي : ألبي فيد مؤرج بن عمرو  
ه) 195السدوسي(ت  

12851 

ين : مدرسة أبولو ( أحمد زكي أبو شعر الطبيعة عند الرومانسي 
 شادي أنموذجا )

14642 

 7990 شعر الطبيعة عند المهجريين : نسيب عريضة أنموذجا

شعر الطبيعة في األدبين الفاطمي و األيوبي : القرن السادس  
 نموذجا 

9571 

شعر العميان : الواقع، الخيال، المعاني و الصور الفنية (حتى  
الميالدي)القرن الثاني عشر    

14238 



شعر الغزوات أيام الرسول صلى هللا عليه و سلم : أغراضه و  
 خصائصه الفنية 

14530 

شعر المرأة العربية المعاصر : قصائد و قراءات نقدية : ( أشغال 
 ملتقى الشاعرات العربيات ) 

5497 

 12328 شعر المرأة في العصر العباسي : دراسة تاريخية تحليلية فنية

 -المقاومة في األدب الجزائري الحديث : األمير عبد القادر شعر 

 - أنموذجا
15233 

شعر النازحين من األندلس إلى مصر و الشام في القرن السابع 
 الهجري بين التأثر و التأثير 

5055 

 12601 شعر أمل دنقل من منظور نظرية التلقي

قا  شعر بني كنانة في الجاهلية وصدر اإلسالم : جمعا وتحقي
 ودراسة 

7703 

 shir Zuhayr Ibn Abi Sulma 6491 = شعر زهير بن أبي سلمى

شعر عز الدين المناصرة: بنياته ، إبداالته، بعده الرعوي : دراسة 
 نقدية

8795 

 7702 شعر غطفان في الجاهلية وصدر اإلسالم : جمعا وتحقيقا ودراسة

 8457 شعر مطران بين التقليد و التجديد

ناصرية العرجي و مواويل عشق : ( مزمار الوطن الجريح  شعر 
( ... 

6785 

 9473 شعر و موشحات الوزير ابن زرمك األندلسي

 9924 " شعر ية الكرونوتوب في رواية غفلة مقدام لـ" محمد مفالح

 14502 شعر يحي بن هذيل األندلسي

 9982 شعراء الجزائر : ديوان محمد العيد محمد علي خليفة

اء الجزائر في العصر الحاضر : الجزء األول شعر  6303 

 6304 شعراء الجزائر في العصر الحاضر : الجزء الثاني

 4405 شعراء الظل في العصر العباسي األول

 6673 شعراء العرب : العصر الجاهلي 

 6671 شعراء العرب : المغرب و األندلس

يوقعون العصرشعراء القرن العشرين : ثالثون شاعرا عالميا   13904 

 6446 شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاهلي 

شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و القضية الفلسطينية : 
 " أحمد سحنون " أنموذجا

14828 

 12046 شعراء و تجارب : نحو منهج تكاملي في النقد التطبيقي

 14437 شعرنا القديم و النقد األجنبي 

 4711 شعرية اإلستهالل عند أبي نواس : دراسة في بنية التناسب النصي

شعرية االغتراب في الخطاب األدبي عند جبران خليل جبران :  
 كتاب " العواصف " أنموذجا

9147 

شعرية اإلغتراب في ديوان " أسرار الغربة " لـ: مصطفى محمد 
 الغماري

11620 

في األدب العربي شعرية الترجمة : الملحمة اليونانية   6435 

-شعرية التناص في الرواية العربية : برق الليل لـ البشير خريف 

= ، خياط منيرة  -نموذجاأ  
8570 

 12852 "شعرية التناص في رواية األسود يليق بك "ألحالم مستغانمي



 12421 شعرية التناص في رواية األسود يليق بك ألحالم مستغانمي

قراءات في شعر عز الدين المناصرة شعرية الجذور :   12273 

 6722 شعرية الحدث النثري

 12697 شعرية الخطاب السردي : سردية الخبر

شعرية الخطاب السردي : مقاربة تطبيقية لمكوني الزمان و المكان 
 " في رواية " ذاكرة الجسد

12375 

 11227 "شعرية الخطاب السياسي في القصائد الممنوعة ل "أحمد مطر

 5621 شعرية الخطاب في التراث النقدي و البالغي 

 10643 "شعرية الخطاب في قصيدة البكاء بين يدي "زرقاء اليمامة

 12225 شعرية السرد : تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري

شعرية السيرة الذاتية عند سليمان عناني من خالل رواية "حمدون 
 " : دراسة وصفية تحليلية

12992 

شعرية السيرة الذاتية عند سليمان عناني من خالل رواية 
 "حمدون" : دراسة وصفية تحليلية

10696 

 7622 شعرية الشعر

 14722 شعرية الفضاء : المتخيل و الهوية في الرواية العربية 

 9963 شعرية الفضاء الروائي : رواية زينب أنموذجا

العربية المعاصرة : رواية " في عشق  شعرية الفضاء في الرواية  
أنموذجا - امرأة عاقر" ل "سمير قسيمي"   - 

8030 

 5841 شعرية الفن الكنائى : بين البعد المعجمى والقضاء الداللى المنفتح

شعرية القصيدة الرباعية : رباعيات أحمد حلمي عبد الباقي  
 أنموذجا

5336 

حميد شكيل أنموذجاشعرية القصيدة النثرية الجزائرية : عبد ال  14221 

 5504 شعرية الكتابة و الجسد : دراسات حول الوعي الشعري و النقدي 

 8931 شعرية الكنعنة : تجليات األسطورة في شعر عز الدين المناصرة

 -رواية الجازية و الدراويش  -شعرية اللغة في الخطاب السردي 

أنموذجا -لعبد الحميد بن هدوقة   - 
13744 

 14633 شعرية المشهد في اإلبداع األدبي

 14796 شعرية المقدس في الشعر الفلسطيني النعاصر

 4804 شعرية المكان في الرواية العربية : ذاكرة الجسد نموذجا

أنموذجا -: لـ: " لميس سعيدي "  102الغرفة  -شعرية الموت في   

- 
10057 

 4963 شعرية النص

تحليلي للشعر في أمالي القالي شعرية النص : تقويم   4499 

 9681 شعرية النص عند المتنبي : السيفية األخيرة أنموذجا 

 9900 شعرية النصوص : مقاربات جمالية

الزلزال " لألديب   "شعرية توظيف الموروث الشعبي في رواية 
 الطاهر وطار

14516 

 14395 شعلة المايدة و قصص أخرى 

 11022 شعوب...و قوميات 

شفاء الصدر بأري المسائل العشر من درر الفقه الملكي : ويليه 
 ايقاظ الوسنان في العمل الحديث و القرآن 

6297 

 5375 شفاء الصدور في شرح مسألتي المشكور 



 5376 شفاء الصدور في فتح مسالتي المشكور 

 5498 شفافية خليل حاوي و مرصهاتها الوطنية و اإلنسانية

انه و في زماننا شكسبير في زم  7069 

 14300 شموع ال تريد اإلنطفاء : قصص و ذكريات عن الثورة

 4559 شهادات روائية على زمن التحوالت و االنكسارات 

 9454 شهادة أهل الخبرة و أحكامها : دراسة فقهية مقارنة

 9455 شهادة أهل الخبرة و أحكامها : دراسة فقهية مقارنة

عهد النبوةشهداء اإلسالم في   7698 

 13888 شهر العسل

 11196 شهرزاد المعاصرة : دراسات في الرواية العربية 

شوبنهاور , فيلسوف العبث : الينبغي االعتماد على الفيلسوف من 
 اجل إيجاد أسباب للحياة

10575 

 13120 شوقي : شعره اإلسالمي 

 12136 شيء في صدري : الجزء األول 

اللغةشيء من األدب و   7792 

 13225 شيء من النثر

 8779 شيخ الشيوخ وطود الرسوخ : الشيخ عبد الرحمن الجياللي 

 13615 شيطان النظرية : األدب و المعنى العام 

 7916 شيلر

شيوع المصطلح اإلنجليزي في اللغة الفرنسية و ترجمته إلى اللغة  
 "العربية : دراسة تحليلية مقارنة لترجمات مصطلحات إنجليزية 

مقترضة " في مقاالت صحفية فرنسية على موقع األمم المتحدة من 
 الفرنسية إلى العربية 

12551 

 La remontée des cendres : suivi de ,صاعدا الرماد

Non identifiés : poèmes 
550 

 13253 صحافة االنترنت ودورها في صناعة الرأي العام 

 4806 صحراء الضمأ : رواية 

 4722 صحراء الموت و السالم 

29صدى الكليات : العدد   7410 

 14820 صدى الموال : شعر

 6578 صراع األنماط اللغوية : دراسة في بنية الكلمة العربية

السنة أو البدعة أو القصة الكاملة للسطو بإلمام الرئيس صراع بين 
 عبد الحميد بن باديس : الجزء الثاني

9728 

صراع بين السنة و البدعة أو القصة الكاملة للسطو باإلمام الرئيس 
 عبد الحميد بن باديس : الجزء األول

9727 

سلوة الحزين في   -صرائح النصائح وتميز الصالح من الطالح 
أنموذج القتال في نقل العوال  -بنين موت ال  

8361 

 6597 صرف العين : الجزء األول 

 6598 صرف العين : الجزء الثاني

صعوبات التحصيل وأثرها في المستوى الدراسي : السنة األولى  
أنموذجا -من التعليم المتوسط   - 

8505 

 9294 صعوبات التعلم 

 9295 صعوبات التعلم 



 9850 صعوبات التعلم 

أساليب   -األسباب   -التشخيص  -صعوبات التعلم : المفهوم 
 التدريس و استراتيجيات العالج 

6802 

 9591 صعوبات التعلم : بين النظرية و التطبيق:برنامج متكامل 

 12576 صعوبات التعلم : بين النظرية و التطبيق:برنامج متكامل 

التعلم العالجي-طبيعتها-مفهومهاصعوبات التعلم :   = learning 

disabilities 
10080 

صعوبات التعلم : و أثر التدخل المبكر و الدمج التربوي لدوي 
 اإلحتياجات الخاصة

6759 

 learning disabilities 14446 = صعوبات التعلم

صعوبات الفهم القرائي لدى المتعلمين : السنة األولى من التّعليم  
" تعليمية اللغات -انموذجا  -ط المتوس " 

13700 

 14907 صعوبات القراءة الجهرية لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي

صعوبات تدريس البالغة العربية وفق المقاربة بالكفاءات " السنة 
أنموذجا -األولى ثانوي "   - 

11431 

دراسة صعوبات تدريس البالغة العربية وفق المقاربة بالكفاءات : 
 حالة السنة األولى ثانوي: أنموذجا

9033 

صعوبات تدريس الصرف العربي : السنة الثانية ثانوي شعبة 
أنموذجا -اآلداب و الفلسفة   - 

11952 

صعوبات تدريس النحو العربي وفق المقاربة بالكفاءات " السنة 
 "الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجا

9107 

بي وفق المقاربة بالكفاءات "السنة صعوبات تدريس النحو العر
 "الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجا

8900 

صعوبات تدريس نشاط القراءة في الطور الثالث من التعليم  
 اإلبتدائي 

9798 

صعوبات تعلم التشبيه : دراسة ميدانية لعينة من تالميذ السنة الثالثة 
شعبة آداب و فلسفة -ثانوي   

8894 

تعبير الكتابي في المدرسة الجزائرية : سنة خامسة صعوبات تعلم ال
 ابتدائي أنموذجا: معاينة ميدانية

14746 

صعوبات تعلم التعبير الكتابي في المدرسة الجزائرية"سنة خامسة  
"معاينة ميدانية -أنموذجا -إبتدائي   

13812 

صعوبات تعلم الصرف العربي في مرحلة التعليم اإلبتدائي : السنة 
أنموذجا -الخامسة   - 

14301 

 -صعوبات تعلم اللغة لدى دارسي محو األمية : مدينة المدية 

 - انموذجا
8863 

صعوبات تعليم اللغة العربية في المرحلة المتوسطة : السنة األولى 
 أنموذجا

8564 

 14883 صفات و مخارج األصوات العربية عند القدماء و المحدثين

تبرز أصالة المجتمع الجزائري و   صفحات من تاريخ الجزائر
 دوره الهام عبر التاريخ 

12789 

 8157 صفحات من كتاب اللغة

صفوة التفاسير : تفسير للقرآن الكريم، جامع بين المأثور و  
المعقول، مستمد من أوثق كتب التفسير بأسلوب ميسر، و تنظيم  

التاسع عشر :  القسم حديث، مع العناية بالوجه البيانية و اللغوية: 
 تفسير جزء تبارك 

6542 



 4196 صفوة العروض

الفضيلة  -صفوة المؤلفات الكاملة : العبرات   5961 

 7578 صفوة المؤلفات الكاملة : النظرات

 -السحاب األحمر  -صفوة المؤلفات الكاملة : رسائل األحزان 

 أوراق الورد 
5960 

  -عنترة   -كليوباترا مصرع   -صفوة المؤلفات الكاملة : قمبيز

 مجنون ليلى
9184 

  -سلوى في مهب الريح -صفوة المؤلفات الكاملة : نداء المجهول

كل عام و انتم بخير -إحسان �   
9185 

 Teneke 15183 = صفيحة : رواية

 7943 صقر قريش أو أمير أمية عبد الرحمن الداخل 

 7482 صالت بين العرب و الفرس و الترك

االخبار في اذاعة القرآن الكريمصناعة   14072 

 6525 صناعة الكتابة عند ضياء الدين بن األثير

صناعة المصطلح بين الفوضي والتعدد : "تعليمية اللغة العربية 
 "انموذجا

15318 

صناعة المصطلح في اللسان العربي : نحو مشروع تعريب  
 المصطلح العلمي من ترجمته إلى صناعته

10897 

 12648 صناعة المعجم الحديث

 12300 صناعة الورق والطباعة 

م  1830هـ/1245صناعة فهرسة المخطرطات في الجزائر : من 
م 2010هـ/1431إلى   

12738 

 8855 صوت الجزائر : مجموعة شعرية

صور اإلعالل واإلبدال في المشتقات األحد عشر والمصادر : من  
حليل للصيغ الصرفية  خالل الربع الثاني من القرآن الكريم ت

 وتوجهها الصوتي والداللي 

9016 

 4425 صور األمر في العربية بين التنظير و اإلستعمال 

 14730 صور تأليف الكالم عند ابن هشام 

 10234 صور سلوكية : الجزء األول 

 10275 صور من حياة الرسول

 10274 صور من حياة الّرسول صلى هللا عليه و سلم 

اآلخر في التراث العربي صورة   9765 

صورة اآلخر في رواية " فضل الليل على النهار" ل ياسمينة 
 خضرا 

14406 

 4173 صورة االرهاب من خالل فيلم رشيدة : دراسة تحليلية سيميولوجية

 11235 صورة اإلسالم في أوربا في القرون الوسطي

أجاثا كريستيصورة اآلنا في رواية " جريمة في الصحراء " ل "   

" 
12892 

صورة األنا و اآلخر في رواية " كيف ترضع من الذئبة دون أن  
 " تعضك " لـ " عمارة لخوص

10448 

  -صورة األنا واآلخر في رواية الحي الالتيني لسهيل إدريس 

 - أنموذجا
12790 



صورة البطل بين روايتي " الحلزون العنيد " لرشيد بوجدرة و " 
كامو الغريب " أللبير    

14183 

صورة الجزائر بين الثورة و اإلستقالل في رواية عنب الجزائر  
لوديك -األحمر لـ : " آن   " 

9172 

 13486 صورة الحاكم في شعر نزار قباني

صورة الحياة و الموت في الشعر الجاهلي : امرؤ القيس، زهيربن 
أنموذجا -أبي سلمى، النابغة الذبياني   - 

12882 

الرجل عند أحالم مستغانمي رواية " األسود يليق بك "  صورة 
 نموذجا 

11308 

رواية تاء الخجل لفضيلة  -صورة الرجل في االدب النسوي 
 -الفاروق انموجا

8346 

صورة الشخصية عند محمد ديب : : رواية " الدار الكبيرة " 
 أنموذجا

10499 

غزالة "لمالك "سأهبك -صورة الصحراء في الرواية الجزائرية 
انموذجا-حداد   - 

7864 

 7989 "صورة الصحراء في رواية الخيميائي "لباولو كويهلو

 12498 صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر

صورة العراق في شعر بدر شاكر السياب = بوحزام محمد، جربي 
 هاجر

8741 

 7509 صورة الغرب في الرواية العربية

الفرنسية في الرواية المغاربيةصورة الفرنسي و   9817 

صورة المثقف عند الروائي الجزائري أحمد طيباوي : رواية " 
 موت ناعم " أنموذجا 

15259 

صورة المجتمع الجزائري أثناء اإلستعمار من خالل ثالثية محمد  
 ديب : رواية الحريق أنموذجا

8508 

المعاصرة ( بان الصبح ) صورة المجتمع في الرواية الجزائرية 
 أنموذجا

6887 

 11676 صورة المرأة في رواية ريح الجنوب 

 4634 صورة المرأة المستعمرة في ثالثية محمد ديب 

 8665 صورة المرأة المظلومة في شعر نزار قباني

صورة المرأة في األدب األندلسي : في عصر الطوائف و  
 المرابطين

4430 

الجزائرية : رواية سيدة المقام لواسيني صورة المرأة في الرواية 
أنموذجا -األعرج   - 

13624 

صورة المرأة في الرواية النسوية الجزائرية المعاصرة ذاكرة  
أنموذجا -الجسد ألحالم مستغانمي  - 

10654 

 10664 صورة المرأة في السينما الجزائرية

أنموذجا -المالئكة صورة المرأة في الشعر النسائي الحر : نازك   - 9469 

 14199 صورة المرأة في روايات إحسان عبد القدوس

صورة المرأة في رواية أنثى السراب لواسني األعرج ورواية 
 رائحة األنثى ألمين الزاوي: دراسة مقارنة

13685 

 8803 صورة المرأة في رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي 

عابر سرير للروائية الجزائرية " أحالم  صورة المرأة في رواية  
 " مستغانمي

10745 



صورة المرأة في رواية عابر سرير للروائية الجزائرية أحالم  
 مستغانمي 

13266 

صورة المرأة في شعر الصعاليك و اللصوص : حتى نهاية العصر 
 األموي 

13558 

 10452 صورة المرأة في شعر نزار قباني : دراسة نقدية 

المعلم في كتب التراثصورة   13854 

صورة المعمر في الرواية الجزائرية رواية " مساء المالئكة " 
 إلسماعيل سعيد: أنموذجا

8427 

 11233 " صورة المغربي في مسرحية عطيل" لويليام شكسبير

أنموذجا -صورة الممدوح عند زهير بن أبي سلمى   - 9164 

أنموذجا -المتنبي صورة الممدوح في شعر أبي الطيب   - 13420 

صورة الوطن في النصوص األدبية للتعليم المتوسط : دراسة  
 وصفية نقدية

13204 

 11729 صورة اليهود في رواية "عائد إلى حيفا " لغّسان كنفاني 

صورة أمريكا في الرواية العربية المعاصرة : رواية " الحفيدة  
صنع هللا إبراهيم أمريكانلي" ل "األمريكية " إلنعام كجه جي  " 

 أمريكا " لربيع جابر أنموذجا 
9263 

صورة أوالد نايل في الكتابات الفرنسية : لوحات الحياة العربية " 
 أللبير كامي أنموذجا  " إلتيان ديني" و " قصة الضيف

5925 

 12108 صورة من الحياة

 15286 صون اللسان عن الزلل في لغة القرآن الكريم 

األهداف التربوية و التعليمية في جميع المواد الدراسية صياغة   10986 

أنموذجا -صيغة فعل في القرآن الكريم: : سورة البقرة   - 9468 

 5692 ضاد العربية : في ضوء القراءات القرآنية

 10947 ضحايا الغدر وطوفان الغضب 

 11696 ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي

 8735 ضربة جزاء : رواية 

ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي : دراسة فقهية مقارنة بأحكام  
 المسؤولية التقصيرية في القانون 

10958 

 11698 ضمير الشأن : دراسة نحوية بالغية

ضمير الغائب واثره في انسجام الخطاب القرأني سورة النجم 
 -انموذجا

10764 

 8586 ضمير الفصل : دراسة نحوية بالغية

ضوابط نقل وزراعة االعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات  
 العربية

11700 

طابع السخرية و التهكم عند إبراهيم عبد القادر المازني : إ براهيم 
أنموذجا -الثاني   - 

12885 

 5448 طالب فقد ظله : قصص متبوعة ب : نداء المدينة المنسية

،عقائدهاطائفة اإلسماعلية : تاريخها ،نظمها   9644 

 7231 طبائع اإلستبداد

هـ ) :  231طبقات الشعراء لمحمد بن سالم الجميحي ( توفي سنة 
مع مقدمة تحليلية للكتاب و دراسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر  
 die klassem der dichter = ابن سالم

5385 



 5383 طبقات فحول الشعراء : الجزء األول

الشعراء : الجزء الثاني طبقات فحول   5384 

 13013 طبيعة العالقة بين اللغة و الفكر

 14093 طرائق البحث العلمي : تصميماتها و إجراءاتها 

 11674 طرائق التدريس العامة : معالجة تطبيقية معاصرة 

طرائق التدريس و تأثيرها في نفسية المتعلم : الطور اإلبتدائي 
 أنموذجا

13096 

المعاني : قراءة في فهم طائفة من النقاد المحدثين للشعر و طرائق 
 البالغة 

9599 

طرائق تدرس البالغة وصعوبتها : السنة الثانية ثانوي آداب 
أنموذجا -وفلسفة   - 

13414 

طرائق تدريس األدب في ظل المقاربة : مقرر السنة األولى 
 " متوسط " أنموذجا

8067 

اربة بالكفاءات : مقرر السنة طرائق تدريس األدب في ظل المق
 " األولى متوسط " أنموذجا

13419 

 7800 طرائق تدريس األدب و البالغة و التعبير بين التنظير و التطبيق 

 10426 طرائق تدريس القراءة على ضوء المقاربة بالكفاءة 

 4389 طرائق تدريس اللغة العربية

الذهنية : المركز النفسي طرائق تدريس اللغة العربية لذوي اإلعاقة  
أنوذجا -البيداغوجي لألطفال المعوقين ذهنيا بالبرواقية   - 

10617 

طرائق تدريس النصوص النثرية للسنة األولى من التعليم المتوسط 
 '' '' أنموذجا

10787 

طرائق تدريس قواعد اللغة العربية ومدى انسجامها مع مبادئ 
  -ثانوي جذع مشترك آداب المقاربة بالكفاءات : السنة األولى 

 - أنموذجا
8467 

طرائق تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها : دراسة تجربة 
جامعة سعد  الدكتور عمار ساسي بمركز تعليم اللغات المكثف 

أنموذجا -دحلب البليدة   - 

15257 

 12086 طرائق معاصرة لتدريس أدب األطفال

األطفالطرائق معاصرة لتدريس أدب   12087 

 5680 طرق اعداد المناهج الدراسية لذوي االحتياجات الخاصة 

طرق االعتراض على الدليل النحوي : دراسة في فكر الجدل  
 النحوي عند ابن األنباري

12748 

 5423 طرق البحث اإلجتماعي 

 11056 طرق البحث العلمي : أسس و تطبيقات 

يات وتقارير نهائيةطرق البحث العلمي : المفاهيم و المنهج  11544 

 10780 طرق البحث العلمي وتطبيقاتها إلرساء تعليم عصرى

 12844 طرق البحث في علوم التربية 

 14498 طرق التحليل العددي المبرمج بلغة البسيك

 8591 طرق التدريس في القرن الواحد و العشرين

 6648 طرق التعامل مع المعوقين 

الطفولة المبكرةطرق التعليم في   : Teaching methods in 

early childhood 
12329 



 6749 طرق تدريس التربية الفنية و مناهجها

 13326 طرق تدريس الدراسات االجتماعية

 14767 طرق تدريس العربية 

 6546 طرق تدريس العلوم للمرحلة األساسية

 4712 طرق تدريس اللغة العربية

العربيةطرق تدريس اللغة   12094 

 14078 طرق تدريس اللغة العربية

 12261 طرق على حديد القلب : شعر 

 13932 طرق و أساليب تربية الطفل

 9990 طرق ومناهج البحث العلمي 

 15058 طرق ومناهج البحث العلمي في اإلدارة و العلوم األخرى 

 10543 طريق الوصول إلى حب الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 14786 طريقة األستاذ في التدريس وأثرها على نفسية التلميذ

 14787 طريقة األستاذ في التدريس وأثرها على نفسية التلميذ

طريقة األستاذ في التعليم و أثرها في نفسية المتعلم : السنة األولى 
أنموذجا -ابتدائي   - 

9670 

تطبيقية طريقة العمل مع االفراد : مداخل نظرية وعمليات   6577 

طريقة المشروع في تعليم وتعلم اللغة العربية : السنة الرابعة من  
انموذجا-التعليم المتوسط - 

9872 

 13232 طفولة نهد

 9409 طفولتي 

 8709 طالئع المقارنة في األدب العربي الحديث

 14113 طالئع النور : لوحات من المسيرة النبوية العطرة 

لوحات من المسيرة النبوية العطرة طالئع النور :   14117 

طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر واسبانيا وفرنسا  
 إلى أواخر القرن التاسع عشر : الجزء الثاني

7453 

 14003 طه حسين بين السياج و المرايا

 13533 طه حسين عميد األدب العربي

 9816 طه حسين و سيكولوجية المخالفة

عبد الرحمان و محمد عابد الجابري : صراع المشروعين على طه 
 أرص الحكمة الرشدية 

5505 

 4278 طوق الحمامة في األلفة و األالف

 4951 طوق الياسمين : رسائل في الشوق و الصبابة و الحنين

 14761 طيف البحتري في ضوء النقد الحديث 

 11347 طيف الخاطر

 14760 طيور الحذر : رواية 

المشترك  -ظاهرات لغوية : دراسات نقدية ومسارد = الترادف 
السجع  -التضاد  -اللفظي   

7501 

ظاهرة اإلختصار في اللغة العربية : دراسة تحليلية ألبواب النحو 
 و الصرف 

8963 

 8674 ظاهرة االستبدال الصوتي في بناء اللغة عند الطفل



القرآني : تداولية التلقي بين ظاهرة االستقطاب اللساني في الخطاب 
سورة البقرة أنموذجا -ثنائية اإليجاب والسلب   - 

10773 

ظاهرة اإلسم في التفكير النحوي : بحث في مقولة اإلسمية بين 
 التمام و النقصان 

11881 

 7496 ظاهرة اإلعراب في العربية : مدخل فيلولوجي 

رآن الكريم ظاهرة اإلعراب في النحو العربي و تطبيقها في الق  15135 

ظاهرة اإلعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم من 
 " خالل سورتي " الحجرات " و " الطالق

13338 

ظاهرة االغتراب في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية '' شبح 
 الكليدوني '' لـ '' محمد مفالح '' نموذجا : دراسة تحليلية وصفية 

6935 

ظاهرة اإلقتصاد اللغوي بين الدرس العربي و الدرس الغربي ( 
 المستوي االفرادي و المستوى التركيبي) 

11274 

ظاهرة األمهات العازبات بوالية المدية ا : األمهات العازبات من  
 الفضيحة إلى إعادة األدماج

10110 

 5669 ظاهرة البدل في العربية

الشعري : دراسة نماذج من الشعر  ظاهرة التأويل في النص 
 العربي القديم

15289 

 13276 ظاهرة التأويل و دورها في بناء القاعدة النحوية 

 5125 ظاهرة التثنية في اللغة العربية 

 13101 ظاهرة التضمين في النحو العربي

 11385 ظاهرة التظرف في المجتمع األندلسي وتأثيرها على األدب

التقارض في الدرس النحويظاهرة   7206 

أنموذجا -ظاهرة التكرار و أثرها في اإلتساق : سورة الشعراء   - 15263 

 12266 ظاهرة التكرار ودورها في التماسك النصي سورة القمر انموذجا

 4291 ظاهرة التنازع في العمل في النحو العربي

 14902 ظاهرة التناص في اإلبداع األدبي : نماذج تطبيقية

ظاهرة التنصير في الجزائر : دراسة تحليلية مقارنة لجريدتي 
2010-2009الشعب و الخبر خالل . 

9595 

ظاهرة التنصير في منطقة القبائل الكبرى في اآلونة األخيرة 
: دراسة وصفية تحليلية 1998-2008  

13398 

 11433 ظاهرة الحب في الفكر العربي اإلسالمي : نماذج مختارة 

الشذوذ في الصرف العربي ظاهرة  6011 

أنموذجا-ظاهرة العدول في البنية الصرفية : المعلقات السبع - 9857 

 14707 " ظاهرة العدول في البنية الصرفية = المعلقات السبع " أنموذجا

بلدية  -ظاهرة العنف ضد االساتذة في الثانويات الجزائرية : 
دراسة مسحية  -المدية  

8084 

العولمة و موقف اإلسالم منها ظاهرة   8224 

 6527 ظاهرة الغريب : تأريخ و تطبيق 

 9488 ظاهرة الغموض في الشعر الحديث

 14905 ظاهرة الغموض في الشعر الحر : محمود درويش أنموذجا

 8573 ً ظاهرة الكتابة في النقد الجديد : مقاربة تأويلية ًالخطيبي نموذجا

جدل التواصل و التفاصل ظاهرة اللبس في العربية :   12360 



ظاهرة المحافظة في الشعر الجاهلي : رؤية تنظيرية تطبيقية على  
 ضوء النقد االدبي

5493 

ظاهرة تنزيل غير العاقل منزلة العاقل : دراسة صرفية نحوية  
 بالغية

11568 

 -ظاهرتا التفخيم والترقيق في القرآن الكريم : دراسة صوتية 

أنموذجا -سورة محمد   - 
8891 

ظاهرتا الفصل و الوصل في ضوء ليسانيات النص : دراسة  
 تطبيقية لنماذج شعرية من ديوان أبي فراس الحمداني 

8283 

 10616 ظاهرتا المماثلة والمخالفة الصوتية بين القدماء والمحدثين 

 6975 ظالم من الغرب

 8029 ظهور اإلسالم وسيادة مبادئه 

الشعر العربي القديم و المعاصرظواهر أدبية : في   9574 

 9572 ظواهر أدبية في الشعر العربي القديم و المعاصر

 12319 ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم : التركيب والرسم وااليقاع 

 12320 ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم : التركيب والرسم وااليقاع 

 6712 ظواهر فنية في الشعر األموي

 13576 ظواهر لغوية جديدة في اللغة العربية

 14203 عابر سرير : رواية

 5134 عالم اإلنترنيت : اإلنترنيت من األلف للياء

 11284 عالم الجريمة : وقائع و طرائف

عالم العصور الوسطى في النظم و الحضارة : سلسلة تاريخ  
1العصور الوسطى  

13610 

األساليب السرديةعالم النص : دراسة بنيوية في   13431 

 6571 عالمية اإلسالم وأخالقيات رسوله 

 14770 عام الحبل : رواية 

 13534 عباس محمود العقاد : الحاضر الغائب 

 12942 عباس محمود العقاد بين اإلبداع و النقد : دراسة مقارنة 

 13897 عبث األقدار

 8042 ...عبثا أحاول أن أكونك

باديسعبد الحميد ابن   10155 

عبد الحميد ابن باديس : معامالت اجتماعية تربوية أخالقية دينية  
2سياسية : ج.  

11756 

عبد الحميد ابن باديس: حياته و آثاره, معامالت اجتماعية تربوية 
 أخالقية دينية سياسية : المجلد الرابع

11747 

 10857 عبد الرحمن الناصر 

 10869 عبد الرحمن الناصر 

الرحمن بدوي رائد للفلسفة في الفكر العربي المعاصر عبد   11936 

 8253 عبد القادر سفير عميد الصحافة الجزائرية

 9427 عبد هللا بن المقفع : حياته و آثاره 

 9944 عبد هللا شاكري.. شاعر توجه األلم 

 5729 عبقرية اإلبداع األدبي : أسبابه و ظواهره

 6843 عبقرية اإلمام



النقد-التأويل-عبقرية الصورة و المكان : التعبير   12235 

 11971 عبقرية العربية في رؤية اإلنسان و الحيوان و السماء و الكواكب 

عبقرية النثر العربي : دراسة لغوية تحليلية في كتاب اإلشارات  
 اإللهية ألبي حيان التوحيدي في ضوء علم اللغة الحديث

4577 

 6846 عبقرية عمر

بقرية عمرع  6847 

 6841 عبقرية محمد صلى هللا عليه وسلم

 6844 عبقرية محمد صلى هللا عليه وسلم

 8280 عتبات : جيرار جينيت من النص إلى المناص 

 9037 عتبات القول : دراسات في النقد و نظرية األدب 

أنساب العرب القدماء : الجزء التاسع و  -عجائب المخلوقات 
 األربعون 

10852 

 13815 عدي بن حاتم الطائي : الجواد ابن الجواد 

 Le fourgon des fous 13751 = عربة المجانين : (سيرة السجن)

 10208 عرس الشيخ : رواية 

 12906 عرش الليل 

عرف التعريف في المكاتبات : أول دستور في األلقاب التشريفية  
 في لغة العرب 

5838 

خالل رسائل علماء المغرب األقصى و عرفانية الخطاب : من 
 األوسط 

8567 

 13121 عروس العراق : شعر

 6951 عروس المطر

 10003 عروض الشعر العربي 

1عروض الشعر العربي : قراءة نقدية توثيقية : الدواوين : ج.   6867 

2عروض الشعر العربي : قراءة نقدية توثيقية : المعطيات : ج.   6868 

جميل و بثينةعشاق العرب :   10665 

عشر مسرحيات مونودارما : النصوص الفائزة بالمسابقة الدولية 
2014-2012للمونودراما   

14989 

عشرون ألف كلمة وكلمة : معجم عربي فرنسي = 
20001MOTS:Dictionnaire Arabe-Français 

14656 

 13895 عصر الحب

المجلد األول :  عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي و األدبي : 
 وهو القسم األول من الجزء األول

11166 

عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي و األدبي : المجلد الثالث :  
 وهو القسم االول من الجزء الثاني

11168 

عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي و األدبي : المجلد الخامس: 
 وهو القسم األول من الجزء الثالث

11165 

سالطين المماليك ونتاجه العلمي و األدبي : المجلد السابع :  عصر 
 وهو القسم األول من الجزء الرابعفي أثر البيئة المصرية في الشعر

11167 

 10963 عطش الماء : شعر

 9931 عظمة الشخصية المحمدية : دراسات في السيرة النبوية الخالدة 

 13712 عقبة بن نافع



عربي  -إنجليزي عقل و عاطفة :   = sense and sensibility : 

english - arabic 
7931 

 7717 عقود الآلل في الموشحات و األزجال

 15266 عقود المعاوضات المالية في ضوء أحكام الشريعة االسالمية

 6976 عقيدة المسلم

 6978 عقيدة المسلم

 9847 عقيدة رقص

التربوي للوالدين : دراسة استطالعية  عالقة التلفزيون باألسلوب 
 لعينة من جمهور حصة للعائلة بوالية المدية

8667 

عالقة المأصول بالمنقول عند طه عبد الرحمان " نظرية الحجاج  
 " أنموذجا

13367 

عالقة المأصول بالمنقول عند طه عبد الرحمن : نظرية الحجاج  
 نموذجا 

13366 

المسلمين عالقة المنطق باللغة عند فالسفة  11588 

 10633 عالمات الترقيم : في اللغة العربية

 14985 عالمات في اإلبداع الجزائري 

علتا االستثقال و االستخفاف : دراسة تطبيقية من خالل نماذج من 
 القرآن الكريم

11646 

علتا الحمل على النظير و النقيض في النحو العربي : نماذج 
الكريم تطبيقية من القرآن   

10395 

ه392علل التثنية ألبي الفتح عثمان بن جني   5219 

 7807 علل النحو

 15252 علل و تفاسير : شعر

 C 13519 عّلم نفسك لغة

 5036 علم اجتماع األدب

 9327 علم اجتماع التربية المعاصر : بين النظرية و التطبيق 

التطبيق علم اجتماع التربية المعاصر : بين النظرية و   9328 

 12038 علم االجتماع التربوي 

 4555 علم األسلوبية و البالغة 

 9286 علم اإلشتقاق : نظريا و تطبيقيا 

 5146 علم األصوات 

 8154 علم األصوات 

 8102 علم األصوات العام : أصوات اللغة العربية

 14812 علم األصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية

اللغوي علم اإلعالم    11376 

 12310 علم البديع

علم البديع بين اإلتباع و اإلبتداع : دراسة نظرية و تطبيقية في 
 شعر الخنساء

15280 

 12451 علم البديع و دالالت اإلعتراض في شعر البحتري : دراسة بالغية 

 12315 علم البيان

 10801 علم البيان تنظيرا و تطبيقا 

التشبيه في المعلقات السبع : دراسة بالغية علم البيان و بالغة   12462 



 12075 علم البيان و تاريخه

 15278 علم البيان: بين القدماء و المحدثين : دراسة نظرية و تطبيقية

 13748 علم البيئة اللغوية : البحث التجريبي في علم اللغة الحديث

العلمي من أقدم علم التاريخ : تطور مناهج الفكر وكتابة البحث 
 العصور إلى القرن العشرين

6405 

علم التاريخ : جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين 
 التنظير و التطبيق 

8049 

علم التاريخ : نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم األخرى و مناهج 
 البحث فيه

5391 

 10744 علم التاريخ و إتجاهات تفسيره : إقتراب جديد

 12171 علم التجويد : رياض السالكين في أحكام تالوة الكتاب المبين

علم التخاطب اإلسالمي : دراسة لسانية لمناهج علماء األصول في 
 فهم النص

15305 

علم الترجمة : الترجمة و الثقافة بين النظرية و التطبيق : الكتاب  
 الثاني

14251 

طبيقاتهعلم الترجمة : دراسات في فلسفته وت  8104 

 7884 علم الترجمة : فن الترجمة والتنوع الثقافي: الكتاب األول

 Science of = علم الترجمة و فضل العربية على اللغات

Translation 
5446 

 7554 علم التناص المقارن : نحو منهج عنكبوتي تفاعلي

 9310 علم الداللة 

 12656 علم الداللة 

نظرية و تطبيقية علم الداللة : دراسة   9837 

 13734 علم الداللة : دراسة و تطبيق

 14806 علم الداللة التطبيقي في التراث العربي 

 5524 علم الداللة السمانتيكية و البراجماتية في اللغة العربية

 13578 علم الداللة المقارن 

 13863 علم الداللة عند العرب : فخر الدين الرازي نموذجا

الداللة والنظريات الداللية الحديثةعلم   5148 

 7553 علم الشعريات : قراءة مونتاجية في أدبية األدب

 4589 علم الصرف 

 4872 علم الصرف 

 12809 علم الصرف : منهج في التعلم الذاتي

 11998 علم الصرف الصوتي 

 7293 علم الصرف العربي : أصول البناء و قوانين التحليل

الصوت العربي : في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة علم   5066 

 15273 علم العروض : دراسة ألوزان الشعر و تحليل و استدراك 

 8944 علم العروض : نشأة و تطورا 

 6728 علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقى

 4875 علم العروض و القافية 

 12312 علم العروض و القافية 

العروض و القوافي علم   9206 



 4503 علم العروض و تطبيقاته : منهج تعليمي مبسط 

 12318 علم العروض والقافية 

 15276 علم القافية عند القدماء والمحدثين : دراسة نظرية وتطبيقية 

 13444 علم القراءات : مفهومه، نشاته، مصدره، أقسامه و مدارسه 

مصدره، أقسامه و مدارسه علم القراءات : مفهومه، نشاته،   13446 

 5585 علم الكتابة العربية

 13825 علم اللسان العربي : فقه اللغة العربية

 11989 علم اللسانيات الحديثة : نظم التحكم و قواعد البيانات

 15003 علم اللغة 

 6256 علم اللغة : مقدمة للقارىء العربي

وقضاياهعلم اللغة االجتماعي : مفهومه   6339 

 10646 علم اللغة التطبيقي

 10761 علم اللغة التطبيقي في المجال التقابلي : تحليل األخطاء

 5941 علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية

 4161 علم اللغة السيميائي واألدب المروي

علم اللغة العربية : مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و 
الساميةاللغات   

9481 

 13577 علم اللغة المقارن 

 7073 علم اللغة النصي : بين النظرية والتطبيق: الجزء األول

علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : دراسة تطبيقية على 
 السور المكية: الجزء الثاني

7074 

 14732 علم اللغة النظامي : مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداى 

للغة النفسي علم ا   8301 

 7097 علم اللغة و صناعة المعجم 

 13186 علم المتاحف

 12313 علم المعاني 

 14726 علم المعاني 

 11762 علم المعاني في الموروث البالغي : تأصيل و تقييم 

 12450 علم المعاني و دالالت األمر في القرآن الكريم : دراسة بالغية 

 4873 علم النحو

 13530 علم النص

 6116 علم النفس

 13559 علم النفس االرتقائي : سيكولوجية الطفولة والمراهقة 

 12424 علم النفس اإلرشادي : الدليل في االرشاد الجمعي

 13553 علم النفس األسري

 Educational = علم النفس التربوي : النظرية و التطبيق

psychology 
12510 

 13516 علم النفس الطفل

النفس العامعلم   = General Psychology 6039 

 12453 علم النفس اللغوي

 12345 علم النفس المدرسي



علم النفس المعرفي : وصف و دراسة الهندسة المعرفية و 
 الوظائف العقلية

10872 

 6746 علم النفس و تطبيقاته

علم النفس و علوم التربية : طريقة التدريس التنشيطية و قدرة 
 إنجاز المتعلم بمؤسسات التكوين المهني 

11880 

 15270 علم قراءة اللغة العربية : األصول و القواعد و الطرق

والطرق  -والقواعد  -علم كتابة اللغة العربية و اإلمالء : األصول   15290 

 8017 علم لغة النص : المفاهيم و اإلتجاهات

 5590 علم نفس اللغة من منظور معرفي

6نفسك علم   ++ Visual C  21في  ً يوما  11322 

 13769 علما العروض و القافية 

 12357 علوم األدوية و الصيدلة عند علماء العرب و المسلمين 

 4874 علوم البالغة 

 7414 علوم البالغة : البيان والمعاني والبديع

 4542 علوم البالغة : المعاني و البيان و البديع

العربية علوم البالغة   10459 

 6627 علوم الصوتيات عند ابن سينا 

 12356 علوم الطب و الجراحة و األدوية عند علماء العرب و المسلمين

 12359 علوم الكيمياء و الطبيعيات عند علماء العرب و المسلمين 

 9492 علوم اللغة : المجلد الثالث :العدد األول

الثالث:العدد الثانيعلوم اللغة : المجلد   9493 

 9500 علوم اللغة : المجلد الثامن 

 9504 علوم اللغة : المجلد الثامن 

 9505 علوم اللغة : المجلد الثامن 

 9496 علوم اللغة : المجلد الرابع:العدد الثالث

 9494 علوم اللغة : المجلد الرابع:العدد الثاني

الرابع:العدد الرابععلوم اللغة : المجلد   9506 

 14089 علوم اللغة العربية 

 4441 علوم اللغة في رسالة الصاهل و الساحج : ألبي العالء المعري

 12358 علوم النبات و الحيوان عند علماء العرب و المسلمين 

 5958 على السفور : عباس محمود العقاد

 6790 على باب زويلة : قصة تاريخية

ل على دروب النضا   14387 

 6217 على ضفاف المستحيل : شعر

على نهج محمد صلى هللا عليه وسلم : إعادة التفكير في اإلسالم في 
 العالم المعاصر 

4689 

على نهج محمد صلى هللا عليه وسلم : إعادة التفكير في اإلسالم في 
 العالم المعاصر 

4690 

 11806 على هامش السيرة : الجزء األول

السيرة : الجزء األولعلى هامش   11808 

 11802 على هامش السيرة : الجزء الثالث

 11803 على هامش السيرة : الجزء الثالث



 11807 على هامش السيرة : الجزء الثاني

 11809 على هامش السيرة : الجزء الثاني

 8839 على وقع الدف 

 13169 عمال البحر 

الناسعمال النظافة : أيادي تتحدى أعين   8861 

 5029 عمالقة األدب العربي المعاصر 

عمدة التحقيق و التسديد في شرح عقيدة التوحيد أو شرح العقيدة  
 الكبرى

6293 

عمر أبو حفص الزموري رمز النضال األدبي و الديني في  
 الجزائر 

12700 

 11944 عمر بن أبي ربيعة في الخطاب النقدي العربي الحديث

المصلح الثائرعمر راسم   14677 

 6828 عمر من الحب

عمل المرأة و االلتزام األسري : دراسة ميدانية للمؤسسة العمومية 
 االستشفائية

11236 

 9640 عمود الشعر : مواقعه، و وظائفه و أبوابه

 13796 عميد األدب الجزائري "الطاهر وطار" : برج الكتابة العالي

الجزائرية حسن الحسنيعميد الفكاهة   14983 

 10596 عن الترجمة 

 14859 عن اللسان و في البيان : مقاالت و إفتتاحيات 

 10623 عن بناء القصيدة العربية الحديثة 

 6557 عناصر العمل الفني : دراسة جمالية

 10879 عناصر القوة في اإلسالم 

 8789 عناصر الوظيفة الجمالية في البالغة العربية 

 11344 عناصر تحقيق الداللة في العربية : دراسة لسانية

 13636 عناصر صوتيات موجات الكالم 

انجليزي -عناقيد الغضب : عربي   = The Grapes of wrath 

:English - Arabic 
11328 

إنكليزي -عناقيد الغضب : عربي  11329 

 8153 عندما يغتسل التراب 

 13731 عنف اللغة 

المتخيل الروائي في أعمال إميل حبيبي عنف   12529 

 12715 عوالم روائية : خفايا الكتابة الروائية

أنموذجا -عوامل النمو اللغوي " النحت "   8527 

 The wolfs go bach 12719 = عودة الذئاب

 9383 عودة إلى خطاب الحكاية 

 10660 عودة حمار الحكيم : نصوص

اإلسالمية الراديكاليةعولمة الحركة    12717 

عولمة اللغة و التاريخ وفق المنظور القرآني ومسطرته : لغة آدم  
 ولغة القرآن وأثرها في لغات العالم 

7404 

عولمة اللغة والتاريخ وفق المنظور القرآني ومسطرته : لغة آدم  
 ولغة القرآن وأثرها في لغات العالم 

7403 



ةعيد اللغة التركية صوت األلفي  : Yunus Emer enstitusu 10582 

 9340 عين المهبولة : معلقة مدينة البيض

 13077 عين النقد على الرواية الجديدة 

 14381 عين ماضي... مهدالطريقة التيجانية

 11200 عين ماضي: تاريخ, تراث, أصالة : روبورتاج مصور 

 13851 عيوب الكالم في التراث اللغوي العربي

قطوف من الشعر و عناقيدعيون :   13795 

  -كتاب الطعام  -كتاب الحوائج   -عيون األخبار : كتاب اإلخوان 

فهارس الكتاب : المجلد الثاني -كتاب النساء    
5904 

  -كتاب السؤدد  -كتاب الحرب  -عيون األخبار : كتاب السلطان 

د  كتاب العلم و البيان : المجل -كتاب الطبائع و األخالق المدمومة 
 األول

5903 

عيون على الجامعة : روبورتاج مصور حول الدور النقابي 
 للمنظمات الطالبية داخل الجامعة

14612 

 9827 غادة أم القرى و قصص أخرى 

 13972 غجرية : مجموعة شعرية

 8112 غرام سوان 

 5528 غرامي صحيح في مصطلح الحديث 

رواية غرائب األحوال في حياة الشيخة زهو البال :   12456 

 7851 غرائب اللغة العربية

ه) : دراسة لغوية388غريب الحديث ألبي سليمان الخطابي (ت  14079 

 L'infante maure : Roman 10293 = غريبة الثلج و الرمال : رواية

غزليات الشعراء العرب : امرؤ القيس، جميل بثينة، عمر بن أبي 
 .....ربيعة

4780 

المسلسالت التركية للفضائيات العربية وتأثيرها على المجتمع غزو 
 الجزائري 

13275 

 10290 غفوة حواء : رواية

 5319 غواية سيدوري : قراءات في شعر محمود درويش 

 5512 فاعلية اإلتصاالت التربوية في المؤسسات التعليمية 

اللغوي // فاعلية القراءات القرانية في التصحيح و التيسير 
دراسة داللية // بالغة   -االعجاز الصوتي في القران الكريم 

 = الصورة القرانية و تجلياتها, التواصلية : العدد الثالث

altawassolia 

14026 

فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر عند محمود حسن إسماعيل : 
 دراسة نصية للتوابع

4580 

 4297 فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء

 fantine 14964 = فانتين

 9415 فاوست

 10856 فتاة القيروان

فتاوى الشيخ العالمة أحمد حماني رئيس المجلس اإلسالمي األعلى 
 بالجزائر : المجلد األول 

14256 

فتاوى الشيخ العالمة أحمد حماني رئيس المجلس اإلسالمي األعلى 
 بالجزائر : المجلد الرابع 

12971 



العربيةفتاوى في   4979 

 10868 فتح األندلس

 7076 فتح المتولى في شرح شواهد الشريف ابن يعلى

 11190 فتنة السرد و النقد 

 7462 فتنة الكلمات

 11477 فجوات الماء : " مقام الحسرة ": نصوص إبداعية 

 14246 فراشات الماء : شعر

كتاباتهفرانز فانون : بعض مالمح الشخصية الجزائرية في   9842 

 7629 فرانز فانون و الثورة الجزائرية 

 7852 فرائد اللغة في الفروق 

: دراسة في السياسات و  1958-1954فرنسا و الثورة الجزائرية 
 الممارسات

12877 

 8387 فصو ص الحكم : بحث

 8639 فصوص التيه : رواية 

 8546 فصوص الحكم : الجزء الثاني 

 4259 فصوص الحكم : بحث

 9115 فصول اللسانيات االجتماعية 

 13498 فصول في التربية اإليمانية

 6133 فصول في الداللة : ما بين المعجم والنحو

 8588 فصول في السيميائيات 

 9839 فصول في علم الداللة 

 9840 فصول في علم اللغة التطبيقي : علم المصطلح وعلم األسلوب

 11975 فصول في فقه العربية 

 15231 فصول في فقه اللغة العربية 

 6332 فصول من األدب المقارن 

 4549 فصول و مقاالت لغوية

فضاء المتخيل و رؤيا النقد : قراءات في شعر عبد هللا رضوان و 
 نقده 

4533 

 9785 فضاء المدينة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي

 6592 فضاءات في األدب العربي القديم 

التقويم في تحسين كفاية فهم النصوص : دراسة حالة "السنة فضل 
 "األولى متوسط

14090 

فضل التقويم في تحسين كفاية فهم النصوص" السنة األولى متوسط 
أنموذجا -"   - 

13247 

 9906 فضل الليل على النهار : رواية 

 14184 فعالية الصحافة المكتوبة في توجيه الرأي العام : جريدة الشروق

 9391 فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعني في النص القرآني 

 9392 فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعني في النص القرآني 

فعالية تقنيات التعبير الكتابي في تنمية األداء التعبيري لدى تالميذ  
 - أنموذجا -السنة أولى متوسط 

12940 

ية اآلداء التعبيري لدى تالميذ  فعالية تقنيات التعبير الكتابي في تنم
أنموذجا -أولى متوسط - 

15064 



فعالية نظام اإلعارة من خالل آراء األساتذة و الطلبة : دراسة  
جارية و علوم التسيير ميدانية بمكتبة معهد العلوم اإلقتصادية و الت

 بجامعة المدية
11230 

 12556 فقه التربية : مدخل إلى العلوم التربوية

ة فقه اللغ  15004 

 8302 فقه اللغة العربية

 6202 فقه اللغة المقارن 

 5933 فقه اللغة في الكتب العربية

 5256 فقه اللغة و أسرار العربية

 5264 فقه اللغة و أسرار العربية

 5259 فقه اللغة وسر العربية : الجزء األول

 5260 فقه اللغة وسر العربية : الجزء الثاني

تلمسان و السلطة الزيانيةفقهاء   9925 

 13451 فكر كارل ماكس : الجزء الثاني

 : Pensee et societes = فكر و مجتمع : العدد الحادي عشر

n° 16 
11734 

 °Pensee et societes : n = فكر ومجتمع : العدد السادس عشر

16 
11735 

 12070 فكرة األسطورة وكتابة التاريخ 

وفية و موقف أهل السنة منهمفالسفة اإلسالم و الص  13125 

 13105 فلتكن األرض.. ما تكتبينه : مقاالت و نصوص شعرية 

 11817 فلسفة أبي العالء المعري 

 12771 فلسفة اإللتزام في النقد األدبي : بين النظرية والتطبيق 

 7767 فلسفة اإليقاع في الشعر العربي

التطورفلسفة البالغة : بين التقنية و   12770 

 14871 فلسفة التاريخ في الدراما التاريخية

 5283 فلسفة التاريخ و الحضارة في الفكر العربي : دراسة عقالنية نقدية

 14542 فلسفة التأويل : المخاض و التأسيس و التحوالت 

 10558 فلسفة الجمال في النقد األدبي : مصطفى ناصف نموذجا

الكالمفلسفة الصمت و   10099 

 9676 فلسفة العقل عند دونالد ديفيدسون

 7927 فلسفة اللغة 

 Philosophy of language 9375 = فلسفة اللغة

 12473 فلسفة اللغة عند الفارابي

 9215 فلسفة اللغة و المنطق : دراسة في فلسفة ستراوسن 

 11969 فلسفة المجاز بين البالغة العربية و الفكر الحديث

 9102 فلسفة الموت عند الصوفية 

 9103 فلسفة الموت عند الصوفية 

 9208 فن األسلوب : دراسة و تطبيق عبر العصور األدبية

 12342 فن اإللقاء

 6314 فن اإللقاء : بين النظرية و التطبيق

 11488 فن اإلنشاء : اإلبداعي و الوظيفي



 9637 فن البالغة 

اإلبتدائية الثالثة األولىفن التدريس : في الصفوف   8701 

 12705 فن الترجمة 

 Le = فن الترجمة : من الفرنسية إلى العربية و بالعكس

complet guide en traduction pour les étudiant et 

débutants 

9579 

 11463 فن الترجمة اإلعالمية : في وسائل االتصال الجماهيري 

والرقميفن التصوير الفوتوغرافي   7635 

 13428 فن الخطابة : إكتساب الثقة

 12608 فن الخطابة بين العهدين الجاهلي و األموي 

 9373 فن الدراسة 

 12205 فن الرباعي : مختارات من الرباعيات الفارسية

 5389 فن الرقوش في الشعر األندلسي : العصر الغرناطي نموذجا

وذجا فن السيرة في العربية : عصر المأمون نم  13599 

فن السيناريو في قصص القرآن : حوار فكري و حضاري جديد  
 في النص 

5049 

 11938 فن الشعر 

 10584 فن الشعر في ديوان األلحان 

 6481 فن القص في النثر األندلسي 

 4211 فن القص في النظرية و التطبيق

 14719 فن القصة 

 14847 فن القصة عند محمد عبد الحليم عبد هللا

 6330 فن القول بين البالغة العربية وأرسطو

 11487 فن الكتابة 

 15139 فن الكتابة الصحيحة : قواعد اإلمالء

 11585 فن الكتابة و أشكال التعبير

 8109 فن الكتابة و التعبير 

 10002 فن الكتابة و التعبير 

 12774 فن الكتابة و التعبير 

 8155 فن الكالم 

المسرح فن   8063 

 9012 فن المقال عند الشيخ البشير اإلبراهيمي

أنموذجا -فن المقال في العصر الحديث : األدب المهجري   - 11865 

 5494 فن المقال في ضوء النقد األدبي

 10755 فن المقالة 

 14718 فن المقالة 

نماذج  -تطبيقات  -فن المقالة : أصول نظرية   4368 

أدب القرشي فن المقالة في   11373 

 7964 فن المقالة و الخاطرة 

 14124 فن المقامات في األدب العربي

 11496 فن النثر الحديث : تحليل مقاالت وقصص قصيرة : الجزء األول

 11495 فن النثر الحديث : تحليل مقاالت وقصص قصيرة : الجزء الثاني



 5704 فن الوصف في الشعر الجاهلي 

الخبر و المقال الصحفي : نظريا و عمليا فن كتابة   4172 

 13380 فن كتابة القصة 

 10028 فندق األحالم الوردية : مسرحية 

فنون األدب : دراسة تطبيقية للشعر في عصوره المختلفة و المقال 
 و القصة القصيرة

11493 

 11492 فنون األدب الحديث : بين األدب الغربي و األدب العربي

األدب العالميفنون   10420 

 12047 فنون األدب المعاصر بين النزعة الواقعية و التجربة و التأملية 

 5690 فنون الكتابة األدبية لطلبة الثانوية الدولية 

البرامج التعليمية -المقدمات  -األهمية  -فنون اللغة : المفهوم   6278 

المضامين و فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب : 
 الخصائص األسلوبية : الجزء الثاني

9274 

فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب : المضامين و 
 الخصائص األسلوبية: الجزء األول

9273 

 11601 فنون النثر في األدب العباسي

 10403 فنون النص و علومه 

 5775 فنون بالغية

األندلسفنية شعر المدح النبوي في   9160 

 9161 فنية شعر المدح النبوي في األندلس

 8533 فهارس العقد الفريد : الجزء التاسع

فهارس تهذيب اللغة : ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري: 
 الجزء السابع عشر 

14876 

 4320 فهارس شرح الكافية الشافية : الجزء الخامس

بن السراج المتوفى سنة فهارس كتاب األصول في النحو ألبي بكر  
هـ316  

6680 

فهارس نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها  
 لسان الدين بن الخطيب : الجزء الحادي عشر 

5209 

 Catalogue:Education 7450 = فهرس التربية

فهرس تحليلي لجزء من الرصيد باللغة العربية لمكتبة المركز  
بالمديةالجامعي الدكتور يحي فارس   

9682 

فهرس تحليلي باللغة العربية لجزء من رصيد الكتب لمكتبة 
المدية -متوسطة ثالثة الدوائر   - 

8333 

 10943 فهم اإلستعارة في األدب : مقاربة تجرببية تطبيقية 

 9071 فهم الطفولة المبكرة : قضايا ومسائل جدلية 

الجزائرية بين التنظير و فهم المنطوق في المدرسة اإلبتدائية 
" تعليمية اللغات -انموذجا  -الممارسة : السنة الخامسة   " 

14507 

فهم المنطوق وعالقتة باالكتساب اللغوي في المرحلة االبتدائية 
 السنة الثانية انموذجا

10954 

 10661 فواصل في الحركة األدبية و الفكرية الجزائرية 

 13507 فوانيس األمل : مجموعة قصصية

فوائد فى مشكل القرآن : لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن 
 عبدالسالم 

7693 



فوائد فى مشكل القرآن : لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن 
 عبدالسالم 

7694 

77فورتران   12888 

فوضى اإلبدال في النقد العربي المعاصر : بحث في الواقع و 
 اآلفاق

8984 

الحواس : رواية فوضى   14202 

فلسفته  -آثاره  -فولتير : حياته   13537 

 10762 فى علم اللغة التقابلى : دراسات نظرية

فى نظرية األدب : من قضايا الشعر و النثر فى النقد العربى القديم: 
 الجزء األول 

14550 

 5253 في أثر المتنبي بين اليمامة و الدهناء 

 13330 في أدب المرأة 

أساسيات اللغة العربية : الكتابة اإلمالئية و الوظيفيةفي   14703 

 13915 في أصوات العربية : دراسة تطبيقية

 12068 في أصول الحوار وتجديد علم الكالم

 11774 في أصول اللغة و النحو

 8299 في أصول النحو

 5623 في آفاق الكالم و تكلم النص 

 6002 في اقتصاديات التعليم

األدب اإلسالمي و األموي في   12311 

 5807 في األدب األندلسي

 12811 في األدب األندلسي

 12820 في األدب األندلسي

 14709 في األدب األندلسي : بحوث في نقد الخطاب اإلبداعي 

 9652 في األدب الجاهلي 

 11192 في األدب الجاهلي : دراسات ونصوص

تاريخا و أنواعا و قضايا وأعالمافي األدب الجزائري الحديث :   4308 

 8609 في األدب الجزائري الحديث : تاريخا..وأنواعا.. وقضايا.. وأعالما

 5713 في األدب الحديث و نقده : عرض و توثيق و تطبيق 

المسرح -في األدب العالمي : األدب المقارن   5435 

 5436 في األدب العالمي : الشعر 

السيرة -العالمي : القصة و الرواية في األدب   5437 

 12819 في األدب العباسي

 4730 في األدب العباسي : الرؤية و الفن

 5769 في األدب العباسي و األندلسي : دراسات و نصوص

 12823 في األدب العربي : من القرن الرابع حتى القرن السابع 

 11549 في األدب الفلسفي 

القديم في األدب   6455 

 14752 في األدب المصري 

 في األدب المقارن : دراسات في نظرية األدب و الشعر القصصي
= comparative literature : studies in the theory of 

literature and narrative poetry 

13556 



 14426 في األدب المقارن : دراسات نظرية وتطبيقية 

للتطبيق  في األدب المقارن : مقدمات  13437 

 9022 في األسلوب األدبي

 8294 في األمن اللغوي 

في اإلنصاف بين المشرق والمغرب : قطعة من مسالك األبصار 
 في مماليك األمصار 

6889 

 13158 في البحث عن لؤلؤة المستحيل

 6000 في البدء يكون الصدق : في حكمة الصادقين و الصادقات 

علم البديعفي البالغة العربية :   7415 

 14271 في البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية : آفاق جديدة 

 14274 في البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية : آفاق جديدة 

 14548 في التذوق األدبي : النص الشعري : تحليل وتقويم 

 7467 في الترجمة : من اإلنجليزية الى العربية

 de la traduction 8690 = في الترجمة

 5533 في التصحيح اللغوي و الكالم المباح

 10971 في التلقي األدبي : نحو تصور جديد للقراءة

 6247 في التناص الشعري 

 4512 في التنمية اللغوية و التطور النفسي للفرد 

 13695 في التواصل اللساني الشفوي و الكتابي: دراسة تحليلية مقارنة

الجدل الثقافي : قضايا شائكةفي   11023 

 14721 في الحداثة و ما بعد الحداثة : دراسات و تعريفات 

 11449 في الحداثة والخطاب الحداثي

2في الحياة األسالمية : أصول الشريعة األسالمية و أحكامها : ج  6972 

 8595 في الحياة اإلسالمية : حول العقائد و الرساالت : الجزء األول 

الحياة األسالمية : نظام المعامالت اإلقتصادية واإلجتماعية   في
3ج.  

8596 

في الدراسات القرآنية واللغوية : اإلمالة في القراءات واللهجات 
 العربية

11500 

 11160 في الدراسات المقارنة التطبيقية 

في الرواية و القصة و المسرح : قراءة في المكونات الفنية و  
السردية الجمالية   

9095 

 12088 في الشعر الحديث و المعاصر 

 15101 في الشعر الشعبي المعاصر 

 14529 في الشعر الصوفي : الحالج أنموذجا

 12816 في الشعر العباسي 

 9971 في الشعر العباسي نحو منهج جديد

 12754 في الشعر العربي الحديث : مدرسة أبولو نموذجا 

تطبيقاتهفي الصرف و   14281 

في الصوتيات العربية والغربية : أبعاد التصنيف الفونيتيقي ونماذج 
 التنظير الفونولوجي 

8955 

 9780 في الصوتيات الفيزيولوجية و الفيزيائية 

 7257 في الطريق : مجموعة قصصية 



 5620 في الطريق إلى النص

الحداثة  في العروض و الشكل البصري : قراءة تناصية في 
 الشعرية العربية

9405 

في العروض و القافية : دراسة حول الشعر العمودي و شعر 
 التفعيلة

4240 

 7419 في العالقة بين الشعر المطلق و اإلعجاز القرآني 

 9104 في الفكر الصوفي : قضايا و مناقشات

 8718 في القراءة 

س العربي في اللسانيات التداولية : مع محاولة تأصيلية في الدر
 القديم

8727 

 9507 في اللسانيات التطبيقية 

 12900 في اللسانيات العامة : تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها 

 9565 في اللسانيات العربية المعاصرة

 14273 في اللسانيات العربية المعاصرة : دراسات و مثاقفات 

 13978 في اللسانيات ونحو النص

الكوفيينفي اللغة عند   5931 

 5765 في اللغة و األدب 

 6681 في اللغة و األدب : دراسات و بحوث الجزء األول

 6682 في اللغة و األدب : دراسات و بحوث الجزء الثاني

 12251 في اللغة والحاسوب : الترجمة وتدقيق اإلمالء بين اإلنسان واآللة

 7484 في اللغويات : بحوث و تحقيقات 

المعجمية والمصطلحيةفي   11224 

 5473 في المعنى : مباحث داللية معرفية

 8310 في المناهج اللغوية و إعداد األبحاث

 8318 في المناهج اللغوية و المنهجية

 7888 في النثر العباسي : القرن الرابع و ما بعده 

 12096 في النثر العربي : قضايا و فنون و نصوص

التطبيقي : تطبيق المعرفة النحوية في أشكال وظيفية في النحو 
 عملية من خالل النصوص 

7028 

في النحو العربي : دروس و تطبيقات لطالب اإلعدادية و الثانوية 
 و المعاهد و الجامعات 

4182 

 12593 في النحو المقارن بين العربية و العبرية

 14282 في النحو وتطبيقاته

دراسات أسلوبية إحصائيةفي النص األدبي :   14270 

 7772 في النص األسالمي و األموي : دراسة تحليلية 

في النصوص الجاهلية : مظاهر الحضارة اإلقتصادية و  
 اإلجتماعية العربية

6013 

 14145 في النظرية األدبية و الحداثة 

 9417 في النظرية السردية : رواية الحي الالتيني : مقاربة جديدة 

النفاق اإلسرائيلي : قراءة في المشهد والخطابفي   6927 

 12314 في النقد األدبي

 12824 في النقد األدبي



 8220 في النقد األدبي : جدليات و مرجعيات 

 13085 في النقد األدبي : دراسة 

 5985 في النقد األدبي وما إليه 

 10011 في النقد التطبيقي

المقارنفي النقد التطبيقي و   14929 

 12066 في النقد الحديث : دراسة في مذاهب نقدية حديثة و أصولها الفكرية

 14560 في النقد العربي القديم و نصوص نقدية

 14272 في النقد اللساني : دراسات و مثاقفات في مسائل الخالف

 11173 في النقد اللغوي : دراسة تقويمية

 10000 في النقد و النقد األلسني

 Death Comes as the End 13528 = في النهاية يأتي الموت

 8300 في النهوض باللغة العربية

 10694 في انتظار النبي : قصص 

 15014 في إيقاع الشعر العربي

 12025 في إيقاع شعرنا العربي و بيئته

 13128 في بالدي الجميلة 

النص العذري في بالغة الضمير و التكرار : دراسات في   7138 

 7861 في بنية الشعر العربي المعاصر

 7169 في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر

 5406 في تاريخ األدب الجاهلي 

 10456 في تاريخ األدب العربي الحديث

 6718 في تاريخ المغرب واألندلس 

في تحقيق النص : أنظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقيق  
 المخطوطات العربية 

14336 

 15001 في تحليل الخطاب الشعري : دراسة سيميائية

 4582 في تداولية الخطاب األدبي : المبادئ واإلجراء

 6859 في حداثة النص الشعري : دراسات نقدية 

 8053 في خصوصية وحدة األدب العربي : العوامل و المظاهر 

 14108 في رحاب اللغة العربية

سبيل التاج : و هي خالصة رواية تمثيلية للكاتب الفرنسي  في 
 الشهير فرانسوا كوبيه 

7586 

في سبيل الحضارات : مع مقدمة من المؤلف خاصة للطبعة 
 العربية

12842 

 14245 في سفر الكلمات : شموع فلسطينية و دراسات أخرى 

 11052 في صحبة أبي العالء : بين التمرد و االنتماء 

صحبة األدب القديم في   5643 

 6575 في ظل اإلسالم 

 11045 في ظالل قرطا : رواية 

 14105 في عالم النص و القراءة 

 13952 في علم الداللة 

 13340 في علم الصرف 

 10199 في علم الكتابة



 11798 في علم اللغة 

 13994 في علم اللغة 

 15134 في علم اللغة التقابلي : دراسة تطبيقية

علم اللغة العام في   5930 

 5932 في علم اللغة عند العرب و رأى علم اللغة الحديث

 6325 في علمي العروض و القافية 

 Studies On The = في علوم القرآن : دراسات و محاضرات

Qur'an 
6442 

 4556 في فقه اللغة وقضايا العربية

 14138 في فلسفة البالغة العربية : علم البيان

فلسفة البالغة العربية : علم المعاني في   14137 

الغربية -اإلسالمية  -في فلسفة الحضارة : اليونانية   11621 

 10863 في فلسفة اللغة 

 14724 في فلسفة النقد

 13588 في لغة القصيدة الصوفية 

 9157 في ماهية اللغة و فلسفة التأويل

عدد من النصوص  في مشكالت السرد الروائي : قراءة خالفية في 
 و التجارب الروائية العربية و العربية السورية: دراسة 

14778 

 12815 في مصادر األدب 

 11458 في معرفة الخطاب الشعري : داللة الزمان و بالغة الجهة 

 7234 في مكان نسكنه في زمان يسكننا 

 12707 في مناهج البحث و تحقيق النصوص

السرديفي مناهج تحليل الخطاب   12839 

 14974 في منزل الوحي 

 13775 في نظرية األدب

في نظرية األدب : من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي 
 الحديث: الجزء الثاني 

14556 

في نظرية األدب : من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القديم: 
 الجزء الثاني

14552 

إتجاهات معاصرةفي نظرية الترجمة :   12933 

في نظرية النقد : متابعة الهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد  
 لنظرياتها 

14116 

 6558 في نقد الشعر العربي المعاصر : دراسة جمالية 

 4386 في نقد النحو العربي

1فيجوال بيسك   7111 

2فيجوال بيسك   7110 

 4422 فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي

 7910 فيض الخاطر : مجموعة قصص : الجزء األول 

 7911 فيض الخاطر : مجموعة قصص : الجزء الثاني 

فيلم وثائقي مصور بعنوان "اول براعم الربيع العربي" : الثورة  
 التونسية

9440 

 5721 قاب دم و إنتظار : شعر



 8840 قابيل و هابيل : حوار بين الخير و الشر

الحكائية في السيرة الشعبيةقال الراوي : البنيات   15240 

 10030 قال محمد بلقاسم خمار في الوطن : الجزء األول 

 10031 قال محمد بلقاسم خمار في الوطن : الجزء الثاني 

 15114 قالت اإلشارات : قصص 

 13224 قالت لي السمراء 

 13495 قامات من دوائر متناقضة 

إنكليزي -قاموس : عربي   = Arabic English Dictionary 15013 

 6266 قاموس األدب العربي الحديث 

 14758 قاموس األسماء العربية والمعربة : وتفسير معانيها 

قاموس األضداد الكبير : أشمل قاموس بألفاظ األضداد التي يعاكس 
 A comprehensive dictionary of = ...بعضها بعضا

antonyms... 

10210 

 13768 قاموس التحليل الصرفي : تصريف األفعال

 Dictionary of dicrete = قاموس التراكيب المتقطعة

structures 
5610 

 8105 قاموس السرديات

فرنسي-قاموس الطالب : عربي   = Dictionnaire d'élève : 

Arabe-Français 
15008 

عربي -فرنسي -قاموس الطالب : فرنسي  = Dictionnaire 

d'éléve : Français- Français- Arabe 
8179 

عربي-فرنسي / فرنسي  -قاموس الطالب المزدوج : عربي   = 

dictionnaire d'éléve français-arabe/arabe-français 
8183 

عربي-قاموس المصطلحات اإلعالمية : انجليزي  = A 

dictionary communication terms : English - Arabic 
12391 

إنجليزي-قاموس الهدف : عربي  = The target dictionary : 

English-Arabic 
12729 

 14714 قاموس جبران خليل جبران 

 The = قاموس دار العلم : غرينوود للمصطلحات التربوية

green wood- dar el ilm : dictionary of education 
13614 

ص -إفرنسي ( اللغة الكتابية ) : الجزء األول أ  -قاموس عربي   = 

Dictionnaire Arabe - Français ( langue ecrite) 

tome premier 

11355 

ي-إفرنسي ( اللغة الكتابية ) : الجزء الثاني ض -قاموس عربي   = 

Dictionnaire Arabe - Français ( langue écrite ) 

tome second 

11356 

محادثة ) يحتوي على -آداب -فرنسي : (لغة -قاموس عربي 
مدخل و استعماالتها في األداب و المحادثة 20000  ... = 

Dictionnaire Arabe Français ( langue, lettres, 

conversation ) contenant 20000..... 

8510 

-قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص : عربي 

فرنسي -نجليزيإ  
8617 



إنجليزي-قاموس مصطلحات العلوم الزراعية : عربي  = A 

Dictionary of Agricultural et Allied 

Terminology:Arabic- English 

11446 

عربي -قاموس مصطلحات الفالحة : فرنسي   7330 

-إنجليزي-د األدبي المعاصر : عربيقاموس مصطلحات النق

رنسيف  = Dectionnaire des termes critque litteraire 

contemporain 

9483 

إنجليزي -قاموس نوبل : عربي   = Nobel dictionary 13756 

عربي -إنجليزي / إنجليزي  -قاموس نوبل المزدوج : عربي   = 

Nobel dictionary : bilingual english - arabic / 

arabic - english 

13216 

معاهدات   -نصوص قانونية  -قانون اآلثار : اجتهادات قضائية 
 دولية

8004 

 8698 قانون الضمان األجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية 

م 1974 -م648قبرص من معاوية إلى أجاويد :   6134 

سولقبسات من الر  13335 

 13336 قبسات من الرسول

قديم ال يموت و جديد ال يعيش : أراء نقدية صريحة في الحداثة و  
 الشعر والمجتمع 

12384 

 6977 قذائف الحق 

 10437 قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي

موقف  -مالمحها  -قراءات النحاة األوائل في الميزان : مصادرها 
 العلماء منها 

14377 

قراءات سيكولوجية في روايات و قصص عربية : رؤى و  
 انطباعات 

11909 

 4375 قراءات في أدب العربية : الجزء االول

 4376 قراءات في أدب العربية : الجزء الثاني

 10804 قراءات في الخطاب الهرمنيوطيقي

 9306 قراءات في الشعر األندلسي 

 13317 قراءات في النقد و األدب

 7992 قراءات في علم اجتماع األدب

 5684 قراءات في علم اللغة 

 14021 قراءات في مشروع محمد أركون : أعمال ندوة 

 8221 قراءات نقدية

 11595 قراءات نقدية

 6412 قراءات و أصوات 

 15281 قراءات و رؤى في النقد و األدب عند العرب

النظريات األجنبيةقراءة اآلخر : القصيدة العربية و   14438 

 12192 قراءة األدب عبر الثقافات

 14986 قراءة الرواية : مدخل إلى تقنيات التفسير

 5987 قراءة الرواية : نماذج من نجيب محفوظ 

 12552 قراءة النص : دراسة في الموروث النقدي

 6469 قراءة النص األدبي : مدخل و منطلقات



 12817 قراءة النص الشعري 

 12751 قراءة النص الشعري الحديث والمعاصر

 6639 قراءة النص الشعري لغة و تشكيال : نزار قباني نموذجا تطبيقيا 

قراءة النص و سؤال الثقافة : استبداد الثقافة و وعي القارئ  
 بتحوالت المعنى 

15292 

المعاصرقراءة الوعي األدبي : دراسات تحليلية في األدب العربي   4506 

 6559 قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي 

ألمل دنقل  -الخيول  -قراءة داللية لقصيدة   8250 

 12772 قراءة في أدب توفيق الحكيم

 7595 قراءة في األدب االسالمي واألموي

 10741 قراءة في األدب الحديث : بحوث و مقاالت 

ن األدب القصصي و قراءة في األدب العربي الحديث : نماذج م
 المسرحي

6338 

 9968 قراءة في النص الشعري و النقدي

 9540 قراءة في ديوان فارس القوافي من شعر علي عبد الواحد حرز هللا 

 4448 قراءة في مصادر اللغة العربية

 8193 قراءة في نصوص الحداثة و ما بعد الحداثة 

الجسد للروائية قراءة للواقع و الشخصيات في رواية ذاكرة 
 الجزائرية أحالم مستغانمي 

11388 

 5371 قرأت لك من عيون الكتب

 13265 قرآن كريم : جزء عم 

 la part du mort : roman 9909 = قسمة الميت : رواية

 13223 قصائد 

 13339 قصائد أميركا : شعر

 5892 قصائد من ذهب : روائع من قصائد الشعر الخليجي النبطي

 10862 قصائد و شعراء : أشعار و تجليات

 13355 قصة اإلعراب : األدوات 

قصة اإلعراب : كتاب في النحو والصرف لجميع المراحل  
وإعراب الجمل -التصريف-الحروف-األفعال-التعليمية: األسماء   

13354 

 11384 قصة سليمان عليه السالم "سورة النمل" مقاربة سيميائية 

 a tale of two cities 10312 = قصة مدينتين

 7188 قصة هاروت و ماروت في ميزان المنقول و المعقول 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : االسعودية 
 اإلمارات العربية المتحدة 

12859 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : الجزائر 
 تونس 

12777 

حضارات العربية بين األمس و اليوم : القبائل  قصة و تاريخ ال
 العربية موريتانيا الصومال جيبوتي

12776 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : الكويت  
 البحرين

12338 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : اليمن عمان 
 األردن 

4208 

العربية بين األمس و اليوم : سوريا قصة و تاريخ الحضارات   14092 



قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : شعراء  
 العرب و أدباؤهم(العصر العباسي و عصر النهضة) 

13312 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : شعراء  
 العرب و أدباؤهم(من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي)

13313 

)  2قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : لبنان(

 من الحرب العالمية األولى الى بداية الجمهورية الثانية
11658 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : ليبيا  
 السودان المغرب

12337 

 7740 قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : مصر

 12145 قصر البخاري "تاريخ وآثار" : ربورتاج مصور 

 13899 قصر الشوق 

قصص األطفال بالجزائر : دراسة في األدب الجزائري الموجه  
 لألطفال

9348 

قصص األمثال و روائع األشعار العربية : لكل مثل قصة نسيت و 
 عبرة بقيت 

6803 

 4309 قصص االنبياء 

 7664 قصص األنبياء 

األنبياء قصص   7665 

 8612 قصص األنبياء 

 7648 قصص األنبياء : لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب 

 7618 قصص القرآن 

 7619 قصص القرآن 

 14394 قصص الهواجس و األسرار الصغيرة 

 11514 قصص خارج السياق : مجموعة قصصية 

 11411 قصص شعبية : قصص 

 12834 قصص صفيح و مرايا

 4209 قصصنا الشعبى من الرومانسية إلى الواقعية 

 8658 قصيدة " اإللياذة الشعبية " ليحي بختي: دراسة أسلوبية 

 6830 قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني

 13853 قصيدة النثر

 15165 قصيدة النثر العربية : أو خطاب األرض المحروقة 

النثرية : دراسة أسلوبية قصيدة " أمير قصيدة النثر بين الشعرية و 
 من المطر، وحاشية من الغبار" لمحمد الماغوط أنموذجا 

11272 

 8640 قضاة الشرف : رواية 

 10987 قضايا أدبية 

 6515 قضايا أدبية و مذاهب نقدية

 4508 قضايا اإلبداع الفني : دراسات تحليلية في النقد العربي القديم 

الدرس اللغوي : في اللسان العربي قضايا التشكيل في   11651 

 9826 قضايا التلقي في المدرسة األمريكية

 6024 قضايا الحبس و اإلعتقال : في الفقه اإلسالمي

 6025 قضايا الحبس و اإلعتقال : في الفقه اإلسالمي

 12197 قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني



رن العشرينقضايا الرواية العربية في نهاية الق  12124 

 7544 قضايا الشعر المعاصر 

 9218 قضايا العالم العربي

 10860 قضايا العصر في أدب أبي العالء المعري : الجزء االول 

 10859 قضايا العصر في أدب ابي العالء المعري : الجزء الثاني 

 6221 قضايا اللغة العربية المعاصرة

النظرية و التطبيق : ندوة الصورة و قضايا النقد األدبي : بين 
2009مارس  19-18الخطاب   

7101 

 12897 قضايا النقد العربي : قديمها و حديثها 

قضايا النقد و الحداثة : دراسة في التجربة النقدية لمجلة (شعر) 
 اللبنانية

4485 

 7958 قضايا بالغية

 7624 قضايا تربوية معاصرة 

1945قضايا عصرنا منذ   7617 

 7660 قضايا في الدرس اللغوي 

 12542 قضايا في اللغة و اللسانيات و تحليل الخطاب

 12410 قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسها 

 13778 قضايا في علم اللغة التطبيقي

 7789 قضايا في معالجة األبنية اإلعرابية والداللية 

 10576 قضايا لغوية و مسائل في التعليمية

 14177 قضايا معاصرة في التعليم العالي 

 14178 قضايا معاصرة في التعليم العالي 

 6252 قضايا نحوية : بين التنظير و اإلستخدام اللغوي 

 10740 قضايا و إتجاهات األدب المقارن

 Issues and views in the : قضايا و آراء في التربية الخاصة 

special education 
4968 

 5355 قضايا و شخصيات صوفية

 5356 قضايا و شخصيات صوفية

 7153 قضايا و مواقف

قضية الحذف في الجملة اإلسمية بين النحو العربي و النظرية 
 التوليدية التحويلية

12297 

الجاحظ أنموذجاقضية اللفظ و المعنى عند البالغيين القدامى :   10545 

قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب : من األصول 
ه  7إلى القرن   م 13-

7803 

قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب : من األصول 
م 13-ه 7إلى القرن   

7804 

 13328 قطب األئمة أطفيش : العلم و العمل لصالح الجماعة و الوطن 

المحيط : قاموس لغوي ميسرقطر   5068 

 5754 قطوف أدبية : من ثمار العربية

 6570 قطوف المواسم الراحلة 

 4587 قطوف بالغية

 6255 قطوف دانية : من األدب و اإلمالء و التعبير



 11870 قطوف دانية : نزهة األدباء في رياض القدماء

 7656 قطوف من أزاهير العربية

العربقطوف من بالغة   7478 

 4800 قل فدل : سباعيات

 13890 قلب الليل 

 11084 قلب و سكين و زنبقة : قصص قصيرة

قلق اال نفصال على االسرة لدى طلبة سنة اولى جامعي المقمين 
 CD+بمراكز اال يواء 

8623 

 12889 قلوب في مهب الريح

 13499 قلوب ورقائق

دراسات تطبيقية قمم و نماذج من األدب العربي الحديث :   8041 

:  2011قناة الجزيرة اإلخبارية وتغطيتها اإلعالمية للثورة الليبية 

 تحليل مضمون
10685 

 8722 قناة طيور الجنة والطفل : تحليل مضمون أناشيد طيور الجنة 

 10924 قناديل منسية : المجموعة الشعرية

 4562 قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث

: المناهج و الطرق و   1البحث العلمي و اإلجتماعي قواعد 
 األدوات

4494 

: التصميم و التنفيذ التجريبي 2قواعد البحث العلمي و اإلجتماعي   4495 

 13346 قواعد البيانات 

 9456 قواعد التبعية : ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي

سالميقواعد التبعية : ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإل  9457 

قواعد التوجيه النحوية األصولية عند إبن األنباري : اإلنصاف في  
 المسائل الخالف 

12606 

 5149 قواعد الربط وأنظمته في العربية ونظريات الربط اللغوية الحديثة

 Rules of writing 13027 = قواعد الكتابة

 13993 قواعد الكتابة العربية

العربية واإلنشاء قواعد الكتابة   6521 

 6505 قواعد الكتابة و الترقيم

 : قواعد اللغة اإلنجليزية العملية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
Practical English Grammar for English language 

Learners 

15093 

 = قواعد اللغة اإلنجليزية و تشكيل الجمل لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

English Grammar and Forming Sentences for 

English Language Learners 

15094 

 4653 قواعد اللغة اإلنكليزية

 12077 قواعد اللغة العبرية

 7071 قواعد اللغة العربية

 14681 قواعد اللغة العربية

 12439 قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية

شامل مع أمثلة قواعد اللغة العربية : شرح  5477 

 4184 قواعد اللغة العربية للمتقدمين 



قواعد اللغة العربية و إعراب شواهدها حسب منهج الكواكب  
 ...الدرية على متممة األجرومية إلبن الخطاب

11636 

 9359 قواعد اللغة الفارسية

 8113 قواعد اللهجات العربية الحديثة 

هـ ) : بين   840-775اليماني ( قواعد المنهج عند ابن الوزير 
 النظرية و التطبيق 

4957 

 10250 قواعد المنهج في علم االجتماع

 4547 قواعد النحو العربي

 5163 قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم

 5764 قواعد النحو و الصرف 

 15275 قواعد قراءة اللغة العربية : دراسة نظرية و تطبيقية 

مراحل البحث العلمي : دليل إرشادي في كتابة البحوث و قواعد و 
 إعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه

4416 

 9950 قوافي للحب و الوطن : شعر

 13418 قياس الشخصية 

 11307 قياس النظائر في اصطالح النظرية الخليلية الحديثة

 6992 قيام دولة الموحدين

العربية للسنة الثالثة ثانوي شعبة قيم المواطنة في منهاج اللغة 
 - اآلداب والفلسفة : : النصوص األدبية أنموذجا

9525 

 14962 قيمة التاريخ : دراسة فلسفية 

 14380 كاتب غير عمومي : قصص 

ص -فرنسي : المجلد األول : أ  -كازيمرسكي : قاموس : عربي   

= Le Kazimirski :Dictionnaire Arabe- Français : 

tome premier 

2341 

ي-المجلد الثاني : ض -فرنسي -كازيمرسكي : قاموس: عربي   = 

Le Kazimirski :Dictionnaire Arabe- Français : 

tome second 

2340 

عربي -كانديد : فرنسي   = Candide : Français - Arabe 13155 

 5348 كتاب أسرار البالغة 

القيرواني و يليه كتاب أخبار  كتاب أعالم الكالم البن شرف 
 النحويين للمقرى

12389 

 11479 كتاب األحوال : نصوص إبداعية

 5802 كتاب اإلدغام الكبير 

 7641 كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الدولة العلوية

كتاب األصالة, محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر األسالمي :  
 الجزء األول 

15045 

كتاب األصالة, محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر االسالمي :  
 الجزء الثالث 

15046 

 6225 كتاب األضداد

 6267 كتاب األضداد

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء التاسع 976-هـ 356سنة   

4932 



االصفهاني المتوفي كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين 
مـ : الجزء التاسع عشر 976-هـ 356سنة   

4940 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الثالث 976-هـ 356سنة   

4927 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الثالث عشر 976-هـ 356سنة   = kitab al-aghani 

4936 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الثالث والعشرون 976-هـ 356سنة   = Kitab al-

aghani 

4905 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الثامن 976-هـ 356سنة   

4931 

بي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي كتاب األغاني ال 
مـ : الجزء الثامن عشر 976-هـ 356سنة   

4939 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الثاني 976-هـ 356سنة   

4926 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
الجزء الثاني عشرمـ :  976-هـ 356سنة   = kitab al-aghani 

4935 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الحادي عشر 976-هـ 356سنة   = kitab al-aghani 

4934 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الخامس 976-هـ 356سنة   

4928 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الخامس عشر 976-هـ 356سنة   = kitab al-

aghani 

4908 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الرابع 976-هـ 356سنة   

4944 

اني المتوفي كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفه
مـ : الجزء الرابع عشر 976-هـ 356سنة   = kitab al-aghani 

4907 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الرابع والعشرون 976-هـ 356سنة   = Kitab al-

aghani 

4906 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء السابع 976-هـ 563سنة   

4930 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء السابع عشر 976-هـ 356سنة   

4938 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء السادس 976-هـ 356سنة   

4929 

علي بن الحسين االصفهاني المتوفي كتاب األغاني البي الفرج 
مـ : الجزء السادس عشر 976-هـ 356سنة   = kitab al-

aghani 

4937 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء العاشر 976-هـ 356سنة   = kitab al-aghani 

4933 

متوفي كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني ال
مـ : الجزء العشرين 976-هـ 356سنة   

4941 



كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الفهارس العامة : الجزء الخامس  976-هـ 356سنة 

 والعشرون

4943 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء األول 976-هـ 356سنة   

4925 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الثاني والعشرون 976-هـ 356سنة   

4942 

كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي 
مـ : الجزء الواحد والعشرون 976-هـ 356سنة   = kitab al-

aghani 

4923 

 4262 كتاب األفعال 

 4263 كتاب األفعال 

 6603 كتاب األفعال 

 13470 كتاب األفعال 

 7194 كتاب األلفاظ 

 4724 كتاب األمالي : الجزء األول 

 5232 كتاب اإلمتاع و المؤانسة : الجزء األول

 5233 كتاب اإلمتاع و المؤانسة : وهو مجموع مسامرات في فنون شتى 

التوحيدي : بين سلطة  كتاب اإلمتاع و المؤانسة ألبي حيان 
 الخطاب و قصدية الكتابة : مقاربة تداولية 

14994 

 4947 كتاب األمثال 

 4904 كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر

 7687 كتاب االيضاح 

 5288 كتاب البخالء : الجزء االول 

 5878 كتاب البداية و النهاية : الجزء الثالث عشر

الجزء الحادي عشر كتاب البداية و النهاية :   5877 

 5880 كتاب البداية و النهاية : جزء األول

 5879 كتاب البداية و النهاية : جزء التاسع

 5881 كتاب البداية و النهاية : جزء الخامس 

 5875 كتاب البداية و النهاية : جزء السابع

 5544 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء الثاني

 5545 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء األول

 5543 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء الثالث

 5541 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء الرابع 

 5542 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء الرابع 

 5347 كتاب التعريفات 

 6817 كتاب التلخيص : في معرفة أسماء األشياء: الجزء األول

 6815 كتاب التلخيص : في معرفة أسماء األشياء: الجزء الثاني

كتاب التمرين على البيان و التبيين و كتاب تدريب اللسان على  
ليه  تجويد القرآن و يليه الدرر البهية في بيان القراءة األصلية و ي

الصدور في فتح مسألتي المشكور و يليه فك العقال عن شفاء 
 تصرف األفعال

15017 



كتاب التمرين على البيان والتبيين و يليه تدريب اللسان على تجويد 
القرآن ويليه كتاب أمنية األلمعي ومنية المدعي و يليه عمدة 
 المغرب وعدة المعرب 

6287 

 12807 كتاب التهذيب في أصول التعريب

لجمع بين رأيي الحكيمين : رسالة كتاب ا  7030 

كتاب الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان : مجموعة تشتمل  
 .....على شعر ديني ألبي مدين شعيب و غيره

9428 

 :Kitab Al- Jim = كتاب الجيم : معجم لغوي تراثي

Atraditional language dictionary 
6511 

كتاب الحروف : يبحث في معاني الحروف في اللغة العربية و 
 ...مقابلها في لغات أخرى و يشرحها شرحا وافيا

7032 

 5090 كتاب الحماسة البصرية : الجزء األول

 5092 كتاب الحماسة البصرية : الجزء الثالث

البصرية : الجزء الثاني كتاب الحماسة  5091 

 5089 كتاب الحماسة البصرية : الجزء الرابع 

 7128 كتاب الرد على النحاة 

 12676 كتاب السيبويه : الجزء األول

 4305 كتاب السيبويه : الجزء الثالث

 4307 كتاب السيبويه : الجزء الثاني

 4306 كتاب السيبويه : الجزء الرابع 

السيبويه : الفهارس التحليلية:الجزء الخامسكتاب   4304 

 4604 كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب : الجزء األول

 4605 كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب : الجزء الثاني

 6818 كتاب الصناعتين : الكتابة و الشعر

 7682 كتاب الضاد و الظاء من حروف الهجاء

 6153 كتاب الطبقات الكبير : السيرة النبوية: الجزء األول 

كتاب الطبقات الكبير : الطبقة األولى في البدريين المهاجرين و 
 األنصار: الجزء الثالث 

6145 

كتاب الطبقـات الكبير : الطبقـة الرابعـة من الصحابـة ممـن أسلـم  
سول اللـه  عنـد فتـح مكة و بعـد ذلـك و الخامسـة فيمـن قبـض ر

 صلى عليه وسلم وأهــم أحداث األسنان: الجزء السادس 

6148 

 6135 كتاب الطبقات الكبير : الفهارس 

 6152 كتاب الطبقات الكبير : الفهارس: الجزء الحادي عشر 

كتاب الطبقات الكبير : في البصريين والبغداديين والشاميين و  
 المصريين وآخرين: الجزء التاسع

6155 

كتاب الطبقات الكبير : في الطبقة الثانية من المهاجرين و األنصار 
بعدها:  ممن لم يشهدوا بدرا ولهم إسالم قديم وشهدوا أحدا و ما

 الجزء الرابع 
6146 

 6137 كتاب الطبقات الكبير : في النساء 

 6151 كتاب الطبقات الكبير : في النساء: الجزء العاشر 

أهل المدينة من التابعينكتاب الطبقات الكبير : في   6136 

 6149 كتاب الطبقات الكبير : في أهل المدينة من التابعين: الجزء السابع 

 6138 كتاب الطبقات الكبير : في مغازى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



كتاب الطبقات الكبير : في مغازى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 الجزء الثاني

6154 

الطبقات الكبير : فيمن كان يملكه و الطائف و اليمن و  كتاب 
اليمامـة و البحريةو الكوفة من الصحابة و من كان بها بعدهم من  
 التابعين وغيرهم من أهل الفقه و العلم: الجزء الثامن 

6150 

كتاب الطبقات الكبير من المهاجرين واألنصار ممن شهد الخندق  
 وما بعدها : الجزء الخامس

6147 

 5039 كتاب العروض لألخفش 

 4273 كتاب العروض و مختصر القوافي

كتاب العروض ومختصر القوافي : صنعة أبي الفتح عثمان بن  
 جني

12828 

 7823 كتاب العصا و قصائد من فهرست الحيوان : شعر

 4989 كتاب العقد الفريد : الفهارس : المجلد السابع 

األولكتاب العقد الفريد : المجلد   4985 

 4986 كتاب العقد الفريد : المجلد الثالث

 4990 كتاب العقد الفريد : المجلد الثاني

 4991 كتاب العقد الفريد : المجلد الخامس

 4987 كتاب العقد الفريد : المجلد الرابع 

 4988 كتاب العقد الفريد : المجلد السادس

 7058 كتاب العين : الجزء الثالث

العين : الجزء الثامنكتاب   7062 

 7063 كتاب العين : الجزء الثاني

 7049 كتاب العين : الجزء الخامس

 7059 كتاب العين : الجزء الرابع

 7060 كتاب العين : الجزء السادس

 7052 كتاب العين : معجم لغوي تراثي 

 5051 كتاب العين في ضوء النقد اللغوي

خ-المعجم : الجزء األول: أكتاب العين مرتبا على حروف   7053 

ق-كتاب العين مرتبا على حروف المعجم : الجزء الثالث:ض  7056 

ص-كتاب العين مرتبا على حروف المعجم : الجزء الثاني: د  7054 

ي -كتاب العين مرتبا على حروف المعجم : الجزء الرابع: ك  7055 

1كتاب ألف ليلة و ليلة :   13479 

2ليلة و ليلة : كتاب ألف   13480 

3كتاب ألف ليلة و ليلة :   13481 

4كتاب ألف ليلة و ليلة :   13482 

كتاب الفرق في اللغة : ألبي علي محمد بن المستنير المعروف  
 بقطرب 

6838 

 5175 كتاب الكافي في العروض و القوافي

كتاب الكافي في علم القوافي للشيخ أبي بكر محمد بن عبد الملك 
 الشنتريني 

10422 

 12323 كتاب الكافية في النحو : الجزء األول

 12324 كتاب الكافية في النحو : الجزء الثاني 



 6359 كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية

 6091 كتاب الالمات 

كتاب اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي " الجيل الثاني" : قراءة 
 وصفية تحليلية

11731 

 7276 كتاب المذكر والمؤنث 

 6300 كتاب المسائل العشر المسمى بغية المقاصد في خالصة المراصد 

 6226 كتاب المصاحف

 7224 كتاب المعاني و اإلشتقاق 

 8544 كتاب المعرفة

 12431 كتاب المعمرين ألبي حاتم بن محمد بن عثمان السجستاني

المرويةكتاب المفيد في النحو : األخبار   7680 

 6981 كتاب الوقف واالبتداء

 6982 كتاب الوقف واالبتداء

 4601 كتاب جمهرة اللغة : الجزء األول 

 4603 كتاب جمهرة اللغة : الجزء الثالث

 4602 كتاب جمهرة اللغة : الجزء الثاني 

 13483 كتاب جميلة بوحيرد 

 11398 كتاب جميلة بوحيرد : المجلد السادس

دالئل اإلعجازكتاب   5346 

 6814 كتاب ديوان المعاني : المجلد األول

 6813 كتاب ديوان المعاني : المجلد الثاني

كتاب زاد المسافر و غرة محيا األدب السافر : يشتمل على أشعار 
األندلسيين من عصر الدولة الموحدية، و يليه ملحق يتضمن  
 ترجمة المؤلف و ما تيسر من نثره و شعره 

11656 

 12677 كتاب سيبويه : الجزء األول 

 12682 كتاب سيبويه : الجزء األول 

 12679 كتاب سيبويه : الجزء الثالث 

 12678 كتاب سيبويه : الجزء الثاني

 12681 كتاب سيبويه : الجزء الخامس 

 12680 كتاب سيبويه : الجزء الرابع

 12685 كتاب سيبويه : الجزء الرابع

الجزءالثالث كتاب سيبويه :   12684 

 12683 كتاب سيبويه : الجزءالثاني

 12686 كتاب سيبويه : الجزءالخامس 

 5027 كتاب شرح اللمع في النحو ألبي الفتح عثمان بن جني

 4858 كتاب شرح شافية ابن الحاجب : الجزء األول

 4857 كتاب شرح شافية ابن الحاجب : الجزء الثاني

 7248 كتاب شمس القلوب 

 5127 كتاب فحول البالغة

 5261 كتاب فقه اللغة و أسرار العربية 

كتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحريري : المجلد 
 االول

7042 



كتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحريري : المجلد 
 الثاني

7043 

 4266 كتاب كليلة ودمنة

 9052 كتاب كليلة ودمنة

في كالم العرب كتاب ليس   8431 

80486كتاب مايكروسوفت لبرمجة المعالجين   14794 

كتاب محاضرة األبرار و مسامرة األخبار : في األدبيات و النوادر 
 و األخبار : المجلد األول

8547 

كتاب محاضرة األبرار و مسامرة الخيار : في األدبيات و النوادر 
 و األخبار : المجلد الثاني

8545 

 4885 كتاب معاني الشعر 

 5105 كتاب نقد النثر 

 Ecrits sur le théatre 10292 = كتابات في المسرح

 12012 كتابات في النقد 

 11054 كتابة البحوث العلمية و رسائل الدبلوم و الماجستير و الدكتوراة 

 6721 كتابة الغياب : بطاقات مكابدة لوديع سعادة 

 10186 كزهر اللوز أو أبعد

 5130 كشف المشكل في النحو

 15255 كالب العزلة : شعر

 11868 كالم العرب من قضايا اللغة العربية

 4520 كالم الفراشة الناعمة 

 15163 و بعضك يخاتل : شعر ...كلك في الوحل

 15103 كلمات : مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية

 4268 كليلة و دمنة

 4269 كليلة و دمنة

 9051 كليلة و دمنة

 9053 كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف الهندي

 14457 كم أنا سعيد : مسرحية رمزية

 12123 كم يبعد دون كيشوت؟ : شعر 

 9825 كما يليق بطير طائش 

 11790 كمنجات المنعطف البارد 

 6096 كناش السي إدريس بن رحال : أشعار من الموزون و الملحون

اللغة العربية. موسوعة في المترادفات و األضداد و التعابير : كنز 
معجم المعاني الشامل لأللفاظ التي تصاغ بها تلك المعاني مرتبة 
 = حسب مفهومها و فكرتها و التداعي الذهني الذي يرافقها

Thesaurus of arabic . An encyclopedic reference 

of synonyms , Antonyms & Expres 

12845 

 5465 كنز الولد

 13611 كولن و لسون : اإلستحواذ

 The Count of Monte Cristo 10256 = كونت دي مونت كريستو

كيف تبحث و تحصل على أفضل و ظيفة : دليلك العملي في  
 تخطيطك لمستقبلك الوظيفي 

13787 



 How To Get a PhD 13176 = كيف تحصل على درجة الدكتوراه

المشروع  -الورقة الفصلية -المقالة -الرسالة الجامعية كيف تحضر 
التقرير  -التقديم و اإللقاء  -األطروحة  -  

5810 

 12003 كيف تدير وقتك بفاعلية 

 10106 كيف تكتب بحثا علميا وتنشره 

 11239 كيف تكتب من دون أخطاء

كيف تنمي مهارات اإلبتكار و اإلبداع الفكري في ذاتك.. 
 أفرادك..مؤسستك

12004 

 5255 كيف نكتب؟ : شرح و تحليل لمراحل عملية الكتابة 

كيفية إكتساب اللغة لدى الطفل من خالل نشاط القراءة : السنة  
أنموذجا -الثالثة إبتدائية   - 

14562 

 12346 ال أكاد أرى : شعر

 5138 ال ترحلي

ذروة الروح " ألبعاد األسلوبية في شعر فاتح عالق قصيدة " على 
انموذجا -  - 

8160 

 14085 اللة فاطمة نسومر : بين المقاومة و التصوف

 10746 اللة فاطمة نسومر : قصة 

 12532 آللىء الشعر في الرثاء : أجمل األبيات و أشهرها 

أنموذجا -الم التوكيد في القرآن المجيد : سورة الحجر   - 10734 

 4788 المية في النحو

ديوان شعر ألني أحب :   8203 

 Laezza: Roman 10286 = اليزا : رواية

لحركات السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة ( إنكسار) : لـ" 
نموذجا -محمد مفالح "   - 

10060 

 10071 لحظات من عيون الزمان : مجموعة قصص قصيرة 

 14608 لحظة خجل : قصص 

 11976 لحن العامة و التطور اللغوي

العوام لحن   6056 

 10597 لحنيات إلى أورفيوس و قصائد أخرى

 4706 لدقيج قتجنشتين

 12284 لذة القراءة : حساسية النص الشعري

 11947 لذة النص و بهاء القراءة : نظرات في النقد األدبي

 Lisan Al Arab 4336 = لسان العرب : الجزء الثالث عشر 

 Lisan Al Arab 4331 = لسان العرب : الجزء الثامن

 Lisan Al Arab 4341 = لسان العرب : الجزء الثامن عشر: الفهارس

 Lisan Al Arab 4335 = لسان العرب : الجزء الثاني عشر 

 Lisan Al Arab 4334 = لسان العرب : الجزء الحادي عشر

 Lisan Al Arab 4338 = لسان العرب : الجزء الخامس عشر

الجزء الرابع عشر لسان العرب :   = Lisan Al Arab 4337 

 Lisan Al Arab 4330 = لسان العرب : الجزء السابع

 Lisan Al Arab 4340 = لسان العرب : الجزء السابع عشر: الفهارس

 Lisan Al Arab 4329 = لسان العرب : الجزء السادس



 Lisan Al = لسان العرب : الجزء السادس عشر: الفهارس

Arab 
4339 

 Lisan Al Arab 4333 = لسان العرب : الجزء العاشر

 Lisan Al Arab 4324 = لسان العرب : المجلد األول

 Lisan Al Arab 4342 = لسان العرب : المجلد األول و الثاني

 Lisan Al Arab 4332 = لسان العرب : المجلد التاسع

 Lisan Al Arab 4346 = لسان العرب : المجلد التاسع و العاشر

 Lisan Al Arab 4326 = لسان العرب : المجلد الثالث

 Lisan Al = لسان العرب : المجلد الثالث عشر و الرابع عشر

Arab 
4348 

 Lisan Al Arab 4343 = لسان العرب : المجلد الثالث و الرابع

 Lisan Al Arab 4325 = لسان العرب : المجلد الثاني

العرب : المجلد الحادي عشر و الثاني عشرلسان   = Lisan Al 

Arab 
4347 

 Lisan Al Arab 4328 = لسان العرب : المجلد الخامس

 Lisan = لسان العرب : المجلد الخامس عشر و السادس عشر

Al Arab 
4349 

 Lisan Al Arab 4344 = لسان العرب : المجلد الخامس و السادس

المجلد الرابعلسان العرب :   = Lisan Al Arab 4327 

 = لسان العرب : المجلد السابع عشر و الثامن عشر: الفهارس

Lisan Al Arab 
4350 

 Lisan Al Arab 4345 = لسان العرب : المجلد السابع و الثامن

لسان العرب المحيط : معجم لغوي علمي : المجلد الثالث . من  
 :Lisan al- Arab al-Muhit = . الفاء إلى الياء . لسان العرب

Dictionnaire linguistique, scientifique 

4323 

لسان العرب المحيط : معجم لغوي علمي. المجلد األول: من األلف 
 Lisan al- Arab al- muhit : dictionnaire = إلى الراء

linguistique, scientifique 

4321 

علمي: المجلد الثاني. من الزاي لسان العرب المحيط : معجم لغوي 
 Lisan al- Arab al-Muhit : Dictionnaire = .إلى الفاء

linguistique, scientifique 

4322 

 15291 لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة 

 9922 لسانيات النص : مدخل إلى إنسجام الخطاب

 14069 لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري 

 7621 لسانيات تقابلية : اإلستفهام بين العربية و اإلنجليزية

 5773 لسانيات من اللسانيات 

 9514 لست ضيفا على أحد 

 7170 لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه 

 7171 لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه 

 7497 لغات القرآن المروية عن إبن عباس

األدب في ضوء علم اللغة الحديث : دراسة في النقد األدبيلغة   12125 

 9768 لغة التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني

 8703 لغة التضاد في شعر أمل دنقل



 11065 لغة الجسد في األدب

 5491 لغة الجسد في التراث الشعبي العربي

ومعاصرةلغة الجسد وفلسفته في التراث العربي قدامة   5489 

 14577 لغة الحجر : قصص 

 14576 لغة الحجر : مجموعة قصصية 

 12135 لغة الحرب في شعر الحماسة : دراسة داللية 

 7155 لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة : دراسة أسلوبية بنائية 

 12773 لغة الشعر : قراءة في الشعر العربي الحديث

تطبيقية على شعر القتال الكالبي لغة الشعر الجاهلي : دراسة 
 نموذجا 

10473 

 7812 لغة الشعر العربي الحديث : مقوماتها الفنية و طاقاتها اإلبداعية

لغة الشعر المعاصر و إشكالية التأويل : ديوان الجرح والكلمات " 
أنموذجا -لفاتح عالق   - 

6708 

الجرح والكلمات لغة الشعر المعاصر و إشكالية التأويل : ديوان 
 ""لفاتح عالق

10109 

لغة الشعر عند أبي فراس الحمداني : مقاربة أسلوبية في شعر 
 الروميات 

11648 

 12850 لغة الشعر عند الجواهري 

 13690 لغة الصحافة الجزائرية المكتوبة بالعربية قبل عصر األنترنيت 

 14897 لغة العيون

الشعر العربي القديم : دراسة  لغة العيون : قراءة خطاب العين في 
 اسلوبية

13706 

 8289 لغة القرآن الكريم : دراسة لسانية للمشتقات في الربع األول

 9859 لغة القرآن الكريم : دراسة ليسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة 

 14934 لغة القرآن والحديث

ة  لغة الكتاب بين الخطأ و الصواب : معجم يتناول صيغ الكتاب
 المغلوطة و يصوب معانيها الداللية شرحا و تعليال 

13766 

لغة النقد العربي القديم : بين المعايرية و الوصفية حتى نهاية القرن 
 السابع الهجري 

10523 

 10102 لغويات محدثة في العربية المعاصرة

 9538 لك القلب بالدي : شعر

 13467 لكل مقام مقال

شعرللريح قالت الشجرة :   9947 

 13659 لمسات نحوية بيانية في القرآن الكريم

إنجليزي -لمن تقرع األجراس : عربي   = For Whom The 

Bell Tolis 
14949 

 let's learn = لنتعلم االنكليزية : قواعد ومحادثة 

english:grammar and conversation 
7623 

 14821 لهالة يغني الصباح : قصائد شعرية لألطفال

 9280 لهجات العرب في القرآن الكريم : دراسة استقرائية تحليلية

 9281 لهجات العرب في القرآن الكريم : دراسة استقرائية تحليلية

إنكليزي -لورنا دون : عربي   = Lorna Doone 8241 

 14520 لوعة الغياب 



 13882 ليالي الف ليلة 

 11047 ليل األصول : رواية 

الجنون ليلة   6404 

 7922 ليلة طش أو ليلة رش : و روايات أخرى قصيرة وومضة 

 8730 ليليات امرأة آرق : رواية

 14345 ليون اإلفريقي : رواية

 8867 ما إعراب إقرأ في نحو أمة ال تقرأ : تحقيق مصور 

 5624 ما الخطاب ؟ و كيف نحلله ؟

 15293 ما بعد الحداثة و تجلياتها النقدية 

بعد النص والالنص: استراتيجية الكتابة ولعبة الثقافةما   5650 

 12259 ما تأبى من الطيف : شعر 

 8972 ما لم يقله نزار : شعر

 13222 ما هو الشعر؟

 11015 ما وراء النص : دراسات في النقد المعرفي المعاصر 

 6089 ما ينصرف و ما ال ينصرف 

تاريخ العلوم و المناهجمآثر علماء العرب و المسلمين في   4162 

ماجدولين أو تحت ظالل الزيزفون للكاتب الفرنسي الشهير الفونس 
 كار

7581 

ماذا بعد العراق؟ : قراءة في مستقبل األمة اإلسالمية من واقع  
 أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

5168 

 7690 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

 8165 مآزق المزالق

 6281 ماسينيسا و يوغرطا

 8600 مالك بن نبي: ابن خلدون القرن العشرين : بورتري مصور 

 10048 مامون : مشروع حلم 

 7246 مانفستوال 

 foyer Jean Dolent 8610 = مأوى جان دوالن

 8800 مائة شاعرة و شاعرة عربية

 11399 مائة قصيدة و قصيدة في حب الجزائر : المجلد السابع

مائة قضية ... و قضية : مقاالت و دراسات تعالج قضايا فكرية و 
 نقدية متنوعة

14126 

 5161 مائة ليلة و ليلة... و حكايات أخرى : المجلد الثالث

 9232 مواضيع متقدمة خطوة بخطوة  Excel 97 مايكروسوفت

بلمحة  2000مايكروسوفت باوربوينت   : Microsoft Power 

Point 2000 
3217 

 12561 مباحث التشبيه عند اإلمام بدر الدين الزركشي

 7465 مباحث تأسيسية في اللسانيات 

مباحث في األدب الجزائري المعاصر و يليه األديب عبد المجيد 
مقاالت في األدب  الشافعي : مقاربة تحليلية ويليه دراسات و

الثامن الجزائري الحديث : المجلد  

11400 

مبحث   -مبحث داللي  -مباحث في اللسانيات : مبحث صوتي 
 تركيبي

9569 



 14263 مباحث في النحو والصرف

مباحث في علم اللغة الحديث : الوقف واالبتداء بين النحويين  
 والقراء

9213 

 13735 مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي

أسلوب القصر في دالئل اإلعجاز مباحث في علم المعاني :   14372 

 6548 مباحث في علوم القرآن 

 6550 مباحث في علوم القرآن 

 12363 مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية

 7810 مبادىء البرمجة : بيسك، فورتران

 5929 مبادىء اإلعراب

 14693 مبادىء الحاسوب والبرمجة بلغة بيسك 

األدبيةمبادىء تحليل النصوص   8101 

مبادئ اإلحصاء النفسي تطبيقات وتدريبات عملية على  
 SPSSبرنامج

9333 

 13083 مبادئ البالغة العربية للطالب الجامعي 

 Les principes de la traduction = مبادئ الترجمة التعليمية

pedagogique 
9526 

 14436 مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفسي

اإلرشاد النفسيمبادئ التوجيه و   14448 

 5150 مبادئ الطباعة والتصميم الجرافيكي

 6214 مبادئ الغزالي التربوية

 GW- BASIC 7926 : مبادئ اللغة

 9799 مبادئ علم اللسانيات الحديث

 6111 مبادئ علم النفس التربوي

 13157 مبادئ فلسفة المستقبل

علميةمباهج اللغة و األدب : دراسات لغوية أدبية   7844 

مبدأ الشورى في اإلسالم : مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات  
 الغربية و النظام الماركسي

7548 

مبدأ فصل المجاالت و تكامل المستويات و أثرهما في تدريس  
أنموذجا -النحو العربي : السنة الرابعة من التعليم المتوسط   - 

11854 

 12074 متاهة النقد العربي المعاصر

 14533 متعة المسرح : دراسة في علوم المسرح نظريا و تطبيقيا

 4980 متن االلفية في تحرير القواعد النحوية و الصرفية 

متن زيادة الفتيان ويليه إفهام المقتسم في ثبوت التحبيس بخط  
لى مسألة تضمين الخماس المحبس ويليه تحلية القرطاس بالكالم ع

بطالن ما اخذ بالمظالم ويليه رفع الحجاب ويليه رسالة المغارم في 
س بخط المحبس  و كشف النقاب عن تلبس الملبس في ثبوت التحبي

 و يليه مسائل عبدهللا 

13813 

متن زينة الفتيان و يليه إفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط  
المحبس و يليه تحلية القرطاس بالكالم على مسألة تضمين الخماس 
 ....و يليه

7225 

 14837 متناصات جبران في الشعر الشابي

2متون : العدد   = Moutoune 14353 



4متون : العدد   = Moutoune 14354 

 Moutoune 14355 = متون : العدد السابع و الثامن

 9878 متى الصبح يا وطني : شعر مسعود بالحاج خرازي

 4571 متى تتجاوز الغرائز ؟ : قصة 

صمته : شعرمثل كل الدهر... يشبه   9784 

 10516 ...مثال فتقوه

 8380 مثلى الطريقة في ذي الوثيقة 

 5842 مجال الفعل الداللي و معنى حرف الجر المصاحب 

 13318 مجالس األدب في قصور الخلفاء العباسيين 

مجالس العلماء واألدباء و الخلفاء : مرآة للحضارة  
 Caliph,literature scholar,and ulema = العربيةاإلسالمية

sessions 

5337 

 32 مجاني الطالب 

 13696 مجتمع اإلعالم و المعلومات : ماهيته و خصائصه

 12210 مجتمع المعلومات بين النظرية و التطبيق 

 7393 مجلة المجمع الجزائري للغة العربية : العدد الخامس و العشرون 

الدراسات العلمية : العدد األولمجلة البحوث و   = sciences 

humaines et sociales 
7446 

 sciences = مجلة البحوث و الدراسات العلمية : العدد التاسع

humaines et sociales 
7448 

 sciences = مجلة البحوث و الدراسات العلمية : العدد السادس

humaines et sociales 
7447 

ل الملتقى الدولي إلبن خلدونمجلة التاريخ : أعما  = Actes du 

collogue international sur ibn khaldoun 
7449 

7مجلة الترجمة و اللغات : العدد   = laboratoire traduction 

et méthodologie 
14054 

8مجلة الترجمة و اللغات : العدد   = laboratoire traduction 

et méthodologie 
14055 

للدراسات الفلسفية : العدد الحادي عشر مجلة الحكمة  = alhikma 13593 

 revue discours = مجلة الخطاب الصوفي : العدد السابع

mystique 
14018 

5مجلة العلوم االجتماعية و االنسانية : العدد   9243 

 = مجلة القرطاس للدراسات الحضارية و الفكرية : العدد الثاني

revue el -quirtas des études civilisationnelles et 

intellectuelles: n°02 . 

14020 

 13564 مجلة اللغة العربية و آدابها : العدد السادس عشر 

 13831 مجلة المجمع الجزائري للغة العربية : العدد الخامس 

 7391 مجلة المجمع الجزائري للغة العربية : العدد الثامن عشر 

لة المجمع الجزائري للغة العربية : العدد الثاني عشر مج  7390 

 7392 مجلة المجمع الجزائري للغة العربية : العدد الثاني و العشرون 

01العدد -08مجلة الواحات للبحوث و الدراسات : المجلد   = 

revue "elwahat " pour les recherches et les etudes : 

volume 08- n°01 

9252 



العدد   -مجلة جامعة حضرموت للعلوم االنسانية : المجلد التاسع 
 Hadhramout university journal of = االول

humanities : voiume 9 - issue 1 

9250 

ر الروم و لقمان و مجلة منبر األسالم : عدد رمضان : تفسير سو
 السجدة و األحزاب وسجد

7301 

 revue minbar et = مجلة منبر التراث األثري : العدد ااألول

tourath el -etheri : numéro 1 
14014 

 revue minbar et = مجلة منبر التراث األثري : العدد الخامس

tourath el -etheri : numéros cinq. 
14016 

التراث األثري : العدد الرابعمجلة منبر   = revue minbar et 

tourath el -etheri : numéros quatre. 
14015 

 9277 مجمع األضداد : دراسة في سيرة الجواهري و شعره

 4632 مجمع األمثال للميداني : دراسة لغوية داللية

 7828 مجمع البحرين : مقامات 

لفرد سنة خدمة لصحة ا 26مجمع صيدال لألدوية   8977 

 6788 مجمل تاريخ المغرب 

 8388 مجموع فتاوى : شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية

 8389 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية : توحيد األلوهية 

مجموع مشتمل : كتاب الرؤى و المنامات : الجامع الكبير : حقائق 
إرشاد السالك التوحيد : غنيمة الوافد و بغية الطالب الماجد :   

5275 

مجموع مشتمل على النصيحة و االستدراكات على كتاب  
النقد المحكم الموزون لكتاب ( الحديث و المحدثون   -المحاضرات 

 .....) التعقب المفيد على هدي الزرعي الشديد
8377 

مجموع مشتمل على ترجمة الشيخ اإلمام محمد بن عبد الرحمان  
جموع فتاوى و رسائل : المجلد الثانيالديسي من كتبه المختارة : م  

10266 

مجموع مشتمل على رسائل الديسي : الوردة الجنية في نظم 
تحفة المحبين المهتدين و تذكرة المتيقظين   -ائص الفقهية الخص

 .... المقتدين بشرح أبيات القطب األكبر محي الدين
10271 

 8381 مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة 

لب  -مجموع مشتمل على مصباح األرواح في أصول الفالح 
األحباب في شرح منح إمناح  -اللباب في رد الفكر إلى الصواب 

مختصران في الفرائض -الوهاب   - ....... 

7520 

مجموعة أعمال الدكتور أبو القاسم سعد هللا : رسالة الغريب إلى  
واالشتياق و يليه مختارات  الحبيب و يليه حكاية العشاق في الحب 

 مجهولة من الشعر العربي

11017 

, روسيكادا و األخريات 1مجموعة األعمال الكاملة.   15110 

 11828 مجموعة الوجدانيات و شخصية جبران : أغاني الجريح 

مجموعة الوجدانيات و شخصية جبران : النار و النور في الفكر 
 العالمي

11825 

خصية جبران : الهارب من نفسهمجموعة الوجدانيات و ش  11824 

 11829 مجموعة الوجدانيات و شخصية جبران : بيادر كانون

 11830 مجموعة الوجدانيات و شخصية جبران : رسائل من الموتى

 11827 مجموعة الوجدانيات و شخصية جبران : صلوات إلى أورفيوس

السياسة مجموعة الوجدانيات و شخصية جبران : على هامش   11826 



مجنون العرب بين رعد الغضب و ليالي الطرب : مقامات  
 عصرية 

9155 

 4795 مجنون وسيلة : شعر 

 7044 مجيب الندا إلى شرح قطر الندى 

 Warrior of Glow 13619 = محارب النور

محاصرت و مناقشات الملتقى العاشر للفكر اإلسالمي : المجلد  
 الخامس

14493 

الملتقى الخامس للتعرف على الفكر اإلسالميمحاضرات   13852 

 11209 محاضرات في أصول الفقه 

 9116 محاضرات في أصول النحو ومدارسه 

محاضرات في األدب الشعبي الجزائري : مع ملحق بنصوص  
نوادر شعبية) : الجزء -أمثال-أحاجي--حكابات-مختارة ( قصص

 األول
12840 

المقارن محاضرات في األدب   6787 

 14307 محاضرات في األمراض النفسية الجسدية 

 9472 محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف

 13114 محاضرات في الفكر والحضارة 

 14775 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة

 11086 محاضرات في المنهجية : دعم بيداغوجي لطالب علم االجتماع 

المنهجية لطالب علم االجتماعمحاضرات في   13625 

 9645 محاضرات في تاريخ التشريع االسالمي

 9646 محاضرات في تاريخ التشريع االسالمي

محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية اإلحتالل : خالصة  
1962-1830تاريخ الجزائر المقاومة و التحرير . 

11021 

العرب محاضرات في تاريخ النقد عند   6591 

محاضرات في تعديل السلوك : دليل عملي و علمي لالباء و 
 المربين و العاملين مع األشخاص المعاقين

7712 

 4581 محاضرات في علم الداللة 

 8728 محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات 

 10280 محاضرات في علم اللسان العام 

الجزء األولمحاضرات في علم اللغة العام :   10758 

 10759 محاضرات في علم اللغة العام : الجزء الثاني

 11950 محاضرات في علوم القرآن 

 11951 محاضرات في علوم القرآن 

 14834 محاضرات في فقه اللغة 

 11418 محاضرات في موسيقى الشعر العربي 

محاضرات و مقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني رئيس المجلس  
 اإلسالمي األعلى بالجزائر : المجلد األول 

10267 

محاضرات و مقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني رئيس المجلس  
 اإلسالمي األعلى بالجزائر : المجلد الثالث 

10269 

محاضرات و مقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني رئيس المجلس  
 اإلسالمي األعلى بالجزائر : المجلد الثاني 

10268 



محاضرات و مقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني رئيس المجلس  
 اإلسالمي األعلى بالجزائر : المجلد الخامس 

10270 

 14490 محاضرات و مناقشات الملتقى العاشر : المجلدالثاني 

محاضرات و مناقشات الملتقى العاشر للفكر اإلسالمي : المجلد 
 االول

15044 

اشر للفكر اإلسالمي : المجلد محاضرات و مناقشات الملتقى الع
 الثالث

14491 

محاضرات و مناقشات الملتقى العاشر للفكر اإلسالمي : المجلد 
 الرابع 

14492 

 5471 محاوالت في تحليل الخطاب 

 5043 محتوى الشكل في الرواية العربية : النصوص المصرية األولى 

قبر النبي عليه محرك سواكن الغرام إلى بيت هللا الحرام : و زيارة 
 الصالة و السالم 

5625 

 8841 محالت أبو يزيد صاحب الحمار

 4786 محمد البشير اإلبراهيمي في قلب المعركة

 14578 محمد الشبوكي : شعر و ثورة 

 9314 محمد الشبوكي المجاهد الشاعر 

 5673 محمد العيد آل خليفة

الغربمحمد بن أبي شنب حلقة تواصل ثقافي بين الشرق و   10569 

 6228 محمد رسول هللا والذين معه : اليتيم

 6230 محمد رسول هللا والذين معه : اليتيم

 6227 محمد رسول هللا والذين معه : بنو إسماعيل

 6229 محمد رسول هللا والذين معه : بنو إسماعيل

محمد صلى هللا عليه و سلم : المحبين للنبي صلى هللا عليه و سلم  
 المقبلين على دينه و المنصفين: قلوب مع محمد 

4536 

 13995 محمد صلى هللا عليه وسلم : محاولة لفهم السيرة النبوية

 13996 محمد صلى هللا عليه وسلم : محاولة لفهم السيرة النبوية

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات الحسية و الخوارق الكونية 
 : براهين على نبوته

4535 

مد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات الحسية و الخوارق الكونية مح
 : براهين على نبوته

4538 

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات العلمية في القرآن و  
 الحديث

4534 

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات العلمية في القرآن و  
 الحديث

4537 

مصوربورتري  : CD +محمد فضيل اسكندر  13030 

 5793 محمد مهدي الجواهري : شاعر الكالسيكية الفخمة 

 9650 محمود تيمور روائيا 

 12011 محمود درويش : حناجر تلتقي لتكتمل الصرخة 

 11281 محمود درويش ناثرا 

 13677 محن و مشاعر : شعر شعبي 

 5069 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد األول 

 5071 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد التاسع



 5070 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الثالث

 5074 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الثامن

 5077 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الثاني

محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد  
 الخامس

5076 

 5075 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الرابع 

 5072 محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد السابع

محيط المحيط : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد  
 السادس 

5073 

 - Muhit - Ul = محيط المحيط : قاموس مطول للغة العربية

Muhit : An Arabic - Arabic dictionary 
5078 

 15168 مخارج الحروف العربية وصفاتها عند الخليل بن أ حمد الفراهيدي 

أنموذجا -مخارج الحروف و صفاتها: سيبويه   - 12886 

 8699 مخالفات اإلمام إبن حزم الظاهري

 8700 مخالفات اإلمام إبن حزم الظاهري

 10648 مخاوف

 4353 مختار األغاني في األخبار والتهاني : الجزء الثالث 

 4354 مختار األغاني في األخبار والتهاني : الجزء الثامن 

 4351 مختار األغاني في األخبار والتهاني : الجزء الخامس 

الجزء الرابع مختار األغاني في األخبار والتهاني :   4352 

 5949 مختار الصحاح

 Mukhtar us- Sihah 5947 = مختار الصحاح

 9183 مختارات أحمد تيمور : طرائف من روائع األدب العربي

 7585 مختارات المنفلوطي 

 5770 مختارات لسانية 

مختارات من الشعر الجزائري عن ثورتي التحرير و البناء و  
 التشييد

10137 

مختارات من الشعر الرومانتيكي اإلنكليزي : النصوص الساسية و 
 بعض الدراسات التاريخية و النقدية

7474 

 9198 مختارات من المسرح الجزائري

 10455 مختارات من النصوص الشعرية

 4686 مختارات نقدية في اللغة و األدب و التاريخ

لآلجرومية مختصر الدرة الكيفانية في شرح نظم عبيد ربه   7236 

 7250 مختصر المنال في الجواب و السؤال

مختصر النحو العربي : عرض مبسط واف مع دراسة موضحة 
 للقواعد بأمثلة معربة

11973 

 9181 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء األول

 9178 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء الثالث

 9180 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء الثاني

 9179 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء الرابع

 6105 مختصر سيرة ابن هشام : السيرة النبوية

 5606 مد الطرف في مسائل من فن الصرف 



 4203 مداخل الخطأ عند الناطقين للممنوع من الصرف 

 12170 مداخل النقد األدبي الحديث 

 9134 مداخل إلى علم الجمال األدبي 

األدبيمداخل في النقد   7187 

 10408 مداخل في قراءة التراث العربي

 15282 مداخل كتابة العربية و بالغتها 

 5183 مداخل و مشكالت حول القصيدة العربية القديمة

 6421 مدار الحكاية : فرضيات القارئ و مسلماته 

 13728 مدار القوسين : شعر

 11478 مدار الماء : "مقام الكشف" : نصوص إبداعية 

 5434 مدارس البالغة المعاصرة

 11984 مدارس الشعر العربي في العصر الحديث

 9935 مدارس النقد األدبي الحديث

مدام بوفاري : مع نصوص مرافعة االتهام و الدفاع و الحكم في  
 Madame Bovary = محاكمة فلوبير و ناشر روايته

13108 

 13107 مدام بوقاري : رواية 

الفقه اإلسالمى و أصوله مدخل   5053 

 5054 مدخل الفقه اإلسالمى و أصوله 

 The systems = مدخل النظم لتصميم المقرر و المناهج

Approach To Course and curriculum Design 
8060 

 The systems = مدخل النظم لتصميم المقرر و المناهج

Approach To Course and curriculum Design 
8062 

 12249 مدخل إلى اإلدارة التربوية

 12250 مدخل إلى اإلدارة التربوية

 12975 مدخل إلى اإلدارة التربوية : النظريات و المهارات 

 5067 مدخل إلى األدب التفاعلي 

 14366 مدخل إلى األدب العربي 

األدب العربي الحديث في المهجر اإلسباني مدخل إلى   9978 

- مدخل إلى البحث في العلوم التربويةواإلجتماعية : أساسياته

أساليبه اإلحصائية-تصاميمه-ناهجهم  
6443 

علم البديع  -علم البيان -مدخل إلى البالغة العربية : علم المعاني   4563 

 8980 مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري

دخل إلى التربيةم  14944 

 9291 مدخل الى الداللة الحديثة 

 13602 مدخل إلى السيميائية السردية و الخطابية

صورة  -مدخل إلى السيميولوجيا : نص   14153 

 12246 مدخل إلى الصحة النفسية

 6231 مدخل إلى الصرف العربي

 6909 مدخل إلى الصوتيات

 12572 مدخل إلى اللسانيات

إلى اللغة العبرية : قواعد، نصوص، تطبيقات مدخل   11342 



مدخل إلى النحو التفريعي التحويلي : من خالل كتاب تشومسكي  
 البنى التركيبية 

10249 

 14710 مدخل إلى النقد اليوناني القديم

 14995 مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية

 10600 مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية 

النحو العربي  مدخل إلى تاريخ  4410 

مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف 
 و التحريف

6679 

 6270 مدخل إلى تاريخ و حضارة البترا 

 6241 مدخل إلى تربية المتميزين و الموهوبين 

 9042 مدخل الى دراسة الشريعة اإلسالمية

 8034 مدخل الى رياض األطفال 

سوسيولوجيا األدب العربي : المرحلة الثانويةمدخل إلى   4490 

 4519 مدخل إلى علم اجتماع القصيدة

 14917 مدخل الى علم االجتماع التربوي 

 6337 مدخل إلى علم الكالم 

 5752 مدخل إلى علم اللغة 

 9503 مدخل إلى علم اللغة 

 10013 مدخل إلى علم اللغة 

المجاالت و اإلتجاهات مدخل إلى علم اللغة :   9502 

 14894 مدخل إلى علم اللغة النصي 

 6565 مدخل إلى علم النص و مجاالت تطبيقه 

 13178 مدخل إلى علم لغة النص 

 11934 مدخل إلى مناهج البحث في التربية و علم النفس 

 Introduction aux grandes = مدخل إلى نظريات الرواية

théories du Roman 
11271 

 11020 مدخل إلى نظرية النقد المعرفي المعاصر

 10145 مدخل في دراسة األدب المغربي القديم

 -مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن : المنطلقات.. 

المنهجيات  -المرجعيات..   
8191 

الحديث مدخل لدراسة الشعر العربي   10015 

 13760 مدخل لفهم اللسانيات : إيبستيمولوجيا أولية لمجال علمي 

 11428 مدرسة الرجال ... و أعمال أخرى

 9366 مدرسة المستقبل : مجموعة رؤى و أفكار و دراسات معاصرة

 7399 مدرسة فرانكفورت النقدية : جدل ا لتحرر و التواصل و اإلعتراف 

حول مفاهيمها و مقوالتها في التلقي  مدرسة كونستانس : قراءة
 األدبي

10930 

 8713 مدى تأثير األنترنت على المراهقين

مدى فاعلية اإلشهار المسموع في القنوات اإلذاعية الجهوية :  
 إذاعة تيبازة نموذجا

11263 

 11818 مدى فاعلية االشهار المسموع وتأثيره على المستهلك 

المسموع وتأثيره على المستمعمدى فعالية االشهار  + CD 12404 



مدى وعي المرأة بتشخيص المبكر لسرطان الثدي "سرطان الثدي 
 "اللص الصامت

10047 

 15302 مدينة العمارية : تاريخ، بطوالت، أمجاد

 7405 مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار : نقيب أشراف الجزائر

نقيب أشراف الجزائرمذكرات الحاج احمد الشريف الزهار   7409 

مذكرات الرئيس علي كافي : من المناضل السياسي إلى القائد  
1962-1946العسكري  

14086 

 14879 مذكرات اللواء خالد نزار 

مذكرة االستاذ في نشاط القراءة المشروحة دراسة وصفية تحليلية : 
 السنة االولى متوسط انموذجا 

11218 

إلمام مالكمذكرة الميراث : على مذهب ا  9321 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث  
 الزمان : الجزء الثالث 

7838 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث  
 الزمان : الجزء الثالث 

7841 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث  
الرابع الزمان : الجزء   

7839 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث  
 الزمان : الجزء الرابع 

7842 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
 : الجزء األول 

7840 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
 : الجزء األول 

7843 

آة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان مر
 : الجزء الثاني 

7837 

 11475 مراتب العشق : مقام سيوان : نصوص إبداعية 

 11481 مراثي الماء : نصوص إبداعية 

 7457 مراجع اللسانيات

 4557 مراجعات في أصول الدرس البالغي 

 14063 مراجعات في األدب الجزائري

مراحل إنجاز االشهار في المؤسسة االقتصادية : دراسة وصفية  
 تحليلية لمجمع سيم 

8501 

 11303 مراسيم لدخول امن 

 11346 مرافئ القلب 

 5450 مراهق في الصحراء : قصة 

 9755 مراوغة النص : دراسات في شعر محمود درويش 

القديم مرايا اإلستشراق األلماني المعاصر و الشعر العربي   10435 

 6763 مرايا التأويل : قراءات في التراث السردي 

 12277 مرايا التخييل الشعري

 14413 مرايا الشفاه : شعر

 4956 مرايا الهامش : أنطولوجيا الشعر الجزائري المعاصر 

 wutherting heights 8128 = مرتفعات ووذرنج



أحكامه و أثره في مرجع الضمير في القرآن الكريم : مواضعه و 
 المعنى واألسلوب 

11626 

مرجع الطالب في اإلمالء : كتاب مبسط في مبادئ و قواعد 
اإلمالء العربي يحتوي على أربع و ثالثين درسا، كل درس منها  
ينقسم إلال ثالثة أقسام هي: التعريف و األمثلة، النصوص األدبية 
 .الدالة على موضوع الدرس و التمارين التطبيقية

11508 

مرجع الطالب في الخط العربي : مرجع مبسط في الخط العربي 
يلبي حاجات التلميذ و األستاذ معا، ويرشد الطالب إلى تعلم فن  
الخط بأسلوب واضح و مميز مدعم بالصور و النماذج المشروحة 
 لمختلف الخطوط العربية الشائعة

5683 

 5974 مرجع الطالب في المواريث على المذهب المالكي 

 5975 مرجع الطالب في المواريث على المذهب المالكي 

 11510 مرجع الطالب في تصريف األفعال

مرجع الطالب في تيسير اإلنشاء : كتاب تعليمي مبسط في مبادئ 
 اإلنشاء العربي لطالب المراحل اإلبتدائية

11507 

 11931 مرجعك إلى لغة عربية صحيحة 

التاريخية في رواية كتاب األمير لواسيني  مرجعية الشخصيات 
 األعرج

13858 

 14785 مرداد : منارة و ميناء 

 5407 مرشد األسرة و المعلمة في التربية الصحية 

 8232 مرشد الطالب في النحو و اإلعراب : ألقسام اللغة واآلداب 

 12706 مرشد المترجم : مدخل إلى التحوالت الداللية و الفروق اللغوية

 6427 مرض الصرع : األسباب.. المشكلة..العالج

 14563 "مرضى القصور الكلوي : ربورتاج مصور"معاناة وتحدي

مركز األشخاص المسنين بوادي الفضة : ربورتاج مصور "ذكرى 
 "التنسى ودمعة ال تجف

8287 

مركز التكوين و االرشاد الفالحي بالمدية العمود الفقري للفالحة  
 بالوالية 

11126 

مركزية الرجل على المرأة في رواية (القاهرة الصغيرة) ل 
 ""عمارة لخوص

14841 

 7468 مروج الذهب و معادن الجوهر : الجزء األول 

 7470 مروج الذهب و معادن الجوهر : الجزء الثالث 

 7469 مروج الذهب و معادن الجوهر : الجزء الثاني

الجزء الرابع مروج الذهب و معادن الجوهر :   7471 

 11877 مزالق في طريق البحث اللغوي و األدبي و توثيق النصوص 

 4797 مساءالت المتناهي في الصغر : ( ألحان و تنويعات ) : شعر 

 8893 مساءلة النص الروائي : في أعمال عبد الرحمن منيف

مسار قلم : يوميات : الجزء الخامس : هذا الجزء يتحدث عن عيشة 
الكاتب في الجزائر ، المغرب العربي، المشرق العربي ، أمريكا ، 
 فرنسا

11018 

مسارات النقد و مدارات ما بعد الحداثة : ترويض النص و تقويض 
 الخطاب

8190 

 6430 مسارات في الفكر النقدي الغربي الحديث : فصول نقدية مترجمة

 5019 مسافر في القفار : ديوان شعر 



لغربية و معاناة الالجئين : امل يولد من رحم  مسالة الصحراء ا
 الماساة

14613 

مساهمات إبن سينا في الدرس الصوتي العربي من خالل رسالة  
 أسباب حوث الحروف

8866 

مساهمة اللغة العربية في التواصل و التضامن و الوحدة بين اقطار 
 المغرب العربي

15079 

االقران على الصحة النفسية  مساهمة في دراسة مدى تا ثير بين 
 CD+للطفل الضحية

8386 

 5782 مسائل نحوية وتصريفية : مهم للباحث في قضايا النحو والصرف 

 5179 مستخلصات رسائل الماجستير 

مستقبل اإلغتراب : مع دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند 
 ريتشارد شاخت 

11269 

ة " : ابحاث علمية مستقبل التعليم الجامعي العربي " رؤى تنموي
 وفعاليات أكاديمية: الجزء الثاني

10608 

مستقبل التعليم الجامعي العربي " رؤى تنموية " : ابحاث علمية 
 وفعاليات أكاديمية: الجزءاألول

10609 

مستقبل اللغة العربية : بأقالم كبار العلماء و األدباء و الكتاب في  
 القرن العشرين 

6576 

األداء الدرامي عند رواد شعر التفعيلةمستويات   13699 

مستويات التحليل األسلوب في شعر أحمد مطر قصيدتا " القرصان 
 " ومفقودات

8864 

 5182 مستويات الحوار في فنون النثر العباسي

أنموذجا-مستويات الفهم القرائي : السنة الرابعة متوسط   - 4609 

الرواية العربيةمستويات اللغة السردية في   7179 

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر : دراسة نظرية تطبيقية 
 في سيمانطيقا السرد

6675 

 8773 مستويات النظم عند عبد القاهر الجرجاني

 -مستويات تلقي النص األدبي : ( رحلة السندباد البحري األولى 

 نموذجا ) 
8517 

المفهوم و الوظيفة و النتاج مسرح الشارع : حفريات   12612 

 12579 مسرح الطفل : البناء و الرؤية

 8214 مسرح الطفل : التجربة و األفاق : دراسة 

 4732 مسرح باكثير الشعري 

مسرحة البالغة العربية : تعلم و تعليم البالغة عن طريق المسرح 
الجزء األول -  

11871 

تعليم البالغة عن طريق المسرح مسرحة البالغة العربية : تعلم و 
الجزء الثاني -  

11872 

مسرحة النحو العربي : تعلم النحو عن طريق المسرح : الجزء  
 األول

11873 

مسرحة النحو العربي : تعلم النحو عن طريق المسرح : الجزء  
 الثاني

11874 

 8088 مسرحيات برشت 

 11542 مسرحيات شوقي : مسرحيات : الجزء األول

ات شوقي : مسرحيات : الجزء الثانيمسرحي  11543 



 11226 مسرحية النغمة السحرية

 5466 مسؤولية مزودي خدمات األنترنيت التقنية 

 14005 " محمود باشن"مسيرة الشهيد الرائد 

 12232 مشاكل التأويل العربي : أواليات التأويل واواالته المعرفية

 15096 مشاكل الناس

الطفل المراهق و طرق تغذيتهمشاكل النمو عند   5317 

) : الجزء الخامس و األربعون1مشاهير الشرق (  10850 

) : الجزء السادس و األربعون 2مشاهير الشرق (  10849 

) : الجزء السابع و األربعون3مشاهير الشرق (  10851 

 14135 مشروع أدونيس الفكري واإلبداعي : رؤية معرفية

النقد العربي مشكالت الحداثة في   11061 

 14602 مشكالت عروضية و حلولها 

 -مشكلة التأخر الدراسي في المدرسة و الجامعة : األسباب 

الوقاية و العالج -التشخيص   
11186 

 13439 مشكلة الحوار في الرواية العربية

 6009 مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي : األسباب و الحلول

العالم اإلسالمي : األسباب و الحلولمشكلة الفقر في   6010 

 10187 مشكلة المرأة في الفكر الجزائري اإلسالمي المعاصر

  -مشكلة المصطلح العلمي في اللغة العربية : المصطلح اللساني 

 - أنموذجا
15158 

 11979 مشكلة الهمزة العربية

مصادر أبي الفرج األصفهاني في كتابه األغاني و قيمتها في  
 الدراسات األدبية 

6615 

 9977 مصادر األدب األندلسي

 9984 مصادر األدب و النقد

مصادر البحث اللغوي في األصوات والصرف والنحو والمعجم 
 وفقه اللغة : مع نماذج شارحة 

12107 

 15138 مصادر التراث النحوي 

 11896 مصادر التراث في كتب التراجم األدبية : دراسة و نقد و تحليل

 6243 ...مصادر التشريع اإلسالمي و طرق إستثمارها

 10074 مصادر الدراسة األدبية 

 4859 مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية

 8315 مصادر المعجم التاريخي في اللغة العربية

 9969 مصادر تراثية : دراسة في المنهج

 Meur sault contre enquete : مصادر رواية كمال داود

l'etranger " لرواية أللبير كامو" 
9170 

مصادرة رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح لرواية قلب 
 الظالم لجوزاف كونراد 

10400 

 14236 مصارع العشاق : المجلد األول 

 14237 مصارع العشاق : المجلد األول 

الفالحمصباح األرواح في أصول   7519 

 7521 مصباح األرواح في أصول الفالح



 = مصطفى بن ابراهيم : شاعر بني عامر و مداح القبائل الوهرانية

mestfa ben brahim barde de l'oranais et chantre 

des beni'amer 

12390 

 9750 مصطلح الخطاب في النقد العربي الحديث بين التنظير و التطبيق 

الشعر في تراث العقاد األدبيمصطلح   (1889-1964) 7750 

1965-1907مصطلح النقد : في تراث محمد مندور  11132 

 12098 مصطلحات الداللة العربية : دراسة في ضوء علم اللغة الحديث 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميين :  
 (قضايا ونماذج ونصوص) 

5159 

تعليمية اللغة في المعاجم المتخصصة الحديثة : دارسة مصطلحات 
 وصفية تحليلية في الصيغة والمفهوم

8965 

 10914 مصطلحات جمالية و نقدية : الجزء العاشر

 13674 مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية 

 7716 مصطلحات علم أصول النحو : دراسة وكشاف معجمي 

 6082 مصطلحات ليست كوفية

 7285 مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية 

 7286 مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية 

 8579 مظاهر اإلنسجام في سورة النمل : دراسة في لسانيات النص

أنموذجا -مظاهر اإليقاع في القرآن الكريم : سورة المدثر   - 12613 

مواكب " مظاهر التجديد عند جبران خليل جبران : قصيدة " ال
 أنموذجا

11794 

نموذجا  -مظاهر التجديد عند جماعة أبولو : إبراهيم ناجي   14651 

 8432 مظاهر التجديد في الخطاب اإلعالمي اإلسالمي 

مظاهر التجديد في الشعر األندلسي : قصيدة ليل الهوى يقظان إلبن 
أنموذجا -زمرك   - 

7960 

اليقينمظاهر التجريب في رواية " بياض   ل "عبد القادر عميش " 

" 
12577 

 8518 مظاهر التصوف في شعر األمير عبد القادر " المواقف " أنموذجا 

نموذجا -مظاهر التضخم اللغوي : المشترك و المترادف   - 14580 

مظاهر التعدد اللغوي و إنعكاساته في تعليمية اللغة العربية في  
 الجزائر 

7314 

واإسالماه لمصطفى الغمازيمظاهر التناص في ديوان   9385 

مظاهر التنغيم في الحديث النبوي الشريف و داللتها دراسة تطبيقية 
 -في األربعين النووية أساليب الترغيب و الترهيب " أنموذجا

8139 

 14759 مظاهر القوة في الشعر الجاهلي 

مظاهر الواقعية في الرواية الجزائرية عند الطاهر وطار : رواية  
الزلزال " أنموذجا "   

11685 

 9054 مظاهر الواقعية في رواية بداية و نهاية لنجيب محفوظ 

 7327 مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خالل فنون القول الشعبية 

أنموذجا -مظاهرالحداثة الشعرية : محمود درويش   - 10792 

 12928 مع شعراء األندلس و المتنبي : سير و دراسات

األبنية في اللغة العربيةمعاجم   12645 

 15141 معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث



 6434 معاجم غريب الحديث واألثر واإلستشهاد بالحديث في اللغة والنحو

معارف : القسم األول ، العدد الثالث عشر : العلوم القانونية و 
 االقتصادية

9235 

الجزائرية : الجزء الرابع معارك خالدة من الثورة   13377 

 4378 معالجة النص في كتب الموازنات التراثية : منهج و تطبيق 

2000معالجة النصوص بواسطة وورد  /XP 8327 

 12986 معالجة ظاهرة العنوسة في المدية : ربورتاج مصور 

معالجة قواعد البيانات بواسطة أكساس : دروس وأعمال تطبيقية 
 مصصحة 

14303 

 7364 معالم : العدد التاسع 

 7322 معالم : العدد الثاني 

 7363 معالم : العدد السابع 

 7365 معالم : العدد العاشر 

 12588 معالم البحث األدبي 

 7123 معالم القربة في أحكام الحسبة 

 12565 معالم المقال األدبي و الصحفي 

العصر الجاهلي إلى نهاية معالم تطور النقد األدبي عند العرب من 
 العصر األموي

10681 

 7700 معالم في التربية

 4570 معالم في الثقافة اإلسالمية

 7159 معالم في اللغة العربية

 7164 معالم في اللغة العربية

معانى حروف الجر في القرآن الكريم و دورها في اإلعجاز 
أنموذجا  -القرآنى : سورة التغابن   - 

6821 

 5552 معاني األحرف العربية : الجزء األول

 5553 معاني األحرف العربية : الجزء الثاني

 7684 معاني الحروف : مذيال باإلعجاز اللغوي لحروف القرآن المجيد

 12099 معاني القرآن ألبي زكريا يحي بن زياد الفراء 

 12100 معاني القرآن ألبي زكريا يحي بن زياد الفراء 

النحو : المجلد األولمعاني   6197 

 6209 معاني النحو : المجلد الثالث

 6195 معاني النحو : المجلد الثاني

 6196 معاني النحو : المجلد الرابع

 10128 معاني حروف الجر في ديوان المتنبي 

معايير المفاضلة بين القنوات االخبارية العربية لدى أساتذة الجامعة 
 الجزائرية 

14247 

معتقدات العرب البدائية : قصيدة الحكم البهراني في عجائب 
 المخلوقات

12524 

 = معجم آداب اللغة العربية و األدب الفرانكوفوني المغاربي

dictionnaire de littératures de langue arabe et 

maghrébine francophone 

8506 

 5604 معجم أسماء األصوات و حكاياتها



الحسنى : أعظم العلوم وأجلها وأدقها في مفهوم  معجم أسماء هللا
 العقل البشري 

14158 

 14095 معجم أسماء المستشرقين 

معجم أعالم النقد العربي في القرن العشرين باإلشتراك مع آخرين 
 : المجلد الرابع 

11396 

 14411 معجم أعالم توات

المصادر معجم األبنية العربية : األسماء و األفعال و   12043 

معجم األخطاء الشائعة : معجم يعالج األخطاء اللغوية الشائعة و  
 A dictionary of = يبين صوابها مع الشرح و األمثلة 

common language errors and their corrections 

6761 

 10281 معجم األخطاء الشائعة أو قل ...و ال تقل 

واللغوية والصرفية الشائعةمعجم األخطاء النحوية   4400 

 13177 معجم اآلداب العالمية : معجم آداب الهند

معجم اآلداب العالمية : معجم األدب الصيني : معجم األدب  
 dictionnaire de littérature chinoise = البرازيلي

13753 

 7928 معجم اآلداب العالمية : معجم األدب الياباني 

الصينيمعجم األدب   13754 

 7095 معجم اإلستشهادات

 8205 معجم األسماء 

معجم األصوات : معجم في أسماء األصوات وتنوعها ومصادرها: 
عربي-عربي  

14686 

 15230 معجم اإلعراب

 5814 معجم اإلعراب في النحو العربي : قواعد و تطبيقات و فهارس 

األغالط اللغوية  معجم األغالط اللغوية المعاصرة : يعالج 
 المعاصرة ويبين صوابها مع الشرح واألمثلة 

6760 

 8204 معجم األفعال

 12426 معجم األفعال الرباعية في العربية : تأثيلي وداللي

الالزمة -معجم األفعال المتعدية  11484 

 4791 معجم األفعال المتعدية بحرف 

ي أقوال مشاهير معجم األقوال المأثورة : الكتاب األكبر و األشمل ف
 العالم و حكمائه

12106 

 12095 معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة و األصول العربية

معجم األلفاظ القرآنية و معانيها : المسمى التحفة القليبية في حل  
 األلفاظ القرآنية

7157 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
المجلد األول: أ   = Mu'jam al babtain 

14311 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : أ المجلد الثاني

14312 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : أ المجلد الرابع

14313 

البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين  معجم
 Mu'jam al = المجلد الثالث و العشرون (1) : الفهارس

babtain 

14314 



معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
) المجلد الرابع و العشرون2: الفهارس (  = Mu'jam al 

babtain 

14315 

البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين معجم 
) المجلد الخامس و العشرون3: الفهارس (  = Mu'jam al 

babtain 

14316 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : المجلد الثالث

14317 

القرنين التاسع عشر و العشرين  معجم البابطين لشعراء العربية في
 Mu'jam al babtain = : ج ب المجلد الخامس

14318 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : ج ح المجلد السادس

14319 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
لد السابع: ح ر المج  = Mu'jam al babtain 

14320 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : ر س المجلد الثامن

14321 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : س ع المجلد التاسع

14322 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : ع المجلد الثالث عشر

14323 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : ع المجلد الثاني عشر

14324 

القرنين التاسع عشر و العشرين معجم البابطين لشعراء العربية في 
 mu'jam al babtain = : ع المجلد الحادي عشر

14325 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : ع المعجم العاشر

14326 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
د الرابع عشر: ع ن المجل  = Mu'jam al babtain 

14327 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : ك ل المجلد الخامس عشر

14328 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : م المجلد الثامن عشر

14329 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : م المجلد السابع عشر

14330 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين 
 Mu'jam al babtain = : م المجلد السادس عشر

14331 

في القرنين التاسع عشر و العشرين معجم البابطين لشعراء العربية 
 Mu'jam al babtain = : ي المجلد الثاني و العشرون

14332 

 Mu'djam Al Buldan 11531 = معجم البلدان : المجلد الخامس

 6911 معجم التصحيحات اللغوية المعاصرة

 Dictionary of expressions 8152 : معجم التعابير

العربية الصعبة وتفسيرها معجم التعابير   5801 

 10088 معجم التعبير اإلصطالحي في العربية المعاصرة 



معجم الجموع في اللغة العربية : جمع المذكر السالم. اسم الجمع . 
جمع المؤنث السالم. اسم الجنس الجمعي. جمع التكسير . جمع  
 ...A dictionary of Arabic plurals = .الجمع

11770 

ب في التصريف المرئي للفعل العربيمعجم الجي  = A pocket 

dictionary of visual conjugation of the araabic 

verb 

5818 

 8206 معجم الحروف

 4401 معجم الحروف العربية : (المعنى، المبنى، اإلعراب)

عربي-معجم الحكايات الشعبية الفلسطينية : عربي  = 

Dictionary of palestinian folk tales:Arabic-Arabic 
13724 

 9649 معجم الحيوان : اسماوه وصفاته وكناه وصغاره واصواته ومقاره 

حضارة -تصوف  -معجم الرموز اإلسالمية : شعائر  11316 

 4617 معجم الرياضيات المعاصرة

 4802 معجم السيميائيات 

: المجلد   2002الجاهلي حتى سنة معجم الشعراء : من العصر 
 األول

5326 

: المجلد   2002معجم الشعراء : من العصر الجاهلي حتى سنة 
 الثالث

5328 

: المجلد   2002معجم الشعراء : من العصر الجاهلي حتى سنة 
 الثاني

5327 

: المجلد   2002معجم الشعراء : من العصر الجاهلي حتى سنة 
 الخامس

5330 

: المجلد   2002الشعراء : من العصر الجاهلي حتى سنة معجم 
 الرابع 

5329 

: المجلد   2002معجم الشعراء : من العصر الجاهلي حتى سنة 
 السادس 

5325 

 7205 معجم الشعراء اإلسالميين

 14127 معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين 

س -معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة : أ  15203 

ك-معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة : ش  15204 

ي -معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة : ل  15205 

 7038 معجم الشيوخ : المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب

 12657 معجم الصواب اللغوي : دليل المثقف العربي: المجلد األول 

المجلد الثاني معجم الصواب اللغوي : دليل المثقف العربي:   12658 

إنجليزي -معجم الطالب : عربي   = Students dictionary 9064 

عربي-إنجليزي / إنجليزي -معجم الطالب المزدوج عربي   = 

Students dictionary bilingual: Arabic- English / 

English- Arabic 

9063 

 8070 معجم العامية الدزيرية بلسان جزائري مبين 

العربية الكالسيكية و المعاصرة : معجم ألفبائي موسع في  معجم 
 A dictionary of classical & modern = ... اللغة العربية

arabic 

10527 

فرنسي عربي مع سرد  -معجم العمارة والفن : عربي فرنسي 
 Dictionnaire d'architecture et des = فرنسي انجليزي

5152 



arts : Arabe - Français et français - Arabe avec un 

index ...... 

 10642 معجم ألفاظ العلم و المعرفة في اللغة العربية

معجم ألفاظ القيم األخالقية وتطورها الداللي : بين لغة الشعر 
 الجاهلي ولغة القرآن الكريم

10667 

معجم ألفاظ الكالم في العامية المعاصرة : دراسة داللية تأصيلية و 
 معجم 

10089 

 5694 معجم القراءات : المجلد األول 

 5693 معجم القراءات : المجلد التاسع 

سورة محمد  48معجم القراءات : المجلد التاسع:  5701 

 5696 معجم القراءات : المجلد الثالث: سورة األعراف

 5695 معجم القراءات : المجلد الثاني: سورة النساء 

الحادى عشر:أصول ومصطلحات و  معجم القراءات : المجلد 
 فهارس

5703 

سورة اإلسراء 17معجم القراءات : المجلد الخامس :  5698 

 5697 معجم القراءات : المجلد الرابع: سورة هود

سورة اإلسراء 21معجم القراءات : المجلد السادس:   5711 

68معجم القراءات : المجلد العاشر  5702 سورة الملك :

سورة الصافات  27القراءات : المجلدالثامن: معجم   5700 

سورة القصص 28معجم القراءات : المجلدالسابع:   5699 

معجم القواعد النحوية : قاموس نحوي مرتب على حروف المعجم 
 Dictionary of arabic = مع جداول تصريف األفعال

grammar 

9497 

 11561 معجم الكلمات الجامعة : أقوال مأثورة و حكم 

 Dictionnaire de la linguistique 14625 = معجم اللسانيات

 12651 معجم اللغة العربية المعاصرة : المجلد األول

 12653 معجم اللغة العربية المعاصرة : المجلد الثالث

 12652 معجم اللغة العربية المعاصرة : المجلد الثاني

الرابع معجم اللغة العربية المعاصرة : المجلد   12654 

إنكليزي -معجم اللغة العربية المعاصرة : عربي   = A 

Dictionary of Modern Written Arabic : Arabic - 

English 

13598 

 13779 معجم المترادفات واألضداد 

 le dictionnaire du littéraire 4691 = معجم المصطلحات األدبية

الجزء األول معجم المصطلحات البالغية و تطورها :   14285 

 14286 معجم المصطلحات البالغية و تطورها : الجزءالثالث 

 14287 معجم المصطلحات البالغية و تطورها : الجزءالثاني 

عربي-معجم المصطلحات البالغية وتطورها : عربي  14288 

 Dictionary of environmental = معجم المصطلحات البيئية

terms 
13425 

 6208 معجم المصطلحات الصرفية 

 A dictionary : معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب

of arabic literary & linguistic terms 
15112 



 -انكليزي -فرنسي -معجم المصطلحات العلمية والفنية : عربي

 LEXIQUE DES TERMES = التيني

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES: ARABE- 

FRANCAIS- ANGLAIS- LATIN 

10055 

معجم المصطلحات القواعدية الكالسيكية : المصطلحات 
 Dictionary of arabic = المهجورةفي كتب تدريس الطلبة

grammar terminology... 

12428 

عربي -سي فرن -معجم المصطلحات اللسانية انجليزي   = A 

LEXICON OF LINGUISTIC TERMS ENGLISH 

- FRENCH - ARABIC 

6888 

انكليزي  -فرنسي -معجم المصطلحات اللغوية : عربي  9995 

انكليزي  -فرنسي -معجم المصطلحات اللغوية : عربي  10016 

انكليزي -فرنسي  -معجم العظام : عربي   -معجم المعاني   = 

Lexique d'osteologie .Lexicon of osteology 
8691 

معجم المعاني للمترادف والمتوارث والنقيض من أسماء وأفعال 
 وأدوات وتعابير 

4701 

ترجمة لصوفيين  1600معجم المؤلفين الصوفيين : أكثر من 
 مؤلفين من أتراك و فرس و عرب و هنود و أفارقة

10163 

عربي -معجم الهمزة : عربي  11771 

 5358 معجم الوأد : النزعة الذكورية في المعجم العربي

: معانيها و أوجه استعمالها 1معجم أمهات األفعال : ج   8235 

: معانيها و أوجه استعمالها  2معجم أمهات األفعال : ج   8236 

: معانيها و أوجه استعمالها  3معجم أمهات األفعال : ج  8237 

األفعال العربية : زائد فهرس تصنيفي باألفعالمعجم تصريف   5817 

 6177 معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم : مجمع البيان الحديث

معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي : معجم رجال  
 الدين و اإلصالح في الجزائر 

8343 

ل  معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي : معجم رجا
 الدين و اإلصالح في العراق

8340 

معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي : معجم رجال  
 الدين و اإلصالح في سوريا، فلسطين و األردن

8342 

معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي : معجم رجال  
 الدين و اإلصالح في ليبيا، تونس و المغرب 

8339 

الدين و اإلصالح في العالم العربي : معجم رجال  معجم رجال 
 الدين و اإلصالح في مصر 

8341 

م إلى  16معجم شعراء الشعر الشعبي في الجزائر : من القرن 
م : الجزء األول 21أواخر العقد األول من القرن   

10139 

م إلى  16معجم شعراء الشعر الشعبي في الجزائر : من القرن 
م: الجزء الثاني 21لقرن أواخر العقد األول من ا  

10140 

فرنسي /الجزء األول  -معجم عبد النور المفصل : عربي  = 

Dictionnaire Abdel-nour 
12206 

فرنسي /الجزء الثاني -معجم عبد النور المفصل : عربي   12207 

 9998 معجم علم االجتماع المعاصر 

أعالم -شمولية -معجم علوم العربية : تخصص  5250 



 13723 معجم غرائب اللغة

فرنسي -معجم قواعد العربية العالمية : عربي  14275 

فرنسي -معجم قواعد العربية العالمية : عربي  = Dictionnaire 

de la GRAMMAIRE ARABE UNIVERSELLE: 

ARABE - FRANCAIS 

5812 

معجم قواعد اللغة العربية : في جداول و لوحات. زائد مسرد 
بي . إنكليزي. فرنسيبالمصطلحات عر . = A dictionary of 

Arabic grammar in charts and tables 

5825 

 9945 معجم كنوز األمثال والحكم العربية : النثرية والشعرية 

فرنسي-معجم لغة النحو العربي : عربي  = Dictionnaire de 

la nomenclature grammaticale arabe : Arabe - 

Français 

5816 

  -انكليزي -معجم لغة النحو العربي : فهرس بالمصطلحات عربي

 A DICTIPNARY OF ARABIC = فرنسي

GRAMMATICAL NOMENCLATURE: Arabic- 

English- French 

5813 

الحضارة : الجزء  -الفقه-معجم مصطلحات اإلباضية : العقيد ة
ي-الثالث ك  

13839 

الحضارة : الجزء األول -الفقه-معجم مصطلحات اإلباضية : العقيدة
ر-أ  

13837 

الحضارة : الجزء  -الفقه-ةمعجم مصطلحات اإلباضية : العقيد
ق-الثاني ز  

13838 

معجم مصطلحات اإلعراب و البناء في قواعد العربية العالمية :  
فرنسي -عربي   

5815 

 12036 معجم مصطلحات التربية و علم النفس 

 8295 معجم مصطلحات التعليم عن بعد 

 5151 معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين

إنجليزي-الدعوة واإلعالم اإلسالمي : عربيمعجم مصطلحات   6175 

عربي مع  -فرنسي  -معجم مصطلحات العلوم اإلدارية : إنجليزي 
 Dictionary of = كشاف عربي و كشاف فرنسي

management sciences : English - French - 

Arabicwith An arabic glossary and a french 

glossary 

8059 

فنون : الجزء االولمعجم مصطلحات ال  4525 

 4524 معجم مصطلحات الفنون : الجزء الثاني

 11919 معجم مصطلحات النحو و الصرف و العروض و القافية 

عربي -معجم مصطلحات النقد العربي القديم : عربي   = A 

dictionary of ancient arabic critical terms : Arabic 

- Arabic 

14289 

عربي-انجليزي-معجم مصطلحات علم اللغة : فرنسي  12160 

فرنسي  -إنكليزي -معجم مصطلحات نقد الرواية : عربي  10793 

 14918 معجم مصطلحات و أدوات النحو و اإلعراب

السياسية و العالقات الدوليةمعجم مفاهيم العلوم   14240 

 13580 معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية



 6362 معجم مقاليد العلوم في الحدود و الرسوم

 8470 معجم مقاييس اللغة : الجزء األول

 8475 معجم مقاييس اللغة : الجزء الثالث

 8471 معجم مقاييس اللغة : الجزء الثاني

مقاييس اللغة : الجزء الخامسمعجم   8473 

 8472 معجم مقاييس اللغة : الجزء الرابع

 8474 معجم مقاييس اللغة : الجزء السادس

 6192 معجم و دراسة في العربية المعاصرة

معجمات األخطاء اللغوية (النشأة والخصائص) : درة الغواص في 
للعدناني أوهام الخواص للحريري ومعجم األخطاء   

14333 

معجمات األخطاء اللغوية : النشأة و الخصائص، درة الغواص في  
أوهام الخواص للحريري و معجم األخطاء الشائعة للعدناني 
 أنموذجا

9541 

 Les Damnés de la Terre 12955 = معذبو األرض

 12956 معذبوا األرض : بحث 

 8992 معرفة اللغة 

واالعانة للمقصر العاني  معرفة المباني لصحة المعاني :  5374 

 12618 معركة المصطلحات بين الغرب و اإلسالم

 11406 معركة المفاهيم 

 8543 معركة سطيف : رواية 

 11760 معلقات العرب : دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي 

 6734 معلقة امرئ القيس في دراسات القدامى و المحدثين

وتاريخيمعلم حضاري   9720 

 4529 معلمة الروضة 

 Kindergarten Teacher 13123 = معلمة الروضة

 12166 معلمة الفقه المالكي

 11036 معوقات التعبير السليم لدى تالمبذ السنة الخامسة ابتدائي

 10692 معوقات التعبير السليم لدى تالميذ السنة الخامسة إبتدائي

الشريعة : فرص ضائعة معوقات السياحة بمنطقة   11252 

 14856 معيوف : رواية 

 the adventures of Tom Sawyer 9177 = مغامرات توم سوير

 The = مغامرات شيرلوك هولمز : المشكلة األخيرة: الجزء الثاني

Adventures of Sherlock Holmes: The Final 

Problem 

10278 

 مغامرات شيرلوك هولمز : عصبة الرؤوس الحمراء: الجزء االول 

= The Adventures of Sherlock Holmes: The Red-

Headed League 

10277 

 Nils Holgerssons : Adventures 13635 = مغامرات نلز العجيب

دراسات تطبيقية في الشعر الحديثمغاني النص :   6027 

 4993 مغني اللبيب عن كتب األعاريب : الجزء األول 

 4999 مغني اللبيب عن كتب األعاريب : الجزء األول 

 4997 مغني اللبيب عن كتب األعاريب : الجزء الثالث 



 4998 مغني اللبيب عن كتب األعاريب : الجزء الثاني 

العربيةمفاتيح اللغة   4279 

نجيب محفوظ  -مفارقة التباين في النقد و اإلبداع : "شعراء الديوان
 " نموذجين 

12756 

 7108 مفاهيم أساسية في قواعد البيانات : الجزء األول 

 7109 مفاهيم أساسية في قواعد البيانات : الجزء الثاني 

 5896 مفاهيم الترجمة : المنظور التعريبي لنقل المعرفة 

 10571 مفاهيم الذكاء : سيكولوجية التفكير واإلبتكار 

 14692 مفاهيم الشعرية : دراسة مقارنة في األصول و المنهج

 11692 مفاهيم الشعرية في اإلتجاهات النقدية الحديثة 

 7704 مفاهيم المجاز بين البالغة و التفكيك 

 6767 مفاهيم جديدة في العالقات العامة

لشعر العربي القديم : محاولة تنظيرية و تطبيقية مفاهيم جمالية في ا  14119 

 9772 مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية و التعليمية

 8683 مفاهيم و تطبيقات في اللسانيات الحاسوبية 

 11210 مفاهيم و مصطلحات في العلوم التربوية 

التحريرية : مفاهيم و نماذج في األغنية الشعبية عن الثورة 
 األوراس نموذجا 

10135 

 14133 مفتاح اإلعراب 

 6335 مفكرون غربيون، لماذا أسلموا؟؟ 

 6336 مفكرون غربيون، لماذا أسلموا؟؟ 

 12417 مفهوم اإلبداع في الفكر النقدي عند العرب

مفهوم األدب في الخطاب الخلدوني : دراسة تحليلية و تركيبية 
(المقدمة)لعلوم اللسان العربي في   

12041 

 12200 مفهوم اإلشتقاق الصرفي و تطوره عند النحويين و األصوليين 

 11816 مفهوم اإلصالح : بين جمال الدين األفغاني و محمد عبده 

 8424 مفهوم اإلعالم األمني وعالقته باألمن العمومي في الجزائر

المفاهيم و األصول-مفهوم التاريخ : األلفاظ والمذاهب   6789 

 12308 مفهوم التجديد عند جماعة الديوان

 6706 مفهوم الذات : بين النظرية و التطبيق 

مفهوم السياق اللغوي و دوره في تعليمية اللغة العربية : كتابي في 
أنموذجا -اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي   - 

10644 

 12500 مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر 

الشعرعند جماعة الديوان مفهوم   14470 

 14673 " مفهوم الغاب في الشعر المهجري : الرابطة القلمية " أنمودجا

 5331 مفهوم القوة و الضعف في أصوات العربية

 10038 مفهوم المعلم في ضوء المقاربة بالكفاءات : دراسة وصفية تحليلية 

في معلقة امرئ  مفهوم الموضع و تطبيقاته : الجملة الواقعة حاال 
 القيس

10113 

 13319 مفهوم النثر الفني و أجناسه في النقد العربي القديم

 4462 مفهوم النص : دراسة في علوم القرآن 

 4465 مفهوم النص : دراسة في علوم القرآن 



مفهوما الوضع واإلستعمال في اللسانيات العربية : دراسة مقارنة  
الخليلية الحديثة في ضوء مفاهيم النظرية   

12673 

 9760 مقاربات تطبيقية في األدب المقارن

 11611 مقاربات في الخطاب الروائي

 7560 مقاربات في السرد

 10133 مقاربات في الشعر الشعبي العربي في الجزائر

 10001 مقاربات في نظرية األدب و نظرية اللغة 

المعاصر : البكاء بين يدي مقاربة أسلوبية في الخطاب الشعري 
 زرقاء اليمامة

8080 

 12969 مقاربة أسلوبية للقصيدة الشعبية قصيدة " يافاهم " إلبن مسايب 

 8862 مقاربة بين اللفظ والمعنى عند النقاد والبالغيين

 14186 مقاربة سيميائية في قراءة الشعر و الرواية 

الغالف، العنوان، اسم  مقاربة سيميائية لرواية قنديل أم هاشم ( 
 العلم)

11583 

 14225 مقاربة سيميائية لقصيدة "دعوة الى الحياة" للشاعرة نازك المالئكة 

 "مقاربة شعرية بين أبي الطيب المتبنى و ابن هانئ األندلسي 

 المديح أنموذجا
13124 

 8927 مقاربة منظومية للبرامج التكوينية

 12183 مقاربة منظومية للبرامج التكوينية

 10873 مقاربة نقدية للقصة القصيرة الجزائرية المعاصرة

 5714 مقارنة األديان

3مقارنة األديان : اإل سالم: ج.  = comparative religions : 

islam 
11498 

 13187 مقارنة بين رسالة الغفران و رسالة التوابع و الزوابع 

األولمقاالت اإلسالميين واختالف المصلين : الجزء   4879 

 4880 مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين : الجزء الثاني

 6185 مقاالت في األدب اإلسالمي 

 Essays in translation and : مقاالت في الترجمة و األسلوبية

stylistics 
12893 

 10061 مقاالت في الفكر األنسني 

 9557 مقاالت في اللغة و األدب : الجزء األول

 9558 مقاالت في اللغة و األدب : الجزء الثاني

 12733 مقاالت في النقد واألدب 

 7540 مقاالت في طه حسين 

 8308 مقاالت لغوية 

 12228 مقاالت نقدية 

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين : اإلمام أبي يعلى  
 الزواوي : الجزء الرابع 

11383 

جمعية العلماء المسلمين : اإلمام مبارك بن مقاالت و آراء علماء 
 محمد الميلي : الجزء األول

11380 

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين : الشيخ الطيب 
 العقبي : الجزء الثاني

11381 



مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين : الشيخ العربي 
 التبسي : الجزء الثالث 

11382 

حريري مقامات ال  5506 

 5088 مقامات الحريري المسمى بالمقامات األدبية

 6123 مقامات الزمخشري 

 13634 مقامات و رسائل أندلسية : نصوص و دراسات

 9339 مقتطفات من زمن جريح 

 11942 مقدمات في التعريف بنماذج من التراث

 6115 مقدمة في علم النفس التربوي

اإلسالمية : الخلفية الفكرية و الثقافية و أصولها مقدمة الفرق 
 الفلسفية و الدينية

7093 

مقدمة القصيدة العربية بين التقليد والتجديد ~ من مرحلة ما قبل 
 اإلسالم حتى العصر العباسي~ : صبيحة مير 

15251 

 10991 مقدمة إلى األنترنت 

 6028 مقدمة في االعاقة العقلية

اإلعاقة العقليةمقدمة في   = An Introduction to 

Intellectuel Disability 
5727 

 = مقدمة في الترجمة التحريرية : من اللغة اإلنجليزية إلى العربية

Introduction to written translation from english 

into arabic 

6261 

 8618 مقدمة في السيميائية السردية

لب الجامعي مقدمة في اللسانيات : للطا  13084 

 Introduction to linguistique 13960 = مقدمة في اللسانيات

 12936 مقدمة في اللغويات المعاصرة

 6644 مقدمة في النقد األدبي

 4728 مقدمة في النقد العربي التطبيقي 

 5709 مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 

الحاجات الخاصة مقدمة في تعليم الطلبة ذوي   5724 

 11518 مقدمة في تقنيات التعليم 

 12573 مقدمة في علمي الداللة و التخاطب

 9687 مقدمة في مناهج البحث العلمي

 9135 مقدمة في نظرية األدب 

 7994 مقدمة في نظرية القواعد التوليدية 

 10006 مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي 

الداللة : في ضوء التطبيق القرآني والنص مقدمة لدراسة علم 
 الشعري

4727 

 10005 مقدمة لدراسة علم اللغة 

 10008 مقدمة لدراسة فقه اللغة 

 7631 مقدمة لألدب العربي

مقدمة موطا االمام مالك رضي هللا عنه : و يليه الدرر الستية في  
االحاديث اخبار الساللة االدريسية : ويليه المسلسالت العشر في 

 النبوية على صاحبها افضل الصالة و اتم التسليم
6296 



مقدمة موطأ االمام مالك رضي هللا عنه : و يليه الدرر السنية في  
أخبار الساللة االدريسية : ويليه المسلسالت العشر في االحاديث 
 النبوية على صاحبها افضل الصالة و اتم التسليم

6299 

نية في أوساط الطلبة الجامعيينمقروئية الجرائد االلكترو  10502 

 14575 مقروئية الصحف االلكترونية لدى الطلبة الجامعيين بالمدية 

مقروئية الصحف اإللكترونية مقارنة بالصحف المطبوعة في  
 الجزائر : دراسة عينة من طلبة جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

8876 

الطلبة الجامعيينمقروئية الكتاب االلكتروني لدى   9801 

 11404 مقولة الحرفية و مفهوم الفضاء في التراث النحوي : مقاربة لسانية

 4407 مقومات الجملة العربية

مقياس إضطرابات اللغة اللفظية : لدى األطفال ذوي صعوبات 
 Verbal Language = التعلم

12584 

صعوبات مقياس إضطرابات اللغة اللفظية : لدى األطفال ذوي 
 Verbal Language = التعلم

12590 

 11879 مكانة الثقافة عند مالك بن نبي : شروط النهضة أنموذجا

 14459 "مكانة العالقات العامة في مؤسسة بريد الجزائر "والية المدية

مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية : نصوص أعمال الندوة:  
2000نوفمبر 8-6ه الموافق 1421شعبان 12-10الجزائر ايام  

14485 

 12746 مكانة المكلف بالعالقات العامة في المؤسسة العمومية

مكانة وفعالية استراتيجية االتصال في بلورة استراتيجية تسويقية  
فعالة لدى مجمع اتصاالت الجزائر : دراسة حالة اتصاالت 
نةبمدينة خميس مليا  "ADSL الجزائر لالنترنت "جواب  

12545 

 11473 مكبث متبوع بالعاصفة

 l'imposture des mots 9908 = مكر الكلمات : رواية

 7963 مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ

 6786 مكونات اإلبداع : في الشعر العربي القديم: ابن طباطبا نموذجا 

 6438 مكونات الحاسوب الشخصي

الخطاب السردي : مفاهيم نظريةمكونات   9452 

 -مكونات الخطاب السردي في القصص القرآني : قصة يوسف 

أنموذجا  -عليه السالم   
11222 

مكونات الخطاب السردي في رواية باب السبت لعبد القادر 
 مهداوي

11080 

 6990 مالحظات على المعجم العربي األساسي

 8068 مالحم من شموع القدس 

 12581 مالمح النقد العربي في القديم

 14862 مالمح حداثية في التراث النقدي العربي

 14259 مالمح من عالمهم القصصي : دراسات في القصة العربية القصيرة

: القيم الروحية في الثقافة األمازيغية 2010ملتقى األمازيغ   15049 

أدب المقاومة  ملتقى شعراء جائزة مفدي زكرياء المغاربية للشعر :
2007-14-11في المغرب الكبير: الجزائر  

15018 

ملحق كتاب األغاني : أخبار أبي نواس للعالمة أبي الفضل جمال  
 الدين محمد بن مكرم ابن منظور : الجزء الخامس و العشرون 

4920 

 13889 ملحمة الحرافيش 



م)1923-1835ملحمة الشيخ الهاشمي الشريف (  5449 

كلكامش : ملحمة ملحمة   7996 

 7995 ملحمة كلكامش : و قصص أخرى عن كلكامش و الطوفان 

ملصق إعالمي حول حوادث المرور " السياقة في حالة اإلدمان  
 "على الكحول

8213 

 : ملصق إعالمي حول خطورة استعمال مواد التجميل المقلدة

Chanal-Bourgoi-civenchy 
11323 

تبذير المياه في الجزائر ملصق إعالمي حول ظاهرة   13680 

 9065 ملعب من الوقت النائم 

- 1992ممارسة مهنة الصحافة أثناء حالة الطوارئ في الجزائر 

0112  
9823 

 11012 مملكة النص : التحليل السيميائي للنقد البالغي : الجرجاني نموذجا

 12862 من التجلي األسلوبي في خطاب القرآن للمرأة 

وافذ الحلم : شعرمن أجل إغالق ن  8729 

 8653 من أجل التغيير : مشكالت الحضارة

 8491 من أدب األطفال في الجزائر و العالم العربي

 6239 من أدب المناظرات : روضة المحاسن و عمدة المحاسن 

 13490 من أروع قصائد مفدي زكريا : مع دراسة أدبية

 9999 من أستراليا وجوه أدبية معاصرة 

أسرار البيان القرآنيمن   6210 

 6855 من أسئلة الراهن في النقد و اإلبداع الجزائري الحديث 

 13923 من أصول فقه اللغة : اللهجات و التعريب و اإلزدواج اللغوي 

 10382 من أعالم سطيف : الشاعر الشعبي الشيخ محمد الشاللي هرباجي 

بابن مدور : سيرة من أعالم سطيف : الشيخ رابح مدور المشهور   10383 

من اإلحتمال إلى الضرورة : دراسات في السرد الروائي و 
 القصصي 

4175 

 6509 من األدب اإلسالمي : في عهد النبوة 

من االنغماس إلى الملكة عند ابن خلدون : دراسة مصطلحية في  
 التسمية و المفهوم 

8572 

 5290 من البيان و التبيين : السفر األول

البيان و التبيين : السفر الثالثمن   5292 

 5291 من البيان و التبيين : السفر الثاني

 7834 من الدراسات اللغوية القرآنية 

 7835 من الدراسات اللغوية القرآنية 

 9020 من السيرة الذاتية لسيدة الحامور : و قصص أخرى 

 7148 من الشواهد النحوية فى شعر الصحابة : دراسة وتحليل

 11301 من الصمت إلى الصوت : فصول أدبية و لغوية

 13809 من الصوت إلى النص : نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري 

 4290 من الطبقات الكبرى : العشرة المبشرون بالجنة

 10557 من القضايا اللغوية و النحوية 

 6999 من المبدع......إلى النص : دراسات في األدب والنقد



من المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري : مقاالت و  
 du théatre algérien au théatre = كتابات غير منشورة

national algérien : essais et écrits inédits 

13424 

 8616 من المعجميات إلى السيميائيات 

 13765 من المعرفة التاريخية 

التناص : دراسة نقدية تحليلية في األدب  من المنهج الطقوسي إلى 
 األندلسي

6478 

من النص إلى النص المترابط : مدخل إلى جماليات اإلبداع 
 التفاعلي 

15244 

 9809 من النص إلى الواقع : بنية النص : الجزء الثاني 

2من النص إلى الواقع : بنية النص : ج.  9811 

األول  من النص إلى الواقع : تكوين النص : الجزء  9810 

من النص إلى الواقع : تكوين النص : محاولة إلعادة بناء علم  
 أصول الفقه: الجزء األول 

9812 

من النص إلى الواقع : محاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه: بنية 
 النص: الجزء الثاني

9808 

من بستان الملحون : مختارات من األدب الغنائي المغاربي  
 الملحون 

9153 

 8051 من بالغة القرآن 

 13058 من بالغة سورة المؤمنون 

من تاريخ األدب العربي : العصر الجاهلي و العصر اإلسالمي : 
 الجزء األول 

11811 

من تاريخ األدب العربي : العصر العباسي األول ( القرن الثاني ) 
 : الجزء الثاني 

11812 

الثاني ( القرن الرابع من تاريخ األدب العربي : العصر العباسي 
 الهجري ): الجزء الثالث 

11813 

 9354 من تحليل الخطاب إلى تحليل الخطاب النقدي : مناهج و نظريات 

 10468 من تراثنا الشعري الفكاهي : شخصيات و مواقف 

-بين العامية و الفصحى-من حصاد السنين : فقه اللغة العربية

اللغات الشعبية-اللغوية الشائعة -ألخطاء ا  
12714 

 14740 من ذاكرة المسرح الجزائري 

من رسائل اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي و يليه معلم الطالب 
 ما لألحاديث من األلقاب و يليه فتاوى اإلمام ابن زكري التلمساني

14465 

من رسائل العالمة الشيخ عمر أبي حفص الزموري رحمه هللا :  
 كراس الفقه

15133 

من روائع األدب الجزائري : مقتطفات من نصوص أبرز األدباء  
 الجزائريين : كاتب ياسين، الطاهر وطار، رشيد ميموني 

10308 

من روائع األدب الجزائري : مقتطفات من نصوص أبرز األدباء  
 الجزائريين : مالك حداد، عبد الحميد بن هدوقة، الطاهر جاووت

10306 

الجزائري : مقتطفات من نصوص أبرز األدباء  من روائع األدب 
 الجزائريين : محمد ديب، مولود فرعون، أحالم مستغانمي

10307 

 10235 من روائع غوته : شعرا و نثرا

 6695 من سفر التحوالت : دراسة نقدية

 9004 من طين و سبعة أرواح : قصص



 9005 من طين و سبعة أرواح.. : مجموعة قصصية 

فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة : دراسة تحليلية نقدية في  من 
 النظريات الغربية الحديثة

11379 

 4729 من فنون النثر العربي : السيرة الغيرية لزهرات برية

 14554 من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القديم : الجزء األول 

العربي القديم : الجزء الثانيمن قضايا الشعر و النثر في النقد   14551 

من قضايا المصطلح اللغوي : نظرة في مشكالت تعريب  
 المصطاح اللغوي المعاصر 

5645 

 15232 من قضايا النحو واللغة 

 7309 من مآثر العالمة عمر ابو حفص الزموري : في خدمة لغة القران 

 6457 من مصادر التراث العربي 

1961-1955أرض الجزائر من معارك المجد في   11953 

 7574 من معارك ثورة التحرير

 13997 من معالم الشعر الحديث في فلسطين و األردن

إعراب الفعل-من نحو أوضح المسالك إلبن هشام : ماالينصرف ... 5777 

 6899 من نور النبوة : مائتان وخمسون حديثا شريفا وشرحها 

 6551 من وحي الرحلة 

الصوت اللغوي : محاولة لفهم صرفي و نحوي و من وظائف 
 داللي

13541 

من وقائع األفكار, دور االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
 في الدفاع عن القيم و تأطير الدولة الجزائرية الفتية

7385 

 7528 منابر النور 

 6026 منازل الحكاية : دراسات في الرواية العربية

نهج تكاملي في قراءة النص منازل الرؤية : م  4696 

 14098 منازل النص : خالد الكركي ناقدا وأديبا

 8313 مناسبة و كلمة : الجزء األول 

 8314 مناسبة و كلمة : الجزء الثاني 

 14664 منافي الروح : شعر

 4250 منال الطالب فى شرح طوال الغرائب : الجزء األول

الغرائب : الجزء الثانيمنال الطالب في شرح طوال   4251 

 8625 منامات الوهراني و مقاماته و رسائله

 12709 مناهج البحث 

 5522 مناهج البحث اإلجتماعي 

 5523 مناهج البحث اإلجتماعي 

 9972 مناهج البحث األدبي 

مناهج البحث البالغي في النصف األول من القرن العشرين في  
 مصر; تقديم منير سلطان

13984 

 12864 مناهج البحث التربوي : تطبيقات عملية

 6004 مناهج البحث التربوي : رؤية تطبيقية مبسطة 

 7249 مناهج البحث العلمى

 8048 مناهج البحث العلمي

 10084 مناهج البحث العلمي



 4477 مناهج البحث العلمي : اإلحصاء في البحث العلمي

الكتاب األول: أساسيات البحث العلميمناهج البحث العلمي :   5589 

 5095 مناهج البحث العلمي : تصميم البحث و التحليل اإلحصائي

مناهج البحث العلمي : دليل الطالب في كتابة األبحاث و الرسائل 
 العلمية

13920 

 4476 مناهج البحث العلمي : طرق البحث النوعي

النوعيمناهج البحث العلمي : طرق البحث   4478 

 10035 مناهج البحث العلمي : منظور تربوي معاصر 

 14701 مناهج البحث العلمي بين النظرية والتطبيق 

 11180 مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس

مناهج البحث العلمي في الخدمة اإلجتماعية و العلوم اإلنسانية: 
 الكتاب األول

9446 

لعلوم التربوية و النفسية : أساليبها و  مناهج البحث العلمي في ا
 تقنياتها 

14386 

 14484 مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسية 

 8632 مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال 

 6646 مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في االعالم و العلوم السياسية

تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و  مناهج البحث العلمي و 
 اإلدارية 

12710 

 8752 مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث

 Research design = مناهج البحث الكمي و النوعي و المختلط

quantitative qualitative et mixed methods 
4514 

 9934 مناهج البحث في األدب و النقد

التاريخ االسالمي و االثار االسالمية مناهج البحث في   10915 

 14445 مناهج البحث في التربية و علم النفس 

مناهج البحث في العلوم اإلنسانية بين علماء اإلسالم و فالسفة 
 الغرب

9697 

 14932 مناهج البحث في اللسانيات وعلم المعجم

والمفردات مناهج التأليف المعجمي عند العرب : معاجم المعاني   14134 

 5664 مناهج التأليف النحوي

 6467 مناهج التأليف عند العلماء العرب : قسم األدب

 10490 مناهج التفسير الموضوعي و عالقتها بالتفسير الشفاهي

 10491 مناهج التفسير الموضوعي و عالقتها بالتفسير الشفاهي

اإلنسانية و اإلجتماعية مناهج التفكير و قواعد البحث : في العلوم   11548 

 14741 مناهج الدراسات االجتماعية و أصول تدريسها

 4427 مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي 

 4709 مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها 

 6470 مناهج اللغة العربية و طرق تدريسها

 13310 مناهج النقد األدبي الحديث : رؤية إسالمية

 9508 مناهج النقد األدبي المعاصر بين النظرية و التطبيق 

 14553 مناهج النقد األدبي و الدراسات األدبية : الجزء األول

 13076 مناهج النقد المعاصر



 9690 مناهج تحقيق التراث والمحطوطات العربية

 15052 مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون 

تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون مناهج   15053 

 9225 مناهج رياض األطفال 

 7978 مناهج علم اللغة : من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي 

 14898 مناهج فى البحث اإلجتماعي

 10719 مناهج فى التفسير

 10720 مناهج فى التفسير

القرن السادس الهجري مناهج معجمات المعاني : إلى نهاية   5984 

 5725 مناهج و أساليب التدريس : في التربية الخاصة 

 5726 مناهج و أساليب التدريس : في التربية الخاصة 

تقويمها  -تنفيذها   -مناهج و برامج الموهوبين : تخطيطها   5408 

 5858 مناهج و طرق البحث العلمي 

ربي االسالمي في منبر حوار األفكار, " دور التراث الطبي الع
2008سبتمبر  28تقدم الطب " : محاضرة فكرية نظمت يوم   

7376 

منبر حوار األفكار, " لغة التنمية و تنمية اللغة " : لقاء ثقافي في  
2010أفريل  13اطار منبر حوار األفكار   

7378 

منبر حوار األفكار, االصالح و النهضة عند االمامين محمد عبده  
الحميد بن باديس و عبد   

7383 

منبر حوار األفكار, األمن اللغوي و االستقرار االجتماعي :  
 محاضرة أ.د. بومدين بوزيد احياء لليوم العربي للغة الضاد 

7380 

منبر حوار األفكار, الجزائر في أبعادها الروحية و الحضارية : أ.  
سفير سابق )  -صالح بن قبي ( دبلوماسي   

7377 

فكار, اللغة العربية في المهجر : الفرص و العوائقمنبر حوار األ  7382 

 7381 منبر حوار األفكار, اللغة و الهوية و التعددية اللسانية

منبر حوار األفكار, أهمية وضع سياسة و طنية للغات : فندق  
2007مارس  04األوراسي في   

7374 

الكولونيالية : بالد منبر حوار األفكار, تحرير تاريخنا من المدرسة 
 الزواورة نموذجا

4683 

 7372 منبر حوار األفكار, جهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثها

مارس تاريخ عريق و لغة  01منبر حوار األفكار, في يوم العربية 
 جامعة

7379 

منبر حوار األفكار, لغة االبداع و االبداع في اللغة " الرواية  
الجزائرية أنموذجا " : فعاليات المائدة المستديرة التي نظمت يوم  

2008ماي  05  

7375 

اللسان   -منبر حوار األفكار, مكانة العربية في الوطنية الجزائرية 
 - و الثقافة

7373 

منبر حوار األفكار, مكانة المرأة في المجتمع التارقي و مقاومته  
مش المعرض الدولي الحادي  لالحتالل الكولونيالي : ندوة على ها

قصر المعارض -2006-عشر للكتاب   

7384 

منبر شخصية و مسار, أ. محمد العربي دماغ العتروس خصال و  
بفندق األوراسي  2008أكتوبر  20نظال : ندوة فكرية نظمت يوم   

7367 

منبر شخصية و مسار, األستاذ األمين بشيشي : المناضل و الفنان 
بفندق األوراسي 2010مارس  09بمناسبة تكريمه يوم الموهوب   

7387 



منبر شخصية و مسار, األستاذ عبد هللا شريط خصال ، منهاج و  
 أفكار

7366 

منبر شخصية و مسار, المسار السياسي و المهني للدكتور محي 
بفندق  2008نوفمبر  24الدين عميمور : ندوة فكرية نظمت يوم 

 األوراسي
7368 

البيان, أمسية شعرية للشاعرين عفاف فنوح و مراد  منبر فرسان
2006نوفمبر  09بوشحيط : قصر المعارض الجزائر في   

7371 

منبر فرسان البيان, في اليوم العالمي للشعر أمسية للشاعر ابراهيم  
 صديقي

7369 

منبر فرسان البيان, ندوة الشعراء الشباب احياء لليوم الوطني 
2006ن بوعلي الجزائر للطالب : ثانوية حسيبة ب  

7370 

 5759 منتخبات من النحو و الصرف

 8647 منتهى الطلب من أشعار العرب : المجلد األول 

 8651 منتهى الطلب من أشعار العرب : المجلد التاسع 

 Muntaha al = منتهى الطلب من أشعار العرب : المجلد الثالث

talab min asar al arab 
8648 

 8649 منتهى الطلب من أشعار العرب : المجلد الخامس 

 8650 منتهى الطلب من أشعار العرب : المجلد السابع 

لوحة  68منجد الطالب : نظر فيه ووقف على ضبطه . تزينها 
لوحة ملونة 32سوداء و   

5080 

 11822 منجد الملحون : الجزء األول 

 12976 منطق السرد في رواية "تشرفت برحيلك" لفيروز رشام

 5460 منطق العرب في علوم اللسان 

 9709 منظومة التعليم وأساليب تدريس 

منظومة التعليم وأساليب تدريس : الرياضيات،اللغة  
اإلنجليزية،الكيمياء،األنشطة التعليمية،تكنولوجيا  
 التعليم،تدريب،ابداع،نظام الجودة

9710 

 5157 منظومة المقصور و الممدود البن جابر األندلسي

 4228 منظومة تكوين المعلم : في ضوء معايير الجودة الشاملة 

 4229 منظومة تكوين المعلم : في ضوء معايير الجودة الشاملة 

 5895 منهاج المترجم : بين الكتابة و اإلصطالح و الهواية و اإلحتراف

كتاب عقائد وأخالق وعبادات ومعامالت منهاج المسلم :   5359 

 5360 منهاج المسلم : كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات ومعامالت 

 5361 منهاج المسلم : كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات ومعامالت 

 13448 منهج ابن العربي : في تفسير أحكام القرآن الكريم

آن الكريممنهج ابن العربي : في تفسير أحكام القر  13449 

 7425 منهج اإلمام الترمذي في نقد الحديث النبوي 

 7429 منهج اإلمام الترمذي في نقد الحديث النبوي 

 11659 منهج اإلمام الطاهر بن عاشور في التفسير : التحرير و التنوير 

 6640 منهج البحث األدبي 

 13061 منهج البحث البالغي

 6172 منهج البحث التاريخي 

 6273 منهج البحث التاريخي 



 12664 منهج البحث التاريخي و مصادر العصور الوسطى 

 15149 منهج البحث العلمي 

 15143 منهج البحث اللغوي 

 10781 منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث

الدراسات  -منهج البحث المقارن في التربية : خرائط المقارنة
المعايير -المجالية  

8223 

 7794 منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب

 7421 منهج البحث و تحقيق النصوص و نشرها 

 10896 منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب

 13560 منهج الحوار في الرؤية اإلسالمية

نماذج مختارة -منهج الحوار في القرآن الكريم : دراسة أسلوبية   - 10065 

 5433 منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه

  -درء شبهات   -منهج السلف بين العقل و التقليد : تصحيح مفاهيم 

 رد مفتريات 
5379 

 8578 منهج السياق في توجيه داللة الخطاب القرآني

 13015 منهج المدرسة الثانوية : في ظل تحديات القرن الواحد والعشرين 

المرحلة اإلبتدائيةمنهج   13018 

 9205 منهج النقد األدبي عند العرب 

 14559 منهج النقد التاريخي اإلسالمي و المنهج األوربي 

 14402 منهج سيبويه في االحتجاج بالقراءات ولها 

 14798 منهج قراءة النص العربي

البرنامج منهجية أساليب البحث العلمي و تحليل البيانات بإستخدام 
 spss اإلحصائي

7107 

 11427 منهجية البحث : مذكرة تخرج الماجستير ودكتوراه دولة

 15284 منهجية البحث األدبي الجامعي

 5186 منهجية البحث األدبي و مداخل التفكير العلمي

 9693 منهجية البحث األكاديمي 

 9400 منهجية البحث التاريخي : األسس والمفاهيم واألساليب العلمية

 10789 منهجية البحث التربوي و النفسي من المنظور الكمي و الكيفي 

 13386 منهجية البحث العلمي

 11391 منهجية البحث العلمي : للجامعيين

 9401 منهجية البحث العلمي : مدخل لبناء المهارات البحثية

 Scientific research methods 9764 = منهجية البحث العلمي

منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية : أسس علمية 
 وتدريبات 

10675 

 5811 منهجية البحث العلمي في علم السياسة

 10531 منهجية البحث العلمي و تنظيمه 

علوم اجتماعية  -منهجية البحث القانوني للجامعيين : علوم قانونية   11389 

 9219 منهجية البحث في العلوم اإلجتماعية

 12211 منهجية البحث في العلوم اإلنسانية

 14242 منهجية البحث في العلوم السياسية و اإلعالم 



منهجية البحوث والرسائل العلمية : (دراسة منهجية ) لكتابة  
البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتراه في شعبتي 
 :األدبيات واللغويات 

5481 

 14310 منهجية العلوم اإلجتماعية و البحث اإلجتماعي 

منهجية ترجمة أساليب السخرية من اإلنجليزية إلى العربية : 
ي الفضل و شامل أباضة و  دراسة تحليلية مقارنة لترجمات صبر

 أنموذجا  Animal Farm محمود عبد الغني، لجورج أورويل
12621 

دليومنهجية تقويم البرامج : فضيل   13761 

 8238 منوعات أدبية أو األخذ من كل شيئ بطرف 

 11610 مهارات اتصال في اللغة العربية وآدابها : منهج وتطبيق 

 4803 مهارات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي

 9365 مهارات اإلتصال اإلنساني اللفظية و غير اللفظية في اللغة العربية

مهامهارات االتصال اللغوي وتعلي   12446 

 4215 مهارات االتصال في اللغة العربية

 5395 مهارات االتصال في اللغة العربية

 7090 مهارات االتصال في اللغة العربية

مهارات اإلتصال والتفاعل في عمليتي التعليم والتعلم : قراءات 
 أساسية في تربية الطفل 

13554 

المبكرةمهارات اإلستعداد للقراءة في الطفولة   6667 

 6668 مهارات اإلستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة

 6666 مهارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة 

 4482 ( 2 ) مهارات اإلستماع و الخطاب

 4455 مهارات البحث التربوي 

 5652 مهارات التدريس الصفي

 5653 مهارات التدريس الصفي

 13072 مهارات التدريس الصفي

 Organization Skills 15119 = مهارات التنظيم

 13347 مهارات الحاسوب : الحاسوب والبرمجيات الجاهزة 

 6157 مهارات الحاسوب الشخصي : للعاملين في مؤسسات المعلومات 

 5940 مهارات العربية في النحو و الصرف

االدارية مهارات القيادة التربوية : في اتخاذ القرارات   5511 

 9887 مهارات الكتابة العربية : كتابة الفقرة

 4454 مهارات الكتابة العربية : كتابة المقالة

 14257 مهارات اللغة العربية

 14291 مهارات اللغة العربية

مهارات اللغة العربية : اختبار تشخيصي في النحو و الصرف و 
المعنى الصوت و المعجم و العروض و االمالء و   

12625 

 13296 مهارات اللغة العربية : الجزء األول

 13298 مهارات اللغة العربية : الجزء الثاني

 4862 مهارات اللغة العربية : تدريبات وحلول

1مهارات اللغة العربية   13297 

 9607 مهارات المعلم



 12176 مهارات النحو و اإلعراب 

النظرية و التطبيق مهارات تدريس النحو العربي :   12414 

 7112 مهارات حاسوب 

 6012 مهارات لغوية 

 10993 مهارات موسيقية

 11048 مهارة االستماع و ضرورة إكسابها للطفل في المرحلة اإلبتدائية

 11415 مهارة اإلستماع وضرورةإكتسابها للطفل في المرحلة اإلبتدائية

قدرات المتعلمين التعبيرية : السنة مهارة القراءة و دورها في تنمية 
 الثالثة إبتدائي أنموذجا

11314 

 13190 مهارة القراءة ودورها في تنمية قدرات المتعلمين التعبيرية

 14264 مهارة علم العروض و القافية 

 13214 مهام وصالحيات البلدية : بلدية المدية أنموذجا

 13547 مهندسو الثورة 

 14823 مهوات الريح

موازنة بين الشعر األندلسي و الشعر المهجري : ديوان إبن زيدون 
نموذجا -و ديوان النيروز الحر ألحمد زكي أبو شادي   - 

15164 

موازنة بين مذهبي الباقالني و الجرجاني في كتابيهما إعجاز 
 القرآن و دالئل اإلعجاز 

9304 

والتكنولوجية مواصفات لغة التخصص في كتاب التربية العلمية 
 السنة الرابعة ابتدائي انموذجا

10874 

مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع  
 الهجري

11664 

مواقف بن يوسف بن خدة النضالية و السياسية : قراءة في التاريخ  
 الجزائر الحديث

9430 

 10882 مواقف مناهضة لإلستعمار 

 9955 مؤانسات ثقافية : مقاالت 

-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 

9621  
4695 

موجز النحو العربي : عرض مبسط واف مع دراسة ميسرة لكافة 
 القواعد بأمثة واضحة معربة 

11972 

 14893 موجز تاريخ األدب األمريكي 

 4687 موجز تاريخ األسطورة 

حمد بن شريف : تاريخ مؤسس الدرك الوطني في الجزائر العقيد أ
 ونضال

10674 

مدينة إسالمية  1000موسوعة   6840 

 8046 موسوعة اختبر ذكائك ( للناشئين) في اللغة العربية

 4487 موسوعة أسماء هللا الحسنى

 11116 موسوعة أسماء ال تنسى 

 11117 موسوعة أسماء ال تنسى 

األولموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد    10698 

 10706 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد التاسع

 10716 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد التاسع

 10700 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثالث



 10710 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثالث

أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثامن موسوعة   10705 

 10715 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثامن 

 10699 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثاني

 10709 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثاني

المجلد الحادي عشر  موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف :  10708 

 10718 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الحادي عشر 

 10702 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الخامس

 10712 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الخامس

 10701 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الرابع 

 10711 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الرابع 

 10704 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد السابع

 10714 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد السابع

 10703 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد السادس 

الحديث النبوي الشريف : المجلد السادس موسوعة أطراف   10713 

 10707 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد العاشر 

 10717 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد العاشر 

موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث, إليا أبو ماضي : شاعر 
 الحنين ... و األحزان 

5796 

أعالم الشعر العربي الحديث, عمر أبو ريشة : قيتارة  موسوعة 
 الخلود 

5794 

موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث, مظفر النواب : شاعر  
 المعارضة السياسية و الغضب القومي

5795 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الجيم 
5 

8873 

المصطلحات المسرحيةموسوعة اعالم المسرح و   5126 

 11582 موسوعة اعالم الموسيقى و االدوات الموسيقية 

 10417 موسوعة اإلبداع األدبي

موسوعة اآلثار و الحضارة االسالمية العصر االموي اآلثار  
االسالمية : خالل العصر األموي قي شرق و غرب العالم  
 اإلسالمي

13453 

 11152 موسوعة األخطاء اللغوية الشائعة

 12924 .موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء التاسع

 11848 .موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء الثالث

 12923 .موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء الثامن

 11847 موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء الثاني

ديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء الخامسموسوعة األ . 11850 

 11849 .موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء الرابع

 11852 .موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء السابع

 11851 .موسوعة األديب العمالق : مخائيل نعيمة : الجزء السادس

العمالق: مخائيل نعيمة : الجزء األولموسوعة األديب   11846 



موسوعة اإلمام العالمة أحمد بن نصر، الداودي، المسيلي،  
التلمساني، المالكي في اللغة و الحديث و التفسير و الفقه : ( دخان، 
أول كتاب يعرض حياة هذا اإلمام الكبير ةآثاره بشكل مفصل ) :  
 الجزء األول 

10146 

اإلمام العالمة أحمد بن نصر، الداودي، المسيلي،  موسوعة 
التلمساني، المالكي في اللغة و الحديث و التفسير و الفقه : ( دخان، 
أول كتاب يعرض حياة هذا اإلمام الكبير ةآثاره بشكل مفصل ) :  
 الجزء الثاني

10147 

 encyclopedia of = موسوعة األمثال العالمية : مرجع علمي

international provebs//mawsu c at al-amtal al- 

calamiyya 

9867 

موسوعة األمثال القرآنية : الجزء األول: من أول سورة البقرة إلى  
 نهاية سورة إبراهيم 

12151 

موسوعة األمثال القرآنية : الجزء الثاني: من أول سورة النحل إلى 
 آخر سور القرآن الكريم

12152 

القرآنية : من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة  موسوعة األمثال 
1ابراهيم : ج.  

12150 

 5499 موسوعة اإلمالء : كتابة و لفظا 

طريقة تدريس  -نصوص  -موسوعة اإلمالء العربي : قواعد   8182 

موسوعة البالغة العربية الميسرة : مباحث في علوم البالغة  
 العربية مع ملحق تطبيقي 

5451 

ه897-93خ اإلسالمي : المسلمون في األندلس موسوعة التاري . 14587 

موسوعة الثقافة الشعبية المغربية : أطيب األحاجي و األمثال من  
 أفواه النساء و الرجال : المجلد األول

8707 

موسوعة الحضارات : تاريخ ، لغات،أعالم ،قيم حضارية،مدن  
 ،عادات و تقاليد

12806 

24االسالمبة : الفهارس العامة : ج.موسوعة الحضارة   4628 

 4622 موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد األول : فجر االسالم 

 7894 موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد التاسع : يوم االسالم

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد التاسع عشر : فيض الخاطر 
9 

7904 

3مجلد الثالث : ضحى االسالم ج. موسوعة الحضارة االسالمية : ال   4624 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الثالث عشر : فيض الخاطر 
3 

7898 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الثالث و العشرون : فيض  
13الخاطر   

7908 

4موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الثامن : ظهر االسالم   7893 

الحضارة االسالمية : المجلد الثامن عشر : فيض الخاطر موسوعة 
8 

7903 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الثاني : ضحى االسالم ج.  
2 

4623 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الثاني عشر : فيض الخاطر 
2 

7897 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الثاني و العشرون : فيض  
21الخاطر   

7907 



موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الحادي عشر : فيض  
1الخاطر   

7896 

1موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الخامس : ظهر االسالم   7890 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الخامس عشر : فيض  
5الخاطر   

7900 

3االسالم موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الرابع : ضحى    7889 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الرابع عشر : فيض الخاطر 
4 

7899 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الرابع و العشرون :  
 الفهارس العامة

7909 

موسوعة الحضارة اإلسالمية : المجلد السابع : ظهر االسالم : 
 الجزء الثالث 

7892 

7االسالمية : المجلد السابع : ظهر االسالم ج.موسوعة الحضارة   4626 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد السابع عشر : فيض الخاطر 
7 

7902 

2موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد السادس : ظهر االسالم   7891 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد السادس عشر : فيض 
6الخاطر   

7901 

ارة االسالمية : المجلد العاشر : إلى ولدي موسوعة الحض  7895 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد العشرون : فيض الخاطر  
10 

7905 

موسوعة الحضارة االسالمية : المجلد الواحد و العشرون : فيض  
11الخاطر   

7906 

6موسوعة الحضارة اإلسالمية : ظهر اإلسالم : ج.  4625 

14االسالمية : فيض الخاطر : ج.موسوعة الحضارة   4627 

 4217 موسوعة السرد العربي 

 14908 موسوعة الشامل في الكتابة و اإلمالء 

 13028 موسوعة الشامل في تعليم اللغة االنجليزية 

 8493 موسوعة الشعر الجزائري : الجزء األول

البناء : موسوعة الشعر الشعبي في الجزائر : النشأة.. المضمون.. 
 نصوص المقاومة و الثورة التحريرية نموذجا 

10136 

 9239 موسوعة الشعر العربي : الجزء األول

 9241 موسوعة الشعر العربي : الجزء الثالث

 9240 موسوعة الشعر العربي : الجزء الثاني

 9242 موسوعة الشعر العربي : الجزء الرابع

: حصر شامل لشعراء موسوعة الشعر العربي الحديث و المعاصر 
شاعر ) ودواوينهم و المختارات و   7000العالم العربي كله (

 ..... المجموعات و المطوالت الشعرية
14849 

 5630 موسوعة الشعر النبطي الشعبي

 8400 موسوعة الطرق الصوفية : الطريقة التيجانية : الجزء الثاني

الجزء األول : ( الحروف موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين : 
 : ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ ) 

14588 

موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين : الجزء الثاني : ( من 
 حرف الدال إلى حرف الياء )

14589 



6موسوعة العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الحاء   8874 

 5482 موسوعة العمارة اإلسالمية في مصر : المجلد األول

موسوعة الفتوحات اإلسالمية من كتاب الكامل في التاريخ البن  
 األثير : مقتطفات من أحاديث اإلمام الشعراوي

5710 

موسوعة الفرق في االديان السماوية الثالثة : االسالم، المسيحية، 
 اليهودية : الفرق االسالمية : الجزء االول

7160 

الثالثة : االسالم، المسيحية، موسوعة الفرق في األديان السماوية 
اليهودية : الفرق المسيحية : الجزء الثاني : الفرق اليهودية : الجزء 
 الثالث

7161 

 10413 موسوعة الفكر األدبي

 13670 موسوعة القصة الجزائرية : الجزء الثاني

 13669 موسوعة القصة القصيرة : الجزء األول

 4488 موسوعة القصص النبوي 

لقواعد و اإلعرابموسوعة ا  11578 

 11172 موسوعة اللحن في اللغة : مظاهره و مقاييسه

 9587 موسوعة المتبارون : روائع الشعر : من هو؟ المجلد الثاني

 9586 من القائل : المجلد األول  :موسوعة المتبارون : روائع الشعر

 12343 موسوعة المحاريب في العالم اإلسالمي

المعارف التربوية : الحروف من م الى ي موسوعة   4205 

 4223 موسوعة المعارف التربوية : الحروف من م إلى ي 

 Encyclopedia of = موسوعة النظريات األدبية : أدبيات

literary theories 
10414 

موسوعة النظريات األدبية : أدبيات.موسوعة تناولت سبعين 
لخريطة األدب عبر العصورنظرية أدبية و نقدية تشكل لوحة   = 

Encyclopédia of literary théories : literary studies 

10415 

ألزق : الجزء الثاني-موسوعة أمثال العرب : أ  15217 

 15216 موسوعة أمثال العرب : الدراسة : الجزء األول 

خ : الجزء الثالث -موسوعة أمثال العرب : ألزق  15218 

العرب : الفهارس : الجزء السابع موسوعة أمثال   15222 

 15221 موسوعة أمثال العرب : المستدرك و المالحق : الجزء السادس 

ك : الجزء الرابع  -موسوعة أمثال العرب : د   15219 

ي : الجزء الخامس-موسوعة أمثال العرب : ل  15220 

 13643 موسوعة تاريخ العالم : الجزء الثالث

العالم : الجزء الخامسموسوعة تاريخ   13645 

 13644 موسوعة تاريخ العالم : الجزء الرابع

 13646 موسوعة تاريخ العالم : الجزء السادس

 14590 موسوعة تراجم علماء الجزائر : علماء تلمسان وتوات 

موسوعة جامع الدروس العربية : الجزء األول: المركبات و 
المعلوم و  -الفعل و الالزم  -البناء اإلعراب و  -أنواعها و إعرابها 

الصحيح و المعتل -نون التوكيد مع الفعل  -المجهول  ..... 

6987 

موسوعة جامع الدروس العربية : الجزء الثالث: ( المفعول به ) 
  -( المفعول به ) شروط نصبه  -التنازع   -اإلختصاص  -أحكامه 

شروط الحال -المفعول فيه  ...... 

6989 



 - امع الدروس العربية : الجزء الثاني: الجامد و المشتق موسوعة ج

  -إعالل الهمزة  -إسم الجمع  -جمع المؤنث السالم و أحكامه 

المضارع المنصوب -بناء الماضي  -الموقف  -اإلبدال  .... 

6988 

موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : األجنحة المتكسرة : الجزء 
 الرابع 

38 

جبران الكاملة : األرواح المتمردة : الجزء  موسوعة جبران خليل 
 الثامن

42 

موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : األمم و ذواتها : الجزء 
 الثاني عشر

46 

 37 موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : العواصف: الجزء الثالث

 39 موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : المجنون : الجزء الخامس

موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : المواكب : الجزء الحادي  
 عشر

45 

 44 موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : الموسيقى : الجزء العاشر 

 50 موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : النبي: الجزء األول 

 36 موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : آلهة األرض: الجزء الثاني

ران خليل جبران الكاملة : حديقة النبي : الجزء التاسعموسوعة جب  43 

موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : دمعة و إبتسامة : الجزء  
 الثالث عشر 

47 

موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : مريم المجدلية : الجزء  
 السادس 

40 

الجزء موسوعة جبران خليل جبران الكاملة : يسوع إبن اإلنسان : 
 السابع

41 

 10519 موسوعة رواد وبدايات

موسوعة روائع الحكمة و األقوال الخالدة : أشمل و أهم كتاب في 
الحكم و األقوال و األمثال : آيات قرآنية، أحاديث نبوية، شعر،  

لكلم : زبدة التجربة االنسانية مرتبة أبجديا و حسب  جوامع ا
 الموضوعات

5104 

عربي : المتنبي وأجمل قصائدهموسوعة روائع الشعر ال  6078 

وأجمل  -موسوعة روائع الشعر العربي : بدر شاكر السياب حياته 
 قصائده

6081 

 6044 موسوعة روائع الشعر العربي : حافظ إبراهيم

 6079 موسوعة روائع الشعر العربي : مظفر النواب: أجمل قصائده

الشعراء : أحمد مطرموسوعة روائع الشعر العربي : ملك   6080 

 5354 موسوعة روائع الشعر العربي: المتنبي

 8846 موسوعة شعراء العرب

 11291 موسوعة شعراء العرب : الجزء األول

 11293 موسوعة شعراء العرب : الجزء الثالث

 11292 موسوعة شعراء العرب : الجزء الثاني

بالقدوة موسوعة عباقرة في اإلسالم : التربية   4489 

موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد األول : باب الهمزة : الهمزة 
األزهية في علم الحروف  -  

15215 

ي : مفاتيح  -موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد التاسع: م 
ييفعل -البحور   

15210 



موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد الثالث : باب الهمزة : األلف 
ب بن مصور أيو -  

15213 

 -موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد الثامن : باب الميم : الميم 

 المغيلي
15208 

موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد الثاني : باب الهمزة : أساس 
اإللغاز  -البالغة   

15214 

 -س : الثاء  -موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد الخامس: ث 

 السيولة 
15223 

تين -ت : الباء  -موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد الرابع : ب   15209 

 -ل : الغائب  -موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد السابع : غ 

 الليونة
15211 

  -ع : الشين  -موسوعة علوم اللغة العربية : المجلد السادس : ش 

 عيينة بن عبد الرحمن 
15224 

غة العربية : المجلد العاشر: ملحق في إعراب  موسوعة علوم الل
الفهارس العامة -نموذجي لخمسين آية من سورة البقرة  .... 

15212 

 6179 موسوعة علوم اللغة العربية : قواعد، صرف، بالغة، إمالء 

موسوعة علي بن أبي طالب : حكم، مواعظ، خطب، وصايا، 
 رسائل، كتب و عهود، سيرة حياته

5409 

 11194 موسوعة كيف !! اإلستفهامية 

 11195 موسوعة كيف !! اإلستفهامية 

ظ -موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب : الجزء األول: أ   = 

Encyclopedia of terminology of Arabic science . 

Volume 1 

9389 

ي-موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب : الجزء الثاني: ع  = 

Encyclopedia of terminology of Arabic sciences . 

Volume 2 

9388 

موسوعة مصطلحات الفكر النقدي العربي و اإلسالمي المعاصر : 
ط -الجزء األول :أ  = Encyclopedia of terminology of 

contemporary arabic and islamic critical thought . 

Volume 1. 

9387 

الفكر النقدي العربي و اإلسالمي المعاصر : موسوعة مصطلحات 
ي -الجزء الثاني : ظ   = Encyclopedia of terminology 

of contemporary arabic and islamic critical 

thought . Volume II 

9390 

 11151 موسوعة معاني الحروف العربية

 13129 موسوعة من عيون الكتب في األدب

العربي موسيقا الشعر   6711 

 6764 موسيقا الشعر و علم العروض

 7268 موسيقى البحر الشعري 

موسيقى الشعر العربي قديمه و حديثه : دراسة و تطبيق في شعر 
 الشطرين و الشعر الحر 

12583 

 5038 موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو 

الثقافةموسيقى العصافير و أناشيد الحلم : مقاالت في األدب و   8551 

 4186 موسيقى اللغة



 7776 موشحات لسان الدين بن الخطيب : دراسة و جمع 

 10760 موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب

: رواية " أبواب على  -موضوعاتية الحزن في الرواية الجزائرية:
أنموذجا -جدران مغلقة " حفيظة دحماني   - 

13736 

كم العطائية للعالمة محمد موقظ الهمم في شرح الحكم : شرح الح
م 1749هـ/1163حياة السندي المدني المتوفي سنة   

14609 

 8409 موقع اللغة العربية في ظل العولمة

 6902 موقف اإلسالم من اإلرهاب 

 7962 موقف اإلسالم من الشعر

 14101 موقف البصريين والكوفيين من القراءات القرآنية

اإلستعانة بغير المسلمين في الجهاد موقف الشريعة اإلسالمية من 
 و تولي الوظائف العامة بالدولة 

7699 

 10766 موقف المعجم العربي المعاصر من األلفاظ الحضارية 

 5758 موقف النقاد و البالغيين من الشعراء المحدثين

موقف طه حسين من األدب الجاهلي كتابه " في األدب الجاهلي"  
 أنموذجا

8094 

مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة : المقتبسة مؤلفات   7577 

 7576 مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة : الموضوعة 

 7436 مولود قاسم نايت بلقاسم : المفكر الجزائري الموسوعي 

إنكليزي -مونتي كريستو : عربي   = Monte Cristo 10255 

 14458 مونولوج شجرات البرتقال و مونولوجان آخران 

 8796 مي حديقة الورد : عشق و اطالع في متحف اإلبداع 

 13535 مي زيادة : كاتبة العربية 

 13764 مئة عام من العزلة 

 13892 ميرامار 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب : يشتمل على فنون الشعر  
 - التصريع  -زم لزوم ما ال يل -القوافي  -الخمسة عشر: العروض 

  -الموشح  -التخميس  -التشطير  -اإلجازة   -التسميط  -التفويف 

القوما -ألكان و كان  -المواليا  -الزجل  -الدوبيت   

7747 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب : يشتمل على فنون الشعر  
 - التصريع  -لزوم ما ال يلزم  -القوافي  -الخمسة عشر: العروض 

  -الموشح  -التخميس  -التشطير  -اإلجازة   -التسميط  -التفويف 

وماالق -ألكان و كان  -المواليا  -الزجل  -الدوبيت   

7756 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب : يشتمل على فنون الشعر  
 - التصريع  -لزوم ما ال يلزم  -القوافي  -الخمسة عشر: العروض 

  -الموشح  -التخميس  -التشطير  -اإلجازة   -التسميط  -التفويف 

القوما -ألكان و كان  -المواليا  -الزجل  -الدوبيت   

7757 

ميكيافيلي و كتابه األمير : ظل الشيطان على األرض:  
 حياته...مدرسته...أعماله 

14685 

814-395ميالد العصور الوسطى :   14600 

 10748 ناس الخير المدية..... بين التكافل االجتماعي و تفاعل الجماهير

الفعالة ناس الخير والمواطنة   13462 

 11876 نبذة من سكون الفكر : مقاالت في األدب و الدين و السياسة 

 10507 نثر أبي العالء المعري : دراسة فنية



 5641 نثر المرأة : من الجاهلية إلى نهاية العصر األموي: الجزء األول

 5640 نثر المرأة : من الجاهلية إلى نهاية العصر األموي: الجزء الثاني

 7176 نجيب محفوظ : تكنيك الشخصيات الرئيسية و الثانوية في رواياته

 7691 نجيب محفوظ في ضوء نزعاته األدبية

 9981 نجيب محفوظ من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية 

 5413 نحو التيسير 

 14805 نحو الخليل من خالل الكتاب

 14803 نحو الخليل من خالل معجمه

الفعلنحو   5416 

 5414 نحو القرآن 

نحو اللغة العربية : كتاب في قواعد النحو و الصرف مفصلة موثقة 
 مؤيدة بالشواهد و األمثلة

7634 

 5415 نحو المعاني 

كيف تحسن مهارات اإلتصال مع اآلخرين : إتقان  -نحو النجاح 
 - Creating Success = مهارات العروض التقديمية

Successful Presentation Skille 

8069 

 12472 نحو النص : اتجاه جديد في الدرس النحوي

 4451 نحو النص : إطار نظري و دراسات تطبيقية 

 4433 نحو النص : نقد النظرية ....وبناء اخرى

 12050 نحو النص بين األصالة و الحداثة 

 5242 نحو بسيكولوجية اسالمية : العقد النفسية و موقف اإلسالم منها 

 12728 نحو ترجمة صحيحة

 5382 نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي

 12843 نحو حرب دينية : جدل العصر 

نحو فلسفة إيمانية للتربية البيئية : في ضوء الرؤية القرآنية و السنة 
 الشريفة

13784 

 12637 نحو معجم موحد أللفاظ الحياة العامة

تربوية معاصرة في األلفية الثالثةنحو مفاهيم   12865 

 10922 نحو نظرية أسلوبية لسانية

 8928 نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية 

 4235 نحيب اللوز و قصص أخرى 

 14738 ندوة الرواية العربية و النقد : المداخالت و التوصيات 

 12791 ندير كيما يدير في البحر العوام : رواية

قبانى : من المرأة إلى السياسةنزار   10645 

 11843 نزار قباني : الرحيل المفجع 

 11839 نزار قباني : الشاعر الثوري

 11840 نزار قباني : الوجه اآلخر 

 11845 نزار قباني : انكسر حلم المرأة الشرقية في غياب نزار قباني

 11836 نزار قباني : خمسون عاما من الشعر

شاعر الحب و المرأةنزار قباني :   11837 

 11841 نزار قباني : شاعر العرب

 11842 نزار قباني : شاعر الغزل 



 11838 نزار قباني : شاعر بيروت 

نزار قباني : قصائد صنعت مجدي وقصائد تعرضت لمقص 
 الرقيب

5790 

 11844 نزار قباني : و انكسرت قارورة العطر الدمشقي

العشاق في مدينة طرياق في العراق : نزاهة المشتاق و عضة 
 (أول نص مسرحي عربي حديث تأليفا و طباعة )

10222 

 11526 نزعة التأمل الفلسفي عند إليا أبي ماضي

 7946 نزهات في غابة السرد 

 4814 نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق : المجلد األول 

 4813 نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق : المجلد الثاني

 8081 نزيف الرمانة : رواية

 12061 نساء النبي عليه الصالة والسالم 

 13752 نساء و أكثر : السيرة تكشف و الحوار يقول

 6544 نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية

 11956 نسيج الروح : شعر

 14595 نشاة األشعرية و تطورها 

 8479 نشأة البالغة عند العرب : دوافد وتطورات 

نشأة التأليف المعجمي عند العرب " العين" للخليل بن أحمد  
 الفراهيدي أنموذجا

12833 

 14748 "نشأة التأليف المعجمي عند العرب : العين "للخليل الفراهيدي

نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي : دراسة في صلة الرواية  
 بمعطيات الفكر و الحضارة

13303 

اللساني العربي الحديث : دراسة في النشاط اللساني  نشأة الدرس 
 العربي

8231 

 9688 نشأة الفقه اإلسالمي و تطوره 

 9689 نشأة الفقه اإلسالمي و تطوره 

 14753 نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي

 9979 نشأة النقد األدبي حتى نهاية القرن األول الهجري 

المقاربة النصية : دراسة وصفية تحليلية  نشاط التعبير في ظل 
أنموذجا -للسنة الخامسة ابتدئي   - 

8592 

نشاط التعبير ودوره في تنمية التفكير اإلبداعي في ظل المقاربة  
أنموذجا -بالكفاءات : السنة الرابعة من التعليم المتوسط   - 

12672 

لقيهنشاط القراءة عند تلميذ السنة الثانية إبتدائي وإشكالية ت  9449 

) : 2006نشاط القراءة للسنة الرابعة إبتدائي في المنهاج الجديد (

 دراسة وصفية تحليلية 
8468 

 9257 نشرية تطلعات : العددالثاني

 7202 نشوء اللغة العربية و نموها و اكتهالها

 5223 نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة : المجلد األول 

المذاكرة : المجلد الثاني نشوار المحاضرة و أخبار   5224 

 10602 نشيج الجراح : رواية 

 14607 نشيد الغيم و المرايا : شعر 

 6104 نص على نص : قراءات في األدب الحديث



نصوص أدبية و علمية و تراثية : مترجمة من اإلنجليزية إلى  
 العربية

8009 

 13148 نصوص الفجيعة : كتابات 

الثورة التحريرية لمجاهدين و نصوص شعرية شعبية عن 
 مجاهدات مستلمة من ديوان شعر الثورة التحريرية

10144 

 8226 نصوص في فقه اللغة العربية : الجزء االول

 8227 نصوص في فقه اللغة العربية : الجزء الثاني

 11921 نصوص مختارة من مؤلفات مالك بن نبي 

ائري نصوص من األدب األمازيعي الشاوي بالشرق الجز  10142 

 12435 نصوص من األدب األموي 

نصوص من األدب العربي المعاصر : تطبيقات في التحليل األدبي 
 و النحوي و الصرفي و البالغة و العروض

7269 

 5560 نصوص من الثقافة المغربية الحديثة

 5485 نصوص من الشعر الجاهلى واالسالمى واألموي : دراسة و تحليل

النقد العربي : مع مقدمة تحليليةنصوص من   5986 

1830 -1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث :   9353 

1830-1500نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث   13375 

 11150 نصيات بين الهرمنوطيقا و التفكيكية

 9782 نظام اإلرتباط و الربط في تركيب الجملة العربية 

الوصايا و األوقاف في الفقه اإلسالمي نظام اإلرث و   9627 

 7272 نظام اإلسالم : الحكم و الدولة 

نظام التأمين اإلسالمي : محاولة إلبراز نظام اإلسالم المتكامل في 
 ...تأمين األنفس و األموال

9317 

 11247 نظام الدفاع الصاروخي القومي األمريكي

 5668 نظام الربط في النص العربي 

زكاة بين النص و التطبيق نظام ال  14208 

 14209 نظام الزكاة بين النص و التطبيق 

 12252 نظام الضرائب في الفقه االقتصادي اإلسالمي

 6968 نظام القضاء في اإلسالم 

 6969 نظام القضاء في اإلسالم 

 12441 نظرات في األدب العربي و نقده : دراسة تحليلية 

شؤون لغوية و فنون كتابية نظرات في اللغة العربية :   9672 

 5847 نظرة نقدية في الدراسات األصولية المعاصرة

 Communication Theories 7454 = نظريات اإلتصال

نظريات اإلستعارة في البالغة الغربية من أرسطو إلى اليكوف و 
 مارك جونسون 

13655 

العربية الى  نظريات الترجمة و تطبيقاتها في تدريس الترجمة من 
 اإلنجليزية و بالعكس 

11300 

 6112 نظريات التعلم 

 13951 نظريات التعلم 

 12217 نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية

 14632 نظريات القراءة في النقد المعاصر



 11202 نظريات المعنى عند العرب و العرب و الغربيين 

 10482 نظريات نقدية و تطبيقاتها 

مسائل في البرمجة بلغةنظريات و    ++C : 14988 الجزء الثاني 

نماذج من صحيح -نظرية افعال الكالم في الحديث النبوي الشريف 
 -البخاري

15092 

نظرية األجناس األدبية في التراث النثري : جدلية الحضور و 
 الغياب 

11326 

 6328 نظرية األدب : دراسة في المدارس النقدية الحديثة 

األدب األرسطية العربية : مشكالت أساسيةنظرية   11545 

 10178 نظرية األدب المقارن و تجلياتها في األدب العربي

 6893 نظرية األدب في القرن العشرين 

 7546 نظرية األصل و الفرع في النحو العربي

 5362 نظرية األصل والظاهرة في الفقه اإلسالمي

خالل كتابه اإليضاح في نظرية األصل والفرع عند الزجاجي من 
 علل النحو

8351 

نظرية األصل والفرع في النحو العربي و تطبيقاتها على القرآن  
أنموذجا -الكريم : سورة القصص   - 

10430 

نظرية األفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصرين و البالغيين  
 العرب

6665 

 10592 نظرية التأويل : الخطاب و فائض المعنى

 12704 نظرية الترجمة الحديثة : مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة

 11587 نظرية التلقي : أصول...و تطبيقات

 ,Dissonance = نظرية التنافر و العجز و التغيير المعرفي

Learned helplessness et cognitive changes theory 
13323 

 6419 نظرية التوصيل في النقد األدبي العربي الحديث

نظرية الحقول الداللية في معاجم المعاني الغريب المصنف البي  
انموذجا-عبيد القاسم بن سالم   

13589 

نظرية الحقول الداللية ودورها في تعليمية النصوص األدبية : 
نماذج من الكتاب المدرسي للغة العربية " السنة الثالثة ثانوي أداب 
 وفلسفة ": تعليمية اللغة 

9094 

نظرية الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم : برنامج تعليمي لتعليم  
 مهارات القراءة والكتابة 

6915 

 9566 نظرية الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين

 10153 نظرية الرواية و الرواية العربية

 14771 نظرية الرومنسية في الغرب

ة لعروض قديمنظرية السلم العروضي : قراءة جديد  8664 

 13982 نظرية السياق القرآني : دراسة تأصيلية داللية نقدية

 13983 نظرية السياق القرآني : دراسة تأصيلية داللية نقدية

 10010 نظرية السياق بين القدماء و المحدثين : دراسة لغوية نحوية داللية 

الديوان : القسم نظرية الشعر : الجزء الثالث: مرحلة اإلحياء و 
 األول : المقاالت 

5705 

نظرية الشعر : الجزء الثالث: مرحلة اإلحياء و الديوان : القسم 
 الثاني : مقدمات 

5719 



نظرية الشعر : الجزء الخامس: مرحلة مجلة شعر : القسم الثاني:  
مقدمات   -شهادات  -مقاالت    

5707 

: القسم الثاني :   نظرية الشعر : الجزء الرابع : مرحلة مجلة أبولو
شهادات  -مقاالت    

5706 

 5716 نظرية الشعر : كتب مدرسة الديوان : الجزء الثاني

 5715 نظرية الشعر : مقدمة ترجمة اإللياذة : الجزء األول

 5386 نظرية الشعر عند الجاحظ 

 14650 نظرية الشك في الشعر الجاهلي عند القدماء و المحدثين

األولى في علم الصرف المقارن نظرية الصيغة   13579 

 8549 نظرية العامل بين القبول و الرفض

نظرية القراءة و جمالية التلقي من خالل كتاب نظرية القراءة لعبد 
 المالك مرتاض

9749 

 13573 نظرية القوالب : من نظريات علم اللغة الحديث

النقد العربي نظرية الكتابة عند روالن بارت : التجليات في 
 المعاصر

8576 

 7945 نظرية اللغة األدبية

 14309 نظرية اللغة الثالثة : دراسة في قضية اللغة العربية الوسطى 

 10406 نظرية اللغة في النقد العربي

 12214 نظرية اللون : مبادئ في التصميم

 9224 نظرية المصطلح النقدي 

 4725 نظرية المعرفة المعاصرة

المعرفة و الموقف الطبيعي لالنساننظرية   10727 

 7824 نظرية المعنى عند حازم القرطاجني

 5665 نظرية المعنى في الدراسات النحوية

 14715 نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية

 13574 نظرية المناسبة اللفظية في األوزان العروضية 

البنى اللغويةنظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل   9019 

 5145 نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية العربية : دراسات تطبيقية 

 10032 نظرية النص : من بنية المعنى إلى سيميائية الدال 

 14118 نظرية النص األدبي

 8304 نظرية النظم

نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني و موقعها من الدراسات 
ة اللغوية الحديث  

10108 

 12365 نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني : سورة يوسف أنموذجا 

 8987 نظرية النظم من األسس إلى التطبيق 

م 1940 -1870نظرية النقد : القسم األول: من البالغة إلى النقد   5718 

م : 1995 -1935شهادات  -حوارات   -نظرية النقد : مقاالت  
 القسم الثالث 

5720 

م : القسم الثاني 1970 - 1940النقد : مقاالت نقدية نظرية   5717 

نظرية النقد العربي و تطورها إلى عصرنا : الجزء الثاني من 
 نظرية الشعر العربي

11622 

 13631 نظرية علم الداللة (السيمانطيقا) 



 13009 نظم التربية و التعليم في العالم

السياسةنفاضة الجراب : تأمالت في االدب و   9713 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزء األول

5199 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزء التاسع

5207 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
الجزء العاشر -الخطيب : الجزء التاسع بن   

5210 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزء الثامن 

5206 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزء العاشر 

5208 

ذكر وزيرها لسان الدين نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و 
 بن الخطيب : الجزءالثالث 

5201 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزءالثاني

5200 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزءالخامس

5203 

و ذكر وزيرها لسان الدين نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 
 بن الخطيب : الجزءالرابع 

5202 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزءالسابع

5205 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين 
 بن الخطيب : الجزءالسادس 

5204 

 4551 نفحات قلم

األدب العالمي نفحات من   4298 

نفحة الريحانة و رشحة طالء الحانة وفي آخره ذيل نفحة الريحانة  
2-1: المجلد األول  

7397 

نفحة الريحانة و رشحة طالء الحانة وفي آخره ذيل نفحة الريحانة  
6: المجلد الثالث  

7398 

 12616 نفوس عزيزة : قراءة نقدية في المية العرب

 14848 نقاد النص الشعري

 15109 نقاط مضيئة : مقاالت في الثقافة و السياسة و المجتمع 

 13393 نقد أدبي حديث : مفاهيم و مصطلحات و أعالم

نقد األدب الصهيوني : دراسة أيديولوجية ألعمال الكاتب عاموس  
 عوز مع الترجمة العربية الكاملة لروايته : الحروب الصليبية

14943 

األندلسينقد األديان عند ابن حزم   7532 

 7533 نقد األديان عند ابن حزم األندلسي

نقد االستشراق عند محمود محمد شاكر من خالل كتابه : رسالة 
 في الطريق إلى ثقافتنا

9112 

 14526 نقد التمركز وفكر االختالف : مقاربة في مشروع عبد هللا ابراهيم

الحديثة نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية   4210 

 4953 نقد السرد

 4272 نقد الشعر



 -نقد الشعر عند الدكتور محمد مصايف : جماعة الديوان في النقد 

 - أنموذجا
13262 

 9957 نقد الشعر في المنظور النفسي

نقد الشعر في عبث الوليد : بين نشاط اللغة و فاعلية النحو : قراءة 
 في فكر أبي العالء النقدي 

6249 

 13590 نقد العقل المحض

 5550 نقد الفكر القومي : الجزء األول

 7451 نقد المركزيات في فلسفة نيتشه 

 4496 نقد النثر العربي في كتابات إحسان عباس

 9535 نقد النص

 14000 نقد النقد : دراسة في األنموذج األندلسي

 6015 نقد النقد : يوسف بكار ناقدا

التراث العربي : كتاب المثل السائر نموذجا نقد النقد في   6320 

ترجمة حسين بن زروق لكتاب   -نقد ترجمة مؤلفات علم الترجمة 
( اللسانيات و الترجمة ) لجورج مونان أنموذجا : دراسة تحليلية 
 نقدية

10158 

 15011 نقد كتاب الشعر الجاهلي 

 12623 نقط المصحف و دوره في نشأة النحو العربي 

نقل الشحنة الدينية في ترجمة األحاديث النبوية : األربعون النووية 
 " أنموذجا

9874 

نقل الصور البيانية في الحديث النبوي إلى اللغة الفرنسية : دراسة  
 عليه و سلم كأنك تراه " تحليلية لترجمة كتاب " محمد صلى هللا

نموذجا  -لعائض القرني   

11248 

ر الشعبي المغاربي إلى الفرنسية :  نقل المحسوس في ترجمة الشع
 رباعيات المجذوب أنموذجا 

11367 

نقل المصطلحات البنكية من الفرنسية إلى العربية : دراسة تحليلية  
 نقدية لنماذج مصطلحات مطويات بنك الخليج الجزائر

12248 

نقل و ترجمة التعابير االصطالحية من اللغة الفرنسية إلى اللغة  
دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من معجمي " المنهل" و " العربية : 

 الروس المحيط 

12380 

نقل وترجمة التعابير االصطالحية من اللغة الفرنسية الى اللغة  
العربية : دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من معجمي " المنهل " و " 
 " الروس المحيط

12378 

دبي نقوش مأربية : دراسات في اإلبداع و النقد اال  7525 

 12786 نماذج في التطبيق اللغوي المتكامل واألخطاء اللغوية الشائعة

 7244 نماذج من الناس 

نمط االدارة لدى المدير و تاثيره على فعالية االتصال داخل  
 المؤسسة : نموذج مؤسسة الضمان االجتماعي بالبليدة

8717 

 8270 نمطية الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني

 13325 نمو التفكير المهني للطفل : برنامج تدريب مهني

 9458 نموذج التدريس الهادف : أسسه و تطبيقاته 

 12481 نهارات شائكة

 5946 نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز : دراسة و تحقيق

 The and of history and the last man 13152 = نهاية التاريخ



العولمة : نحو إطار إسالمي عالمي للنشاط نهاية التاريخ أم نهاية 
 اإلقتصادي 

12085 

 9940 نهاية المطاف بيديك : قصص

 6007 نهج البالغة لإلمام علي : الجزء األول

 6006 نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم 

 6128 نوابغ الكلم

 10808 نوادر األدباء

اإلسالمنوادر الكرامة في الجاهلية و   10809 

 5394 نوال السعداوي و شريف حتاتة : تجربة حياة 

 12020 نور اليقين : معجم وسيط في إعراب القرآن الكريم

 5180 نورس الكاريبي : شعر 

 10728 نيتشه 

 8454 نيتشه والمتوسط : عن مفهوم الثقافة في فلسفة فريدريك نيتشه

 10295 هابيل

دراسة نقدية لرواية ريح الجنوب لعبد هاجس البحث عن الذات : 
 الحميد بن هدوقة 

13246 

هاجس البحث عن الذات في روايتي " نورس باشا " لهاجر  
 قويدري و " موت ناعم " ألحمد طيباوي : دراسة موضوعاتية

15178 

المدية-هاجس إنفلونزا الخنازير  - 10441 

 11474 هاملت متبوع بعطيل

قناة   -اإلعالميين الجزائريين نحو القنوات العربية نموذج هجرة 
 - الجزيرة

8509 

هجرة الكفاءات العلمية في الجزائر : دراسة مسحية لعينة من  
 أساتذة جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

13241 

 14793 هذا البعد هذا القرب

 8309 هذه مقاماتي 

 11791 هذيان األحاجي في تخاريف الدراجي

 7942 هستيريا الرجل الذي تكلم في فراغ : قصص 

 13221 ..هكذا أكتب تاريخ النساء

 9886 هكذا تكلم الشعراء : الجزء األول 

هكذا تكلم الطاهر وطار : مقامات نقدية و حوارات مختارة : المقام 
 النقدي األول

14920 

: المقام هكذا تكلم الطاهر وطار : مقامات نقدية و حوارات مختارة 
 النقدي الثالث 

14921 

هكذا تكلم الطاهر وطار : مقامات نقدية و حوارات مختارة : المقام 
 النقدي الثاني

14922 

هكذا تكلم الطاهر وطار : مقامات نقدية و حوارات مختارة : المقام 
 النقدي الرابع 

14923 

 14979 هكذا خلقت : قصة 

روايات من األردنهكذا علمتني الرواية : قراءات في   7185 

 8316 هل تشتعل حرب الحروف

 8317 هل تشتعل حرب الحروف

 13305 هالبيل : رواية



14همزة الوصل : العدد   = hamzet el -wasl 14082 

16همزة الوصل : العدد   14083 

تعليمية اللغة و األدب العربي ماذا  : همزة الوصل : عدد خاص
ندرس ؟ندرس ؟ لمن ندرس ؟ كيف   

14084 

 6218 همسات وصرخات : شعر 

 6262 همسات.. : قبيل الشروق : شعر 

 6374 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : الجزء األول

 6376 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : الجزءالثالث

 6375 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : الجزءالثاني

الجوامع : الجزءالرابع همع الهوامع في شرح جمع   6377 

 10029 هموم الكاتب بوعالم : مسرحية

 13113 هنالك بين غيابين يحدث أن نلتقي : هايكو: شعر 

 9835 هندسة اإلغواء : مجموعة قصصية

هندسة المقاطع الصوتية و موسيقى الشعر العربي : رؤية لسانية  
 حديثة

12000 

 9486 هندسة الوسائل التعليمية

 11465 هنري السادس : الجزء األول والثاني 

 4437 هوامش نقدية في الثقافة األردنية

هوامل الكالم : ما لم يقله أبو حيان التوحيدي و صاحبه مكسويه : 
 الجزء الرابع 

4809 

 12764 هوس

 9894 هؤالء األباطرة وألقابهم العربية : و دراسات أخرى 

ل و التبعية للمشرق : شعر  هوية الشعر األندلسي بين االستقال
 القرنين الخامس و السادس للهجرة أنموذجا 

6647 

 13607 هي و البحر... : قصص 

هيرمنيوطيقا الشعر العربي : نحو نظرية هيرمنيوطيقة في 
 الشعرية

4704 

 14694 هيكل الزهر : شعر

 10188 هيللة في قرص الشمس : مجموعة شعرية

تاريخ الجزائر و أشرقت الشمس : دراما من   13274 

 13193 و اآلن ... ؟ : األعمال الشعرية غير الكاملة : الجزء األول 

 13233 و الكلمات تعرف الغضب : الجزء األول

 13220 و الكلمات تعرف الغضب : الجزء الثاني

 10073 و تدور الطواحين...!! : مجموعة قصص قصيرة 

 9191 و تشرق الشمس 

الرياح... : روايةو على الرمل تبكي   8412 

 10070 و نهر الحكاية يروي !! : قصص

 7297 واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار : الجزء األول 

 7298 واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار : الجزء األول 

 7299 واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار : الجزء الثاني 

 14128 وادي األسرار : رواية 

 13147 واسيني األعرج : شعرية السرد الروائي : دراسات 



واسيني األعرج : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته..  
 أشهر مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

10302 

 11413 واقع أطفال األنابيب في الجزائر

الجزائر : دراسة حالة  واقع االتصال البيئي بمديريات البيئة في 
 مديرية البيئة لوالية المدية

15157 

واقع اإلتصال التنظيمي في النوادي الرياضية لكرة القدم "نادي  
 "أولمبي المدية المحترف لكرة القدم

9703 

واقع االتصال الداخلي بالوكالة التجارية التصاالت الجزائر 
 بشرشال : دراسة حالة 

11745 

اإلتصال الداخلي بمؤسسة الضرائب لوالية المديةواقع   13042 

واقع االتصال الداخلي في المؤسسة : دراسة حالة بريد الجزائر  
 بوالية المدية

9937 

واقع االتصال عند الجماعات المحلية : دائرة بومدفع بوالية عين 
نموذجا-الدفلى - 

9701 

 11181 واقع اإلتصال في المؤسسات العمومية 

االتصال في مديرية الثقافة لوالية المدية : دراسة حالة  واقع  8483 

 "واقع اإلعالم الثقافي في الجزائر : دراسة تحليلية لبرنامج 

 " ضيف الثالثة
14191 

 10561 واقع اإلعالم المحلي المسموع والمكتوب في الجزائر

الحائطية  واقع االعالم في جامعة المدية : من خالل الملصقات 
 والندوات العلمية والنشر االلكتروني

15005 

واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية : دراسة تحليل محتوى في 
 كتب الطور األول من التعليم األساسي الجزائري 

13652 

 6932 واقع التنمية االقتصادية في بلدية قصر البخاري 

 12134 واقع الثقافة العربية في تحديات العولمة

 11309 واقع الجالية الفلسطينية في الجزائر

 11744 واقع الجملة العربية في المحيط

واقع الحياة اليومية للطفل غير الشرعي بالجزائر "روبورتاج 
 "مصور

8784 

 10315 واقع السينما في والية المدية : الفن السابع بين الماضي والحاضر 

  -العربية: السنة الثالثة ابتدائي واقع الصورة في كتاب اللغة 

: دارسة سيميائية-أنموذجا   
12402 

 12675 واقع الطفل في شعر سليمان العيسى ديوان اآلطفال نموذجا

واقع العالقات العامة داخل اإلدارة المحلية الجزائرية "الوكالة  
 "التجارية لمؤسسة إتصاالت الجزائر بالبرواقية

15006 

العالقات العامة داخل المؤسسات اإلجتماعية واقع   8441 

واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية : الدائرة االدارية لحسين  
 داي دراسة حالة 

10794 

 8643 واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية : والية المدية نموذجا

ة إلذاعة  واقع العالقات العامة في اإلذاعة المحلية : دراسة ميداني
 المدية الجهوية 

10749 

واقع العالقات العامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية : دراسة 
 حالة مؤسسة سوناطراك لوالية االغواط

14840 



واقع العالقات العامة في المؤسسة االنتاجية : شركة كامو بالست  
 نموذجا 

12302 

رية : وكالة  واقع العالقات العامة في المؤسسة السياحية الجزائ
 سياحة وأسفار الجزائر بالمدية 

6929 

واقع العالقات العامة في المؤسسة العمومية : دراسة حالة مديرية  
 الضرائب بالمدية

11569 

واقع العالقات العامة في مؤسسة بريد الجزائر : " دراسة حالة  
 "بريد المدية

10649 

والية المدية نموذجاواقع العالقات العامة في مؤسسة نافطال :   9748 

واقع العمل الصحفي النسوي في الجزائر : دراسة ميدانية لعينة من 
 صحفيات الصحافة المكتوبة الخاصة والعامة 

9715 

 12353 واقع الفالحة في والية المدية : ربورتاج مصور

 13487 واقع الفندقة في والية المدية 

 9876 واقع القرصنة االلكترونية في الجزائر

 8823 واقع الكتابة العربية في النظام الصوتي

 8260 واقع المرأة االعالمية في الجزائر

 11310 واقع المرأة الصحفية في الجزائر : الحضور واألداء 

واقع المعجم العربي في ظل التطورات اللغوية : معجم الوسيط 
 أنموذجا

10949 

الجزائرية واقع النحو التعليمي في المدرسة    10207 

واقع النحو التعليمي في المدرسة الجزائرية : السنة الثالثة  
 ثانويشعبة اداب وفلسفة انموذجا

14065 

واقع النحو التعليمي في المدرسة الجزائرية : مقرر السنة الثانية 
 الثانوية أنموذجا 

6928 

السنة  واقع تدريس البالغة العربية في ضوء المقاربة النصية : 
أنموذجا -الثانية ثانوي   - 

13702 

واقع تدريس اللغة العربية الفصحى في المؤسسات التربوية 
  -الجزائرية : السنة الثالثة من التعليم الثانوي: ثانوية ابن شنب  

 - أنموذجا
9152 

واقع تدريس النحو في ضوء المقاربة النصية : السنة الرابعة من 
 التعليم المتوسط أنموذجا

9796 

واقع تدريس نشاط النصوص والقراءة في المرحلة االبتدائية السنة 
 الخامسة 

14781 

واقع تدريس نشاط النصوص والقراءة في المرحلة اإلبتدائيةالسنة 
 الخامسة 

13406 

واقع تطبيق الدرس النحوي وفق المقاربة النصية في كتاب اللغة  
 العربية : للسنة االولى متوسط انموذجا

7883 

:  -انموذجا-واقع تعليم البالغة في الطور المتوسط: السنة الرابعة 

 تعليمية اللغة 
7988 

 -واقع تعليم اللغة العربية في المستوى اإلبتدائي السنة الثالثة 

فيفري 24أنموذجا : دراسة ميدانية في إبتدائية   
8670 

واقع تعليم النحو في ضوء المقاربة النصية : السنة األولى من  
أنموذجا -تعليم المتوسط ال  - 

9965 



واقع تعليمية اللسانيات العامة في الخطاب التعليمي الجامعي : 
الجامعة الجزائرية أنموذجا -السنة الثانية دارسات لغوية   - 

13823 

 9926 واقع عمال النظافة لمدينة قصر البخاري بوالية المدية 

ون االعالم  واقع قطاع السمعي البصري في الجزائر في ظل قان
1990 

11736 

 14200 واقع ملف السكن بوالية المدية

في الجامعات الجزائرية : دراسة تحليلية   L.M.D واقع نظام
 وصفية لطلبة جامعة د. يحي فارس بالمدية

8792 

 14900 واقع نظام ل.م.د في جامعة المدية بين التطبيق والتنظير 

الجزائرية : دراسة ميدانية لبعض واقع وآفاق االتصال في االسرة 
 األسر بوالية المدية 

11457 

 8731 واقعة اغتيال ياماها : رواية

 6477 وثائق و نصوص التاريخ الحديث و المعاصر

 8822 وجد و تأمل : شعر 

وجه أمريكا األسود..وجه أمريكا الجميل : مختارات من الشعر 
 األفروأمريكي 

11279 

المنظومة النقدية التراثيةوجه و مرايا   10164 

 8726 وجهان للملكة : مجموعة قصصية

 8654 وجهة العالم اإلسالمي

 8655 وجهة العالم اإلسالمي

 10797 وجوه من األدب النسائي اإلفريقي

 4812 وجوه و أقنعة : حوارات و كتابات في المسرح

 9868 وجوه و ظواهر : عسل مر : قصص قصيرة ... جدا 

 5964 وحي القلم : الجزء األول

 5966 وحي القلم : الجزء الثالث 

 5965 وحي القلم : الجزء الثاني

 5967 وحي القلم : بحث : الجزء األول 

 5969 وحي القلم : بحث : الجزء الثالث

 5968 وحي القلم : بحث : الجزء الثاني

 13780 وداعا أيتها العيون الوردية : رواية

أيها السالحوداعا   14947 

 14950 وداعا للسالح 

 11515 وداعا للشمال : رواية 

 7201 ورد و رماح : قراءات في البطولة

 8210 وردة البحر : رواية 

 the rose of = وردة الصحراء : البتراء : مسرحية غنائية

desert : petra 
14671 

 7247 وردة كنعان : جذور الجذور

دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد ورقات جزائرية : 
 feuillets algeriens = العثماني

11077 

 8677 ورود الشتاء : شعر

 9338 وسام تيهرت : ملحمة شعرية 



 6184 وسائل اإلعالم : النشأة و التطور

 The = وسائل اإلعالم و االتصال : دراسة في النشأة و التطور

Media & Communication Means 
11145 

 8837 وسائل االعالم وعالقتها بثقافة الموضة عند الشباب

 7149 وسيلة اإلسالم بالنبي عليه الصالة والسالم

 7722 وشم الصباح

 11044 وشم على الصدر : رواية 

 11780 وشوشات بعد منتصف الليل : قصص 

 13059 وشى الربيع بألوان البديع في ضوء األساليب العربية

 14233 وصايا العصامية

وصف مخارج وصفات األصوات بين علماء األصوات القدامى و 
 المحدثين

11704 

وضع المصطلح العسكري بين اللغتين اإلنجليزية و العربية : 
دراسة تحليلية مقارنة لوضع مصطلحات األسلحة الخاصة بالمشاة 
 نموذجا 

12995 

الناحية المهنية واالجتماعية  وضعية المراة الصحفية بالجزائر من 
والقانونية : دراسة مسحية على عينة من الصحفيات العامالت  
 بالتلفزيون الجزائري

12883 

وطنيات أحمد شوقي قبل المنفى و بعده : دراسة من حيث الشكل و 
 المضمون

12586 

 13762 وظيفة األلسن و ديناميتها 

لغوية لتلميذ التعليم وظيفة المعجم المدرسي في إكساب المهارات ال
أنموذجا - المتوسط : معجم مرشد الطالب   - 

14248 

 12538 وقائع لغوية و أنظار نحوية

 12335 وقف التعانق و أثره في المعنى في القرآن الكريم

 5084 وقفات في الفلسفة و الفن 

 14601 وقفات منهجية مع المفاهيم و المنظور و األساليب 

رؤى ومناقشات حول قضايا إسالمية معاصرة وقفات وتأمالت :   13381 

 13732 وقفة مع األدب الملحمي

 6612 وقفة مع الزمن في ...فن التصوير الفوتوغرافي 

 8847 وكاالت اإلعالن والفعالية االتصالية

 8255 وكالة دعم تشغيل الشباب بالمدية

ابن  والدة بنت المستكفي "األميرة الشاعرة" و أثرها في شعر 
 زيدون

8970 

 10807 وليم جيمس 

 13792 ومضات إسالمية في الشعر العربي المعاصر

 14540 ومضات من دروب الحياة 

 14226 وهج األربعين : مجموعة مقاالت 

 8824 وهج الخاطر : شعر 

 10932 وئام العائدة : مجموعة قصص

نصائحه،  يابنى.. لقمان الحكيم : سيرة لقمان الحكيم : حكمه، 
 وصاياه

6949 



يابنى.. لقمان الحكيم : سيرة لقمان الحكيم : حكمه، نصائحه،  
 وصاياه

6950 

 Yasmina 4236 = ياسمينة

ياسمينة خضرا : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته..  
 أشهر مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

10303 

 12336 ياسمينة خضرة : األنا الذي يحكي اآلخر

 11480 يقين المتاهة

يناء الشخصية و حركيتها في القصة القرآنية : قصة يوسف 
 أنموذجا

10273 

يوم برلماني حول المنظومة الوطنية للصحة وتطورها 
 Journée parlementaire sur le : منذاإلستقالل

systémenational de santé etson développement 

depuis l'indépendance 

14489 

 13496 يوميات الحراك الجزائري : مسايرة من الداخل 

 12925 يوميات مجنون و قصص أخرى 
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1280

9 

/écrits politiques/ 1607 

/l'existentialisme est un humanisme/ 3868 

/Satre/ 944 

 //أحمد شوقي//رحالة الشرق/
1158

9 

 7175 / إعجاز القرآن//القرآن//الصوم//اآليات القرآنية/

 4477 /األبحاث العلمية//اإلحصاء الوصفي//البحث العلمي/

 //اإلختالف الفكري//الحق اإلسالمي/
1206

0 

/ النحوية//النحو//الصرفاإلختيارات  / 7174 

 /اإلدارة التربوية //التعلم//طرق التعلم//سيكولوجية التعلم//المدرسة/
1394

9 

 /اإلدارة التربوية//اإلصالحات التربوية//اإلدارة المدرسية/
1187

8 

 9632 /اإلدارة الذاتية//التعليم//المركزية/

/ المدرسية//المدارس//القيادة التدريسيةاإلدارة  / 5050 

 //األدب األمريكي/
1489

3 

 7770 /االدب العبري//الشعر العبري//التوراة//القصة التوراتية/



 /األدب العربي// التحليل األدبي//النقد األدبي/
1043

6 

 6625 //األدب العربي//البالغة العربية/

/ األدبي//الشعر األدبي//التحليل األدبياألدب العربي//النقد  / 7245 

 6387 /األدب العربي//تاريخ األدب//األدب الحديث/

اإلسترخاء//العالج باإلسترخاء//اللياقة البدنية// الطب الرياضي//الصحة العالمية//علم النفس /
 /الرياضي

1039

9 

 /األسطورة//أنشودة المطر/
1068

2 

 4774 // اإلسالم/

 9228 /اإلسالم//اإلستشراق //المستشرقون//الحضارة اإلسالمية//اللغة العربية//الغرب/

 //اإلسالم//األنا/
1114

8 

 5681 /اإلسالم//العنف//التكفير/

 /اإلسالم//تاريخ اإلسالم/

5907, 

5908, 

5909, 

5910, 

5911, 

5912, 

5913, 

5914, 

5915, 

5916, 

5917, 

5918, 

5919, 

5920, 

5921, 

5922 

 /اإلشتراك//التضاد//القرآن الكريم/
1264

3 

 /اإلشراف التربوي//أساليب//المفاهيم//التدريس/
1220

8 

 //األصوات //علماء األصوات//المحدثين/
1170

4 

 /األصول المنهجية//البحوث العلمية//اإلعداد/
1111

2 

 / األضداد//قاموس//اإلستشهادات/
1021

0 

/ البالغي//القرآن//إعجاز القرآناإلعجاز  / 

1495

3, 

1495

4 

 /اإلعراب//البناء// النحو العربي/
1252

7 



 /اإلعراب//صناعة اإلعراب/
1075

6 

 6626 /اإلعالم اإلسالمي/

 /اإلعالم//العولمة//اإلتصال الجماهيري//عالمية اإلسالم/
1221

9 

/ اإلعالنية//اإلعالن اإلذاعي//اإلعالن التليفزيونياإلعالن//الوسائل  / 
1151

2 

 5857 */اإلقناع//الدعاية//أساليب اإلقناع/

 /االكتئاب و االطفال//العوامل البيولوجية//عالج االكتئاب/
1285

7 

 5168 /األمة اإلسالمية//العراق//األحاديث النبوية/

 4206 /األنثروبولوجيا//دراسات نظرية/

 5946 //اإليجاز//اإلعجاز/

 //البحث الداللي//المعجمات الفقهية/
1021

5 

 7107 /البحث العلمي//البيانات//البرنامج اإلحصائي/

 /البحث العلمي//المناهج//البحث النوعي//الطرق/
4476, 

4478 

 /البحث العلمي//المناهج//الرسائل العلمية//األبحاث/
1392

0 

/ العلمي//المناهج//الطرق//األدواتالبحث  / 4493 

 5589 //البحث العلمي//مناهج//أساسيات/

 //البحث العلمي//مناهج//العلوم القانونية //العلوم اإلدارية//التطبيقات/
1271

0 

 4587 /البالغة العربية// اللغة العربية //قطوف بالغية/

/ يةالبالغة العربية// علم البديع//قواعد اللغة العرب  / 7480 

 /البالغة العربية//البديع//اإلتباع// اإلبتداع/
1528

0 

 //البالغة العربية//البيان//المعاني//البديع/
5307, 

1219

9 

 5770 /البالغة العربية//اللسانيات/

 4563 /البالغة العربية//اللغة العربية//علم المعاني//البيان//البديع/

/ العربية//المعاني//البيان//البديعالبالغة   / 6879 

 7481 /البالغة العربية//علم المعاني/

 //البالغة/
1274

0 

 4542 /البالغة//البيان//األسلوب األدبي//اللغة العربية//اإلعجاز البالغي /

 8879 //البالغة//الطور الثانوي/

 8051 /البالغة//القرآن الكريم/

 7228 /البالغة//القرآن الكريم//أبحاث/

 //البنى األسلوبية//الدالالت القرآنية/
1016

1 



 /البنى األسلوبية//الداللة /
1136

6 

 9374 /البنى األسلوبية//خليل مطران/

 /البنية السردية//الرواية الجزائرية// بن هدوقة/
1044

9 

 /البيان //التبيين/
5295, 

5296 

 5350 /البيان//البالغة// اللغة العربية/

 /التأخر الدراسي//المدرسة//الجامعة//األسباب//التشخيص//الوقاية//العالج/
1118

6 

 6940 /التأريخ النصي//النحو العربي//اإلختالف/

 9317 /التأمين اإلسالمي//األموال//التأمين الوضعي/

 6547 /التأويل اللغوي//القرآن الكريم//علم الداللة/

 //التجديد//جماعة الديوان /
1230

8 

 /التحليل السيسيولوجي//الرواية/
1126

6 

 //التراث الشعبي//القبائل العربية/
7719, 

7720, 

7721 

 //التراث العربي//التراث النقدي//التراث البالغي/
1512

2 

 //الترادف اللغوي//التراث العربي/
1152

4 

 //التراكيب اللغوية/
1480

0 

 6117 /التربية المقارنة//نظم التعليم/

 /التربية//التعلم// التدريس //التعليم/
1300

9 

 /التربية//علم النفس//المناهج//البحث العلمي/
1193

4 

 /التركيب اإلسنادي//سورة الرحمن//دراسة نحوية/
1195

7 

 /التركيب الداللي//سورة الكهف/
1120

1 

 8724 //التركيب//الداللة//الصوت/

 6243 /التشريع اإلسالمي//اإلستثمار/

 4841 //التصريح//التوضيح/

 4843 //التصريح//شرح//التوضيح//النحو/

 6324 /التصور اللغوي//الفقه اإلسالمي//أصول الفقه/

 5399 /التصوف اإلسالمى//الشعر الصوفى//النثر الصوفى/

/ اإلسالمى//الطرق الصوفية//الشعر الدينى//اإلسالمالتصوف  / 
1272

0, 



1272

1 

 /التصوف اإلسالمى//فلسفة الموت/
9102, 

9103 

 /التصوف//التصوف اإلسالمى/
4452, 

4453 

 /التصوير الواقعي//مسرحية العقرب//أحمد بودشيشة/
1364

1 

 9918 /التعلم الخاص//طرق التعليم/

/ التعلم//الفصول الدراسية//اإلدارة التربويةالتعلم//طرق  / 
1236

4 

 6112 /التعلم//نظريات//المكافأة الرمزية//التعلم اإلجتماعي//التعلم القصدي/

 //التعليم اإلبتدائي//دراسة تحليلية/
1524

9 

 /التعليم المستمر//التعليم//تفريد/
1395

0 

 8037 //التعليم//التحديث//الواقع التعليمي//السياسة التعليمية//اإلنفتاح/

 /التعليم//المدرسة اإللكترونية//اإلنترنت//التعليم اإللكتروني/
1189

5 

 /التفكير اإلستعاري//الدراسات البالغية/
1162

7 

 /التفكير العلمي//المباحث التونسية//اللغة العربية/
1124

4 

/ ني//الذكاء العاطفي//السلوك اإلنسانيالتفكيراإلنسا  / 4417 

 /التقديم//التأخير//البالغة/
1274

1 

 //التقديم//التأخير//البالغة/
1273

9 

 7979 /التلفزيون//العولمة//الثقافة//الهويات/

 7818 /التناص//السياق القرآني//رواية زقاق المدق/

/ االرشادي//التربية//التعلم//علم النفس التربوي//االرشاد االجتماعيالتوجيه  / 
1242

4 

 /التوجيه التربوي//االرشاد النفسي//الطالب/
1078

5 

 //التوجيه النحوي//القراءات القرآنية/
1374

1 

 6707 /التوحد//صعوبات التعلم//طرق التعلم/

 /الثقافة العربية//اإلختالف//الثقافة اإلسالمية/
1326

4 

 / الجريمة //العقاب// الفقه اإلسالمي/
6402, 

6403 

 /الجملة اإلسمية//اللغة العربية//قواعد/
1166

5 



 //الجملة العربية//المحيط/
1174

4 

 //الحرف//الصوت//الدراسات العربية/
1465

8 

 9737 /الحقوق المتعلقة//الشريعة اإلسالمية/

 /الحكم الشرعي//الثبات//الصالحية/
1169

7 

 //الخدمة اإلجتماعية//الشباب//الرعاية/
1257

0 

 /الخصائص الفنية//أدب األطفال/
1171

3 

 /الخصائص الفنية//القصيدة الجاهلية//عنترة بن شداد/
1185

5 

 //الخطاب السردي//ذاكرة الجسد/
1237

5 

 9395 // الخطاب السياسي/

/ البنيوية//التشريحيةالخطيئة//التكفير//   / 
6962, 

6964 

 5847 //الدراسات األصولية/

 8745 //الداللة//القرآن الكريم/

 8589 //الدليل اللساني// اآلمدي/

 7976 /الرأي//اإلسالم/

 9813 //الرواية الجزائرية// الحوات // القصر/

 /الرومانسيين//الطبيعة//أحمد زكي أبوشادي/
1464

2 

 8360 /الزواج//الزواج العرفي//اإلسالم /

 //الشاعر//دراسة سردية/
1114

9 

 7816 /الشرط//العرب//قواعد اللغة العربية/

 /الشريعة اإلسالمية //الطالق //أحكام األسرة/

1155

3, 

1155

4 

 //الشريعة اإلسالمية //القذف//أركان القذف//العقوبات/
9953, 

9954 

/ اإلسالمية//اإلسالمالشريعة  / 
5003, 

5004 

 8199 /الشريعة اإلسالمية//المرأة//حقوق/

 8484 /الشريعة اإلسالمية//المواريث/

 6713 /الشعر األموي//الشعر العربي/

 /الشعر السياسي//الشعر العربي//الشعر العباسي/
1164

1 

 /الشعر العربي//القافية/
1011

1 



/ العربي//النص الدينيالشعر  / 
1206

2 

 / الشعر العربي//النقد األدبي // التحليل األدبي/
1227

8 

 / الشعر العربي//النقد األدبي //التحليل األدبي// العصر الجاهلي/
1314

5 

 /الشعر العربي//النقد األدبي//التحليل األدبي/

1000

3, 

1386

7 

 //الشعراء//المهجر//الرابطة القلمية/
1488

5 

 //الشعرية//قصيدة النثر/
1127

2 

 9012 //الشيخ البشير اإلبراهيمي// المقال/

 8187 // الصحافة//النقد األدبي/

 /الصحة النفسية/
1224

6 

 5972 /الصرف//قواعد اللغة العربية//قواعد الصرف/

 9466 /الصوت//الداللة /

/ المهنية//الصحة النفسيةالضغوط  / 7701 

 8744 /الطالب//البحث العلمي//اإلعداد//اإلخراج/

 8186 /الطب النفسي//المشكالت اإلجتماعية/

 /الطب النفسي/القلق االجتماعي//القلق العاطفي/
1096

8 

 /الطفولة//اللعب/
1046

2 

 4779 /الطالق //األحكام الشرعية /الزواج/

/ النحوية//النحو//األسماء//التراكيب اللغويةالظواهر  / 
1480

3 

 /العالم اإلسالمي// الفقر//التخلف اإلقتصادي/
6009, 

6010 

 8549 /العامل//الرفض//القبول/

 8723 //العصر العباسي//النثر//الشعر/

 /العالج التاريخي المعرفي لالكتئاب//مبادىء العالج السلوكي/
1348

5 

/ الدولية//الفقه اإلسالمي//الدولة اإلسالمية //التشريع اإلسالميالعالقات  / 4590 

 // العلة النحوية //القاعدة النحوية/
1310

2 

 7050 //العلوم اإلجتماعية//التدريس//أساليب/

 /العمل بوصفه قيمة انسانية//تحليل العمل//عالقة االختيار المهني/
1027

6 

/ اختيارها//خطوات البحث العلمي//المنهج الوصفيالعينات وطرق  / 
1118

0 



 5398 الغرامة المالية //النفس البشرية//الجنايات//الفقه اإلسالمي/

 /الفقه اإلسالمى//الشريعة اإلسالمية//اإلسالم/
5053, 

5054 

 /الفقه اإلسالمى//الشريعة اإلسالمية//قانون/
4483, 

4484 

/ يعة //اإلجتهادالفقه اإلسالمي//أصول//الشر / 
1137

2 

 /الفقه اإلسالمي//اإلسالم/
9454, 

9455 

 5362 //الفقه اإلسالمي//األصل//الظاهرة/

 /الفقه اإلسالمي//الشعر/

1276

6, 

1276

7 

 4398 /الفقه اإلسالمي//الملكية//العقود//تاريخ/

 /الفكر اللغوي//اللسانيات/
1316

2 

/ الحديث//الفكر النحوي العربيالفكر النحوي//المنهج اللغوي  // 7833 

 //الفن القصصي//محمود تيمور/
1436

3 

 5422 /الفولكلور//الفولكلور العربي/

 7491 /ألفية إبن مالك//شرح إبن عقيل/

 7492 //ألفية بن مالك//شرح بن عقيل/

 //القرآن //الضمان اإلجتماعي/

1016

7, 

1016

9 

/ الشريفة //الحكمالقرآن الكريم// السنة   / 
1327

2 

 /القرآن الكريم//أسماء اإلشارة/
1380

2 

 /القرآن الكريم//العقل//النص القرآني//العقل العربي/
1358

5 

 /القرآن الكريم//اللغات//القبائل//لغات القبائل/
7170, 

7171 

 /القرآن الكريم//المصطلحات الدالة//األعداد المركبة//العدد/

1264

0, 

1264

1 

 //القرآن الكريم/الدالالت القرآنية/
1011

7 

 7944 //القرآن//الرؤية القرآنية/

 /القرآن//اللغةالعربية//األدب العربي//اآليات القرآنية/
1496

8, 



1496

9 

 /القرآن//علم النفس//فضائل القرآن/
5662, 

5663 

 5049 /القرآن//قصص القرآن/

/ اإلسالميالقربة//أحكام الحسبة//الفقه  / 7123 

 /القصائد//الشعر العربي/
1400

7 

 / القصص الدينية// القرآن // اإلعجاز البياني/

1062

4, 

1062

7 

 /القصص الشعبية//الكردية //العربية//التراث الشعبي/
1239

6 

 7152 /القضايا النحوية//الحديث النبوي//اإلعراب//المخطوطات/

 //القيم األخالقية// إمرئ القيس/
1334

4 

 8560 /الكتاب//السنة//األمثال//األحاديث النبوية/

 /الكتابة//األخطاء الشائعة/
1376

6 

 6532 /الكواكبي//الشعراوي//األفغاني//رجال اإلصالح/

 5775 //اللغة العربية//البالغة العربية/

 5100 /اللغة العربية//الجمل//قواعد اللغة//الزجاجي/

/ العربية//القضايااللغة  // 
1186

8 

 /اللغة العربية//الكفاءات/
1518

4 

 /اللغة العربية//المكتبات//الترجمة//اآلثار/
1327

3 

 4406 / اللغة العربية//النحو //الصرف/

 8001 //اللغة العربية//النحو العربي/

 9556 /اللغة العربية//النحو//اإلجتهادات اللغوية/

/ العربية//النحو//الداللة// التقعيد النحوياللغة  // 
1159

9 

 /اللغة العربية//النحو//القضايا الصرفية/
1204

9 

 /اللغة العربية//النحو//قواعد اللغة العربية/
1052

1 

 6198 /اللغة العربية//قواعد اللغة العربية/

 //اللغة العربية//قواعد اللغة العربية/
7634, 

9560 

/ العربية//قواعد اللغة العربية//اإلعراب//علم العروض//أوزان الشعراللغة  / 
1163

6 

 7788 /اللغة العربية//قواعد اللغة العربية//الجملة//الضمير/



 /اللغة العربية//قواعد اللغة العربية//الصرف/
1354

0 

/ اللغوية//الداللةاللغة العربية//قواعد اللغة العربية//المعرفة  / 7460 

 /اللغة العربية//قواعد اللغة العربية//النحو //الصرف/
1214

9 

 /اللغة العربية//قواعد اللغة/
5163, 

5587 

 //اللغة العربية//قواعد اللغة/
1243

9 

 5928 /اللغة العربية//قواعد اللغة//األفعال//المبني للمجهول/

/ ءاللغة العربية//قواعد اللغة//اإلمال / 
1347

1 

 6120 /اللغة العربية//قواعد اللغة//التصريف/

 9642 //اللغة العربية//قواعد اللغة//القاعدة اللغوية/

 / اللغة العربية//قواعد اللغة//النحو/
1024

9 

 /اللغة العربية//قواعد اللغة//سبيويه/

1268

2, 

1268

3, 

1268

4, 

1268

5, 

1268

6 

/ العربية//قواعد اللغة//قواعداللغة  / 
1347

0 

 / اللغة العربية//قواعد//النحو/
1425

5 

 /اللغة العربية//قواعد//النحو الواضح/
1425

4 

 7753 /اللغة العربية//مهارات القراءة / مهارة الكتابة//أساليب التدريس//تطبيقات الحاسوب/

 //اللغة//علم اللغة/
1493

9 

/ المعنى//البالغيين القدامى//اللفظ  // 
1054

5 

 5027 //اللمع//النحو//قواعد اللغة العربية/

 //المبينات//سورة الكهف//المعاني /
1179

9 

 /المرأة//األمم المتحدة//الشريعة اإلسالمية/
7118, 

7119 

 6801 /المرشد التربوي//المدرسة//دليل /

/ اإلسالمي//الحمايةالمستهلك //الفقه  // 4585 



 /المسرحيات العربية//البالغة العربية//األدب العربي//العصر الحديث/

1187

1, 

1187

2 

 4523 المسنون//علم النفس الفردي//رعاية الشخصية//الشيخوخة/

 /المصطلح الصوتي//إبن سينا//الصوتيات الحديثة/
1495

9 

/ الترجمة//المصطلح اللساني//المصطلح النقدي  / 8901 

 9899 /المعاني الزائدة//اللغويين//الفقهاء/

 //المعرب//نمو اللغة/
1022

7 

 /المعلومات//علم المعلومات//مجتمع المعلومات/
1221

0 

 //المفاهيم//األساليب//التاريخ اإلسالمي/
1460

1 

 //المقاربة األسلوبية/
1350

5 

 //المكونات السردية/
1106

9 

 9657 /الملكية // نظرية العقد فى الشريعة اإلسالمية/

 9164 /الممدوح//زهير بن أبي سلمى/

 9845 /المناهج//األسس//التقويم//التطوير//التنظيم/

 //المواصفات الفنية//الشعر التجديدي/
1434

1 

 9152 /المؤسسات التربوية//اللغة العربية//التعليم الثانوي/

 9819 /الموضوعاتية// الطاهر وطار/

 //الميراث/
4591, 

4592 

 9321 /الميراث//أركان اإلرث//الورثة ومقادير إرثهم/

 /الميراث//اإلرث بوصية//التخارج//اإلسالم//الملكية الشخصية/
6118, 

6119 

 9952 /الميراث//التركة//أصحاب الفروض//الوصية /

 6886 //الميراث//الفقه اإلسالمي/

 7547 //النحو العربي// قواعد اللغة//اللغة العربية/

 6904 /النحو العربي//اإلستقراء الناقص /

 7606 /النحو العربي//الظاهرة النحوية//السياق/

 5774 //النحو العربي//قواعد اللغة العربية/

 //النحو/
1475

6 

 5532 //النحو//القرآن/

/ العربية//قواعد اللغة النحو//اللغة  / 5661 

 /النحو//قواعد اللغة العربية/
1285

3 

 6363 //النحو//قواعد اللغة العربية/



 /النحو//قواعد اللغة/
1122

5 

 //النص الديني//التأويل/
1211

4 

 6639 /النص الشعري//المعجم اللغوي/

 /النصوص //األدبية// األدب العربي/
1101

3 

/ اإلسالمي//النظام القضائيالنظام  // 7098 

 9843 //النقد األدبي// التحليل األدبي//األدب العربي/

 8857 /الواقعية//ريح الجنوب//عبد الحميد بن هدوقة/

 9054 /الواقعية//مظاهر الواقعية/

 7223 /الوسائل التعليمية//عملية التعلم//التعليم// التكنولوجيا/

/ الكالم//الطفل//اللغة أمراض  / 
1385

7 

 9511 /أهمية االتصال//االتصاالت الثنائية//االتصاالت االدارية//االتصال الفعال/

 6924 /حقوق اإلنسان//القرآن//التنشئة اإلجتماعية//اإلسالم//المجتمع المدني/

 5546 // حقوق النساء // اإلسالم/

 //دراسات إسالمية/
9688, 

9689 

/ محمد بورحلةرواية  / 8100 

 /سلوك الطالب/التربية/التعلم/
1114

3 

 /سيكولوجية الشخصية//علم النفس الفسيولوجي//علم النفس الفردي/
1341

8 

 /سيكولوجية الطفولة//علم النفس النمو//المراهقون//االطفال/
1355

9 

 /سيكولوجية النمو//علم نفس االفراد/
1286

3 

/ الندى//موضوعاتشرح قطر  / 5573 

 5937 /شروح//األلفية//قواعد/

 //طبيعة اساليب التفكير//مبادئ و نمو اساليب التفكير/
1057

1 

 6706 /علم النفس االنفعالي//علم النفس الفردي//الفروق الفردية//احترام الذات/

 /علم النفس التربوي//التربية//التعليم/
1234

5 

/ النفس//االسرة//التنمية االجتماعية//الرعاية االسريةعلم  / 
1355

3 

 5390 /علوم القرآن//القرآن الكريم//العلوم اإلسالمية/

 /قراءات القرآن//القرآن/

7475, 

7476, 

1421

6 

 7626 /قضايا المرأة//الفكر اإلسالمي//التفكير الديني//تجديد الِرؤية/

/ القرآن // ألفاظ القرآن// إعجاز القرآنقواعد اللغة // اللغة العربية //  / 7237 



 //قواعد اللغة //اللغة العربية/
1263

3 

 5777 /قواعد اللغة العربية/

 //قواعد اللغة العربية/
1491

2 

 /قواعد اللغة// اللغة العربية // اللسانيات/فقه اللغة/
1199

3 

 //قواعد اللغة//اللغة العربية/

1153

6, 

1244

5 

/ اللغة//اللغة العربية//الخالف النحويقواعد  / 7821 

 /قواعد اللغة//اللغة العربية//المصطلحات النحوية/
1328

2 

 /قواعد اللغة//اللغة العربية//النحو العربي/
1480

4 

 // قواعد اللغة/اللغة العربية/
1263

1 

 6008 //قواعد//الكواكب الدرية/

/ المعلومات//المصادر التقليدية //المصادر اإللكترونية//البحث العلميمصادر  / 
1338

3 

 /مصرع كليوبترا//مسرحية//أحمد شوقي/
1141

7 

 //مقارنة//رسالة التوابع/
1318

7 

 4172 /وسائل االعالم/صياغة الخبر الصحفي/لغة المقال الصحفي/

نقد  -النثر  - 2تاريخ و نقد  -الشعر العربي  -1  
1110

0 

100 tests / hexagone / identité de la france 3085 

1945-1970 3166 

20e siècle 3389 

40 Questions pour connaitre l' ouvre / 40 Réponses pour comprendre la 

signification de l' oeuvre / 4 Etude pour construire une réflexion sur les enjeux 

majeurs de l' ouvre. 

920 

L a poésie moderne : structure//écriture//le style 1735 

Absurde (philosophie) : dans la littérature / théâtre de l'absurde : histoire et 

critique 
3303 

L'accent//l'anglais//l'intonation/ 2193 

l accentuation//la voyelle accentee//la prononciation/ 1717 

accords//verbes//orthographe d'usage//homophones//signes orthographiques// 1911 

Accueillir- oriente-infomer 958 

Acquisition des langues étrangères 3717 



Actes de congrès 

1882, 

2129, 

3009 

Les actes de langage 2346 

addiction- traitement- prévention 1146 

L'adjectif / le prototype 1898 

L'adjectif qualificatif 2849 

l'adverbe/adjectifs/discours// 1899 

L'affirmation de l'individu//la conquete//domaine de l'imaginaire// 3785 

Afrique / bande déssinée / conte 407 

Afrique // Histoire 1227 

Afrique // Histoire contemporine // chronologique // Thématique 175 

A-g.a- Malak, Ezza : (1942-....)//Critique et interprétation 3101 

agentivité // efficacité // performativité //puissance 1413 

agrégation 1046 

Agrégation d'anglais / anglais (langue) : grammaire 1497 

Aimé Césaire : la poésie 1420 

Albert Camus : Etude Sur // La Chute. 312 

Albert Camus / le choc des cultures 2331 

Albert Camus : étude 
2360, 

3495 

Albert Camus, L'existentialisme, L'etranger 853 

L'alcools / le corps / les cinq sens : recueil 153 

Alfred de vigny : étude sur 2541 

Alfred Dumesnil ( 1821 - 1894 ) 615 

Algerie // Kabylie // Antan. 3037 

Algerie 1830 - 1962// Capitalisme 556 

Algerie 1957 / Salem, jeune militant / Supplices / Humiliations . 3550 

algerien 1093 

Ali Ibn Abi Taleb : biographie 3418 

Alice personnage fictif // Littérature 2233 

Allah source de bien / Mohammad guide salutaire / l'islam et la civilisation 3031 

Allemand (langue) : des verbes 3633 

Alombre de soi : roman 3603 

L'alternance codique / changements de code 2174 

Amazighe//arabe//français (langue ) : en Maroc//Algérie//Tunisie//Libye 3318 

L'amitié en littérature//littérature et le voyage//l'ammour en 

littérature//l'écriture en littérature 
2344 

L'amour// la mort 521 

Les amoures : poésie 3497 

analyse / texte de théâtre 3304 



L'analyse // les lois du discours // les types du discours // la cohésion du 

textes* 
2666 

Analyse de contenu 3448 

analyse de discours 1785 

Analyse de discours / énonciation 3595 

Analyse des récits//la fiction//la narration//la mise en texte//texte 

composite//lectures et interprétations// 
3384 

Analyse du dialogue 3457 

analyse du discours 
662, 

1682 

Analyse du discours / la propagande / analyse pragmatique 410 

Analyse du discours / Manuels d'enseignement supérieur 109 

analyse du discours : dictionnaires 2663 

analyse du discours littéraire 
2667, 

2668 

Analyse du discours littéraire poésie : commentaire de texte 3911 

Analyse du discours littéraire / Dialogue littéraire / Roman technique 688 

Analyse du discours littéraire / Enonciation (linguistique) 2665 

analyse du discours littéraire : terminologie 662 

Analyse du discours littéraire//stylistique//grammaire de texte 2260 

Analyse du discours// 3504 

Analyse du poème 1353 

Analyse du récit//la narration//la mise en texte 
1593, 

3379 

L'analyse du roman//roman aux 19e siècle//roma du 20e siècle//la narration 

dan s la roman//la description 
3827 

Analyse et synthèse / morphologie / documents et méthodes 2992 

l'analyse grammaticale//la phrase//le verbe//le syntagme nominal//vers le 

teste// 
3806 

Analyse idéologique de journal 1955-1962 700 

Analyse littéraire / Méthodes critiques 663 

Analyse littéraire : dictionnaire 803 

L'analyse littéraire : étude et enseignement//la dissertation explicative 3518 

Analyse littéraire//la critique//le commentaire commentaires/ 667 

l'analyse logique/l'analyse structurale/grammaire/propriétés syntaxiques// 1773 

Analyse sémantique// Analyse pragmatique// 1216 

L'analyse stylistique//le commentaire//la poésie//le genre théatral 956 

Analyse textuelle / le cadre didactique 994 

L'analyse textuelle//types des liages//structuration séquentielle// 112 

Analyse//texte théatral//l'action dramatique 3305 

Anatole France : histoire littéraire 2873 

L'ancien français: Grammaire// syntaxe// 3919 



André gide ( 1869 - 1851 ) / Les faux-monoyeurs 171 

André Malraux 699 

anglais // enseignement // teaching academic vocabulary 

1250, 

1806, 

3091, 

3092 

Anglais (langue) 

3439, 

3763, 

4010 

Anglais (langue) / Français 365 

Anglais (langue) // Versions et thèmes // 1527 

Anglais (langue) //Syntaxe// Phrase.// 2365 

Anglais (langue) : CV 2219 

Anglais (langue) : Examination exam 

965, 

966, 

967, 

968 

Anglais (langue) : Grammaire 323 

Anglais (langue) : Grammaire, Dictionnaire 2921 

Anglais (langue) : Grammar exercise 323 

Anglais (langue) : Guide 1284 

Anglais (langue) : Guide d'étudiant// méthode d'aprentissage // lexique// 898 

Anglais (langue) : manuels d'enseignement supérieur 4055 

anglais (langue) : mots et locutions 748 

Anglais (langue) : phonetique 3437 

Anglais (langue) : Practical Teaching 3091 

Anglais (langue) : Student's Exam 

965, 

966, 

967, 

968 

Anglais (langue) : Teaching and Learning 3092 

Anglais (langue) : Teaching Guide 1806 

Anglais (langue) : traduction en français 
363, 

3213 

Anglais (langue) : traduction en français / français (langue) : traduction en 

anglais 
2165 

Anglais (langue) : Usage 
1284, 

2219 

Anglais (langue) : versions et thèmes 
315, 

2615 

Anglais (langue) : vocabulaire 

1265, 

1516, 

1958 

anglais (langue) : vocabulaires et manuels de conversation 1768 



Anglais (langue) :Grammer 1496 

Anglais (langue)//Traduction en français 1316 

anglais// 1660 

Anglais//mémonto phonétique// 3411 

Animal farm : Story 3114 

annuaire-//these//doctorat 1338 

Anomastique / sociolinguistique / études littéraires 1091 

Anthologies 1422 

Anthropologie / l'éducation / l'enseignement 501 

l'anthropologie // topologie énonciative 2649 

Antiquité : histoire 3221 

L'antiquité//le classicisme//révolution du drame// 2197 

Apollinaire, Guillaume ( 1880 - 1918 ) / Alcools 154 

En appendice : "la scène à jouer" 2951 

Applications / implications / discours / terminologie / lexicographie 2543 

applied linguistic// 3629 

Apprentissage 3358 

L'apprentissage / langue étrangére /le travail cognitif 409 

Apprentissage / pédagogie / la culture étrangére 1180 

apprentissage cognitif 2288 

Apprentissage coopératif / apprentissage scolaires / la question 462 

apprentissage, psychologie de l' 4057 

apprentissage/l'enseignement// 3040 

Apprentissages / communauté discursive / didactique / évaluation 1169 

Approches de la folie//Statuts de la folie// 2464 

Aprentissage des langues / le cadre européen / langue étrangère 3500 

L'aproche / les compétences dans l'entreprise / administration / enseignement 784 

Aptitude à l' apprentissage 3207 

Arabe ( langue) 3032 

Arabe (langue) 4070 

Arabe (langue) //Discours (linguistique// 2022 

Arabe (langue) : dialectes : Afrique du Nord : manuels pour francophones 448 

Arabe (langue) : grammaire 2534 

Arabe technique / manuel de traduction 86 

Arabic language 1266 

L'arabofrancophonie / linguistiques / espace économique / médias 3267 

arabo-francophonie // histoire méditerranéennes 2918 

Aragon :sur le roman inachevé 3071 

L'archeologie // Recherches en Algerie // L'archeologie et public 4064 

Architecture 1988-2008 : Contruire. 2535 

argumentaion 100 



argumentation (linguistique) / pragma-dialectique / approche cognitive 1467 

L'argumentation : l'inguistique 762 

L'argumentation et logique du langage 762 

L'argumentation//analyse argumentative//le discours 199 

L'argumentation//analyse des discours//la rhétorique 198 

Argumentation:l'illustration, l'analogie, la métaphore 899 

Aristophane :étude 1536 

art // léttérature // 2499 

L'art de l'essai//la règle du gout//la tragédie 2217 

Art d'ecrire 
3729, 

3967 

Art d'écrire / français (langue) : rédaction 3465 

Art d'écrire // Guides pratiques et mémentos 3730 

art d'écrire : guides, manuels, etc. 
1892, 

3467 

art et littérature 660 

l art//l enseignement//la musique/ 806 

Arthur Rimbaud : correspondance 3424 

Arts du sens :oeuvre 3745 

Arts visuels , litteratures et théatre , musique , cinéma 1938 

Aspect social 3275 

Assessing speaking// 2623 

Assia Djebar : analyse de l'oeuvre 1157 

L'assomoir : fiction 4119 

L'astéisme 808 

Atlas // géographie // urbanistique // historique // économique // 2416 

Attaturk, Mustapha Kémal ( 1881 - 1938 ) 619 

auteur (esthétique) 444 

Autobiographie 2525 

L'autobiographie 2068 

Autobiographie : écriture de soi 2910 

Autobiographie française : 19e siècle// manuels d'enseignement supérieur 1500 

Autobiographie//Histoire et critique 2554 

Autonomie / apprentissages / evaluations / temps / education morale / la 

violence 
1006 

L'autonomie / l'institution scolaire 3353 

l'auxiliaire etre//l'auxiliaire avoir//l'infinitif/ 1758 

Back to basics 3891 

de Bagdad à Samarkand // science arabe // calculs et mesures 2250 

Bakhtine//Dialogisme//analyse du discours 3226 

Balzac , Honore de ( 1799 - 1850 ) : style , digression ( rhétorique ) 1346 

Balzac : étude 919 



Balzac : sa vie 4158 

Balzac et Maupassant : oeuvres 2658 

Balzac, Honoré de ( 1799 - 1850 ) 1801 

Balzac, Honoré de ( 1799 - 1850 ) / Critique et interprétation 895 

Balzac, Honoré de ( 1899 - 1950 ) 
3234, 

3499 

La bande dessinée : histoire/évolution de l'expression//la technique narrative 432 

barbares 3155 

Le baroque : du 20e siècle//la littérature baroque//la critique littéraire 1068 

Barthès, Roland ( 1915 - 1980 ) 895 

Barthes, Roland (1915-1980)//Critique et interprétation 2610 

base de données 3570 

Base théoriques / pédagogie / enseignant / apprentissage 2706 

Baudelaire, Charles -1821-1867//les fleurs du mal 2040 

Beamarchais // Le barbier // 40 Questions 2988 

Beaumarchais / vie 1275 

Beaumarchais : étude 
421, 

781 

Beckett : son premier théatre 1487 

Beginning / intermediate / advanced 2242 

Ben Cheneb : écrits 
545, 

546 

Béroul : étude 1537 

La bibiothéque de l'ireman / le livre arabe / les éditions 2811 

Les biens / Les pratiques et bles publics / les professions/ Les politiques 654 

Bilinguisme / Arabe / Français / Liban 88 

Bilinguisme / bilinguisme familial / bilinguisme scolaire 2140 

le bilinguisme//l'enfant bilingue//la langue/ 1340 

biographique // algérie // dictionnaire 93 

Biolinguistique : congrés 2400 

Biologie 689 

Biologie // Géologie// 3921 

Bladassare 2086 

Le blàme // L'éloge. 747 

Blanchot, Maurice (1907-2003) : Critique et interprétation 2983 

Bonheur : Thème / Littérature française / 18 ème siècle* 2806 

Bourdieu : vocabulaire 1071 

Breton // Nadja // 40 Questions. 1460 

Breton, André ( 1896 - 1966 ) 496 

La Bruyère Jean de ( 1645 - 1645 ) // Les caractères 2962 

but (philosophie) 1984 

Camus : étude 2863 



Camus : l'écriture, la révolte 2253 

Camus, Albert ( 1913 - 1960 ) 
2520, 

2579 

Canal Algérie 100 

Candide 4019 

Candide : fiction 4011 

Capitalisme / l'islam / monde musulman 3473 

Les caprices de marianne : comédie 3022 

Le cardinal: lexique// grammaire// 3721 

Caves du Vatican : étude littérare 1925 

Ccnstruction du texte : grammaire : énonciation* 1783 

Cendrars, Blaise ( 1887 - 1961 ) 3176 

cépages 972 

certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du 2d degré 950 

Cervantès : l'oeuvre poétique//le théatre de Cervantès// 991 

Césaire : étude 3927 

Césaire, Aimé (1913-2008) : Ferrements 2871 

Césaire, Aimé (1913-2008) : Moi, laminaire 2871 

Césaire, Aimé (1913-2008) : Pensée politique et sociale 2871 

cette fille-là 809 

changements structuraux//l epithete allamande//le passif francais//le passif 

allemand/ 
3200 

Chanson de Roland : étude et enseignement 428 

Char, René ( 1907 - 1988 ) 2009 

Charles d'Orléans : lectures 2199 

Chatiment : recueil//Victor Hugo 2711 

Chemin d'écriture , les commentaires , pistes d'écriture 2336 

Chemins qui montent : roman 1640 

Le chevalier des touches : roman 309 

Choc de civilisations 202 

Les chouans : roman 376 

Chrétien de Troyes 463 

Chrétien de Troyes ( 135 - 135 / Le chevalier de la charrette 1124 

Chrétien de Troyes : critique et interprétation 4031 

Chroniques littéraires// 
348, 

349 

Cinéma 1093 

Cinéma / Cadrage / Plan / Poétique du montage / Analyser les images 1787 

Cinéma : économie 1254 

Cinéma : histoire 2577 

Cinéma Algérien//l'univers Algérien 2832 

Cinéma et littérature//cinéma et théâtre 3251 



les citations 146 

Citations 3170 

Civilisation islamique 2906 

Civilisation nouvelle 1259 

La classe//apprentissage de la lecture//l'écoute 278 

Classes de mots / fonctions / Formes de phrase / phrase complexe 2965 

les classes de mots / la phrase / le texte / les marques d'écriture 1085 

Classicisme 3962 

Classicisme : France 1812 

Le classicisme// le movement littéraire//les genres 3470 

Classification of translation / lexicography / the translator 322 

Classifications / des caractéres / abréviations 2746 

Classiques Garnier 3669 

Claud hagège: Hommage//Multilinguisme// 1648 

Clichés et légendes et légendes à l'épreuve des textes : la creation littéraire : 

écriture genetien. 
588 

Cognitive du langage// sémantique lexicale// sémantique structurale// la 

pragmatique// linguistique textuelle// linguistique historique// 

1323, 

1324 

Cohésion / cohérence /l'interprétation / discours rapporté 2258 

Colette : étude 
905, 

2440 

La comédie 1286 

Une comédie 

2927, 

2930, 

2931, 

2933, 

2934, 

2935, 

2936, 

2937, 

2938, 

2952, 

2954 

Comédie : le père Goriot 402 

Comédie : tartuffe 2956 

Comédie de voleurs 2126 

Comédie française : 17e siècle : Histoire et critique 1865 

Comédie française : 18e siècle : Histoire et critique 1865 

A comedy 3685 

comique 1832 

La commedia dell'arte//la tragédie//le théatre// 865 

Au commencement était la mer : roman 713 

Commentaire composé 217 



Commentaire composé : la méthode//le roman//la poésie//le théatre// 216 

Commentaire composé//analyse littéraire 1715 

Commentaire composé//approche du roman//approche du poème//texte 

dramatique 
215 

Commentaire composé//méthodologie//analyse littéraire 1714 

Commentaire de document : histoire 3574 

commentaire de texte 3630 

Commentaire de texte//Mouvements littéraires 2108 

Le commentaire stylistique//genre romanesque//poésie//genre théatral// 957 

Commentaire stylistique//le texte//la méthode 955 

Le commentaire//littérature générale//littérature comparée 923 

Commentaire//stylistique//genre romanesque//la poésie//genre théatral 951 

Commentaires stylistique 3214 

Commentés / les principes / s'améliorer / méthodes 3719 

Communication 1893 

communication : aspect social : congrès 2822 

communication écrite : aspect cognitif 3630 

communication écrite : guides, manuels, etc. 3141 

communication linguistique//elément de syntaxe//poétique// 1666 

Communication scientifique // comment lire article // écriture scientifique 275 

communication visuelle 1990 

communication//théorie 3236 

communication/didactique// 3261 

Communisme et littérature : France : 1945-1990 3256 

compétence de communication (linguistique) 2757 

complexity theory//language classroom//linguistics/ 970 

Comportement verbal 1882 

la composante culturelle // linguistique 142 

Les composantes du langage / la transcription phonétique / prononciation du 

français 
3321 

composants du Rythme//groupement des vers//les accents 2808 

La compréhension 2372 

Compréhension / enseignement / les microprocessus 1847 

la conception formaliste de l'conomique 557 

Concepts / modéles / frontiéres / disciplines de référence 1108 

la conférence 1060 

La conférence / licence / master / doctorat / enseignement / lmd en debat 2158 

Conflit / le grégaire / le véhiculaire/ politique linguistique 963 

les conflits 248 

Conjugaison// 

638, 

2516, 

3964 



La conjugaison//le présent de l' indicatif//l' imparfait de l'indicatif//le passé 

composé 
834 

conjugaison/voix active/voix passive/l'indicatif// 1116 

La conjugaison: apprendre// enseigner// 189 

connaissance 526 

connaissance social 881 

connaissance, théorie de la 2854 

Les connaissances déclaratives / les procédures cognitives / les statégies 

cognitives 
2263 

les connecteurs// 3762 

Conscience linguistique / lectures littéraires 4036 

Construction grammaticale / élément s interieurs conjonctifs / élément initial 

exophrastique 
1748 

Le conte philosophique : étude 2430 

Le conte, apprentissage , langue 3270 

contenu du roman 3343 

Contes 1297 

Contes Africains 
1210, 

1211 

Contes Algérien// 

2696, 

2697, 

2698 

Contes algériens// 1125 

Contes et conteurs//littératures orales//figures de conteurs 3944 

Contes sahéliens 2724 

Des contes// 2433 

contexte (linguistique) 3274 

Contexte//texte//typologie//repères//genres// 780 

La contrelittérature//manifestes pour l'esprit//l'écriture de dieu 3589 

La conversation//le style//la grammaire 2901 

coranique 4070 

Corneille : oeuvres complètes 1224 

correspondance commerciale anglaise : guides, manuels, etc. 207 

Correspondance française : 19e siècle//manuels d'enseignement supérieur 1500 

Correspondances 1760 

Corse : littérature 3375 

couleurs dans la littérature / littérature : thèmes, motifs 3420 

Le cousin pons 375 

Le cousin pons : roman 380 

création (esthétique) 

444, 

660, 

2668 



Crecques 1012 

Crime//Punishment 1453 

des crises 248 

Critique : France : 1800-.../ littérature française : histoire et critique : théorie, 

etc./ création (esthétique) : 1800-... 
943 

Critique : histoire 

3479, 

3480, 

3843 

critique : histoire : 20e siècle 3355 

Critique et interprétation 1198 

Critique littéraire 3844 

Critique littéraire // dictionnaire 
1779, 

1784 

Critique littéraire //histoire littéraire//champ littéraire français// 3845 

critique littéraire : au 19e siècle 3080 

Critique littéraire : histoire//littérature européenne 1181 

Critique littéraire : méthodes//des textes critiques// 3354 

Critique littéraire : Milan Kundera 886 

La critique littéraire : XVIIe siècle 1277 

Critique littéraire//la lecture//la théorie 2297 

Critique littéraire//oeuvres littéraires//critique d'art 2505 

Critique//analyse littéraire 661 

critiquegénérale de la conception 557 

la culture 2184 

Culture Club 100 

Culture littéraire : 1880 / histoire 2190 

Curialitéet convivialité : le palais Arthurien : image de roi : le menteau du 

sacre 
3268 

Dans la littérature 3009 

DBASE IV 4397 

débat politique 3341 

dédoublement identitaire 3130 

La définition des objectifs / le chemin didactique / les stratégies 

d'appropriation 
2905 

Définition linguistique 1019 

définitions // vocabulaire // dictionnaire 1602 

Deguy : critique et interprétation 1547 

La deixis 816 

deixis//presupposition//speech acts/ 4080 

Del primer tomo / del libro 1903 

Le dernier des justes : roman 442 

déscours médiatique 4077 



description (rhétorique) 3079 

Description de vocabulaires / réfléxions sur le terme 3622 

la despersion identitaire // la grammaire de non étre //une écriture de 

l'ostentation 
1599 

déterminant/adjectif/nom/verbe// 1409 

les determinants//les pronoms//le present/le passif//les chiffres/ 3255 

les determinants//les pronoms//le verbe//les adverbs//les prppositions//les 

conjonctions//l'ordre des mots/ 
3581 

Le développement de schismes / la crise du califat / réaction sunnite 2485 

Développement des capacités 1095 

Dialogisme / polyphonie / dialogue 897 

dialogue 1893 

dialogue (littérature) 1534 

Dialogue : mon secret 2974 

Diaphragmatique / périphérique / ophtalmologique / 261 

Diaz, José-Luis 2230 

le dicours//enonciation//le dialogisme/ 3594 

Les dictées des championnats d'orthographe 2559 

Dictinnaire : grammaire 3281 

Dictinnaire : les mots / les synonymes 1747 

Dictionario : Espanol- Arabe//Literario - Cietifico // la pronunciacion figurada 

del espanol// 
2225 

Dictionary 

1266, 

3298, 

9063 

Dictionary // inflections // idioms // grammar in the dictonary 3299 

Dictionary // political // Bureau // comité // discussion // 
1302

5 

Dictionary // webster's // student 24 

dictionary : definitions 3772 

The Dictionary : English - Arabe // General & Scientific // pronunciation 

Transcription // 
3377 

Dictionary : English - Arabic 1568 

Dictionary : english - arabic / 332 

Dictionary : English - Arabic // apostrophe // key sound // midical terms 3376 

Dictionary : english - arabic // english idioms 3821 

Dictionary : english - arabic // ibn sina // 2224 

Dictionary : English - Arabic // Library terms 1546 

Dictionary : English - Arabic // pronunciation // abbreviations 2328 

Dictionary : French - English / English , French 331 

Dictionary : international relation / conference terminology 66 

Dictionary : la langue english - arabic // 2276 



Dictionary : la langue english - arabic // diplomatic // terminology 413 

Dictionary : la langue english - arabic // linguistics 2106 

Dictionary//english//arabic/ 
2626, 

3378 

Dictionary//language/ 2608 

Dictionary//language//arabic/ 468 

Dictionnaire 

689, 

758, 

1093, 

3398, 

3439, 

3601, 

3777 

Dictionnaire ( anglais - français ) // technologie numérique // 3462 

Dictionnaire ( langue française ) // 3352 

Dictionnaire / 3773 

Dictionnaire / antiquité / comité scientifique 2533 

Dictionnaire / homonymes / catégorie grammaticale / le sens du mot 2468 

Dictionnaire / mondialisation 2613 

Dictionnaire / Phonology / Morphology / english dialectology 737 

Dictionnaire / révolution / XIX siécle 3118 

Dictionnaire / rimes / assonances / poémes // 2616 

Dictionnaire / Synonymes - contraires 2465 

Dictionnaire // académie française 
1475, 

1476 

Dictionnaire // anthropobiologie 3774 

Dictionnaire // avantages en nature // classification // qualification // 1182 

Dictionnaire // avortement // contraception // fénisme 2169 

Dictionnaire // computers // 3592 

Dictionnaire // encyclopédique // conjugaisons // synonymes // 313 

Dictionnaire // géographie // 1825 

Dictionnaire // géologie // 1706 

Dictionnaire // littéraire 1777 

Dictionnaire // micro informatique // gestion de fichiers // langages // 4008 

Dictionnaire // pédagogie 239 

Dictionnaire // pharmacologie // statistique médicale // 3192 

Dictionnaire // pollutions // 3347 

Dictionnaire // sociologie 810 

Dictionnaire // sports// 3651 

Dictionnaire // stylistique // rhétorique // poétique 3335 

Dictionnaire // télécommunications 3951 

Dictionnaire // termes agricoles // 1078 



Dictionnaire //francais/ 3390 

Dictionnaire /20000 mots / vraies définitions /61 tableaux de conjugaison 529 

Dictionnaire : Français- Arabe // Termes Scientifiques // Medicaux // 

Mathématiques // 
936 

dictionnaire : français moderne // 738 

Dictionnaire : ( français - arabe ) // proverbes // les élément chémique // les 

sons 
2625 

Dictionnaire : ( langue européennes ) 2128 

Dictionnaire : ( langue français - italien) // 2721 

Dictionnaire : ( langue français ) // robert 3396 

Dictionnaire : ( langue française ) // Robert // abréviations 3397 

Dictionnaire : Arabic - english / accounting / finance 75 

Dictionnaire : citations françaises // 3119 

Dictionnaire : d'origine latine 3523 

Dictionnaire : d'origine littéraire 766 

Dictionnaire : encyclopédique / orthographe / vocabulaire / littéraire 
2, 3, 

26 

Dictionnaire : encyclopédique / orthographe / vocabulaire usuel / littéraire 25 

Dictionnaire : encyclopédique / orthographe / vocabulaires usuel / littéraire 1 

Dictionnaire : english - arabic /science terminology 1195 

Dictionnaire : English , French - Français, Anglais / chambers 911 

Dictionnaire : English- Arabic / ack nowledgment / abbreviations 2330 

Dictionnaire : english- arabic/conventional signs /abbreviations 3825 

Dictionnaire : étymologique - français 3233 

Dictionnaire : Français - Anglais , Anglais - français / le robert / compact 271 

Dictionnaire : Français - Anglais, English - French / cambridge / klett / 

compact 
1399 

Dictionnaire : français - arabe 3536 

Dictionnaire : français - arabe / étudiants 2624 

Dictionnaire : Français - italien / Italien - Français 2723 

Dictionnaire : français : langue 3838 

Dictionnaire : Français usuel // 3484 

dictionnaire : histoire de mot 3232 

Dictionnaire : la langue français latin 1307 

Dictionnaire : la langue française // 

2593, 

2594, 

2595, 

2596, 

2597, 

2598, 

2599, 

3839 



Dictionnaire : la langue française // alphabétique // analogique // 

3451, 

3452, 

3453, 

3454, 

3455 

Dictionnaire : la langue française // étymologique 750 

Dictionnaire : la langue latin - Français 1788 

Dictionnaire : la langue pédagogique 1712 

Dictionnaire : langue arabe // littérature // maghrébine francophone 580 

Dictionnaire : langue française / écrivains 490 

Dictionnaire : langue française / phonétique / étymologie 2794 

Dictionnaire : langue françaisse / écrivains 489 

Dictionnaire : langues française : histoire 3832 

Dictionnaire : litéraire 253 

Dictionnaire : littérature / poétique // 3282 

Dictionnaire : littérature française 873 

Dictionnaire : littérature françaisse 105 

Dictionnaire : littéraure française 106 

Dictionnaire : Malgorn // techniques // 1917 

Dictionnaire : synonymes/contraires 685 

dictionnaire : traduction 3477 

Dictionnaire :encyclopédique // sciences de l'informatique // la communication 2473 

Dictionnaire :encyclopédique // pédagogie // pédagogie moderne 2189 

Dictionnaire :historiens français // francophones // notice bibliographique 180 

Dictionnaire :langue français : histoire 765 

Dictionnaire de français// 2269 

Dictionnaire de la langue française// 1604 

Dictionnaire des conjugaisons// 3428 

Dictionnaire des langues// niger-congo//nilo-sahariennes// 939 

Dictionnaire des noms propres// 2273 

Dictionnaire des synonymes// 1605 

Dictionnaire étymologque// 2917 

Dictionnaire terminologique// 778 

Dictionnaire//bilingue//Analyses// Suggestion//application// 1458 

dictionnaire//francais/ 
3391, 

3392 

dictionnaire//francais//allemand/ 1404 

dictionnaire//francais//anglais/ 1881 

Dictionnaire//francais//espagnol/ 1400 

Dictionnaire//français-arabe// 2002 

Dictionnaire//language/ 2643 



Dictionnaire//langue francaise/ 
3220, 

3901 

dictionnaire//linguistique/ 3068 

Dictionnaire: Français- Anglais, Anglais- Français// 2315 

dictionnaire: français- italien// italien- français// 367 

Dictionnaire: Français- Russe// Russe- Français// 2604 

Dictionnaire: Français-Anglais// Angais-Français// 1603 

Dictionnaire: Français-Anglais// Anglais-Français// 3052 

Dictionnaire: Français-Arabe// Arabe-Français// 2368 

Dictionnaire: Orthographe// grammaire// congugaison// 1403 

Dictionnaires 

1334, 

3438, 

3884 

Dictionnaires de langue / Lexicologie diachronique 3394 

dictionnaires électroniques 2738 

Dictionnary : oxford // learner's // students trust// 4035 

didactique 
2288, 

2904 

Didactique / langue 2743 

Didactique : dictionnaire 3280 

Didactique comprée /interculturel / stratégies / conscience langagière 2177 

La didactique de langues// communication// 3812 

Didactique des langues /apprentissage du vocabulaire / l'exicographique 

d'apprentissage 
3819 

Didactique des langues// Sociolinguistiques// 1798 

Didactique des sciences / technologie / éducation / outil pédagogique 2524 

La didactique du français / la production d'écrit / le discours d'enseignant 1178 

Didactique du français// 3690 

didactique du français//lexique et littérature// 3498 

didactique//plurilingue// pluriculturelle// 143 

didactique/l'éducation// 2805 

didactique/recherche/methodologie// 3039 

Diderot // Supplément au Voyage // 40 Questions //40Reponses // 4 Etudes 3650 

Diderot : étude 1890 

Diderot : l'écriture marginale 942 

Dieu / espoirs / périls / quelle prière 2555 

Difficultés grammaticales// 2453 

La Dimension maghrébine // l'oeuvre de Mouloud Mammeri: 2704 

La discipline / les méthodes / la phoniétique 1792 

le discour 2890 

Le discour / assertion / classification 3983 

Le discour / évaluation / les facteurs de difficulté 1517 



Le discours 762 

Discours (linguistique)//Analyse du discours 2677 

Discours , termes clés , analyse 2680 

Discours / la compétence / énoncé / modalisation / désignation 2670 

discours // français 1729 

discours //langage // territoires 719 

Discours : écriture 2307 

Discours analyiss//handbooks//manuals 2883 

Discours analysis//conversations// 1807 

Discours argumentatif 2876 

Discours argumentatif//Guides pratiques et mémentos 3624 

Le discours littéraire 2231 

Le discours littéraire//la pragmatique//énonciation littéraire 2669 

discours preliminaire 3846 

Le discours publicitaire 115 

Discours théorique//lexique littéraire// 1723 

le discours//didactique/ 973 

Le discours//la lecture 1055 

discourse analysis//social aspects// 447 

Dissertation historique 2895 

La dissertation littéraire : analyse et définition 3171 

Dissertation littéraire : manuel d'enseignement superieur 3289 

dissertation littéraire : manuels d'enseignement supérieur 3290 

Dissertation littéraire// analyse// construction//rédaction//présentation,. 732 

Dissertation littéraire//Méthodologie 
107, 

2522 

Dissertation littéraire//méthodologie// 3259 

La dissertation littéraires : étude et enseignement 3292 

La dissertation//argumentation 3847 

Dissertations littéraires : manuel d'enseignement//l'écriture//la lecture 459 

Dissertations littéraires//esthétique générale//l'écriture//la lecture 460 

La distinction langue / parole / sémantique / linguistique Saussurienne 2202 

La documentation linguistique// la linguistique descriptive// 3216 

Dom Juan : comédie 2953 

Dom Juan : étude 
2569, 

2950 

Don Jean : Le mythe//mythe littéraire// 3517 

Don Quichotte : roman 1024 

La double inconstance : comédie 2729 

Dramarturgie//misanthropie//textes et contextes//lectures 

croisées//commentaires de textes 
4007 

Drame 2214 



Le drame romantique 3917 

Driss chraibi 2068 

Driss Chraibi : les boucs 2544 

La duchesse de langeais : roman 377 

dumas // biographie // dictionnaire 3635 

E^tre (le mot français) 3968 

The earliest english// old english// 2167 

E'changes culturels : 1945-1990 3256 

les echelles du levant 1838 

Les échelles du levant : roman 2628 

ecole//education//pouvoir social 1716 

Ecologie 4077 

Economie 941 

L'économie / échanges linguistiques / langage / discours 856 

économique // agriculture // industries 2497 

Ecrire l'exil : étude et critique 1880 

écriture 2337 

L'écriture 
699, 

2726 

écriture / culture / question de méthodes /les spécifités 1069 

écriture / voyelles / des syllabes 1220 

Ecriture : apprentissage 3263 

L'écriture : méthodologie 

3596, 

3597, 

3598, 

3599 

Une écriture codée / La théorie à la pratique / Paléographie 307 

Ecriture féminine 1408 

Ecriture l'urgence//écriture de l'écoute//Assia Djebar//Tahar Djaout 1668 

l'écriture// figure de style 1737 

L'écriture//discours de la fiction//lettres persanes// 1449 

écriture//la source des mots//les chifres// 2154 

Ecritures de soi 1231 

Ecritures itineraires :Tahar Ben Jelloun, Abdelwahad Medded, Marc 

Gontard//analyse de roman 
99 

Les écrivaines francophones : écritures et style 1646 

Les écrivains / le français / les nomades / étude interne 1322 

Les Ecrivains : Etude Sur. 425 

Ecrivains algeriens / 1945 / Conditions sociales 3718 

Ecrivains français : des étapes de vie 1192 

éducation // dictionnaire// 4087 



éducation basée sur la compétence // évaluation en éducation 
3475, 

3619 

E'ducation interculturelle //Français (langue) //Etude et enseignement// 3245 

education//significations 3416 

éducative / la communication le quotidien 3168 

égypte 3154 

Elaborer//rédiger//relater// 772 

élection présidentielles, Watan, sémiologie 144 

Les élément / la langue / la proposition 1972 

les éléments de la phrase// 2452 

éléments d'épistémologie / élément de psychanalyse / le rap et la trase 1070 

élétroniques // mécanique // astronomie // chimie // 1520 

Emile Zola : étude 2429 

Emile Zola : Etude Sur // Nana. 509 

Emile Zola : oeuvre 3160 

Emily Dickinson : écriture du secret 3613 

L'emir abdelkader//lettre et poète 2461 

l'émotion 2890 

L'emploi préverbal// prépositions// 3958 

Encyclopaedia // universalis // égypte // islam// 284 

Encyclopaedia // universalis // éléctronique // chimique // 283 

Encyclopaedia // universalis // étymologie // langue roman // 288 

Encyclopaedia // universalis // Guerre // 

281, 

282, 

285, 

287, 

289 

Encyclopaedia // universalis // guerre // paix // 290 

Encyclopaedia // universalis // inceste // 291 

Encyclopaedia // universalis // index // 303 

Encyclopaedia // universalis // jérémie // 292 

Encyclopaedia // universalis // la philosophie // mobilisme universel // intégral 

// spiritualisme // 
1559 

Encyclopaedia // universalis // les échelles du climts // 286 

Encyclopaedia // universalis // lorraine // 293 

Encyclopaedia // universalis // messiaen // 294 

Encyclopaedia // universalis // nation // 295 

Encyclopaedia // universalis // ordinateurs // 296 

Encyclopaedia // universalis // phéniciens // 297 

Encyclopaedia // universalis // production // 298 

Encyclopaedia // universalis // Rhéologie // 299 

Encyclopaedia // universalis // silice //tabou // 302 



Encyclopaedia // universalis // tacite // trust // 301 

Encyclopaedia // universalis // trypanosomaises// 300 

Encyclopédie // bordas // 

15, 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

22, 

23, 

2470 

Encyclopédie // comptabilité // gestion //audit // 1171 

Encyclopédie // larousse // géographie // histoire // grammaire // littérature 

//philosophie// 
1863 

Encyclopédie // marchés financiers // évaluation // théorie financiére // 3693 

Encyclopédie // mathématiques // astronomie // physique.chimie // sciences 

//naturelles// 
1864 

Encyclopédie // nature // végétal // 2155 

Encyclopédique : grand larousse 8 

Encyclopédique : grand larousse // 

7, 9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

1942 

Encyclopédique :Grand larousse // 6 

Encyclopidique : grand larousse 48 

L'enfant de sable // La nuit sacrée . 2405 

Enfants 3166 

L'enfer : roman 423 

l'engagement et la distanciation // la compétence et la vertu 147 

Englais: Grammaire explicative// 3435 

Englich language//social aspectes// 3081 

Englich language-French 3438 

English ( langauge) 2444 

English (language) : dictionary 1191 

English (language) : Pragmatics // grammar// 246 

English (language): Scholastic aptitude test 2961 

English (language): Suffixes and prefixes-Dictionnairies 2245 

English (language): teenager activities 2589 

English / Pronunciation 2162 

English : History 2818 



English converstion// 691 

English etymologie: Dictionary// 4024 

English grammar 2817 

English grammar// 2641 

english langage 3720 

English languag//study and teaching// 3766 

English language 1266 

English language // Foreign elements// Etymology//History// 2893 

English Language // Higher education 179 

English language// Study and teaching// 2277 

english language//grammar//handbooks//manuals/ 485 

English language//Study and teaching// Foreign speakers// 4059 

English language--dictionnaries 2645 

English language--textbooks for forgien speakers 2645 

English philology//outlines//syllabi// 3269 

English phonology / english morphology / words / english syntax 2659 

English pronunciation// 1569 

English words usual 184 

English//Language//Testing 2819 

english//linguistic/ 3841 

english//vocabulary/ 3316 

English: dictionary of linguistique 1261 

English: Enseignement 4151 

English: Geographique study 3905 

English: grammar 3322 

English: Grammar// 3240 

English: Language// Pronunciation Dictionary// 4039 

English: pronunciation// 141 

English: test// 337 

English: Usual 4151 

English:Learning dictionary// 969 

l'enjambement/l'armonie//versification// 1937 

énonciation (linguistique) 
2347, 

2667 

E'nonciation (linguistique)//interactions didactiques 3412 

E'nonciation (linguistique)//Parémies // 2678 

L'énonciation / linguistique 1262 

L'énonciation linguistique / analyse des textes 2673 

énonciation//grammaire//la linguistique//la didactique //texte// 417 

L'énonciation//la référence//les prédeterminants//les pronoms//l'embrayage/ 3210 

L'énonciation//le languge/ 2350 



l'enonciation//linguistique//la chaine phonique//le groupe 

verbal//l'indicatif//legroupe nominal//le pronom/ 
1199 

enseignant //pratique pédagogique//construction de l'école 1522 

enseignants : formation 2288 

L'enseignement 3689 

Enseignement / oral / les dimensions 279 

l'enseignement // attendus et exigences à l'université 1708 

l'enseignement de la littérature//compréhension//interprétation littéraires 1212 

l'enseignement du droit // les relations entre maitres et étudiants// bibliothéque 

et enseignement 
2215 

enseignement d'une langue 3819 

l'enseignement//la méthodologie//la communicative// 2742 

l'environnement 4077 

Environnement de classe positif / la discipline centré / l'éléve / les obstacles 238 

L'éon d'africain : roman 2627 

L'épique : histoire et étude 1040 

L'épistémologie / linguistique générale / théories du langage 1109 

Epistémologie de la linguistique / corpus et didactique 2590 

l'epistémologie//grammaire//la narration// théorie poétique // 2420 

L'épistolaie 2122 

L'épistolaire : de l'antiquité à nos jours 2509 

Epopée / Manuel d' enseignement supérieur 343 

Epreuve écrite//la méthode//sujets corrigés//épreuve orale //étude et 

enseignement// 
669 

Erreur 2828 

Erreur de traduction 2611 

Esclavage 3009 

Esclavage / Pratique ancrée 3854 

Espace énociatif 816 

Espagnol ( langue) 2519 

Espagnol (langue) 1587 

Espagnol (langue) : histoire, lexicologie, sociolinguistique, didactique, ... 2639 

Essais 3516 

esthétique 3130 

Esthétique rabelaisienne//genres littéraires// 1333 

L'esthétique//le théatre//le drame//de Déderot à Zola// 3046 

L'établissement / le travail / la clase de conditions / développement des 

compétences 
237 

Etats-Unis / Histoire 1299 

Etats-Unis : relations extérieures : Europe : 1990-... / Europe : relations 

extérieures : Etats-Unis : 1990-... 
1528 

Etonnantes//étymologies// 1177 



L'etre de l'image / pouvoirs de l'image /politiques de l'image / puissances 

imaginales / lumière / l'ombre 
2725 

Etude anthroponmique 813 

Etude comparatiste 1770 

L'étude de textes littéraires//l'écriture//argumentation 3324 

Etude des deux oeuvres 3645 

Etude d'un roman//des récits//la fiction//la narration// 3383 

Etude et enseignement 3275 

E'tude et enseignement 1810 

Etude islamique 1203 

Etude stylistique//l'énoncé littéraire//les mots dans l'énoncé//le sens figuré//la 

phrase// 
1742 

Etude sur les personnages//biographies des principaux personnages 544 

Etude thématique 3654 

études et enseingement 1002 

Des études sur Prévost 3664 

Eugénie grandet : roman 
369, 

393 

Europe // Expansion 3008 

Europe : 1815 - 1914 // Expansion 3631 

évaluation / les outils / apprentissage / des formateurs 352 

évaluation en éducation 3475 

évolution / métamorphoses / paradiges verbaux 411 

L'évolution de l'économie 1939 

Evolution economique // monetaire en Algeri 8693 

Examens 1587 

l'exception //curiosités orthographiques//astuces// 1866 

exercice//grammaire/ 1965 

exile 587 

L'explication de texte//explication orale//analyse textuelle 2447 

Explication de texte//l'explication orale//analyse littéraire 2448 

l'explication de texte//texte à l'oral 2449 

Explication française//texte littéraire 666 

L'explication française//texte littéraire 664 

l'explication littéraire 863 

L'explication littéraire//commentaire composé 3291 

Expression écrite et orale : méthodes et techniques 1656 

L'expression français: écrite// orale// 1123 

Expression française : exercices corrigés 1348 

expression française : orale et écrite 745 

L'expression orale 3253 

Expression orale// 641 



Les expressions//écrits autobiographiques// 2198 

Fables : poésie 1687 

Facettes d'un apprentissage / compétences transversales / concept-clés 1314 

Les factures linguistiques / l'identification des topiques 1981 

Faire traduire / la traduction certifiée / la traduction en interne 1918 

fantastique 3295 

Femmes : Dans la littérature 3403 

Les femmes savaéntes : comédie 2943 

Fénelon ( 1651 - 1715 ) 946 

Fiche / énoncés / corrigés 4155 

Le figement verbal / figement lexical 1728 

Figures de style 
3406, 

3408 

Figures de style: Dictionnaire// 3407 

Le film / le montage / cinéma et narration / cinéma et langage 308 

finalité 1984 

La finalité de l'islam / l'islam relationnel / l'islam contemporain 680 

Finlande 2129 

Flancs du vase / Poésie 3576 

Flaubert : critique et interprétation 2605 

Flaubert, Gustave ( 1821 - 1880 ) / Bovard et pécuchet 3926 

les fleur du mal 457 

Les fleurs du mal 456 

La Fontaine Jen de ( 1621 - 1695 ) 1144 

La Fontaine Jen de ( 1621 - 1695 ) / Fables 3056 

Le fontastique // Résoux // la découverte des genres littératures 2426 

la foret d'othe//l'appropriation du sol//les eaux 3077 

Formalisation en linguistique 1263 

Formation / lang de la vie / illustrations de formation 1258 

La formation des mots // le choix des mots // le sens littér 3835 

La formation//l'enseignement secondaire//les professeurs stagiaires 2264 

Les formes brèves : histoire//textes critiques// 3509 

les formes nominales : français 1003 

Fouroulou. 538 

la fragmontation dans l'écriture 3345 

Français ( langue ) : prononciation 2563 

Français - Arabe // 758 

Français ( langue ) / Ancien français 696 

Français ( langue ) : dictées , français ( langue ) : orthographe 3250 

Français ( langue ) : grammaire 
1077, 

1960, 



1967, 

2732 

Français ( langue ) : histoire , francophonie : histoire 3895 

Français ( langue ) : indéfinis 1438 

Français ( langue ) : majuscule : sigle / les abréviations françaises 1442 

Francais ( langue ) : mots et locutions , noms de personnes 2617 

Français ( langue ) : orthographe , fautes d'orthographe 2517 

Français ( langue ) : Syntaxe / Manuel d'enseignement superiuer / Français ' 

langue ) : verssification / manuel d'enseignement superieur 
1111 

Français ( langue ) : syntaxe : manuels d'enseignement supérieur 1782 

Français ( langue ) : usage 1967 

Français ( langue ) ancien / Grammaire * 214 

Français ( langue) 
2411, 

3439 

Français (langue -- Avant 1300 (ancien français) //Guides pratiques et 

mémentos //Problèmes et exercices // 
820 

Français (langue ) 
3729, 

3967 

Français (langue ) : figures de rhéthorique 1738 

Français (langue) 

733, 

1002, 

1334, 

1553, 

1732, 

2566, 

3389, 

3884 

français (langue) // dictionnaires // histoire 3306 

Français (langue) // Grammaire //E'tude et enseignement //Actes de congrès// 1545 

Français (langue) // Lexicologie 2550 

Français (langue) // Orthographe //Problèmes et exercices Voir les notices liées 

en tant que sujet 
1066 

Français (langue) // Subordination (linguistique) 3765 

Français (langue) //Abréviations françaises // Majuscules//Sigles 1829 

Français (langue) //culture générale //Manuels pour allophones// 1705 

Français (langue) //Discours (linguistique)// Sémiotique 2150 

Français (langue) //Ponctuation 3041 

français (langue) : adjectifs 901 

français (langue) : comparatives 1008 

Français (langue) : Dictionnaire 3399 

français (langue) : emprunts anglais 3883 

français (langue) : étude et enseignement (secondaire) 1310 

français (langue) : étude et enseignement (supérieur) 1310 



français (langue) : étude et enseignement : recherche 2055 

français (langue) : Etymologie 

1228, 

1243, 

2754, 

3283 

français (langue) : examens, questions, etc. 1046 

Français (langue) : grammaire 

773, 

927, 

1005, 

1084, 

1719, 

1743, 

1963, 

2251 

Français (langue) : grammaire : 1531 1479 

Français (langue) : grammaire : enseignement 3997 

français (langue) : grammaire : étude et enseignement 499 

français (langue) : grammaire : examens, questions, etc. 950 

Français (langue) : grammaire : exercices 1952 

Français (langue) : grammaire : manuels d'enseignement supérieur 2539 

Français (langue) : grammaire critique 4052 

Français (langue) : grammaires / lexiques 2401 

français (langue) : histoire 
1067, 

3899 

français (langue) : langage parlé : dictionnaires 1896 

Français (langue) : l'apposition 3066 

Français (langue) : l'écriture technique / l'enseignement 3960 

français (langue) : lexicographie 1452 

français (langue) : lexicographie : Afrique francophone 1734 

français (langue) : lexicologie : manuels d'enseignement supérieur 2548 

Français (langue) : lexicologie : manuels d'enseignement supérieur / Français 

(langue) : sémantique : manuels d'enseignement supérieur / Français (langue) : 

morphologie (linguistique) : manuels d'enseignement supérieur 

2547 

français (langue) : lexicologie : recherche 949 

français (langue) : linguistique 

1079, 

2664, 

2672, 

3957 

Français (langue) : l'orthographe 
1001, 

1978 

français (langue) : morphologie (linguistique) : manuels d'enseignement 

supérieur 
2548 

Français (langue) : Mot et notitions 3283 

français (langue) : mots et locutions 1273 



français (langue) : mots et locutions : dictionnaires 1896 

français (langue) : moyen français 2715 

français (langue) : orthographe : glossaires, vocabulaires, etc. 4033 

Français (langue) : participe passé 

1562, 

1966, 

4053 

français (langue) : participes 
1961, 

1964 

français (langue) : passif 1751 

français (langue) : phonétique : glossaires, vocabulaires, etc. 4033 

français (langue) : ponctuation 1444 

Français (langue) : ponctuation : guides , manuels , etc. 1443 

Français (langue) : prépositions 1962 

Français (langue) : racines latines// 
1010, 

1329 

français (langue) : rédaction 3467 

français (langue) : sémantique 1452 

français (langue) : sémantique : manuels d'enseignement supérieur 2548 

Français (langue) : stylistique 
1176, 

2406 

Français (langue) : Stylistique : Manuels d'enseignement supérieur 862 

français (langue) : subjonctif 1011 

français (langue) : syntaxe 
1273, 

2055 

français (langue) : usage 1963 

français (langue) : variation 
2055, 

2279 

français (langue) : verbes 
902, 

2539 

français (langue) : versification 2578 

français (langue) : vocabulaire : étude et enseignement 949 

Français (langue) : vocabulaire : exercices 
755, 

756 

Français (langue)// lire // écrire 1337 

Français (langue)// Prépositions//Problèmes et exercices 1976 

Français (langue)// Versification 931 

Français (langue)//E'tude et enseignement//Allophones 1312 

Français (langue)//Grammaire 3249 

Français (langue)//Grammaire // Guides pratiques et mémentos 1936 

Français (langue)//Langage scientifique et technique //Terminologie// 1985 

Français (langue)//Lecture //E'tude et enseignement 1113 

Français (langue)//ordre des mots//analyse du discours// 3807 



Français (langue)//Orthographe // Problèmes et exercices// Manuels pour 

allophones 
1627 

Français (langue)//Théâtre en éducation//E'tude et enseignement // Allophones 3490 

Français (langue): Dictionnaire// 2438 

Français (langue): enseignement// 1763 

Français (langue): Racines grecques// 1330 

Français (langue): Traduction 1750 

Français (langue):Dictionnaire 
1465

6 

Le français / langue étrangère / l'enseignement / cultures / les médias / 

éduction comparée 
3271 

Français / le mot / le verbe / la communication / le roman 3609 

Français / phonétisme / prononciation 2567 

Français // Langue Etrangère // Grammaire 3449 

Français //langue 799 

Français : langue 3280 

Français : langue / francophonie 3371 

Français : langue / niveau B2 / l'enseignement / apprentissage 484 

Français : langue / prononciation 2562 

Français : langue // Histoire 3211 

Français : langue : dictionnaire 2110 

Français ancien//Vovabulaire// 3514 

Français contemporain / hétérogénétés / analyse / discours* 947 

Français des dictionnaires / lexicographie française 467 

Français du québec// 2450 

Français et plurilinguisme / Enseignement et diversité / culture / médias / 

communication 
3936 

Français langue second / université / méthodologique 3973 

Français moderne// analyse linguistique// 718 

Français moderne: subjonctif// 2456 

Français parlé 1895 

Français parlé / participe passé / discours 81 

Français( langue) 1489 

Français(langue): aspect social 1755 

Français(langue): Communication pratique// 3229 

Français//enseignement//didactique//pédagogie 1317 

Français: dictionnaire 
2270, 

3395 

Français: enseignement// 703 

Français: Géographie linguistique 3400 

Français: langue// enseignement// 2137 

Français: ressources électroniques// 2046 



France 
1587, 

1810 

France / Politique et gouvernement / 1610 - 1643. / Ouvrages avant 1800 3471 

France / Politique et gouvernement / 1643 - 1715 / Ouvrages avant 1800 3471 

France : 16 ème siècle - 20ème siècle : conceptions politiques : oeuvres 

littéraire 
1995 

France : biographie, étude, histoire . 2553 

France 1848 2025 

francophonie 891 

Francophonie : géopolitique / histoire mouvmenté 433 

Franglais / français 2493 

La fraternité// une confrérie//islam 644 

french 3720 

French language-Englich 3438 

Freud et la littérature//la création littéraire//l'écriture littéraire//psychanalyse et 

littéraire 
266 

Les frontiéres disciplinaires / l'interdisciplinarité / apprentissage 2662 

Future plans / socializing / likes / dislikes / preference 3095 

the future//linking verbs//reporting//nouns//determiners//pronouns//adjectives/ 2163 

Gamra : roman 3733 

Gautier : étude 2682 

Génétique cornélienne 1702 

le génie de la langue//l'ellipse//syntaxe//ordre des mots//ordre des pensées//le 

locuteur parfait//agrammaticalité// 
3699 

Genre littéraire//genre dramatique//le théatre//genre narratif 3735 

Un genre littéraire : analyse//discours dramatique//l'action dramatique//pétique 1492 

Genres aux textes//épique//comique grotesque//conte folklorique//roman 

policier//satire 
984 

genres littéraires 
986, 

1524 

Genres littéraires : dictionnaire 2885 

Genres littéraires : théatre//roman//poésie 3736 

Genres poétiques : histoire//anthologie des formes poétiques// 2295 

genres romantique 220 

géométrie : dans la littérature 4075 

Géopolitique / francophonie / unr multitude d'organismes 434 

george sand 3134 

Georges perec : étude 1278 

Gide, André( 1869 - 1951 ) / Les faux monnayeurs 3199 

Glossaires et lexiques francais 4010 

Goerge sand. 880 

Gogol Nikolai Vassilivitch ( 1809 - 1852 ) / Saint Pétersbourg povesti 3087 



Gracq Julien ( 1910 ) : critique et interprétation 3018 

Gramatica (aspectos cognitivos) 3816 

Gramaticalisation / réanalyse / détermination verbale / détermination nominale 2417 

Grammaiore structurale / français : langue 1481 

Grammaire 

725, 

1489, 

2422, 

3032 

Grammaire / le mot / l' adjectif / la phrase 4050 

Grammaire / intermediate 4029 

La grammaire / l'enseignement de la grammaire 3035 

Grammaire / Qcm / La syntaxe 1565 

Grammaire // métamorphoses 96 

Grammaire : règles grammaticaux// Exemples, exercices 1934 

La grammaire à la linguistique// 2675 

Grammaire cognitive 
1746, 

3611 

grammaire comparée et générale 
499, 

3846 

grammaire comparée et générale : infinitif 1561 

grammaire comparée et générale : sujet et prédicat : manuels d'enseignement 

supérieur 
1749 

Grammaire descriptive //langue française // langue orale // langue écrite/ 1555 

Grammaire du français// 1179 

Grammaire du texte // énoncition// 3209 

Grammaire et structure / grammaire et logique / grammaire et évolution / 

grammaire normative* 
2030 

Grammaire français// 2528 

grammaire français//linguistique moderne// 4027 

Grammaire française // étrangéres // 5 

La grammaire française// 
475, 

1975 

a grammaire française// 1598 

grammaire française//l'etudiant//construction grammaire 3871 

La grammaire française: régles// 1731 

Grammaire françaises//théories//xve siecle 1720 

Grammaire historique// 3093 

Grammaire méthodique// 3197 

grammaire pratique// 1120 

grammaire progressive//exercices// 
835, 

1953 

Grammaire structurale / français : langue 
1482, 

1483 



Grammaire// 
1045, 

4054 

La grammaire// 3696 

La grammaire// phonologie// morphologie// 1778 

Grammaire//anglais// 798 

Grammaire//exercices// 3612 

la grammaire//l oral//l ecrit//le mot//le verbe/ 3803 

la grammaire//la linguistique//les structualismes/ 3187 

la grammaire//la phrase//le nom//le nombre//le pronom//le verbe//l attribut/ 2713 

la grammaire//l'adjectif//l'adverbe// le verbe// 639 

grammaire//langue/ 1935 

la grammaire//l'ecriture//le nom // 2475 

grammaire//les éléments de la phrase// le verbe// 1973 

grammaire//phonitique//orthographe//ponctuation// 3426 

Grammaire//syntaxe// 1983 

grammaire/conjugaison/vocabulaire// 698 

grammaire/la comparaison/les relatives/les adjectifs// 1052 

grammaire/la sémantique/le pronom// 1563 

grammaire/langage/l'écrit// 3805 

grammaire/les propositions subordonnées/le verbe/l'adverbe// 1969 

grammaire/linguistique// 3294 

grammaire/l'insertion/l'apposition/l'ordre des mots// 3804 

grammaire/type de phrases// 1970 

Grammaire: exercices// 2527 

Grammar / exercices / english language 4152 

Grammar//Pragmatic 245 

grammar//worlds language//written text/ 3778 

La grammaticalisation / évolution du français / linguistique / la subjectivation 2716 

Le grand Maghreb / structuration des territoires / la diversité des espaces 734 

Grand mounged: Dictionnaire// français-arabe// 2246 

Grande maison / l'incendie / le métier à tisser : romans 1362 

Grande mutation intellectuelle de l'humanité 3008 

Grevisse / Les élément / la langue / la phrase / les propositions / appendices 1971 

grille. 2828 

Grotesque (littérature) 3117 

Le grotesque : 18e et 19e siècle//les styles 2227 

Le groupe nominal / le système verbal 1567 

Guerre : armes nouvelles : guerre scintifique, aérienne, terrestre, gurres des 

comandos, navale 
3632 

Guerre de libération / Histoire d' un adolescent . 2647 

Guide commentaries//From specific to overall commentaries// 2201 



Guide de synthèse littéraire / Méthodologique / Lectures intégrales / Exercices 

déstinés à la découverte et à l' apprentissage 
3533 

Guides pratiques et mémentos 

1095, 

3729, 

3967 

la gurre du feu 627 

Hachette-Oxford: dictionnaire// français-anglais// 1993 

Hard times : story 
1390, 

1398 

Heinrich Mann ( 1871 - 1950 ) / Essais sur la littérature française ( 1780 - 

1930 ), 
2139 

Hervé Bazin : étude 1571 

Hétérogénéité / la population scolaire / enseignement / pédagogique 206 

L'hétérorogénité 816 

D'hier à aujourd'hui / supports d'écriture / surfaces publique 230 

histoir 1519 

histoire // le probléme soviétique // la fin des réparations 1532 

histoire // francais // dictionnaire 3393 

Histoire // Littérature Française. 104 

histoire //humanité 1495 

Histoire de la pensée contemporaine / Penée d' un homm 1774 

Histoire de la traduction / théorie de la traduction / interprétation 3149 

Histoire de l'épopé / thèmes et écritures 2425 

Histoire de l'essai//formes modernes//raison et raisonances//pragmatique de 

l'essai// 
1889 

Histoire de l'humanite // évolution // les nationalismes // les sciences // 1597 

Histoire de linguistique / l'objet de linguistique / épistémologie linguistique / 

sémantique / l'étude du langage 
4101 

Histoire de linguistique / philosophie du langage 3782 

Histoire de livre /présentations de l'écrit / lectures 1054 

Histoire du dr / théories / les pratiques du discours rapporté / les traveaux 

pratique du discours raporté 
3503 

Histoire du poème français//approches méthodiques//commentaires de textes// 1355 

Histoire du poème//analyse 1351 

Histoire et critique 

727, 

2247, 

3855 

Histoire littéraire 
721, 

785 

Histoire littéraire//des femmes auteurs : de la révolution à aujourd'hui 3363 

Histoire littéraire//littérature française//le genre littéraire//la communication 

littéraire// 
3933 

Historical view / acquisition of sounds / interchangeability 178 



l'historiographie française//la poétique//l'écriture de l'histoire//critique 

littéraire// 
990 

Honoré de Balzac ( 1799 - 1850 ) 3242 

Hugo, Victor ( 1802 - 1885 ) / Leschatiments 1891 

Hugo, Victor (1802-1885). Quatre-vingt-treize 2213 

Hugo, Victor / Etude d'une oeuvre 2620 

L'humour 1585 

Ibn Khaldun//la muquaddima//vies sous l'empire//le retour d'Ibn Khaldun? 2744 

Identité d'une langue / l'orthographe française / le sens des mots 1092 

Identité et culture 2164 

Il était trois fois... : roman 3129 

L'ile des esclaves : comédie 2728 

The iliad 2178 

Illusions perdues*: roman 404 

image 2457 

Image de l'Afrique//la littérature française//l'Afrique coloniale 3104 

L'image publicitaire 115 

L'image s'apprend / émission éducative / technique /réalisation / enseignement 2880 

L'imaginaire linguistique 2191 

Immaturité. 526 

L'immersion / orientation métalinguistique / aspects sociopolitiques 1905 

l'imparfait/l'imparfait narratif// 896 

Impératifs cognitifs / forme verbale / les aspects 416 

Impersonnel / passif / météorologiques 1114 

Implications didactiques / le comportement verbal / guide du professeur 753 

Impressionistic phonetics / Sound waves / speech production 2132 

L'incisede discours. 816 

index 2501 

l'indexation // fondements théoriques // linguistique 3019 

l'information 427 

informatique // anglais - francais // dictionnaire 507 

L'inguistique Appliquée// 265 

L'inguistique// 

1955, 

3183, 

3623 

Injonction contradictoire / la nation / la langue 2317 

Inquisition : Dans la littérature 2305 

interaction analysis in education//learning// 3481 

interaction didactique 3491 

interation télévisé 100 

Interculturel / étranger / éducation 65 

Interdisciplinarité / univercité / évaluation / enseignement 1172 



Interlocution (linguistique) //Actes de congrès 3511 

Interprétation 3657 

Interprétation / Traduction 3770 

interprétation didactique/langues/l'apprentissages// 2007 

Interprete / traducteur 3000 

inter-speaker//interlanguage talk//pronunciation teachers/ 2265 

Intertextualité , introduction , analyse . 3235 

Intertextualité : imitatin ( littérature ). 3578 

Intertextualité//littératures francophones 2755 

L'intertextualité//roman : langue anglaise 4028 

L'intertextualité//théorie de la littérature//les textes//la récriture 1860 

L'intonation du français : étude//phonologie//analyse de l'oral 2737 

Invectives 1882 

Iphigénie : tragédie 3333 

L'ironie 3616 

Ironie littéraire//formes de l'écriture 2095 

Ironie Socratique 808 

L'islam 3496 

Islam / islamic civilization / education in islam / modern national systems / 

arab nationalmism* 
3849 

L'islam / la mondialisation 1090 

Islam / the prophète / the koran 2322 

L'islam classique / la civilisation 3724 

Islam contemporain 1601 

Islam et la raison 1073 

islam et philosophie / islam : appréciation : France : 18e siècle 3049 

L'islam moderne 3429 

L'islam// 3173 

L'islam//l'état de Mohamet//le monde musulman//Ibn Taymiyya//libertéset 

religion 
2855 

L'islam//l'orient musulman//la civilisation musulmane 406 

Islamique//Etude 1204 

islamisme // politique //Maghreb // Turqui //Egybte 2471 

Israël / explosion des palestiniens 3996 

Istanbul (Turquie) 3166 

J.M.G.Le Clézio : étude 1862 

Jean de la fontaine : étude 945 

Jean Giraudoux ( 1882 - 1944 ) 3277 

Jean Sénac : critique littéraire// 3033 

Jean-Paul : ètude 656 

La jenesse//la littérature//analyse stylisstique 1657 



Le jeu théatral//capacité de jeu//procédures de jeu//inducteurs de jeu//jeu et 

sens 
3529 

Jodelle, E'tienne (1532-1573). Didon se sacrifiant 937 

John Keats : vie et oeuvres 268 

Joseph, Andrews : the story of the adventures 1661 

Journaux intimes français : 19e siècle//manuels d'enseignement supérieur 1500 

Jours de Kabylie 1639 

juba II//cléopatre// 1649 

La jument verte : roman 320 

Kabyle 535 

Kabyles : contes 1274 

Kabylie : contes berbères 2700 

Kafka : oeuvre 1022 

Kateb , Yacine ( 1929-1989) : Critique et interprétation : Actes de congrès 1572 

Kateb : critique 2181 

Kateb yacine// colonisé// colonisateur 3508 

Le labyrinthe : roman 3600 

un lac de larmes // poivre et goret // histoire de la fausse tortue 1072 

Laezza : roman 1363 

laguage users//meaning//oral culture//spoken language//print language/ 2414 

Langage 
1349, 

1451 

Langage / langue / discours / linguistique interactionnelle 3590 

Langage / phonologie / grammaire / poétique 2254 

Langage / communication / enseignement 1823 

Le langage / discours éphémères / le dialogue 2120 

Langage / L'aquisition / pédagogiques 872 

Langage / philosophie / theorie 3257 

Langage / souple mantique / musique en texte / musique antitexte 2551 

Langage // oiseaux* 276 

langage // rhétorique classique // anthropologique 2044 

langage //Méthodologie//psychologie 3505 

Langage : pièges 690 

Langage : théories/ Biologie / Dialogique 1841 

langage and langages//ability testing// 2646 

Langage commercial et des affaires 4010 

langage en didactique/ 2007 

Langage et culture//Actes de congrès// 3869 

langage et langues : dictionnaires 3065 

langage et langues : étude et enseignement 2705 

langage et langues : étude et enseignement : méthodologie SGAV 
3370, 

3434 



Langage et les langue / bases communes 474 

langage indirects/théorie des speech// 2348 

langage naturel, traitement du (informatique) 2738 

langage oral// 641 

langage parlé/littérature// 424 

langage poétique 2293 

langage// Linguistique cognitive // Actes de congrès // 1133 

langage//éthodes//traitement scientifique//diictionnaire encyclopédie// 2013 

langage/communication/sociolinguistique/bilinguisme// 2035 

Language / langue / parole 2036 

Language / learners / teachers / theoris / methods / techniques 2121 

language and culture//study and teaching//social aspects 3527 

Language and languages//Study and teaching// 617 

language change//linguistics//vocabulary change//grammatical change//sound 

change/ 
3626 

language et langue / analyse de discours 197 

Language learning / grammar 193 

language learning//testing//learners//pedagogy 3703 

language use//assessement use/ 3165 

language use//language skills//sociolinguistics/ 3628 

language//communication//context/ 2042 

language//english/ 3975 

language//foreign influence//spelling//pronunciation//english grammer/ 3683 

language//interpretation/ 4079 

language//knowledge//communication/ 3697 

language//linguistic//understanding/ 1213 

language//linguisyics//sound/ 2043 

language//phrase//key verbs//words//grammar//linking/ 1570 

language//the ethnography//speech//bilinguals//multilingualism/ 3732 

language//vocabulary/ 1419 

Languages//Second language acquisition// 1557 

langue 2828 

Langue / apprentissage /les activités sociales 2984 

Langue / connaissance / l'énonciation 1698 

Langue / description / présentation / linguistic 3415 

Langue / les littératures 1128 

langue arabe 
592, 

3777 

Langue arabe : grammaire / morphologie / syntaxe 1944 

La langue arabe: Grammaire// 599 

La langue d' Adam//des essais// 2392 



Langue Espagnole 3777 

Langue étrangère : apprantissage / stratégies de formation 418 

la langue exilée//la langue schizophrène/ 3044 

la langue français 1012 

Langue français 3777 

La langue français // orthographe // grammaire // conjugaison 1321 

la langue français//déterminant//les articles//* 1357 

Langue française 592 

La langue française / écriture / prononciation / vocabulaire / style 1168 

Langue Française / Grammaire 926 

La langue française : dictionnaire 

3133, 

3442, 

3444 

langue française//les épreuves//l'histoire//l'étude stylistique// 1932 

la langue française: cours de didactique 1991 

La langue grecque// 1539 

langue maternelle/-langue étrangère-apprentissage* 1977 

Langue occitan //'ancien occitan // l'occitan moderne 493 

langue parlé 1228 

Langue régionales de France : histoire 1023 

Langue universelle//dialogique//linguistique// 3715 

la langue//la linguistique/ 961 

la langue//la linguistique//l'occitan/ 3963 

la langue//la littérature//le discours//le verbe/ 2157 

langue/langage/grammaire/linguistiques// 677 

Langues 

1170, 

1810, 

3275 

Langues / signes / contours 1630 

langues // poids // dynamiques 3258 

langues en contact / traduction et interprétation 364 

Langues et litteratures 3106 

Langues vivantes 
964, 

3274 

langues vivantes : étude et enseignement 
2705, 

3309 

langues vivantes : étude et enseignement : méthodologie 3434 

Langues vivantes : intercompréhension / langues vivantes : étude et 

enseignement 
3440 

Langues vivantes : traduction : 18e siècle 3432 

Langues// E'tude et enseignement (primaire) //Europe // 1970// 1909 

Languge / analyse de discours 1020 



Laotobiographie 2526 

Lapeau de chagrin : fiction 378 

Larousse // encyclopédique 
2408, 

4159 

Larousse // univers // corps et santé // histoire // religions 2469 

Latin (langue)// Grammaire//Problèmes et exercices 692 

latines 1012 

Leadership / philosophie / visage humain / extréme-orient / occident 1038 

learner language//interlanguage/ 1548 

lecon//les voyelles//les consonnes//l accent de mot/ 1868 

Lecteur: importance// traduction// 3254 

Lecture 1095 

lecture (enseignement secondaire) 1907 

la lecture // l'enfant // pédagogie 743 

Lecture littéraire : 16ème siècle au 20ème siècle 1048 

Lecture littéraire : du XVIe siècle à nos jours 1049 

Lecture littéraire : histoire et théories 1498 

Lecture littéraire//théorie et pratique 1830 

la lecture//orthographe // didactique* 3337 

Lecture-rédaction / théorie / étude de la rédaction / rédaction de textes* 3359 

Lectures 1231 

lectures//key ideas//note taking//terminology//digressions// 3712 

La légende / le mythe / la laucution / la cas / le conte / trait d'esprit 2278 

Légendes et histoire : Scandinavie 1515 

Léopold s.senghor : étude 3928 

des lettres : langue de l'ahagar 1760 

Lettres à ses amis : roman 1638 

lettres and sounds//combining sounds//word stress//intonation/ 1440 

Lettres française : dictionnaire 1401 

Lettres françaises / 16 ème siècle / Dictionnaires 3695 

Lève toi et marche : roman 480 

lexicographie 2837 

lexicographie : méthodologie 
1452, 

1734 

Lexicographie française / lexicologie 1800 

Lexicographie: théorie// méthodologie// 3186 

lexicologie 
3073, 

3884 

Lexicologie / lexique actif / apprntissage du vocabulaire 2836 

La lexicologie : situation : description 1554 

La lexicologie// le discours// 2993 

Lexicon // English - Arabic // 339 



Lexique / vocabulaire / l'apprentissage de vocabulaire / l'enseignement de 

vocabulaire / la didactique 
3898 

Lexique //linguistique 3069 

Lexique thematique 90 

Lexique thématique : français (langue) 1306 

Lexique// 3953 

lexique/éthmologie// 3952 

lexique/linguistique/relation sémantique// 2549 

Lexiques sémantiques 819 

La liberté dans le roman 627 

Limage de la société algérienne 70 

Linguistic / Terms 1616 

Linguistic// 702 

linguistic// dictionaries 2691 

linguistic//comprehension//language loss/ 3642 

Linguistique 

499, 

1785, 

2411, 

2964, 

3016, 

3113, 

3215, 

3637, 

4048, 

4051, 

4102 

La linguistique - 100 fiches - les concepts généraux - langage - information 3700 

Linguistique / Grammaire / les concepts généraux / langage et information 3698 

Linguistique / imparfait / passé simple 2027 

Linguistique / initiation 1663 

Linguistique / introduction / analyse 2001 

Linguistique / langue / langage / le discour 3725 

La linguistique / le langage / la description / phonologieque 2741 

La linguistique / les concepts linguistique / Phonétique et phonologie 1107 

Linguistique / Lexique 3067 

Linguistique / littérature / énonciation / poliphonie 953 

Linguistique / pragmatique / le discours / ordre de la langue 3591 

Linguistique / sociolinguistique 1733 

Linguistique / techniques / L'agencement / Appendices 4003 

Linguistique / typologique / contrastive / approche empirique 2894 

Linguistique //Méthodologie //langage// 1789 

linguistique : congrés 2252 

linguistique : dictionnaires 3065 



linguistique : France 4047 

Linguistique : histoire 3006 

Linguistique : manuel d' enseignement supériuer 2740 

Linguistique : manuel d'enseignement supérieur/ Français ( langue ) : 

phonétique / Manuel d'enseignement supérieur 
1112 

linguistique : manuels d'enseignement supérieur 
304, 

473 

La linguistique : opérations , représentations 1264 

linguistique : représentations recursives 2073 

linguistique appliquée 2837 

Linguistique au cameroun// 1612 

Linguistique cognitive 
1170, 

3687 

Linguistique comparée / traduction et interprétation 3185 

Linguistique contrastive 1929 

linguistique contrastive// français (langue) : grammaire comparée : croate 

(langue)// croate (langue) : grammaire comparée : français (langue)// 
3103 

Linguistique contrastive// traduction// 2483 

Linguistique de paris : Mémoires 3194 

Linguistique de paris : Société 3194 

Linguistique descriptive / linguistique théorique / linguistique générale / 

linguistigue historique 
2739 

linguistique d'étendue//brouillages// 210 

Linguistique du nom propre / construction syntaxique / interprétation 2284 

Linguistique et motivation ectolinguistique / les modèles du français 2441 

Linguistique française// 4156 

Linguistique française// syntaxe// 1486 

linguistique française//Manuels d'enseignement supérieur//Poétique// 1665 

Linguistique générale 847 

Linguistique Générale / Langue Anglaise 2502 

Linguistique informatique 2182 

linguistique- interaction verbale 2757 

La linguistique littéraire// 244 

linguistique mathématique 3608 

Linguistique romane 1414 

linguistique romane//l'histoir linguistique// 894 

Linguistique sovietique// 3969 

Linguistique structurale / constuction de l'objet entre mémoireet et projection / 

extension de champs et frontières disciplinaires 
1110 

Linguistique textuelle , analyse des discours . 108 

Linguistique textuelle Allemande , principale hypothèse . 3522 

linguistique/ 1484 



Linguistique// 

140, 

461, 

1596 

Linguistique// indo-européen// 1468 

La linguistique//l analysedu discours//la pluridisciplinarite/ 2812 

la linguistique//la communication//l'implicite//l'énoncé/ 800 

la linguistique//phonétique//phonologie//morphologie//syntaxe// 1793 

la linguistique//syntaxe et sémantique formelles//analyse du discours// 305 

linguistique/cognition// 3262 

Linguistiques 2835 

Les linguistiques contemporaines//les théoriques 1902 

Linguistiques structurales / Critique 3458 

Lire / histoire de la littérature / pour une sociocritique 98 

lire français / parler / écrire / communiquer 1667 

listening//foreign language//perception//comprehension/ 3924 

les listes//les inventaires//les poèmes//les phrases//les textes// 3472 

Literature// science and technology// 3099 

La litote 808 

Littéeature Baroque // Littérature Classique. 3482 

La littéracie / enseignement / apprentissage / orthographe 
435, 

436 

litterature 2411 

Littérature / Arts 2221 

Litterature / Culture / Dialogue 3158 

Littérature / Genres / 40 Questions . 1826 

Littérature // Traduction 3191 

Littérature : Anthologie 1727 

La littérature : dictionnaire 251 

littérature : étude et enseignement 986 

La littérature : étude et enseignement// 2301 

Littérature : histoire 414 

littérature : histoire et critique : théorie, etc. 3355 

Littérature : histoire//peinture//la critique 665 

La littérature : le moyen age//romanciers de la réalité//le 18e siècle 345 

Littérature : textes théoriques et critiques// 3888 

Littérature : Thèmes, motifs 4058 

Littérature : thèmes//mythologie : dans la littérature 3028 

Littérature : théories et critiques 

3885, 

3886, 

3887 

Littérature : traduction 3116 

littérature : traduction / philosophie 2512 



Littérature : traduction / sémiotique 3090 

Littérature : traduction : 18 ème siècle 3432 

Littérature africaine : Afrique orientale : Thèmes, motifs 3403 

Littérature africaine de langue française : Histoire et critique 2127 

Littérature africaine//Histoire et critique//Guides pratiques et mémentos 686 

La littérature algérienne : essai 1471 

Littérature algérienne de langue française : 1990 : Histoire et critique 2924 

La littérature allemande : histoire 212 

Littérature américaine : Anthologies 
996, 

3520 

La littérature américaine : guide 3284 

Littérature anglaise : Anthologies 996 

Littérature anglaise : Histoire et critique 

213, 

2170, 

3368 

Littérature anglaise//Commentaire de texte 
1316, 

4046 

Littérature anglophone//Anthologies 1959 

La littérature arabe 

2096, 

2907, 

3855 

Littérature arabe : histoire 735 

Littérature arabe moderne : Histoire : 1800 - 1945 2171 

Littérature au pluriel // Anthropologie de la lecture 1828 

Littérature autour de 1900//les genres littéraires//littérature au présent : 1980-

2010// 
2435 

Littérature berbère : Histoire et critique 844 

Littérature britannique : guide 3285 

Littérature canadienne : histoire 439 

Littérature canadienne de langue française : Histoire et critique 1229 

La littérature chinoise 2321 

littérature comparée 2112 

La littérature comparée : critique et histoire 2039 

littérature comparée : histoire et critique 
1152, 

1153 

Littérature créole : histoire et critique , littérature créole français : histoire et 

critique 
2653 

la littérature d'Afrique 328 

Littérature danoise : anthologie 729 

La littérature de jenesse//sentiment de l'enfance//questions de poétique 3296 

Littérature de l'antiquité : histoire 208 

Littérature de Tunisie 2228 

La littérature de voyage : étude 1771 



Littérature d'exil//Histoire et critique//Ecrivains//Résidences et lieux familiers 2583 

La littérature d'oc : histoire et critique// classicisme 3513 

Littérature en France : 20e siècle 2592 

La Litterature en francoprovençal avant 1700 / Historique 3908 

littérature espagnole 971 

littérature est un jeu 2344 

Littérature et histoire // littératures anciennes // littérature française // 4 

Littérature et histoire : 1970-.... 3361 

Littérature et l'espace 1838 

Littérature et morale 3653 

Littérature et mythe 151 

Littérature et sciences 2247 

Littérature européenne : Histoire 623 

littérature européenne : histoire et critique 
1230, 

2112 

littérature européenne : influence grecque 1230 

littérature européenne : influence latine 1230 

Littérature français : histoire et critique , littérature français : anthologies 668 

Littérature français : Introduction 492 

Littérature français :Histoire 1249 

la litterature française , la génération de richlieu , turbulences , l'apogée 

classique , le réveil des polémiques , 
694 

Littérature française / 16 ème siècle / histoire et critique 2845 

Littérature française / 18ème siècle / Histoire et critique / Ouvrages avant 

1800. 
2421 

Littérature française / 20ème siècle / Histoire et critique 2529 

Littérature française / Avant 1500 / Histoire et critique 3834 

Littérature française / Chronologie 1238 

Littérature française / Evolution / Permanence 924 

Littérature française / Histoire / connexes / Marginales 3314 

Littérature française / Histoire et critique 1886 

La littérature française / Origine / Dix-septième siècle 3560 

Littérature française / Origine / Seizième siècle 3561 

Littérature française / Origines / Dix-huitième siècle . 3563 

Littérature française / Origines / Dixneuvième siècle 3562 

littérature française / Philosophie 1518 

Littérature française // 19 ème siècle // Histoire 3932 

Littérature française // Le réalisme 3842 

Littérature française // Thèmes // Motifs 2233 

Littérature Française // Un théàtre Polypgonique 2290 

Littérature française //La méthodologie//Commentaire de texte// 2385 

Littérature française : du XVIIIe siècle 3372 



littérature française : 17e siècle 3310 

littérature française : 17e siècle : dictionnaires 1402 

Littérature française : 18e siècle//Histoire et critique 2714 

littérature française : 18ème siècle 
1053, 

2262 

littérature française : 19e siècle 
2530, 

3929 

Littérature française : 19e siècle : Thèmes, motifs 2305 

Littérature française : 19e siècle//Histoire et critique 1683 

littérature française : 20e siècle : histoire et critique 2914 

Littérature française : 20e siècle//Histoire et critique 1543 

La littérature française : au XXe siècle 921 

littérature française : auteurs juifs / identité 2580 

Le littérature française : des eouvrs 2851 

La littérature française : des oeuvres 
1267, 

2850 

Littérature française : dictionnaire//littérature francophone : dictionnaire 2998 

littérature française : étude et enseignement (supérieur) 1046 

Littérature française : femmes écrivains / Histoire et critique 2570 

La littérature française : histoire 3942 

Littérature française : histoire : 20e siècle 3881 

Littérature française : histoire et critique 

2584, 

2585, 

2991, 

3111, 

3112 

Littérature française : histoire et critique / littérature française : 18e siècle 2730 

littérature française : histoire et critique : guides, manuels, etc. 659 

La littérature française : histoire//le romantisme//poésie//théatre 722 

Littérature française : histoire//les genres littéraires// 2511 

Littérature française : la dissertation littéraire 3293 

Littérature française : le 20e siècle// 2916 

Littérature française : le pouvoir des mots 3286 

Littérature française : oeuvres -clés 1493 

littérature française : philosophie de l'histoire 736 

Littérature française : poésie 2293 

Littérature française : Thèmes, motifs 151 

Littérature française : XIXe siécle 3425 

Littérature française : XX siécle 2531 

Littérature française :1945-1990//mémoire (philosophie) //dans la littérature 916 

La littérature française à travers les diffirents genres littéraires . 3043 

La Littérature Française. 2572 



Littérature française//Commentaire de texte 2522 

Littérature française//commentaires des textes// 742 

Littérature française//E'tude et enseignement 1312 

Littérature française//Histoire et critique 910 

littérature française//littérature chinoise 1279 

Littérature française//toponymes imaginaires//dictionnaire// 3247 

Littérature francophone : 1945 -...... thèmes , motifs , écrits de déportés , écrits 

de présonniers français 
783 

Litterature francophone : anthologie 2291 

Littérature francophone : femmes écrivains / Histoire et critique 2570 

littérature francophone : histoire et critique 891 

Littérature générale//littérature comparée//mythe littéraire// 3159 

Littérature germanophone : 1945-1990 : Histoire et critique 3910 

La littérature grecque : histoire 2908 

Littérature guyanaise française : Histoire et critique 1229 

Littérature haïtienne : Histoire et critique 1229 

La littérature irlandaise : histoire 440 

La littérature italienne : histoire 258 

Littérature italienne : histoire ert critique 3937 

Littérature Japonaise : mémoire, histoire 3727 

Littérature latine : Anthologies 4095 

Littérature latine : histoire et évoliution 469 

Littérature latine : histoire et origines 1759 

Littérature maghrébine : Histoire et critique 1198 

Littérature maghrébine de langue française 815 

Littérature maghrébine de langue française : Histoire et critique 3078 

Littérature maghrébine de langue française : histoire et critique / Littérature 

africaine de langue française : histoire et critique / Llittérature antillaise de 

langue française : histoire et critique 

3048 

Littérature nègre : naissance d'une litterature // poésie négro // l'écrivain et son 

public 
1097 

Littérature Négro-Africaine : histoire 2359 

Littérature nigérienne 2239 

Littérature populaire algérienne 1198 

Littérature pour la jeunesse//Histoire et critique 2719 

La littérature russe //littérature écrite avant Pierre le grand // Littérature après 

la révolution// 
1544 

Littérature turque // Thèmes, motifs 3239 

littérature, 3939 

littérature// 3880 

littérature//circuit littéraire//l'incidence du social 3618 

La littérature//Commentaire//La dissertation//méthodologie du commentaire 3266 



La littérature//critique littéraire 1488 

la littérature//Du récit poétique//psychopathologie//la philosophie du 

sujet//l'oeuvre de Baudelaire/ 
3711 

Littérature//Etude et enseignement//Actes de congrès 3203 

La littérature//la philosophie//Le contexte//thème philosophique//les formes// 1924 

La littérature//la philosophie//les arts 1290 

Littérature//musique//théatre//opéra 2602 

Littérature//mythe 2200 

La littérature//sociologie//le social dans le texte//le texte dans le social// 1421 

littérature//techniques littéraires//poésie//théatre//roman 723 

Littératures : histoire 3315 

littératures allemandes : anthologies 530 

Littératures classiques : 17ème siècle 1276 

Littératures de l'Inde 3374 

Littératures étrangères//la France//histoire et actualité 1887 

Littératures francophones//l'enseignement 2391 

littératures francophones//plurilinguisme et traduction// 1193 

Les littératures geltiques 2748 

Littératures//philosophie 3539 
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pédagogiques comparée / philosophie / évolution / enseignement 1305 
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revue//histoire// france 3387 

rhétorique : dictionnaires 3279 

Rhétorique : Manuels d'enseignement supérieur 1354 

La rhétorique : principes et évolution// 1780 

Rhétorique : théorie et pratique 3357 

La rhétorique antiques 3205 

Rhétorique et littéraire/ Stylistique 1699 

La rhétorique//l'analyse de l'argumentation//commentaires de textes 3783 

Rhétorique//l'argumentation//les figures de sens// 3463 

La rhétorique//l'argumentation//les figures du discours// 3464 

la rhétorique//rhétorique et littérature//la poétique classique//la poétique 

moderne//stylistique// 
1701 

Rhoulem : roman 264 

Robbe-Grillet ( 1920... ) critique et interprétation 4073 

La Rochefoucauld, François de ( 1613 - 1680 ) / Biographies / ouvrages avant 

1800 
3471 

Roman 

136, 

172, 

274, 

330, 

336, 

605, 

631, 

838, 

848, 

917, 

1361, 

1371, 

1380, 



1382, 

1383, 

1384, 

1386, 

1429, 

1454, 

1457, 

1503, 

1643, 

1652, 

1674, 

1859, 

1901, 

2102, 

2147, 

2378, 

2379, 

2380, 

2389, 

2513, 

2601, 

2632, 

2753, 

2980, 

3002, 

3142, 

3143, 

3147, 

3148, 

3297, 

3820, 

3852, 

4026 

le roman 3802 

Roman / Histoire et critique 1308 

Le roman // Naturaliste . 594 

roman : art d'écrire 
444, 

3079 

Roman : dictionnaire 3737 

roman : dictionnaires 3734 

roman : esthétique 1057 

roman : étude et enseignement (secondaire) 1906 

Roman : genre de roman 3343 

Roman : genre littéraire 

137, 

321, 

483, 

514, 

614, 



671, 

843, 

881, 

1104, 

1119, 

1255, 

1379, 

1385, 

1433, 

2033, 

2299, 

2423, 

2655, 

2692, 

2702, 

2703, 

2796, 

3055, 

3181, 

3301, 

3329, 

3524, 

4081, 

4085 

Le roman : genre littéraire//le roman entre deux guerre// 3344 

Roman : histoire 1525 

Le roman : histoire 1943 

Le roman : histoire et critique / Analyse du discours littéraire 3940 

roman : histoire et critique : théorie 2298 

roman : histoire et critique : théorie, etc. 
1057, 

1534 

Roman : histoire et critique//théories 1058 

Roman : histoire//la narration//la mise en texte//commentaires de textes 3381 

Roman : histoire//théorie 1059 

Un roman : introduction//l'évolution du roman// 687 

Roman : manuel 1535 

Roman : technique / Roman : histoire et critique 3380 

Roman africain de langue française : Histoire et critique 1319 

Roman contemporain : histoire et analyse 1894 

Le Roman de Tristan et Iseut 2442 

Roman épistolaire français / 18 ème siècle / Histoire et critique 952 

Roman français : au XXe siècle 3994 

Roman français : Histoire et critique 3999 

Roman historique : 1970-.... //Histoire et critique 3361 

Roman miédiéval / Thèmes / Motifs 4004 



Roman policier : genre et histoire 
3382, 

3385 

Roman policier : histoire 1480 

Roman,victoir 4041 

roman//corps du roman//coeur du roman//discours du roman 2300 

Le roman//genre romanesque 3521 

Roman//Histoire et critique//Théorie, etc. 3943 

Romanes (langues) : bibliographie 359 

Les romans 2113 

Romans 3014 

Romantique 880 

romantique allemande//littérature// 907 

Le romantisme 536 

Romantisme 3746 

romantisme (mouvement littéraire) 777 

romantisme : histoire 220 

Ronsard / Vie / Oeuvre 2038 

Rose d'abime : roman 2377 

les roumain// 1843 

Russe ( langue) : Manuel 1473 

Russe (langue) 725 

Sade , Doonatien Alphonse François de ( 1740 -1814 ) , Aline et Valcour ou le 

roman philosophique 
1328 

Saillance linguistique 2109 

Saint Agustin : biographie 918 

Saint-exupéry / Etude de l' oeuvre terre des hommes 904 

Sang et Jasmin : roman 2101 

Sarraute ( 1900 - 1999 ) critique et interprétation 4073 

Sartre, Jean-Paul ( 1905 - 1980 ) / Les mots 3373 

Sartre, Jean-Paul (1905-1980) : étude//Les mains sales 2431 

Savoirs en récits//des croyances//des mythes//critiques littéraires 3244 

La scène de roman / Etude de la dimension visuelle 2606 

la science du langage//l'épistémologie//dialectique//la parole// 1842 

La science et la foi / idéologie islamique / l'évolution de l'islam / l'islam 

contemporain 
255 

Science moderne // Avènnement 3008 

Science-fiction : histoire littéraire : critique 2478 

Sciences : aspect social / Sociologie des sciences / Technologie : aspect social 139 

Sciences : dans la littérature 
1707, 

2854 

Les sciences dans l'islam 324 

Sciences du langage : dictionnaire 3621 



Sciences du texte// 3349 

sciences humaines : dictionnaires 2987 

sciences humaines : méthodes statistiques 3501 

sciences humaines//sciences moderne 1339 

Sciences pédagogiques / développement / éducation / théorie 1304 

sciences sociales : méthodes statistiques 3501 

second language aqcuisition//handbooks//manuals// 161 

second language//learner language//social aspects//linguistic universal/ 1549 

Selected poems 1441 

Sémantique 

472, 

2738, 

3005, 

3687 

La sémantique 3800 

Sémantique / syntaxe / psycholinguistique 2536 

La sémantique du discours// pragmatique// 2735 

sémantique générale 3877 

Sémantique générale / Recherche. 3278 

sémantique structurale 3877 

sémantique structurale/sémio-linguistique/ 2148 

La Sémantique// 

1955, 

2029, 

3183, 

3623, 

3762, 

3879 

La sémantique// le paradigme// 2503 

Sémantique//Analyse componentielle// 3350 

la semantique//analyse propositionnelle//predicats/ 1218 

Sémiolclastie 1231 

sémiologie 
1231, 

2457 

La sémiologie / la sémiologie cardiaque / la sémiologie vasculaire 2088 

Sémiologie du cinéma 2223 

la sémiologie//langue// 3889 

sémiothique// 1043 

sémiotique 

1243, 

1990, 

3922 

Sémiotique / Discours 1245 

Sémiotique / théorie du récit 1594 

Sémiotique : dictionnaires 1954 

La sémiotique de la réception//la sémiosis hermétique//l'interprétation// 1542 



la sémiotique du savoir//linéarité du verbal//l'isotopie// 1034 

Sémiotique et littérature 1697 

Sémiotique et littérature : Manuels d'enseignement supérieur 1354 

Sémiotique et théâtre 1349 

La Sémiotique// 2149 

Sémiotique// analyse du discours// 693 

Sémiotique: théorie et pratique// 2896 

Sémiotiques textuelles // Sémiotiques linguistiques // Sémiotiques formelles 1033 

Les sens interdits : roman 1431 

Shakespear, William ( 1564 - 1616 ) // Critique et interpretation 3746 

Shakespeare // Lectures. 2173 

Shakespeare : étude et analyse 3665 

Shakespeare, William (1564-1616). The winter's tale 2558 

Shéhérazade 587 

shetches de kal valentin 3938 

Signe 
526, 

2457 

Le signe et la communication//grammaire du texte//éléments de typologie// 2261 

signification (linguistique) 
472, 

3688 

Signification (linguistique) // analyse du discours // sémiotique* 1491 

Signification (linguistique) : congrès / signification (psychologie) : congrès / 

sémiotique et littérature : congrès 
351 

Simon , Claude ( 1913 -.....) : critique et interprétation art : dans la littérature 728 

Situation littéraire : la France//critique 2255 

Slylistique / le langage figuré / pratique de la stylistique 2960 

société // culture // l'homme 2498 

La société algerienne 2164 

sociocognition//interpersonal//classroom second/ 441 

sociolinguistics//inroduction// 2176 

Sociolinguistique 
1755, 

2129 

la sociolinguistique - la sociologie du langage 466 

Sociolinguistique / la communication interpersonnelle / réseau social 3694 

La Sociolinguistique / langue et politiques / discours / communication / société 471 

Sociolinguistique / linguistique appliquée 2480 

Sociolinguistique : recherche 962 

Sociolinguistique de l'Algérie / la langue française 3313 

Sociolinguistique// les usages de la langue//conflit de la langue//la 

communication sociale 
884 

Sociolinguistique// linguistique 
2436, 

3608 



Sociolinguistiques// 885 

sociologie : manuels d'enseignement supérieur 422 

sociologie de l'éducation 437 

Sociologie des organisations : manuels d' enseignement supérieur/ Sociologie 

du travail : manuels d' enseignement supérieur 
3640 

Sociologie// 140 

Socioterminologie / sociolinguistique : histoire et éthique / problèmes 

linguistiques 
1799 

Soirées au village : contes 3713 

sorcellerie// littérature// histoire 2733 

sounds and spelling//sullables//phrases//conversation/ 2285 

the speech//vowels//tone language//suprasegmentls//sounds/ 3436 

Les sports , les jeux , les loisirs 1941 

sports // jeux// loisirs 2500 

Stairway / English 

1136, 

1137, 

1138, 

1139, 

1141, 

1142, 

1145, 

1156, 

1615, 

1744 

Stairway/ English 1140 

Starway / english 1614 

Stendhal (1783-1842). Le rouge et le noir 
855, 

1260 

Stendhal (1783-1842//Thèmes, motifs//Raillerie//Dans la littérature// 3189 

Stendhal : Etude Sur // Chroniques Italiennes. 3575 

Stendhal : Etude sur // La chartreuse. 3900 

Stendhal 1783 - 1823 ) / Vie / Oeuvres. 3828 

Stephen King : étude 2427 

Storie 992 

Story// 629 

stratégies argumentatives 3341 

structralism(litterary analysis)//semiotics// 2130 

Structuraliste 2083 

Structure des langues / systèmes phonologiques / société et langue 2070 

Les structures / mathématiques / physiques / linguistique 3230 

Structures de la langue / langue dans sa totalité 1761 

Style / stylistique 2031 

style littéraire 1740 



Le style//expression écrite et orale 240 

Le style//expression écrite et orale// 241 

Le style//la littérature//art 3243 

Stylistique 

1253, 

1740, 

1781 

Stylistique / Petit manuel / Enseignement supérieur 2074 

Stylistique / analyse du discours littéraire 1739 

stylistique : histoire 2327 

Stylistique : Manuels d'enseignement supérieur 
1533, 

2510 

stylistique : terminologie 662 

La stylistique// 1786 

Stylistique//Actes de congrès 812 

Stylistique//organisation textuelle//syntaxe du texte//rhétorique//figures de 

style 
929 

Subjectivité 4077 

Subordonnants //Actes de congrès 3903 

succès scolaire : cas, études de 4057 

la suffixation//la prefixation//la flexion verbale/ 2218 

sujet et prédicat 1984 

Le surréalisme 1986 

Le surréalisme : 100 mots 252 

Syllabes//la sturcture syllabique//* 3625 

Syllepse grammaticale / sémiologie de la syllepse / Sémantique 1096 

Le symbolisme 1411 

Symbolisme (littérature) : France 2712 

Syntagmatique du français fondamental// 1764 

Syntaxe 
2835, 

2849 

Syntaxe / français moderne 1217 

Syntaxe : exercices 782 

La syntaxe du français// 2676 

Syntaxe référentielle 415 

syntaxe/ 2032 

syntaxe//la grammaire 3334 

la syntaxe//la linguistique/ 1143 

la syntaxe//la phrase//le groupe verbal//le groupe nominal//les accords//la 

ponctuation// 
3246 

syntaxe/grammaire// 2466 

syntaxe/grammaire/morphologie// 3726 

syntaxe/sémantique// 500 



syntaxe/syntagme nominal/syntagme verbal// 3878 

Le système dramatique//le théatre classique//le drame//la pièce contemporain// 2195 

Système grammatical 1921 

Systèmes linguistiques : études 3164 

Systèmes verbaux 642 

Tableaux de bord // l'évaluateur//l'apprenant //institutionnels 3202 

tarek ibn zian nefari// 1650 

Teaching english grammar// 3643 

Teaching language: Context// 2415 

Les techniques / la persuasion / intervention / discours 763 

Les technologies / pédagogique / outils et synthése 2523 

technologique // systémes// informatique 138 

Tème écrit et oral//textes courts//textes longs et moins longs// 3934 

Temp passé : contes 3208 

temps (linguistique) 3611 

tenses//sentences//modal verbs//articles//nouns//pronouns//adjectives/ 3180 

termes grammaticaux 757 

Termes clés//analyse du discours//conversation 2674 

terminologie (science) : informatique 1916 

Terminologie / terminographie / terminotique / le corpus spécialisé 2183 

Terminologie//grammaire//verbe//* 554 

La terre et le sang : roman 1637 

Tests / corrigés / Transcriptions 3502 

Le texte / Le labyrinthe 922 

Texte : sémiotique 111 

Le texte à l'oral 2446 

texte argumentatif 470 

Texte de théatre//le commentaire de textes 3237 

Le texte littéraire : analyse// 114 

Texte littéraire//Analyse littéraire//histoire littéraire 2486 

Texte littéraire//principes//approches théoriques 779 

Le texte publicitaire 115 

Le texte théatral//Histoire et esthétique 1241 

Texte théatral//la comédie//la tragédie//le drame// 1240 

texte// 140 

le texte//le titre//structurer/ 1315 

textebooks for forgien speakers 3720 

Des textes 

2968, 

2969, 

2970, 

2973 

Des textes dramatiques : analyse 3190 



Des textes dramatiques//le théatre//le texte sans la scène//le texte et la scène// 2966 

Des textes entre Algérie et France//littérature Algérienne : en langue française 770 

textes littéraire//linguistique//*E'nonciation (linguistique) 2679 

Textes littéraires en Europe et Algérie//des études 771 

Textes littéraires//le récit//la poésie 2898 

textes littéraires//le récit//les figures//la poésie// 2899 

Textes littéraires//textes théoriques//textes critiques 3966 

théâtre 
2290, 

3414 

Théâtre (genre littéraire) 1349 

théâtre (genre littéraire) : dictionnaires 3602 

Théâtre (genre littéraire) : esthétique: manuel d' enseignement superieur 1047 

Théâtre (genre littéraire) : histoire et critique 3840 

Théâtre (genre littéraire) : histoire et critique / Théâtre (genre littéraire) : 

esthétique 
2877 

théâtre (genre littéraire) : manuels d'enseignement supérieur 3525 

Théâtre (genre littéraire)//Terminologie 3918 

Théâtre (genre littéraire, français -- 1945)//Histoire et critique 3530 

Théâtre (genre littéraire, français) 3627 

Théâtre (genre littéraire, latin)//Histoire et critique 1521 

Théâtre (genre littéraire, médiéval)//histoire et critique 3764 

Théatre , introduction , analyse . 3528 

Théatre / Esthétique 3089 

théâtre //aimé césare 570 

Le théatre : au 17e siècle 2000 

Le théatre : étude//le personnage//la distrubution//typologie du personnage// 4091 

théatre : Histoire 2194 

Le théatre babaroque//les théatres orientaux//l'époque contemporaine// 2196 

théatre choisi 2955 

Théatre de Molière 

2957, 

2958, 

2959 

théâtre européen : histoire 731 

Théâtre français : 17e siècle : manuels d'enseignement supérieur 1992 

Théatre français : au 19e siècle 3404 

théâtre français : histoire 731 

Le théatre//la violence 366 

Théatres//écritures//le vivant et la technique// 3662 

Théorie / l'ordre / conservation sociale / élimination 857 

La théorie littéraire//l'oeuvre//les grandes poétiques 705 

Théories / apprentissage / formation d'enseignant - méthodologique 3218 



Théories du texte//théories de la lecture//notion de littérature//genres 

littéraires//l'analyse des textes 
1499 

les théories linguistique / grammaticales / l'enseignement / langue 3238 

Théorique 879 

Théses / mémoires / écriture / apparat critique 3064 

Thèses et écrits académiques//Guides pratiques et mémentos 2758 

Thmas Hardy : poems 3867 

Thucydide 453 

The tools//the methods//the references/ 1956 

Touaregs du Niger : contes 3431 

Tournier , Michel ( 1924 - ....) : critique et interprétation 2410 

Tours pronominaux / français : langue / théorie syntaxique 2838 

Toussaint des énigmes : roman 59 

Toute Littérature Française // l'histoire au moyen age . 3941 

Trabendo : roman 4084 

Traducteurs : 18 ème siècle 3432 

Traduction 
1056, 

3510 

la traduction 3150 

Traduction / Commentaire. 760 

Traduction / Confrontations / Négociations / Création 452 

La traduction / la distrubution / francophones / la communauté française 1703 

Traduction / le paradigme / passage 3417 

Traduction // 2722 

Traduction // Actes de congrès 3649 

traduction // interprétation 2238 

Traduction // Littérature // 1592 

Traduction : Français / Arabe - Arabe : Français 2020 

Traduction : France : 1945-1990 3256 

Traduction : guide 2826 

La traduction : histoire / l'interprétation 3360 

Traduction arabe / indice d'alignement 2017 

La traduction audiovisuelle// 3661 

traduction automatique 
1916, 

2182 

La traduction des jeux de mots 2151 

Traduction et interprétation 
1861, 

3656 

traduction et interprétation , littérature : traduction 2887 

traduction et interprétation / linguistique contrastive 2156 

Traduction et interprétation / multilinguisme 3195 

Traduction et interprétation : philosophie 3116 



Traduction littéraire 124 

Traduction par texte 2135 

Traduction technique// 1529 

Traduction// 2537 

La traduction// 3183 

Traduction//Anglais//Allemand//Français// 2561 

traduction//englais// 1730 

La traduction//erreures// analyse d'un questionnaire 68 

la traduction//l'enseignement/ 362 

traduction//philosophie/ 739 

traduction//texte anglais/ 1957 

Traduction: anglais// français// 2827 

Traductologie 3657 

Traductologie : introduction 2018 

La traductologie// 2021 

la traductologie//le texte/ 3364 

La tragédie 1702 

La tragédie : histoire et théorie//ésthétique de la tragédie//Anthologie de texte* 1239 

La tragédie : histoire//dramaturgies de la tragédie//le tragique 1700 

La tragédie antique//le spectacle tragique//l'esthétique de la distance//tragédie 

française// 
724 

La tragédie// le tragique dans la pièce 520 

Le tragique 1702 

Tragique antique//tragique moderne : 20 siècle 657 

La tragique de Racine 2041 

Traitement de texte//la rédaction//écrire des nouvelles 3466 

Traitement de texte//pour une rhétorique sans larmes//écrire des nouvelles// 3468 

Traitement des langues 819 

translating and interpreting//study and teching//Vocational guidance// 1004 

Translation / meaning / sentence / equivalence 2504 

Translation terminology// Encyclopedia// 156 

translation//equivalence//arguments/ 2192 

Travail / Préhistoire / Antiquité / Histoire 3174 

travail autonome (éducation) 4113 

Le travail de l'écrivain / etre un lecteur / la tratégie classique /drame 

romantique / les personnages de théatre / renouvea poétique / le blame 
3534 

travail intellectuel : méthodologie : recherche 4057 

Traveaux / linguistique générale / linguistique française 618 

trilogie 3130 

Tristan L'Hermite (1601-1655). Le page disgracié 768 

Trois contes 1672 



Troubadours / sentimernt romanesque 903 

Turquie 3166 

Turquie / Guides touristiques 1606 

Typographique / spécimens / doalogue 1928 

Typologie / Linguistique 2518 

Typologie des relative / propositions relative 1772 

Typologie historique / l'intraduisible / le sens / le temps 2507 

Typologie linguistique / le matériau sonore / personne / société et langue 2071 

Umberto Eco : Etude Sur // le Nom De La Rose 3978 

Unités lexicales / locutions conjonctive / lexique - grammaire 2833 

Universalité / pédagogie / la diversité 720 

URSS ( Union Républiques Soviétiques Socialistes ) / Guides touristiques 2710 

Usage 733 

L'utopie : genre littéraire//le texte fondateur//utopie et révolution// 2216 

L'utopie//la littérature canadienne//le cinéma 3231 

Les valeurs / des enseignants / pédagogique / évolution 1624 

Variation linguistique//français//étude et enseingnement// 697 

la vente//pacte//nantissement//la faillite//l'interdiction//l'islam 152 

Verbe : informations sémantiques / Verbe role thématique 3175 

Le verbe français// linguistique// 2650 

le verbe: mods// 2319 

verbes anglais//l'objet// 1459 

Les verbes de sentiment 2754 

les verbes modaux// 1131 

Verbes ordinaires / verbes axiliaires / le discours indirect / la prononciation 2612 

verbes/passé composé/imparfait/présent// 2439 

verbs//answers//the passive//pronouns//prepositions/ 1541 

verbs//expressions//language terminology/ 3779 

Vercors : étude 1252 

Verne 2023 

Verne , Jules ( 1828 - 1905 ) : critique et interprétation 759 

vers la littérature//les fonctions//les thèmes// 2718 

versification 2293 

La versification//le rythme//la rime 
227, 

228 

Victor Hugo : Etude Sur // Les Chàtiments. 3706 

Victor Hugo : Etude Sur // Les Travailleurs. 695 

Victor Hugo : une étude : aux 20e siècle 2807 

Victor, Hugo ( 1802 - 1885 ) / Les orientales / Adptations musicales / 19 ème 

siècle / Histoire et critique 
1891 

Victorian literature : en langue anglaise 3995 



vie - oeuvre - concepts 3184 

Vie de Malik / oeuvre de Malik 502 

La vie est un songe : comédie 2186 

La vie littéraire : histoire et critique 2366 

Vie littéraire : histoire et critique 3882 

La vie politique , travail et société , la communication , les défis mondiaux 2495 

Vipère au poing : roman 478 

vocabulaie, grammaire 1228 

vocabulair 2519 

Vocabulaire 1012 

Vocabulaire / formation des mots / les mots des discours 640 

Vocabulaire en jeux// 2467 

vocabulaire/ 209 

Vocabulaire// 
641, 

3075 

Vocabulaire// paul ricoeur// 3273 

Vocabulaire//sémantique//linguistique médiévale/ 211 

Vocabulaire: enseignement// 1765 

vocabulaires // théories // modalités des échanges 1869 

vocabulaires algérois// 938 

vocabulary // definitions // dictionary 1190 

Vocabulary //Study and teaching// 3494 

Vocabulary// 

1472, 

3311, 

3312, 

3356 

Voltaire ( 1694 - 1778 ) // Voltaire 1631 

Voltaire ( théorie et études ) 4012 

Voltaire // Candiade // 40 Questions // 40 Reponnses // 4 Etudes 2862 

Voltaire : vie et histoire 1767 

Voltaire 1694 - 1778 ) / Zadig 4013 

voltaire//diderot//le francais//l'italie//l'allemand//l'anglais/ 3228 

vowel sounds//language/ 4030 

les voyelles//les consonnes//l accent//l intonation/ 1867 

words//langue/ 1094 

words//verbs//the infinitive/ 1540 

work//society//vocabulary//words//language/ 3096 

World englishes// Linguistic// 2872 

writing a letter//writing a narrative//keeping a diarly/ 3586 

writing skills//vocabulary//illustations 2644 

Yasmina Khadra : étude 89 



Yourcenar, Marguerite (1903-1987)//Critique et interprétation//Actes de 

congrès 
2621 

zaphira/la bataille d'alger/ 1653 

Zola : Etud sur // Germinal. 2889 

Zola : etude 116 

Zola Emile ( 1840 - 1902 ) 674 

Zola et Maupassant : textes commentés 1766 

Zola, Emile ( 1840 - 1902 ) / Les Rougons-Macquart 1189 

Zola, E'mile (1840-1902). Nana 510 

Zola, Emile : Oeuvres complètes 1556 

 6897 //االبنيوية: اإلبستمولوجيا// التوليدية

الشعري االخطاب   
1498

5 

 7563 االكتابة النسوية//الثقافة و اإلبداع//النقد 

 االنص السردي//األدب العربي
1370

8 

 4548 //أبحاث لغوية

 7969 إبك// البلد الحبيب// القصة 

 6525 ابن األثير//صناعة الكتابة 

 4850 ابن الحاجب// الكافية// الفعل//الحروف

المجرورات// الموصول// الفعل// حروف الزيادةابن الحاجب// الكافية//   5315 

 4848 ابن الحاجب// الكافية// المفعول// التمييز//التوابع 

 4851 ابن الحاجب// الكافية//الفهارس

 4849 ابن الحاجب// الكافية//المبني// الضمائر// المعرفة// النكرة

اإلعراب  ابن الحاجب// الكافية//عصر الجامي// الكلمة// اإلسم//  5314 

 4852 ابن الحاجب//الكافية// الكلمة// اإلعراب//المفعول

 ابن الرومي 
1136

8 

 ابن الرومي 
1321

0 

الشعر العربي -ابن المقرب  
1336

3 

 9427 //إبن المقفع

 7857 ابن جني// المخطوطات

 5890 //ابن جني: لغوي//اللغويون

الشعر العربي -ابن حمديس  
1278

3 

خالوية//تراجم ابن   8431 

 ابن خفاجة 
1020

1 

 9475 ابن خفاجة : حياته و آثاره

 9516 ابن خلدون//علوم اللسان//النحو//اللغة//الملكة اللغوية//منهجية التعليم



 9142 ابن خميس التلمساني . حياته و شعره 

القصة العربية -ابن دريد  
1017

7 

 5505 //إبن رشد

 9948 ابن رشيق و النقد

 9828 ابن زيدون

 9301 إبن سينا 

 4857 //ابن شافية

 ابن عقيل// منحة الجليل 
1203

1 

 9474 ابن عمار األندلسي : سيرة

القصيدة الهجائية -العرض -ابن عنين  
1220

9 

 6967 ابن قتيبة

الشعر -ابن قيس الرقيات  
1393

6 

 7288 ابن مرزوق : دراسة : حياة // صحيح البخاري : شرح 

هشام// البالغة العربية ابن   
1473

0 

 ابنة الجنرال//رواية 
1031

4 

 //أبو القاسم الشابي//مختارات شعرية
1489

0 

 8461 أبو اليقضان : سيرة

 أبو بكر الصديق // محمد (ص) وأبو بكر //بيعة أبي بكر // حرب الردة 

1497

6, 

1497

8 

 9426 أبو حمو : حياته و آثاره

البجائي//أبي الفضل المشدالي//ابن علي//ابن عمارأبو عصيدة  // 
1101

7 

 //أبو قاسم سعد هللا
1101

8 

 أبو نواس 
1137

1 

 8372 ابواب القتال // السيوف // البهائم

 ابي احمد العسكري
1014

9 

 أبي العالء : دراسات، نصوص، قصائد 
1105

2 

الثقافي ابي العالء المعري// االطار السياسي// االطار   
1085

9 

 7469 //أبي بكر الصديق



الجملة  - الكلمة -الشعر العربي -أبي تمام  
1114

2 

 /إتجاهات حديثة/التربية
1216

1 

 اثاره
1353

7 

 8242 اثر استخدام االنترنت 

 اثر االعالن االذاعي على المستهلك
1374

3 

 اثر االنترنت//التحصيل الدراسي 
1185

3 

الترجمة/إثراء اللغاتأثر  / 
1029

7 

 /أثر القرآن/مدرسة البصرة
1176

7 

 /أثر القرآن/نشأة النحو
1332

0 

 6545 //أثر المجاز//الوظائف النحوية

 اثر الهاتف النقال عاى االسرة 
1053

8 

 أجنحة الشعر//افق السرد//جماليات التشكيل 
1228

6 

 //أحاجي//قصص
1179

1 

 5899 //أحاديث

2001سبتمبر 11احداث   
1077

0 

 أحدب نوتردام//رواية 
1316

8 

 6600 أحرف من القرآن//فهرس األيات القرآنية//فهرس األحاديث

 أحكام
5923, 

5924 

 أحكام الشريعة
1026

8 

 8602 أحكام الطالق

 أحكام العبادات
5269, 

5270 

 //أحكام القرآن//سورة الحجر
7133, 

7134 

 6586 //أحكام النجوم

 7526 //أحكام الوجوب//كتاب سبويه//تاريخ//القرآن الكريم

 أحكام في الشريعة 

1026

9, 

1027

0 



 6541 //أحكام

 6972 أحكامها 

 أحالم مستغانمي : تراجم
1030

1 

 أحالم// ديبال//أوقيد//لوكيوس
1173

0 

 أحمد الفراهيدي 
1405

9 

 7468 //أخبار الزمان

العربي//الشعر العربيأخبار النساء//األدب  // 8449 

 //إختيار الوظيفة
1378

7 

 آداب الدنيا 
7266, 

7267 

 آداب الدين 
7266, 

7267 

 5271 آداب الذكر//فضل الذكر//الدعاء//االستغفار 

 5121 آداب الرواية 

 آداب الهند : معجم
1317

7 

 5059 ادارة 

 5179 إدارة أعمال 

 إدارة األفراد 
1415

7 

إدارة التسويق  -اإلنتاج-اإلدارة المالية -األفرادإدارة   
1415

6 

 إدارة التسويق
1415

7 

 6832 إدارة التعلم/التعلم الصفي/التعلم 

 إدارة التغير
1378

6 

 //إدارة العالقات العامة//المؤسسة الجامعية
1328

6 

 /إدارة الفصل/تنمية المعلم/التعليم/التدريس
1210

3 

 إدارة المخاطر 
1127

0 

 6643 //ادارة المعلومات//المعرفة

 4664 //إدارة المياه//اإلسالم//اإلسالم والبيئة/اإلسالم والمياه

 أدب األطفال

4642, 

6562, 

1259

5 

 4665 أدب األطفال : النشأة و التطور//العصر الحديث



 4734 أدب األطفال : تاريخ

األدب اإلسالمي  -أدب األطفال  4379 

الوطن العربي -القصص اإللكترونية -األطفالأدب   
1132

0 

 أدب األطفال// قضايا العصر// ذوي اإلحتياجات 
1213

8 

 4864 أدب األطفال//األطفال

 7608 أدب األطفال//الكتابة و الطفل//النمو اللغوي عند الطفل 

 8491 أدب األطفال//الوطن العربي//شعر األطفال//مسرح األطفال

ثقافة األطفال//أدب األطفال عالمياأدب األطفال// // 
1134

1 

 أدب األطفال//شعر األطفال//الشعر و نقده 
1213

7 

 أدب األطفال//طرق التدريس
1047

2 

 أدب األطفال//فلسفة األطفال//اللغة و الطفل//مسرح الطفل//تربية اإلبداع 
1221

8 

 7241 //أدب األطفال//قصص األطفال

الجاحظ//اللغة الشعرية عند ابن زيدون//لسانيات الترجمة//السرد الروائي أدب   9521 

 8163 //أدب الرحلة// ابن بطوطة

 9003 //أدب الرحلة//البناء السردي//التناص//المركزية النقدية//مبدأ التقاطب

 أدب الطفل 
1281

4 

 //أدب الطفل//الطفل و الكتابة//قصص األطفال//شعر األطفال
1226

0 

 //أدب الطفل//مسرح الطفل
1251

7 

األدب العربي الحديث -الحضارات القديمة  -أدب الطفولة  
1073

9 

 أدب الطفولة//األدب العربي الحديث 
1073

6 

 أدب المرأة 
1422

8 

 أدب المقالة 
1137

4 

مفدي زكريا  -أدب المقاومة  
1501

8 

 //أدب النساء
1243

0 

الالتيني أدب أميركا// األدب   9767 

 أدب انجليزي
1058

8 

 أدب توفيق الحكيم 
1277

2 



 //أدب جزائري//رحالت أدبية
1102

6 

 4278 //أدب عرب//طوق الحمامة

 //أدب عربي
1346

7 

 //أدب عربي//المجتمع و األمة
1383

0 

 أدب عربي//تراث شعبي
1200

8 

 //أدب عربي//شعر//شعراء الجزائر
6303, 

6304 

عربي//عمر بن أبي ربيعة//الغزلأدب  // 6017 

 6258 أدب عربي//مختارات//نصوص 

 //أدب عربي//مصر
1172

4 

 8041 //أدب عربي//نماذج

 أدب نجيب محفوظ 
1275

6 

 //أدب
1005

0 

 6475 //أدب//الكلمة

 أدباء : تراجم
1011

6 

 6096 //إدريس بن رحال//الشعر//القصائد

 6972 أدلتها

يعقوب  -شعيب  -اسحاق  -ابراهيم  -صالح  -هود   -نوح  -قابيل وهابيل  -السالم آدم عليه   7648 

 9477 ادمان االطفال على االلعاب االلكترونية 

 أدوات التشبيه//إبن منظور
1495

5 

 7489 أدوات التنبيه//النداء 

 //أدوات الربط المركبة// الكتابة
1116

4 

الخطاب الصوفي -أدونيس   8334 

 5791 أدونيس : تراجم

 أدونيس و القصيدة 
1449

6 

 //أدونيس//الفكر//اإلبداع//الحداثة
1413

5 

 9089 أدونيس//النقد//تعارض المفاهيم

 8291 إذاعة الشلف// الحصص والبرامج// التكافل الجتماعي 

 8319 //أذكار

 أرسطو
1365

5 



االعاقات السمعية/ذوي االعاقات الحركيةإرشاد الموهوبين/ذوي االعاقات العقلية/ذوي  / 
1210

5 

 4775 أرض الرجال//األمير الصغير//رواية عالمية 

 4776 أرض الرجال//رواية عالمية 

 ارهاصات//اآلليات//تفسير//المذاهب
1074

4 

 ازدواجية اللغة 
1278

8 

 أزمة األدب : القرن العشرين 
1375

5 

 ازمة السكن في الجزائر 
1313

1 

 أزمنة الفعل
1289

1 

 7033 //أساس البالغة: كتاب// الزمخشري// الشواهد القرآنية

 7508 أساطير اآللهة//بالد الرافدين 

 أساطير//عابرة الحضارات//العرب
1218

4 

 9401 اساليب البحث

 5133 أساليب البحث'//البحوث التطبيقية

 7516 /أساليب البحث/األسلوب العلمي/األبحاث

 5786 أساليب البحوث//البحث العلمي

 اساليب التدريس

4178, 

4860, 

1168

0, 

1334

8 

 4474 أساليب التدريس //االهداف التربوية//التربية التعليم//المناهج 

 //أساليب التدريس
4709, 

1064

6 

 9709 أساليب التدريس//التدريس//التعلم//طرق التعلم

التعلم//األطفالأساليب التدريس//طرق   

1208

6, 

1208

7 

 4440 أساليب التدريس//طرق التعلم//التدريس//االجتماعيات 

 اساليب التدريس//طرق التعلم//التعلم//التربية//األطفال//رعاية الطفولة
1338

2 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//الكتابة//اللغة العربية 
1004

2 

لدراسية أساليب التدريس//طرق التعلم//المقررات ا  5513 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//مهارات التعلم//رعاية الطفولة 
1020

5 



 أساليب التدريس//مهارات التدريس//اللغة العربية//االطفال 
7638, 

7639 

 8464 أساليب الكتابة

 أساليب اللغة العربية// تدريس 
1244

3 

 8320 //أساليب نحوية

العلمي//جمع البيانات//االستبيان//المقابلة أساليب//البحث   6107 

 5526 اسباب//البداية//الحرب فى اسيا//افريقيا//الغزو//المنطقة العربية//المعركة الكبرى//نهاية 

استراتجيات التدريس//استراتيجيات تطوير مهارات//استراتجية التعلم عن بعد//تنمية كفاءة  
الفعال التواصل//التفكير المتشعب//التدريس  

6279 

 //إستراتيجيات اإلتصال//المنتج الجديد
1024

3 

 استراتيجيات التعليم//أساليب التعلم//القراء 
1398

0 

 استراتيجيات//التعليم والتعلم//االتصال البشري 
1133

7 

 /إستراتيجية تعلم اللغة//المستويات اللغوية
1167

3 

المسابقات//وثائق األنشطة//الملخصاتإستطالع المعلمين//صحائف   
9606, 

9622 

 استيراتيجيات التعلم
1141

4 

 8075 استيراتيجيات الخطاب//النص و السياق//الخطاب اللغوي 

 9028 //أسرار البالغة

 5345 أسرار البالغة//التشبيه//التمثيل

 6265 أسرارعلمية،القرآن الكريم،الحديث النبوي 

عامر بنو طفيل//اسالم ابي بكر   
4355, 

4358 

 9619 أسلوب اإلنعكاسية//تبديد الملل//مسابقات و العاب تعليمية 

 8033 //أسلوب البحث

 أسلوب الشرط//القرآن الكريم//إعجاز//القسم 

1153

4, 

1153

5 

 8320 //أسلوب النظم

 //أسلوب//بالغة//التكرار
1157

2 

 4232 أسلوبية القصيدة

 إسم اإلشارة
1499

1 

 //اسم التفضيل
5340, 

5341 

 6109 //اسم المكان// اسم الزمان// القرآن الكريم

 5549 /أسماء القبائل



 أسماء هللا الحسنى : معجم 
1415

8 

 7662 //إشباع الحركات//العروض

 أشعار

1086

2, 

1266

8 

 أشعار األندلسيين : ترجمة
1165

6 

 9944 أشعار شاكري

 *أشعار// األندلس
1066

8 

 4595 //أشكال الكتابة العربية

 إشكاالت تعترض الباحث في التوراة//إسرائيل التاريخ//الديانة اليهودية
1392

2 

 8404 //إشكالية التأويل//النص األدبي//االستراتيجيات النصية//السيميائية 

 8888 أشكالية المعنى//الرسم العثماني//الخط العربي

المنهج//النقد العربي//األدب المقارن//األدب القديم//األدب الحديثإشكالية   
1177

5 

 إشكالية النص 
6724, 

6725 

 إشكاليةالمصطلح//دراسة نظرية//المصطلح النقدي//األسلوبية و األسلوب 
1506

6 

 أصحاب الجنة 
1228

1 

 أصل الشعر//اإليقاع //الوزن الشعري
1501

4 

 4255 إصالح المنطق

 5331 أصوات العربية

 9287 أصوات اللغة العربية// مخارج الحروف

 أصول الدين 
7519, 

7520, 

7521 

 7522 //أصول الدين

 9088 أصول الشعرية//مفاهيم الشعرية//الشعرية الحداثية

 أصول الفقه 
9810, 

9812 

 //أصول الفقه 
5899, 

7126 

 أصول الفقه//األرموي
4817, 

4818 

الفقه//التدوين//حجية السنة//حجية القياس//األصولية//اإلجماع//اإلجتهادأصول  // 

1038

0, 

1038

1 



 أصول الفقه//التشريع اإلسالمي//األحكام
1391

6 

 4819 أصول الفقه//الكالم//اإلجماع

الفقه//الكالم//المقدمات//العقل//العموم//الخصوص أصول   4820 

 6380 //أصول القواعد

 //أصول النحو
6380, 

6791 

 7716 أصول النحو// الفقه //الحديث الجدل // المنطق 

 //أصول النحو//األنباري: فكر
1161

2 

 4491 //اصول//البحث//المفاهيم//المناهج//تصميم

التواصل//اإلضطرابات الشخصية//الطب النفسي//التوحد//علم النفساضطرابات  // 4778 

 9301 إضطرابات النطق

 //اضطرابات النطق/الكالم//علم األصوات
1324

8 

 أطفال األنابيب 
1141

3 

 //أطفيش
1332

8 

 5412 أطلس العالم // خرائط

أعالم  -أقوام  -أماكن  -أطلس القرآن   4436 

 7561 //أطلس النحو

 إعادة التأمين 
1444

1 

 6473 اعجاز القران 

 7975 إعجاز القران 

 9304 إعجاز القرآن// مذهب الباقالني// مذهب الجرجاني

 //إعجاز القرآن//الحذف 
9961, 

9962 

 //إعجاز تربوي//تربية بالقرآن
1047

1 

 إعداد المعلم//جودة التعليم//التقييم التدريسي

1320

7, 

1320

8 

 إعراب 

6085, 

6086, 

6087, 

6088, 

7669 

 6359 //إعراب الشاطبية// الكواكب الدرية: كتاب

 //إعراب القرآن//إعجاز القرآن//اللغة العربية
6690, 

6691 

 6417 //إعراب القرآن//ألفاظ القرآن//النعت



 //إعراب القرآن//القرآن// األفعال
6348, 

6350 

القرآن//القرآن//األفعال(نحو)اعراب  / 
6347, 

6349 

 //إعراب القرآن//قراءات القرآن
1019

0 

النحويون  -اعالم الكالم  
1238

9 

 //أعالم النقد العربي : سير ذاتية
1139

6 

 أعالم توات : تراجم 
1441

1 

 8209 أعمال نثرية

 اعمال ندوة
1402

1 

 اغتيال حلم : قصة 
1448

3 

 9894 أغسطس//قسطنطين//باسيليوس//غالي//كركال//العربية وأسماء األعداداألوروبية//السوفييت//الكومون

 //آفاق //النظرية األدبية//بنيوية
1159

8 

 أفواه الزمن//رواية 
1285

5 

 9680 إكتساب اللغة

2002إكسل  // 
1300

2 

 5673 آل خليفة : سيرة

 اإل نترنت//اإلدمان
1493

1 

المقارن//النصوص األدبية//األدب القديم//األدب الحديثاألب  // 8218 

 اإلباضية : معجم

1383

7, 

1383

8, 

1383

9 

 5226 االبتكار //التعلم//المنظمات 

 اإلبتكار// التفكير اإلبتكاري//اإلبداع الفكري
1200

4 

 /اإلبتكار//الشخصية و اإلبتكار//اإلبتكار والمجتمع// التربية واإلبتكار
1358

2 

 //األبحاث اإلجتماعية// األبحاث
5522, 

5523 

 االبحاث التربوية//االحصائيات التربوية 
1286

4 



 /األبحاث العلمية/البحث العلمي
4494, 

4495 

 5193 /األبحاث العلمية/العلوم اإلنسانية/العلوم اإلجتماعية

 األبحاث//البحث التطبيقي// كتابة األبحاث 
1229

8 

 //األبحاث//مناهج البحث//أساليب البحث
1259

2 

 5342 /األبحاث/األسلوب العلمي/أساليب البحث

 8335 /اإلبحاث/البحث العلمي

 6386 /األبحاث/المنهج العلمي

 5229 االبداع

 اإلبداع
1325

0 

الشعر الجاهلي  -اإلبداع   9968 

 اإلبداع األدبي
1041

7 

التحول -اإلبداع  4671 

الشعر  -الحداثة -التحول -اإلبداع  4670 

تأصيل اإلبداع - تأصيل اإلتباع -التحول -اإلبداع  4673 

بني امية-صدر االسالم -االبداع الخطابي  9970 

 9397 اإلبداع الشعري

الحضارة اإلسالمية  -الحضارة الغربية -اإلبداع الشعري  
1020

3 

 8862 اإلبداع الفني

الشعريالنص  -اإلبداع الفني  4507 

النقد العربي القديم -اإلبداع الفني  4508 

 4785 //اإلبداع الفني

 5042 اإلبداع النثري

 اإلبداع عند أدونيس 
1320

5 

 8085 /اإلبداع و الذات و البيئة//المواهب و اإلبداع

لفارابي// ابن تيميةاإلبداع// التحول// الحداثة// الفكر الديني// القاضي عبد الجبار// اإلمام الغزالي// ا  4677 

 8722 اإلبداع// الطفل// التلفزيون

 اإلبداع//أساليب التعلم//أنواع البحوث//التجريب//التدريس//التعلم//التقبل//التقويم
1121

0 

 9513 //اإلبداع//اإلنطباع

 5061 االبداعية 

 5515 االبداعية//طرق التعلم//اساليب التدريس 

 اإلبدال
1474

7 

 اإلبدال الصرفي 
1474

7 



 اإلبدال اللغوي 
1474

7 

 //اإلبدال// القلب// معجم
1177

2 

 4244 االبل//الغنم

 //األبله//دوستويقسكي//قصة عالمية روسية
1025

3 

 7789 //األبنية اإلعرابية// الداللة

سيبويه -األبنية  5883 

 االبنية// االسماء// االفعال 
5097, 

5098 

 5096 االبنية//االسماء// االفعال 

 8577 //اإلتجاه//السلوك// االتصال الشخصي

 7530 اإلتجاهات األدبية//العالم العربي//التأمل الفكري 

 6632 االتحاد االوروبي // الفضية الفلسطيبية //االمن و التعاون االوروبي //فلسطين 

 اإلتصال
1218

8 

صال الكتابياإلتصال // اإلتصال الشفوي // االت  // 
5395, 

7090 

 االتصال االجتماعي, الوقاية من حوادث المرور
1382

1 

 اإلتصال اإلجتماعي//المرأة العاملة 
1092

3 

 االتصال األسري// تكنولوجيت االتصال
1515

9 

 8371 االتصال االلكتروني// االتصال العمومي// البطاقة البيومترية

التربوي/العولمة /التربية/التعليم/الجامعة االتصال   7511 

 9703 /اإلتصال التنظيمي//النوادي الرياضية

 االتصال الداخلي 
1298

5 

 اإلتصال الداخلي 
1348

8 

 االتصال الداخلي في الهيئات الرسمية
1477

4 

 8561 اإلتصال الداخلي, المؤسسة 

 .االتصال الداخلي
1531

7 

 //اإلتصال الداخلي
1095

3 

 اإلتصال الداخلي// أداء العمال 
1463

6 

 //اإلتصال الداخلي//المؤسسات السياحية الجزائرية
1038

9 

 8787 /اإلتصال الداخلي//الموسسات العمومية



 /اإلتصال الداخلي//مؤسسة الضرائب
1304

2 

 /اإلتصال الرسمي//اآلداء
1280

3 

اإلعالم//المؤسسة اإلعالميةاإلتصال الرقمي//وسائل   8228 

 اإلتصال المدرسي، وسائل اإلتصال المدرسي 
1024

8 

 االتصال بين مؤسسة الشرطة و المواطن
1240

5 

 8483 االتصال في مديرية الثقافة بالمدية

 8444 االتصال, االتصال الداخلي 

 االتصال, الثقة, االدارة و المواظن
1150

4 

 االتصال, القرار 
1155

7 

 االتصال, المسجد 
1379

7 

 االتصال// االسرة الجزائرية 
1145

7 

 االتصال// االشهار// التسويق
1002

3 

 االتصال// التربية//التعليم//وسائل التدريس
1227

0 

 االتصال// التطور التكنولوجي// االنترنت// الجريمة//جرائم االنترنت 
1125

6 

اإلعالميةاإلتصال// المؤسسات   
1003

9 

 8989 اإلتصال// المؤسسة 

 االتصال// مجلس االمة
1095

2 

 5512 االتصال//االدارة التربوية

 9883 اإلتصال//التعليم//محو األمية

 8646 االتصال//الخدمة االجتماعية//رعاية الشباب

التقديمية//التواصل//الجمهور//العرض//النماذج التوضيحيةاإلتصال//العروض   8069 

 اإلتصال//العولمة//العالم العربي
1040

5 

 9418 اإلتصال//المؤسسات السياحية

 /اإلتصال//المؤسسة العمومية
1118

1 

 9942 االتصال//دوره في االمن//االمن المروري

اإلتصاالت التسويقيةاإلتصال، اإلستراتيجية التسويقية،   8859 

االتصال،االتصال الجماهيري، وسائل اإلعالم،نظريات االتصال:نظرية حارس البوابة،نظرية 
الرصاصة السحرية،نظرية ترتيب األولويات،نظرية الغرس الثقافي،نظرية دوامة الصمت،نظرية 
 مارشال مكالوهان،التقمص الوجداني

7454 



ماهيرياالتصال؛ االعالم؛ االتصال الج  5872 

 االتصال؛ المؤسسة االقتصادية 
1234

7 

 8941 االثار, االغواط

األثر الجغرافي فى الحضارة//مصادر التاريخ//العصر المبكر//حرب طروادة//األلياذة//الهجرةالنظم 
 السياسيةالحروب الفارسية 

6216 

 اإلجتهاد// الفتيا 
7433, 

7434 

 //االجتهاد//االجماع//القياس
5020, 

5021 

 //االجتهاد//االختالف//اللغة//الشريعة اإلسالمية

1185

7, 

1185

8 

 5022 //االجتهاد//الشريعة//فقه اسالمي//المصالح//االستحسان//شد الذرائع

 8537 //االجتهاد//الفقه االسالمي//الباجي في العبادات

 األجراس تقرع//رواية
1367

8 

وميةاألجر // 6751 

 5370 //اآلجرومية: إعراب// السؤال والجواب

 9522 االجناس االدبية //القصة القصيرة//الرواية//القص و الشعر 

 األجناس األدبية//الرواية العربية
1252

1 

 8707 االحاجي // األمثال // الثقافة الشعبية 

 5268 األحاديث : شرح 

 8394 األحاديث النبوية 

 األحاديث النبوية//السيرة النبوية//اإلسالم و المسلمين
4509, 

4510 

 8368 //األحاديث//اآلثار//التأريخ//الجنة//ذكر النار

 8369 //األحاديث//اآلثار//الدعاء//فضائل القرآن

 8367 //األحاديث//اآلثار//الفهارس

 8366 //األحاديث//اآلثار//النكاح

النبوياإلحتجاج بالحديث  // 4789 

 //االحتكار//الفقه اإلسالمي
4969, 

4970 

 7319 //اإلحتالل الفرنسي

 االحتالل الفرنسي// ثورة اول نوفمبر// الحركات الوطنية
1287

7 

 7668 االحصاء الوصفي//الحواسيب//التربية 

 9333 //اإلحصاء النفسي//التوزيعات التكرارية

 6110 //اإلحصاء//التربية

 5556 األحكام



 //األحكام النحوية//علماء الداللة
1418

8 

 4539 األحكام في الكفاءة

 األحمر و األسود //رواية
1093

6 

أحداث القرن العشرين  -األحوا ل السياسية   
1208

2 

 8906 االخبار االقتصادية , يوميتي الخبر و الشروق

القياس//التقدير//التقييم//التعليماالختبار والتقويم//العد و   5751 

األبدال-الحقيقة و المجاز-التفضيل-إسم المفعول-التحذير و اإلغراء -اللغة العربية-اإلختصاص  4978 

 اإلختالج اللساني//السيمياء 
1254

0 

 5026 االختالف الثقافي//قراءات//مقاالت

اللغوية//دورها//مهارة الكتابةاإلختيارات  // 
1022

4 

 6769 االخراج المسرحي

 األخطاء الشائعة// المعاجم
1028

1 

 8605 االخطاء الطبية

 4377 األخطاء اللغوية// علم اللغة 

 األخطاء اللغوية//اللغة عند الطفل 
1403

5 

 //األخطاء النحوية// الصرفية// اإلمالئية
1062

8 

النحوية: معجماألخطاء  // 4400 

 6166 //األخطاء

 8808 االخطاءالطبية

 5797 //األخطل الصغير//مختارات شعرية

 5876 //اإلخالص//النية//الصبر//القناعة//العفاف//السالم

 7885 *األخالق // السلوك //اإلرادة// الغريزة // البيئة

 5996 األخالق اإلسالمية 

الوالدين // حق الجار // أدب اليتيم // التالعن // كفارة المريض // الحياء // األخالق اإلسالمية // بر 
 الدعاء // العطاس

4965 

 5517 // األخالق//اآلداب//موسوعة

 //األخالق//اآلداب//موسوعة
5518, 

5519, 

5520 

 5060 األداء اإلبداعي//التواصل//المساواة

 األداءات المسرحية
6768, 

7592 

 8506 اآلداب العالمية//أدب اللغة العربية//أدب الفرانكوفوني المغاربي 

 اآلداب العالمية//األدب الصيني//األدب البرازيلي
1375

3 



 7928 اآلداب العالمية//األدب الياباني

 //األداب العربية//القرن التاسع
1156

6 

النديم  -اآلداب و االخالق  4253 

 4443 /االداب/الشعر العربي

 االدارة التربوية

1141

4, 

1223

6 

 //اإلدارة التربوية
6607, 

9563 

 اإلدارة التربوية//اإلدارة التعليمية//القيادة التربوية//التعليم//التخطيط التربوي//االشراف التربوي
6753, 

6755 

 5511 االدارة التربوية//االشراف التربوي//التربية//التعليم

لتربوي//التربية//التعليماإلدارة التربوية//اإلشراف ا  
1243

8 

 4230 اإلدارة التربوية//التخطيط التربوي//التربية//التعليم

 اإلدارة التربوية//التربية//التعلم 
1417

3 

 5514 االدارة التربوية//التربية//اللمدارس

 4513 اإلدارة التربوية//التعلم//االنظمة التربوية

التربوية//التعليم//التدريس//طرق التدريساالدارة   
4527, 

4528 

 9772 اإلدارة التربوية//المدارس//التعليم

 9658 //اإلدارة التربوية//المدرسة//التعلم//علم النفس التربوي

 //اإلدارة التربوية//المركزية//الالمركزية//االتصال//الدافعية//القيادة التربوية

1224

9, 

1225

0 

تربوية//سلطنة عمان//التربية//االقتصاد المعرفياإلدارة ال  7284 

 6001 االدارة العامة 

 اإلدارة المالية 
1415

7 

 5723 //اإلدارة المدرسية//اختيار المدير//الطالب//البناء المدرسي

 اإلدارة المدرسية//المؤسسات التربوية//االدارة التربوية//المدارس
6754, 

6756 

بالمعرفة//التدريب//مراحل التدريب//تقييم التدريب االدارة   4418 

 8717 االدارة, االتصال داخل المؤسسة 

 9467 االدارة, العالقات العامة 

 //اإلدارة
1200

3 

 //اإلدارة//التنظيم//تنظيم الوقت
1511

9 

 6518 االدب



 األدب

5036, 

5437, 

7153, 

7748, 

1182

3, 

1219

2 

 األدب
1325

0 

النثر  -األدب   6466 

 االدب // الشعر// المسرحية// النقد// الخطابة//المقالة 
1447

8 

 األدب : التفسير العلمي
1041

9 

 األدب ؛ الهجرة
1434

9 

اإلبداع  -األدب  5729 

 7920 //األدب األجنبي

اإلسالم -األدب اإلسباني   
1372

5 

 9999 األدب األسترالي

الحروب الصليبية -النقد -اللغة -بيت المقدس -األدبيةالمقاالت  -األدب اإلسالمي  6185 

النقد  -األدب اإلسالمي  
1001

1 

النقد االدبي  -األدب االسالمي  
1385

5 

 األدب اإلسالمي//االدب األموي 
1231

1 

 األدب اإلسالمي//الشعر اإلسالمي//العصر الحديث
1394

3 

 6594 األدب اإلسالمي//العصر اإلسالمي//النثر

 9762 األدب االفريقي

 األدب اإلفريقي// األدب النسائي
1079

7 

 9763 //األدب األلماني//مارثين لوثر//االنطباعية//التعبيرية

 األدب األمازيغي 
1014

2 

الشعر األموي -األدب األموي  
1243

5 

 األدب اإلنجليزي 
1111

9 

 األدب االندلسي
1464

5 



 األدب األندلسي

1274

3, 

1284

6, 

1284

7, 

1284

8 

 األدب األندلسي : تاريخ
1192

8 

ابن خاتمة -ابن حزم -األدب األندلسي  
1442

5 

أدب اإلنحطاط  - االدب المغربي -األدب األندلسي  7025 

الخطاب اإلبداعي -األدب األندلسي  
1470

9 

الخطابة -االدب االندلسي  6385 

أندلسيةتراجم  -النثر الفني -الشعر األندلسي -األدب األندلسي  5807 

الهجاء -االدب االندلسي  
1281

8 

 6478 //األدب األندلسي

 //األدب االندلسي// األدب المغربي
1058

6 

 األدب األندلسي// الشعر األندلسي// موشحات ابن زهر// النثر// شعراء أندلسيون
1281

1 

 9977 األدب األندلسي// مصادر 

 5172 //األدب األندلسي//األدب العربي

 4430 األدب األندلسي//المرأة 

النثر األندلسي -الزجل األندلسي  -الموشحات األندلسية  -األدب االندلسي، تاريخ   
1192

7 

 7474 األدب اإلنكليزي : تاريخ 

السلطة -المجتمع -الجامعة -االدب  
1524

2 

 9652 األدب الجاهلي 

األدب اإلسالمي -األدب الجاهلي  7023 

النثر الجاهلي -الشعراء الصعاليك -المعلقات العشر  -عر الجاهليالش -األدب الجاهلي  
1179

7 

الشعر -النثر-األدب الجاهلي   
1198

8 

 6437 //األدب الجاهلي//الشعر//العصر الجاهلي

 األدب الجاهلي//دراسات//النصوص
1119

2 

 األدب الجزائري 

4561, 

9343, 

9669, 

1014



3, 

1284

0, 

1514

7 

الجزائري //الحركة الفكرية // الحركة الشعرية //النثر الجزائري //القصة القصيرة//الرواية األدب   4308 

 //األدب الجزائري : دراسات//األدب العربي
1140

1 

اللغة الفرنسية -األدب الجزائري  
1451

2 

الشعر الجزائري  -شخصية البطل  -االدب الجزائري  
1100

1 

الجزائري//األدب المعاصر//دراسات و مقاالتاألدب  // 
1140

0 

 8523 //األدب الجزائري//الثورة//أدباء الثورة

 //األدب الجزائري//النقد األدبي//الشعر
1406

3 

 6678 األدب الجزائري//تاريخ 

 8609 األدب الجزائري//تاريخ//النثر الجزائري//الرواية الجزائرية

 األدب الحديث
6495, 

1472

4 

 8053 -األدب الحديث

األدب الغربي  -األدب الحديث  
1149

2 

التجديد  -القصة القصيرة -األدب الحديث  
1149

4 

 األدب الحديث// الموضوعية //التطرف
1337

1 

 االدب الحديث//أدب عربي 
5713, 

7022 

 األدب الحالجي 
1251

6 

الشعر و النثر -نماذج األدب-المدائح الدينية-األدبمصادر - معايير األدب-األدب الديني  
1175

8 

االدب الالمعقول -االدب الوجودي -التعبيري  -االدب -االدب الرمزي  5083 

 9766 األدب الروسي

 األدب الروماني : تاريخ و نقد 
1250

7 

بدر شاكر سياب  -الشعر العربي -األدب السياسي  
1413

6 

 6562 األدب الشعبي

التقاليد -العادات  -إفريقيا  -عبي األدب الش  5800 

 4209 األدب الشعبي //الرومانسية//الواقعية



القصص الشعبي المصري  -االدب الحديث -األدب الشعبي  8065 

 7327 //األدب الشعبي

 9539 //األدب الشعبي//األدب الجزائري//دراسة أدبية

الشعبية//اللغز الشعبياألدب الشعبي//الحكاية   
1394

4 

 -الرمزية -الكالسيكية -المسرحية -المقالة  -القصة -الرسائل -المقامة  -الخطابة -الشعر الغنائي -األدب

الرومانطيقية -البرناسية -الواقعية  
8181 

 األدب الصهيوني//دراسة أيديولوجية//الحروب الصليبية
1494

3 

 األدب الصوفي 
8293, 

1369

1 

الشعر الصوفي  -األدب الصوفي  9936 

 7192 //األدب الصوفي//المغرب و األندلس

 //األدب الصومالي//األدب العربي//المسرحية العربية//اللغة العربية 
1179

3 

 األدب الصيني
1375

4 

الرواية -المسرح  -األدب العالمي   
1042

0 

 األدب العام//دراسة الصورة//المجالت األدبية 
1008

1 

األدب األندلسي  -األدب العباسي  5769 

 //االدب العباسي
1281

9 

 4469 األدب العباسي//العصر العباسي//النثر العباسي

 األدب العبري//الشخصية العربية
1418

7 

 االدب العربي
5959, 

1174

3 

 األدب العربي

4561, 

4667, 

4693, 

4732, 

4861, 

5040, 

5042, 

5105, 

5650, 

5717, 

5720, 

6013, 

6250, 

6855, 

7039, 



7217, 

7243, 

7271, 

7564, 

7695, 

7761, 

7912, 

8044, 

8220, 

8464, 

8576, 

9010, 

9026, 

9027, 

9039, 

9070, 

9135, 

9153, 

9237, 

9238, 

9343, 

9509, 

9652, 

9673, 

9915, 

1014

2, 

1014

5, 

1015

2, 

1017

8, 

1051

2, 

1055

4, 

1059

3, 

1059

4, 

1059

5, 

1060

4, 

1095

5, 

1098

7, 

1113



3, 

1162

2, 

1164

3, 

1172

7, 

1176

1, 

1192

9, 

1194

7, 

1247

5, 

1259

5, 

1273

4, 

1284

0, 

1291

1, 

1295

3, 

1334

3, 

1362

8, 

1402

9, 

1412

4, 

1423

9, 

1443

5, 

1472

4, 

1514

7, 

1529

3 

النثر  -تاريخ  - األدب العربي  4265 

أبو العالء المعري -األدب العربي   7503 

أدب االطفال -األدب العربي   

9927, 

1363

3 



األدب اإلسالمي   -األدب األموي   -األدب العربي   
1256

3 

1881مصر سنة  -دخول اإلنجليز  - 1798الحملة الفرنسية سنة  -األدب العربي   8123 

النقد االدبي -المقال  -األدب العربي   5494 

رسالة الغفران  -النثر العربي  -االدب العربي   
1282

3 

العصر الجاهلي  -تاريخ و نقد  -األدب العربي   
1447

3 

تاريخ ونقد -األدب العربي   7696 

القصة  -المسرحية  -الشعر  -تاريخ ونقد  -األدب العربي   
1273

3 

نقد  -نقد، الشعر العربي  -االدب العربي   
1238

4 

 األدب العربي // أدب الطفولة //رواد //أدب الطفولة 
1073

7 

 األدب العربي // قصص 
1312

8 

 األدب العربي : المغرب
1307

0 

 األدب العربي : تاريخ

4370, 

4471, 

4472, 

4551, 

4651, 

4680, 

4867, 

4868, 

6168, 

6338, 

6431, 

6837, 

7024, 

7026, 

7027, 

7601, 

7631, 

8053, 

8114, 

8115, 

8116, 

8117, 

8118, 

8119, 

8122, 

8407, 

8920, 

9082, 



9227, 

9566, 

9648, 

9733, 

1128

6, 

1194

6, 

1275

6, 

1339

4, 

1483

1, 

1495

6 

 األدب العربي : تاريخ عبر العصور

1086

4, 

1086

5, 

1086

6, 

1086

7 

 األدب العربي : تاريخ و نقد 
1307

0 

 6266 األدب العربي : قاموس

 6448 األدب العربي : موسوعة

النص السردي الصوفي  -األدب العربي ، تحليل   7819 

أبا العالء  -األدب العربي  5252 

االدب التركي  -االدب العربي  8093 

لغة الشعر -االسلوبية -االدب العربي  
1241

5 

سلطنة عمان -البحرين -اإلمارات العربية المتحدة -األدب العربي  9853 

 8709 األدب العربي الحديث // مقابالت 

النثر  -أدب المهجر -الشعر العربي -األدب العربي الحديث  
1394

1 

العربي الحديث//عصر النهضة//الحرب العالمية الثانيةاألدب   

6284, 

1394

2 

الحياة الجاهلية  -األدب العربي  
1245

2 

السيرة الذاتية -األدب العربي  
1128

2 

القصة القصيرة -المقالة األدبية -الشعر العربي -األدب العربي  
1149

3 



العصر االسالمي -االدب العربي  9573 

األموي العصر -األدب العربي  6593 

العصر الجاهلي  -االدب العربي  

6592, 

1244

7 

العصر الجاهلي  -األدب العربي  9932 

 -األدب األندلسي -العصر االموي -العصر العباسي -صدر اإلسالم  -العصر الجاهلي -األدب العربي

 عصر النهضة 
7040 

الشعر العربي -عصر النهضة -عصر المماليك  -العصر الجاهلي -األدب العربي  7746 

العصر العثماني  -األدب العربي  
8120, 

8121 

العقاد -األدب العربي  
1353

4 

الهجاء  -المديح -الغزل -األدب العربي  
1050

6 

المسرحية -األدب العربي  
1472

0 

 7269 األدب العربي المعاصر// النحو// الصرف// البالغة// العروض

المعاصر//النثراألدب العربي   5010 

النثر العربي  -األدب العربي  
1455

2 

اللغة العربية -النحو العربي -االدب العربي  
6378, 

6379 

النساء  -األدب العربي  6946 

النص -الكتب  -األدب العربي النقد   6999 

النقد األدبي -القرن العاشر الهجري -القرن الخامس -البالغة -النقد األدبي -األدب العربي * 
1109

2 

التحليل االدبي -النقد االدبي -االدب العربي  4696 

تاريخ  -األدب العربي  6167 

تاريخ النقد  -االدب العربي  5170 

طه حسين -االدب العربي  
1353

3 

القرن الرابع الهجري  - عصر العباسيين -األدب العربي  
1109

8 

قراءات -االدب العربي  4375 

مختارات أحمد تيمور  -العربياألدب   9183 

 //األدب العربي
1003

7 

 األدب العربي// أبي العالء المعري
1086

0 

 االدب العربي// االدب الفارسي// المقامات 
1473

7 

 6239 األدب العربي// الديوان//البحورالشعرية



 األدب العربي// الغرابة 
1362

9 

المعلقات األدب العربي// النثر الجاهلي//   5406 

 5640 األدب العربي// النثر// الجاهلية// العصر األموي

 األدب العربي// النقد األدبي// التحليل األدبي
1106

0 

 األدب العربي// النقد األدبي// النقد اليوناني// العصر الحديث
1492

7 

 7554 األدب العربي// النقد االدبي//التحليل األدبي

العربي// سوسيولوجيا األدب   4490 

 8219 األدب العربي//إحسان عباس//أعمال و ندوات 

 5228 األدب العربي//أدب الجاحظ 

 األدب العربي//أدب الطفل 
1117

5 

 9885 //األدب العربي//أدب الطفل//الطفل في الجزائر

 //األدب العربي//األدب األندلس//مقتطفات
1282

0 

العربي//األدب الحديث//العقاداألدب  // 
1204

8 

 //األدب العربي//األدب الشعبي//الشخصية الهاللية نموذجا
1306

9 

 8642 //األدب العربي//األدب القصصي//التحليل األدبي//النقداألدبي

 األدب العربي//األدب المقارن 
6787, 

1116

1 

 //األدب العربي//األدب المقارن//األدب القومي
1291

0 

 9022 األدب العربي//األسلوب األدبي

 9208 االدب العربي//االسلوب//العصور األدبية

 /االدب العربي//التحليل االدبي//علم العروض//القافية
1280

5 

 االدب العربي//التذوق األدبي//العمل األدبي 
1224

4 

 4199 األدب العربي//السرد//الشعر 

العربي//السرد//النقد األدبياألدب   
1119

0 

 4470 //األدب العربي//العصر اإلسالمي

 6260 //األدب العربي//العصر األندلسي

 6156 //األدب العربي//العصر البويهي

 األدب العربي//العصر الجاهلي 
4382, 

6384, 

9988 

 //األدب العربي//العصر الجاهلي//الشعر الجاهلي//التراث األدبي
1436

6 



 األدب العربي//العصر الجاهلي//العصر األموي
1305

0 

 األدب العربي//العصر العباسي

4730, 

1190

1, 

1305

1 

 5536 األدب العربي//الععصر المملوكي//العصر العثماني//الشعر التقليدي

 األدب العربي//القرن الخامس الهجري//العصر العباسي//عصر المماليك 
1305

2 

العربي//اللغة العربية//النحو العربياألدب   
1410

8 

 5011 األدب العربي//المغرب// منوعات أدبية

 7652 األدب العربي//المهارات اللغوية //اللغة العربية

 9978 األدب العربي//المهجر اإلسباني 

 األدب العربي//النثر العربي//منامات الوهراني

4472, 

4667, 

5042, 

5105, 

8625, 

1014

3, 

1322

5 

 6272 األدب العربي//النص األدبي//التحليل النفسي

 األدب العربي//النص الصوفي//اإلبداع الصوفي
1063

7 

 األدب العربي//النقد األدبي

5197, 

6015, 

7153, 

1201

2, 

1308

1 

 األدب العربي//النقد األدبي// التنظير
1073

3 

 6839 األدب العربي//النقد األدبي//األسلوبية 

 4175 األدب العربي//النقد األدبي//التحليل األدبي

 9934 األدب العربي//النقد األدبي//النصوص الشعرية

 األدب العربي//النقد األدبي//تاريخ//العصر المملوكي//النقد المملوكي
1336

2 

 9989 األدب العربي//النقد العربي

 //األدب العربي//النقد و تحليل//التناص الشعري
1143

2 



 //األدب العربي//تاريخ و نقد
9979, 

1258

1 

 األدب العربي//تاريخ ونقد//النثر العربي//الشعر العربي//تاريح و نقد
1479

8 

 األدب العربي//تاريخ//الشعر الحديث 
1045

6 

 //األدب العربي//تاريخ//العصر األندلسي//الشعر العربي//النثر العربي
1306

8 

العربي//تاريخ//القرأن الكريم//اللغة العربية//األسلوب القرآني//الشعراألدب  // 6509 

 7595 //األدب العربي//تاريخ//صدر اإلسالم//العصر األموي

 //األدب العربي//تاريخ//نقد
1064

7 

 7397 األدب العربي//تراجم الشعراء 

 األدب العربي//دراسات 
1180

0 

العربي//دراسات فنيةاألدب   7845 

 5531 األدب العربي//دراسات في الحجاج

 االدب العربي//دراسات//النقد االدبي
1201

3 

 األدب العربي//دراسة في المصادر
1442

7 

 //األدب العربي//دراسة و نقد
1204

7 

 7992 األدب العربي//علم اجتماع األدب

 األدب العربي//في المغرب و األندلس

1305

3, 

1305

4 

 األدب العربي//في المغرب و األندلس
1305

5 

 //األدب العربي//مراحل تعليمية//دروس
1347

5 

 //األدب العربي//مقاالت في النقد
1381

7 

 األدب العربي//مقاالت ومحاضرات//قصص 
5964, 

5965, 

5966 

 األدب العربي//نفح الطيب//األندلس

5201, 

5202, 

5203, 

5204, 

5205, 

5206, 

5207, 

5208 



 4731 األدب العربي//نقد

 األدب العربي، تاريخ
1426

0 

النقد الحديث -القصة العربية -األدب البياني-األدب العربي  6925 

التخيل  -الكتابة -التجنس -الرحلة العربية-األدب العربي  9699 

النقد العربي القديم -النثر -الشعر-األدب العربي  

1455

1, 

1455

4 

 - عصر النهضة-العصر العباسي-العصر األموي  -العصر اإلسالمي-العصر الجاهلي-األدب العربي

النشر-الشعر  
4866 

العصر العباسي-األدب العربي  
1109

9 

النظريات األدبية-األدب العربي  

1041

5, 

1113

3 

النقد العربي-األدب العربي  

5137, 

5720, 

5986, 

6003, 

7601, 

9027, 

9841, 

1162

4, 

1167

1, 

1452

6, 

1455

5 

الحداثة -النقد العربي-األدب العربي  
1106

1 

الشعر الجاهلي  -الفكر البالغي -الوصف-األدب العربي  6758 

الشعر العربي -المقامات  -بديع الزمان الهمذاني-األدب العربي  6465 

ألف ليلة و ليلة -تارخ و نقد-األدب العربي  5048 

ريخ و نقدتا-األدب العربي  
1189

6 

رمز الماء-العصر الجاهلي -تاريخ و نقد-األدب العربي  7801 

البديع -معالجة ، النص -تاريخ و نقد-األدب العربي  4378 

أدباء عرب-فن المقامات-صالح الدين األيوبي-األدب العربي  
1109

7 

مصر-األدب العربي  
1475

2 

فن الرثاء-الهمذانينقد، مقامات بديع الزمان -األدب العربي  6997 



دراسة نقدية -العصر اإلسالمي -العصر الجاهلي -األدب  
1430

6 

العصر الفاطمي -األدب  
1109

3 

 األدب الفارسي : تاريخ

1496

3, 

1512

4 

 5659 األدب الفارسي//النصوص النثرية//النصوص الشعرية 

 األدب الفلسفي//األدب و الفلسفة 
1154

9 

 5643 االدب القديم

 األدب القديم
1496

3 

االدب المغربي  -االدب االندلسي -االدب االسالمي -االدب القديم  7021 

الشك -الشعر الجاهلي -األدب القديم  6455 

 9199 األدب المسرحي

 //األدب المسرحي
1096

9 

 8494 //األدب المغربي//األدب األندلسي//الشعر األندلسي//الشعر المغربي

المغربي//النبوغ المغربي//الشعر العربي//الحداثة األدب   5560 

 األدب المقارن

4680, 

9915, 

1017

8, 

1098

7, 

1306

4, 

1307

9, 

1308

0, 

1442

6 

األدب العربي -األدب المقارن  
1205

9 

األدب اإلنجليزي  -الرواية -األدب المقارن  6332 

المسرح -األدب المقارن  5435 

المذاهب األدبية -القصة -األدب العربي -المسرحية -األدب المقارن  
1492

8 

تحليل النص -المقالة -المقارنية -األدب المقارن  
1356

3 

مصر -المؤثرات األجنبية -األدب المقارن  8066 

 األدب المقارن// الشعر القصصي 
1355

6 



 7820 األدب المقارن//أدب و نقد

واتجاهاته//القصص الخرافي االدب المقارن//اصوله   
1074

0 

 5344 األدب المقارن//أنواع النثر//القصة 

 //األدب المقارن//روايات إسبانية//األدب اإلسباني
1201

4 

 7551 االدب المقارن//نظرية األدب//النقد المقارن

االدب العام - المبادالت األدبية-االدب المقارن  9062 

 األدب الملتزم
1026

2 

 األدب الملحمي
1373

2 

 //األدب المهجري//أنثولوجيا

9517, 

9518, 

9519, 

9520 

 األدب النسائي
1345

6 

النقد -األدب  

5171, 

1048

2 

النقد االدبي -األدب  6328 

 //األدب عربي//قصيدة نثرعربي//الخطاب
1516

5 

 األدب في القارئ//األسلوبية//النقد األدبي
1094

4 

 األدب في فرنسا
1375

5 

 //األدب مترجم//األدب اإلنجليزي//المرأة
1375

2 

 7800 //األدب و البالغة

 األدب و التاريخ
1181

1 

 9898 األدب و العرب

 األدب و اللغة 
1414

5 

 5036 األدب و المجتمع 

 8526 //األدب و النضال//أدباء الثورة//مصابيح و أنوار

 األدب و النقد
1414

5 

 4267 //االدب

 //األدب
1361

5 



 األدب// اللغة 
7275, 

7681 

 5245 األدب// المعاجم العربية// باب الدال//باب الياء 

 5246 األدب// المعاجم العربية//باب الهمزة// باب الخاء

 7278 األدب// علم اللغة 

 7281 األدب// علم اللغة//الخطابة 

 7280 األدب// علم اللغة//حديث//وصية 

اللغة//فهارساألدب// علم   7279 

 9655 األدب//أدب األطفال//االبداعات األدبية//الدراما و الطفل 

 7742 األدب//اإلنشاء//الرسائل//المناظرات//االمثال//االوصاف//المقامات//تاريخ األدب

 4787 األدب//الحكم//األمثال// األقوال//المواعظ 

األدبي//الحضارات//الرواية//الشعر//المسرحاألدب//الحوار   7512 

 //األدب//الدين//السياسة
1187

6 

 7707 األدب//الفكر//النزعة االنسانية//السرد العربي 

 األدب//النقد
1201

5 

 5122 األدب//النهضة العربية//األدب و األدباء

 9508 األدب//تاريخ و نقد/النقد العربي

 7743 األدب//جواهر

 األدب//نظريات القراءة 
1463

2 

الحداثة  -الذوق  -األدب، الجمال   
1149

7 

تراجم  -األدباء   
9096, 

9097 

 األدباء العرب//التراجم//النقد األدبي//التحليل األدبي
1409

8 

 6568 األدباء//العلماء//العالم العربي

شعراء وافدون-شعراء الشام-مصريونشعراء -شعراء أِيوبيون-الشعر العربي-األدب  
1109

5 

 9066 األدبية//األديب//النقد بين الشعر و النثر//النص

 //األدبية//البنية األسلوبية//النص األدبي//النقد األدبي
1068

8 

 4619 اإلدغام// اإلمالة// اإلعالل//المخالفة 

 5802 اإلدغام// القرآن الكريم

الجنائية//المخدرات//التحقيق الجنائياالدلة   4946 

 اإلدمان التلفزيوني, المراهقين
1167

0 

 االدمان على االنترنت 
1459

7 

 األدوات النحوية
1012

1 



 6535 //األدوات النحوية

 7590 .األدوية الجنيسة

 7160 األديان السماوية : موسوعة

 7161 األديان اليهودية : موسوعة

 //األديان//اإلسالم
1149

8 

 االذاعة المحلية//ورها//اذاعة المدية
1421

3 

 9146 االذاعة المكتوب؛ التعددية؛ الصحافة؛ االذاعة الوطنية؛ الجزائر؛ االعالم

 8142 االذاعة, الثقافة 

 االذاعة// االعالم الرياضي 
1273

6 

 اإلذاعة//المجتمع//حوادث المرور
1489

5 

العربيةالجملة  -اإلرتباط  9782 

 6541 //اإلرث

 9627 اإلرث//األوقاف// الفقه اإلسالمي 

 5065 االرشاد األسري//عالج األزواج//العالج األسري//اإلتجاه النفسي اإلجتماعي

 اإلرشاد التربوي//التربية//التعلم//طرق التعلم
1133

9 

 4456 //اإلرشاد النفسي// العالج النفسي//العالجات الجماعية

 االرشاد النفسي/االرشاد التربوي/العالج النفسي
1444

8 

 اإلرشاد النفسي/اإلرشاد التربوي/العالج النفسي
1443

6 

 5279 //اإلرشاد//مصالح العباد

 االرشاد/االختبارات المدرسية/القراءة و التعلم/الطفل 
4363, 

4364 

 7999 األرض الطيبة//رواية 

 األرض, اإلحتباس الحراري 
1131

5 

 األرض// التربة// الزراعة 
1485

3 

 9271 //األرواح المتمردة//روائع

 8563 /اإلزدواجية اللغوية//تعليمية اللغة العربية في الجزائر

 7589 االزمنة

 االزياء 
1343

4 

 //االزياء التقليدية
1421

7 

الوجداني//الطفل//المدرسة// العمل//الصحة النفسيةاألساس البيولوجي//الكفاءة الوجدانية//الذكاء   6282 

 *األساس الفلسفي//األساس اللغوي//البالغة
1145

8 



الحكايات الشعبية  -األساطير  6560 

االلهة  -المذهب الطوتمي -المذهب الحيوي -االساطير  9860 

 األساليب البالغية
1318

0 

 األساليب الشعرية
1307

8 

البيان  -العربيةاألساليب   
1306

0 

 //األسايب اإلحصائية//البحوث
1250

8 

 االستبداد السلطوي//الفساد الجنسي//ألف ليلة و ليلة 
1531

6 

 االستثناء 
1417

2 

 اإلستحواذ//قصةعالمية 
1508

9 

 7274 //االستدالل البالغي

 اإلستراتيجية التسويقية, المؤسسة االقتصادية
1364

9 

 اإلستراتيجية// التسويق// االتصال التسويقي//مجمع اتصال الجزائر
1254

5 

 االستشراق
9082, 

1258

0 

األدب العربي -اإلستشراق الفرنسي  
1018

2 

الحضارة الغربية -المستشرق -االستشراق  
1496

1 

 //اإلستشراق// اللغة
1263

0 

 6213 اإلستشراق؛ مناهج 

 //اإلستعاذة
1025

9 

 االستعارة 
1257

5 

 اإلستعارة 
1365

5 

االدب  -اإلستعارة  
1094

3 

الشعر العربي الحديث  -اإلستعارة  5626 

 7937 //اإلستعارة و التداولية

 //اإلستعارة
6556, 

1003

7 

 4396 //االستعارة// اإلستشراق



 8788 االستعمار الفرنسي 

المعجميةاإلستغناء// اإللحاق الصرفي// الداللة   9506 

 9581 اإلستغناء// العرب// النحاة

 االستهالل//النص األدبي//النقد 
1476

6 

 االسرة الثامنة عشر//االسرة التاسعة عشر//االسرة العشرون//السودان//الحضارة المصرية 
1218

6 

 االسرة والمدرسة, التحصيل الدراسي
1261

9 

 االسرة// التفسير القرآني
5952, 

5953 

 األسرة// التنشئة اإلجتماعية//الشغب//الحزن و اإلكتئاب 
1234

0 

 االسرة// المدرسة// التواصل// التحصيل الدراسي 
1016

0 

 4635 األسرة//الوالدة//البناء الديني//الجسمي//اإلجتماعي//بر الوالدين//األصول التربوية

 4719 //األسس الجمالية //النقد العربي

المنهجية االسس   
1068

4 

 االسس النفسية
1161

4 

 األسطورة 
9424, 

1419

5 

 //األسطورة أدبيا
1530

4 

 9892 األسطورة اليونانية//دراسة //الحب و الجمال//نصوص

 9893 األسطورة اليونانية//دراسة و نصوص//الحب و الجمال 

 //األسطورة و الفكر
1530

4 

 //األسطورة
1530

4 

 األسطورة// العرب
1005

1 

 //االسطورة//التدوين التاريخي
1207

0 

 4688 األسطورة؛ تاريخ 

 اإلسالم

5547, 

6773, 

6880, 

7252, 

7289, 

8029, 

8375, 

9645, 



9646, 

9727, 

9728, 

1026

8, 

1027

0, 

1091

0, 

1258

0 

اإلشتراكية اإلسالمية -الديمقراطية  -الحريات  -اإلسالم   5954 

المعاصر // رسالة اإلسالم // السيرة النبوية // أركان اإلسالم // اإلسالم والمجتمعاإلسالم // اإلنسان   9804 

 7125 اإلسالم // الحالل والحرام 

 اإلسالم // نساء
6137, 

6151 

 اإلسالم //الحسبة// المحتسب // األسواق اإلسالمية
1078

4 

 7690 اإلسالم : تاريخ

االرهاب  -اإلسالم  6902 

 9578 اإلسالم الثقافي

 9578 اإلسالم الديني

 9578 اإلسالم السياسي

 اإلسالم و االستعمار 
1155

0 

 4686 //اإلسالم و الحضارة

 4686 //اإلسالم و الحياة اإلجتماعية

 اإلسالم و الشعر//الشعر و التاريخ//شعر الغزوات 
1453

0 

التضامن و التعايش  -البعد اإلستراتيجي  -السياسي البعد  - البعد الديني  -اإلسالم و الغرب   
1315

6 

 7690 اإلسالم و المسلمين

 6242 //اإلسالم والبيئة//حماية البيئة

 //اإلسالم
6575, 

1293

4 

 اإلسالم// رسالة // الرسول العربي // تاريخ الجزيرة // الثورة اإلسالمية

1178

8, 

1178

9 

// الهجرة // اإلنتشار الديني اإلسالم// روح// حياة الرسول (ص)  

1255

9, 

1256

0 



اإلسالم// شبهات // الرق // الرأسمالية // المرأة // الحضارة // الشيوعية // الرجعية // الصدقات // 
 الطائفية

1333

1 

اإلسالم// شهداء // عهد النبوة //حبر اليهود // القريش // فتنة األشراف // أبو حذيفة // عكرمة بن أبي 
 جهل

7698 

 7149 اإلسالم// محمد صلى هللا عليه وسلم // نسب الرسول (ص) // غزوات الرسول (ص)

 5955 إجتماعي // انساني // العرب قبل اإلسالم // اإلسالم// نظام : سياسي

 7272 اإلسالم//الحكم//الدولة 

 5753 اإلسالم//الشيوعية//الرأسمالية//العمل و العمال

 اإلسالم//العقيدة الدينبة//العلم//الدعوة اإلسالمية 
1178

4 

 اإلسالم//العقيدة//الفطرة
1178

5 

 5052 اإلسالم//العلماء//الحكام 

 4710 //اإلسالم//الغرب//حوار الحضارات

 4295 //اإلسالم//القرآن//السنة//دفع مطاعن

 االسالم//القضايا//المفاهيم//المصطلح 
1411

0 

 االسالم//المجتمع//اندماج//النظام الفكري// التقاليد 
1499

3 

االسالم//النهضة//الرياضيات//الفيزياء//الكيمياء//االحياء//االرض//الطب//الفنون//التقانة//الزراعة//ا 
 لرياضة//منوع//االداب

1024

7 

 9930 اإلسالم//بناء المجتمع 

 6845 اإلسالم//حقائق//العقائد//المعامالت

 5156 اإلسالم//حياة المسلم // الشعائر // األخالق

ولوجيااإلسالم//سوسي // 
1065

0 

الخلق - العقيدة  -اإلسالم، عناصر القوة  الجهاد  -العلم  -   
1087

9 

 األسلوب
6327, 

1426

7 

 األسلوب
1456

5 

البالغة العربية -األسلوب االدبي  
1191

1 

 //األسلوب األدبي
8109, 

1307

4 

 7232 األسلوب األدبي//أعمال جبران//دراسة أسلوبية

اإلسالمياألسلوب  // 8320 

إعجاز القرآن  -األسلوب القرآني  
1198

1 

الزمخشري  -إعجاز القرآن -األسلوب القرآني  
1198

3 



 األسلوب القرآني// القصص 
1198

2 

 األسلوب// األسلوبية// التناوب//الحذف//اإلعتراض// التقديم و التأخير// اإللتفات 
1118

8 

 األسلوب//اللغة المنطوقة// النحو
1092

2 

 9492 األسلوب//النحو المقارن//األسماء//األعالم 

النقد األدبي -جون ميري -عبد القاهر-األسلوب  6142 

الشعريات  -االسلوبيات   8749 

 األسلوبيات// البالغة
1427

4 

 االسلوبية
9545, 

1149

9 

 األسلوبية
6141, 

1443

5 

 األسلوبية
1325

7 

المعاصر الشعر الجزائري  -األسلوبية   
1498

1 

 األسلوبية اإلحصائية
1427

0 

األسلوب  -األسلوبية  7458 

اإليقاع الشعري -األسلوبية الصوتية  6628 

النقد االدبي  -األسلوبية  
1043

4 

 //األسلوبية
1199

0 

 5474 //األسلوبية// التداولية

 8790 //األسلوبية// اللغة الشعرية

العربي//النقد األدبي//التحليل األدبياالسلوبية//األدب   4395 

 7972 األسلوبية//الخطاب الشعري//الخطاب الروائي

 8672 األسلوبية//الشعر العربي

 األسلوبية//رواية زقاق المدن//التحليل األسلوبي//أسلوبية النص//البناء الروائي
1331

4 

 //األسلوبية//لسانيات//تاريخ
1461

9 

 األسلوبيةالمستوى التركيبي 
1456

5 

 اإلسم المحايد// النكرة// النحو العربي
1247

1 

 4487 األسماء الحسنى : الموسوعة



 //األسماء الحسنى
9848, 

9849 

 //األسماء العربية: قاموس// األسماء المعربة
1475

8 

 8205 //األسماء: معجم

 6816 //األسماء: معجم// الذيل// التكملة

 9828 اإلسناد النحوي

 6246 //اإلشارة // الصوت// المعنى// الكناية//الرمز

 6781 //األشاعرة//ابن تيمية//فتاوى

 6381 //األشباه و النظائر

 اإلشتقاق الصرفي//قواعد اللغة 
1220

0 

 اإلشتقاق// النمو اللغوي 
9286, 

1275

8 

 6418 //اإلشتقاق// معجم لسان العرب

 7886 اإلشتقاق//األفعال//األسماء//النعت//اإلبدال اللغوي 

 8777 اإلشتقاق//القدماء//المحدثين//األدب العربي

 //اإلشتقاق: أحكام//القلب واإلبدال
1177

3 

 4246 االشجار// النخيل 

 8287 االشخاص المسنين

 4387 اإلشراف التربوي//االدارة التربوية//التربية

التربوي//اإلدارة التربوية//القياس//التقويماإلشراف   5788 

 5678 اإلشراف التربوي//األلعاب الرياضية//طرق التعلم 

 االشراف التربوي//التربية//التعلم
5503, 

1190

2 

التربوي//التربية//التعلم//اإلدارة//التعليمية//البحث العلمي//اساليباإلشراف   7064 

 //األشراف التربوي//التربية//التعليم//اإلدارة المدرسية
4593, 

4594 

 االشعرية
1459

5 

 4720 //االشعرية//الخبرة الدينية

 9991 االشهار التلفزيوني 

 االشهار المسموع 
1181

8 

جتمع اإلشهار المسموع, الم  
1150

5 

 اإلشهار// المبيعات 
1182

1 

 اإلشهار//المستهلك//السلوك الشرائي
1044

5 

 9831 االشهار//دوره



 9537 االشهار//قانون االعالم// جريدة الخبر

 8501 اإلشهار//مراحل إنجازه// المؤسسة االقتصادية 

 األصالة// المعجم العربي// تدريس اللغات
1159

4 

 //األصالة//التأثير//صدق الشريعة//بعثات علمية
1181

4 

 األًصل 
1043

0 

االصالح االجتماعي, الخدمة االجتماعية, خدمة األفراد في المجتمع, نظريات علمية في العمل مع 
 األفراد, المداخل النظرية في العمل مع األفراد 

6577 

 5369 اإلصالح في الجزائر 

المغرب/الفكر اإلصالحياإلصالح في  / 5478 

 اإلصالح//جمال الدين االفغاني//محمد عبده 
1181

6 

 األصمعي
1449

9 

 5887 األصمعي : سيرة و ترجمة

 9799 االصوات

 األصوات اللغوية//اللعب و اللغة//اللغة و البيان//آفات اللسان 
1491

3 

 8102 األصوات //أصوات اللغة العربية 

اللسانيات//األصوات   
1376

2 

األصوات الحلقية// األصوات الشجرية// األصوات األسلية// األصوات النطعية// األصوات اللثوية// 
 األصوات الذلقية// األصوات الشفهية 

1296

1 

 //األصوات العربية
1297

4 

 األصوات العربية//اإلعالل// اإلبدال 
1481

2 

 6588 //األصوات الفلكية

اللغويةاالصوات   
1265

0 

 9301 األصوات اللغوية

 // االصوات اللغوية
1354

1 

 6528 األصوات اللغوية //التنافر//البالغيون // اللغويون// التأليف الصوتي

 //األصوات اللغوية
1189

2 

 األصوات اللغوية// اإلعالل 
1224

7 

 4698 األصوات اللغوية// النطق//اللسانيات 

اللهجات// الفصحى األصوات//   
1216

8 



 األصول العقدية 
1178

3 

 8015 //األصول الفلسفية

 8618 األصول اللسانية//النظرية السيميائية//السردية 

 8180 األضداد//المعاجم العربية 

 6973 اإلضمار

 األطفال
1259

5 

 6914 األطفال المتخلفون//صعوبات التعلم//رعاية األطفال 

المعوقون//المعوقون//الخدمات االجتماعية األطفال   
1224

2 

 األطفال الموهوبين//رعاية الطفولة//األطفال//االبداعية 
1460

6 

 8234 األطفال// وسائل االعالم

 6666 االطفال//التربية//اساليب التدريس

 5418 االعاقات//التعليم الخاص//رعاية المعوقين

السمعية/االعاقة الجسمية/اضطرابات الكالم االعاقة   
1444

6 

 اإلعاقة العقلية//اسباب//تشخيص//الوقاية//عالج//تعليم
1228

3 

 االعاقة العقلية//التقييم النفسي و التربوي
1224

1 

 5727 االعاقة//األمرلض العقلية//التربية الخاصة 

 */اإلعاقة//رعاية المعوقين//األمراض
1300

8 

 6648 /االعاقة/المعوقون/اضطرابات الكالم/التخلف العقلي/التعلم/الخدمات االجتماعية

12االعب رقم   8770 

 5884 االعتماد االكاديمي//الخبرة األجنبية//التجربة المصرية 

 5885 االعتماد األكاديمي//أنظمة اإلعتماد//الدول المتقدمة//التجربة المصرية 

اإليجاز -اإلعجاز   
1087

7 

 اإلعجاز اإليقاعي//سورة التكوير
1045

8 

 5945 //اإلعجاز البالغي// اللغة العربية

 //اإلعجاز البياني
1089

9 

 //اإلعجاز البياني// القرآن الكريم
4515, 

4517 

 اإلعجاز العلمي// القرآن الكريم

1468

3, 

1468

4 

 //اإلعجاز العلمي//اإلعجاز البالغي//القرآن الكريم
1062

5, 



1063

2 

 8262 اإلعجاز القرآني 

 اإلعجاز القرآني 
1144

1 

الفصاحة  -اإلعجاز القرآني  7958 

 //اإلعجاز القرآني//األسلوب القرآنى//النظير//التناسب
7422, 

7423 

 5198 االعجاز//االسقف//الجراد//الجندب//حرمات//الحكام//الرومان//الضرائب//العبيد

 اإلعراب
1098

3 

 4871 // اإلعراب

 4950 اإلعراب التقديري

القرآن الكريم -اإلعراب  

9582, 

1219

5 

اللغة العربية -اإلعراب  
4431, 

6490 

النحو  -المستثنى -اإلعراب  4380 

سمعجزء قد  -االعراب  
1000

9 

 //اإلعراب

4845, 

4872, 

4873, 

4981, 

4982, 

4983, 

5219, 

5313, 

6131, 

6751, 

7076, 

7265, 

7495, 

8450, 

1006

2, 

1025

9, 

1198

5, 

1347

2 

 6609 //اإلعراب// األفعال

 4844 //اإلعراب// األفعال//األصوات

 5749 اإلعراب// الشواهد القرآنية// الحديث النبوي 



 7045 اإلعراب// المرفوعات// المنصوبات// المخفوضات

 5691 اإلعراب// المعاجم العربية 

 6534 //اإلعراب// المفردات النحوية

 اإلعراب// سورة آل عمران// سورة الفتح// سورة القمر// سورة الرحمن//سورة يوسف
1513

6 

بدل//النداء//اإلستغاثة//الندبة//الترخيماإلعراب//أبنية المصادر//التعجب//النعت//التوكيد//العطف//ال  5421 

 8413 /اإلعراب//اسماء الحروف// حرف الهمزة// حرف الكاف

 4316 اإلعراب//أفعال المقاربة// المعتل// المثنى

 4846 //اإلعراب//األجرومية

 //اإلعراب//األسماء//األفعال//المراحل التعليمية
1335

4 

 4604 اإلعراب//األفعال// حروف المعاني// التثنية// األسماء المبنية

 /اإلعراب//الجملة العربية//الضمائر//الحروف//الحال//أسلوب القسم
1425

2 

 6090 /اإلعراب//الفعل//النعت//المفعول به//اسم الفاعل//التعجب//العدد//النداء//الجواب

 7042 اإلعراب//النحو العربي 

 7043 //اإلعراب//النحو العربي

 5165 اإلعراب//النحو//قواعد اللغة 

 8414 اإلعراب//باب الالم//باب الميم//باب الهاء//باب النون//حرف الواو//حرف الياء

 5002 االعراب//شذورالذهب//كالم العرب

 9038 اإلعراب//قواعد اللغة//اللغة العربية

عل//االسماإلعراب//قولعد اللغة العربية//الف   7983 

 //اإلعراب: معجم //ألفبائي
1523

0 

 //اإلعراب: معجم
1433

9 

 5017 االعراف...الكهف//تفسير

االعراف//األنفال//التوبة//يونس//هود//يوسف//الرعد//إبراهيم//الحجر//النحل//بني 
 إسرائيل//الكهف//تفسير

5014 

 9016 //اإلعالل//اإلبدال//المشتقات األحد عشر

 // االعالم // التكنزلزجيا // البرامج الثقافية

1122

3, 

1457

3 

 // اإلعالم // وسائل اإلتصال الجماهيري
1114

5 

 اإلعالم اإلسالمي, الوعي الديني
1020

6 

 اإلعالم اإلسالمي, برنامج مالي مالي
1067

7 

االلكتروني الجزائرياإلعالم   8659 

 9030 االعالم االمني//دوره في الوقاية من حوادث المرور

 8954 //األعالم الجزائرية//المصنفات اللغوية



 9000 /اإلعالم الجواري//التنشئة األسرية

 //اإلعالم الجواري//دوره//اإلتصال السياسي
1298

3 

 9079 االعالم الخاص, القيم واالتجاهات

الصحافة المكتوبة -اإلعالم الرسمي  
1466

8 

 االعالم الرياضي 
1248

3 

 9757 االعالم الرياضي, كرة القدم 

 اإلعالم السياحي// السياحة الصحراوية
1380

5 

 االعالم الصحراوي, المراة 
1393

5 

 االعالم الصحراوي// الرأي العام// القضية الصحراوية
1461

7 

الصحافة, مجمع صيدالاالعالم المتخصص,   
1267

1 

 اإلعالم المحلي 
1056

1 

رسائل دكتوراة -رسائل ماجستير -اإلعالم  
1511

3 

 //اإلعالم و اللغة
7310, 

7318 

 االعالم, الجامعة 
1500

5 

 8311 //اإلعالم

 8424 //اإلعالم// األمن

 6184 اإلعالم؛ اإلتصال الجماهيري 

 5580 االعالن 

االشهاري//دوره االعالن   9078 

 8445 اإلعالن اإللكتروني// المستهلك

 اإلعالن التجاري//الصورة النمطية للمرأة
1303

4 

 االعالن الصحفي 
1382

4 

 االعالن عبر الهاتف النقال 
1016

5 

 االعالن, مؤسسة نجمة
1157

5 

 االعالن// العالقات العامة// االتصاالت التسويقية
1105

8 

 9297 اإلعالن// المستهلك

 االعالن// صورة المؤسسة// اتصاالت الجزائر
1215

7 



 8847 االعالن//التسويق// الترويج//الفعالية االتصالية 

 االعالن//المستهلك
1508

2 

 7488 االعالن؛ الدعوى االعالنية؛ التخطيط؛ االخراج 

 9996 االعلم الشمنترى

نزار قباني -األعمال السياسية  
1323

6 

 األعمال الشعرية 
1192

4 

 األعمال الشعرية//أحمد مطر 
1427

6 

 8099 //األعمال الشعرية//شعر//سليم بركات

 االعمال// نزار قباني//السمراء 
1323

5 

 5897 االغاني

 4940 األغاني

الموسيقية//المغنيين//المغنيات//الرجال//النساء األغاني//اآلالت   4921 

 4922 األغاني//القوافي//األماكن//البلدان//االمثال

 6615 األغاني//عصر أبي الفرج//الشعر و الشعراء

 اإلغتراب
1126

9 

اإلبداع الفني  -اإلغتراب  
1528

7 

الشعر األموي  -اإلغتراب  6313 

 اإلغتراب في شعر المتنبي 
1060

4 

اإلغتصاب األوروبي//تطور اإلستعمار فى افريقيا والشرق األوسط//سياسة بريطانيا وفرنسا//افريقيا  
ليبيريا واثيوبيا//منظمة الوحدة اإلفريقية//الدول المتحدة//العشرين20فى القرن  

7169 

 6760 األغالط اللغوية المعاصرة 

 4783 االفراد 

النبوية // الفاظ القران الكريم // الشواهد الشعريةاالفعال //االحاديث   4263 

 6665 األفعال الكالمية

 4791 األفعال المتعدية

 األفعال المتعدية الالزمة 
1148

4 

 األفعال المركبة
1068

9 

 9779 //األفعال مجردة: بناء//القرآن الكريم

 5000 األفعال// اإلعراب 

 األفعال// التصريف 
1166

1 

 6603 األفعال// المعاجم العربية 

 7485 //األفعال//المقال



 //األفعال: تصريف// مرجع الطالب
1151

0 

 //األفعال: معجم
4264, 

8204 

 6587 //األفالك و األرض

 4187 اإلقتراض المعجمي// التغير الصوتي// اإللحاق الصرفي// األلفاظ المعربة// الفارسية// العربية

 5179 اإلقتصاد

 اإلقتصاد // العالقات الدولية // السياسة
1424

0 

الجزائر -االمثال -الزراعة -االقتصاد  
1411

2 

 اإلقتصاد// اللغة 
1323

7 

 7327 //األقوال الشعبية

 األقوال المأثورة : معجم
1210

6 

 األقوال و األمثال
1468

7 

 اإلكتساب اللغوي 
1371

4 

 5357 اإللتزام

 اإللتزام السياسي 
1223

1 

 9967 اإللتزام القبلي// اإللتزام السياسي// اإللتزام الجتماعي 

 9774 األلعاب اإللكترونية 

 األلعاب اإللكترونية, سلوك الطفل
1335

0 

 5654 االلعاب التربوية//األلعاب//اساليب التدريس

 االلغاز الشعبية// الجزائر 
1411

5 

معاجماأللفاظ العامية //   
1209

5 

 االلفاظ العربية // معاجم
1242

7 

 6232 //األلفاظ العربية// الحروف

 األلفاظ العربية// معجم
1008

9 

 6022 األلفاظ المترادفة//األلفاظ اللغوية 

 7194 األلفاظ المختلفة//المعاني المتفقة

 4554 //األلفاظ والمصطلحات: تعريب

 //األلفاظ
1464

7 

 6314 اإللقاء// األصوات اللغوية// الوقف

 5838 األلقاب//النثر العربي//المكاتبات 



 //اآللهة عطشى//القصة
1300

0 

 7318 //اآلليات اللسانية

 األم// القصة 

1291

9, 

1292

0 

 األم//رواية 
1292

1 

 اإلمارات
1445

2 

 4684 األمازيغية في الجزائر 

 //األمازيغية
8319, 

1400

6 

 //اإلمالة//القراءات//القرآن الكريم
1150

0 

 6293 //اإلمام السنوسي//علم التوحي//علم الكالم//األشعرية//السلفية

 7970 اإلمام المغيلي

 7522 //اإلمام المغيلي

 //اإلمام المغيلي//أعالم الدين
1446

5 

 7522 //اإلمام سنوسي

 8394 اإلمام عبد الحميد بن باديس : آثاره

 //اإلمام علي//شعر
1033

3 

 االمام ملك // حديث // شرح
6296, 

6299 

 9067 اإلمبراطورية//ترد بالكتابة//أدب ما بعد اإلستعمار 

 5233 اإلمتاع //المؤانسة 

 5232 اإلمتاع// المؤانسة//أربعين ليلية

 األمثال 

4684, 

1260

7, 

1469

6 

 األمثال 

4904, 

6803, 

1401

1 

الشعبية األمثال   
1335

1 

 9867 األمثال العالمية : موسوعة

 األمثال العربية 
1521

6, 



1521

7, 

1521

8, 

1521

9, 

1522

0, 

1522

1, 

1522

2 

 األمثال و المواعظ

8528, 

8529, 

8530, 

8531, 

8532, 

8534, 

8535 

 4632 //األمثال

 4947 األمثال// األدب العربي

 األمثال// القرآن الكريم

1215

0, 

1215

1 

 األمثال//القرآن الكريم
1215

2 

 األمثال//المواعظ و الزهد//المراثي//فضائل العرب

4985, 

4986, 

4987, 

4988, 

4989, 

4990, 

4991 

 4425 األمر//التراث النحوي// التراث اللغوي

 6716 األمراض العقلية، العالم اآلخر

 /األمراض النفسية الجسدية
1430

7 

القياسي// موسوعةاإلمالء   
1243

2 

 //اإلمالء

4216, 

7755, 

1106

7 

 5499 اإلمالء// اللفظ// الكتابة

 اإلمالء//المعاجم العربية
1525

6 



 8997 //اإلمالق//التربية//األخالق//المسلمين//الغرب

 6500 //األمن الفكري

 /األمن القومي/المعلومات
1293

2 

 //األمن اللغوي
7320, 

8314 

 االمن المعلوماتي//األمن اللغوي//السرقات اإللكترونية
1403

8 

 األمن المعلوماتي//االنظمة المعلوماتية//المحتوى الرقمي العربي
1403

9 

 6500 //األمن الوطني

 9524 االمهات العازبات 

 األمهات العازبات 
1011

0 

تاريخ الجزائر  األمير عبد القادر // بناء األمة الجزائرية // الغزو الفرنسي //  8914 

 //األمير عبد القادر
1100

0 

 //األمير عبد القادر//مواقف

1212

9, 

1213

2 

 9323 //األنا عند المتنبي//شعر المتنبي

 5480 األنا في الشعر

 9039 األنا و اآلخر في النص األدبي

 *األنا و االخر//رواية المرفوضون
1490

4 

 اإلنتاج التسويقي 
1415

7 

 6040 االنتاج المسرحي 

 االنتباه//االدراك//البنية المعرفية//اداء الذاكرة
1400

1 

 األنترنت 
1010

7 

 اإلنترنت في التعليم/التعلم/المدرسة/طرق التعلم 
7541, 

7542 

 9700 األنترنت, الطلبة

 8481 اإلنترنت// التعليم المتوسط 

 اإلنترنت// المراهق
1326

9 

 االنترنت//تأثيره على الشباب 
1048

8 

 /األنترنت/البحث العلمي
1157

9 



الفيديو -الواب   -المبتدئين  -األنترنت، استعمال   
1351

0 

 االنترنت؛ الوسيط االعالمي؛ الصحفي

1144

7, 

1144

8 

 5134 //األنترنيت//البريد االلكتروني

 7141 //االنترنيت//الويب//لغة الجافا

 8946 //األنترنيت//بريد إلكتروني//تحميل الملفات//المنتديات

 /االنترنيت/التعليم/تصميم المناهج/مهارات التفكير/المعلمين و الطالب
1076

3 

 االنتقال الديمقراطي// المصالحة الوطنية// الجزائر 
1045

1 

 االنثروبولوجيا 
1424

3 

 5381 // اإلنجليزية: ترجمة //قواعد

 6084 //اإلنجليزية: قواعد

البالغة  -الداللة -اإلنحراف  7945 

األدب العربي  -االندلس   
1231

6 

الرواية اإلسبانية -الرواية العربية -األندلس  
1193

5 

 9716 األندلس//الشعر اإلسباني//الشعر األندلسي

األسلوبية  -اإلنزياح  
1512

3 

 االنساب 
9974, 

9975 

 5489 االنسان

السحاب -النجوم -الكواكب  -السماء -االنسان  
1197

1 

 //اإلنسان و العصر
1205

6 

 9929 االنسان// االسالم

 9510 اإلنسان// اإلسالم// العقيدة// الفكر

 9567 //االنسجام الصوتي// البنية اللغوية// القرآن الكريم

 //اإلنسجام الصوتي//النص القرآني
1075

0 

 اإلنشاء 
1148

8 

 5548 //اإلنشاء

 //اإلنشاء//التعبير
1346

9 

 *األنشطة اإلجتماعية//التكيف اإلجتماعي// المعاق
1181

5 



 6889 اإلنصاف//دراسة للمناظرة//تحقيق النص

 7290 /االنعكاس البنيوي//التنميط//الخطاب//اللغة العربية

 7313 //اإلنغماس اللغوي

المتشابكة // ألنماط المنفردةاألنماط الشكلية // األنماط   / 
1152

1 

 6578 //األنماط اللغوية// بنية الكلمة

 / األنماط المنفردة // األنماط المزدوجة// ألنماط الشكلية
1152

0 

 7974 //اإليجاز واإلطناب

 //اإليجاز//اإلعجاز
6869, 

6870 

 //اإليحاء//األصوات
1072

2 

 //األيدلوجيات
1453

4 

 5041 اإليقاع 

المبالغة -التورية-التعليل -شوقي -الشعر الغنائي -اإليقاع الصرفي  
1113

6 

 5656 //اإليقاع العروضي

الجزائر -القصيدة المعاصرة -اإليقاع  9093 

الشعر العربي -شوقي   -اإليقاع  
1113

7 

 6411 اإليقاع في الشعر//شعر األعشى

البحور الشعريةاإليقاع// الشعر العربي// القافية//   4383 

 اإليقاع// المعاني التمثيلية//المعاني الوظيفية
1206

5 

 اإليقاع//الشعر العربي// شوقي//الجملة 
1113

9 

 اإليقاع//شعر الحداثة//مابعد الرواد 
1091

8 

 اإليمان
7198, 

7199 

 البابطين//شعراء العربية
1431

6 

محمد البابطين//شعراء العربية //بابا أحمد بن   
1431

8 

 //البابطين//شعراء العربية

1431

4, 

1431

5 

 البابطين//شعراء العربية//أبات بن احجاب
1431

1 

 البابطين//شعراء العربية//ابراهيم أحمد الوالي 
1433

2 



 البابطين//شعراء العربية//أحمد البراوي الجنكي
1431

2 

 البابطين//شعراء العربية//أحمد عبيدة
1431

7 

 البابطين//شعراء العربية//الحسين يوسف الصديق
1431

3 

 البابطين//شعراء العربية//جورج شاشاتي
1431

9 

 البابطين//شعراء العربية//حسين محمد الجمل
1432

0 

 البابطين//شعراء العربية//رضوان الشهال 
1432

1 

 البابطين//شعراء العربية//سيد عبد العاطي
1432

2 

 البابطين//شعراء العربية//عباس الزيويري
1432

6 

 البابطين//شعراء العربية//عبد الرحيم عمر
1432

5 

 البابطين//شعراء العربية//عبد هللا أحمد
1432

4 

 البابطين//شعراء العربية//عدلي فرج
1432

3 

 البابطين//شعراء العربية//علي محمد مروة 
1432

7 

العربية//كاتب الطريحيالبابطين//شعراء   
1432

8 

 البابطين//شعراء العربية//محمد الجعفراوي
1433

1 

 البابطين//شعراء العربية//محمد السعيد السحراوي 
1432

9 

 البابطين//شعراء العربية//محمد بدوي الدراجيلي 
1433

0 

ترى//نظم البابوية//قسطنطينية//الخليل//الحركة الصوفية//الحروب الصليبية//منهج جاك دي ف
 الحكم//بيت المقدس

1273

2 

 9726 البابية // البهائية //فرق اسالمية //الحكم االسالمي

منهج -البحث   
1142

7 

 7708 البحث ) معلومات //اساليب البحث // االسلوب العلمي

 البحث اإلجتماعي

1063

8, 

1108

7 

 البحث االجتماعي // اساليب البحث//البحث و التنمية 
1372

1 



 /البحث اإلجرائي
1395

3 

األصول -البحث األدبي  
1171

4 

 البحث األدبي//القديم والحديث//نظام التدوين
1258

8 

 //البحث األدبي//المنهجية//التفكير العلمي
1252

0 

 9972 البحث األدبي، مناهج 

 7711 //البحث البالغي// المنهجية األصولية

الوسطى//مناهج//مصادرالبحث التاريخي//العصور  // 
1266

4 

 6004 البحث التربوي

 4432 //البحث التربوي//البحث المعاصر

 4455 البحث التربوي//العلم//العلماء//البيانات 

 البحث التربوي//تطوير 
1133

6 

 البحث التطبيقي//األبحاث//أساليب البحث
1303

1 

الجامعي//المنهج//المخطوطاتالبحث   
1347

3 

 // البحث الجغرافي // البحث العلمي // التحليل المكاني // التحليل اإلحصائي
1055

6 

 8451 //البحث الداللي// األصولييون

 // البحث الداللي: كتاب سيبويه
1020

2 

 البحث العلمي

4207, 

8492, 

9704, 

1078

0, 

1254

1 

منهج البحث  -طرق البحث  -خطة البحث  -المعرفة  -البحث العلمي   8752 

 .الكمي /النوعي / البحث العلمي

6629, 

6630, 

6918, 

1051

7, 

1105

4, 

1266

0, 

1409

3 

 7725 البحث العلمي //اخالق 



 7066 البحث العلمي : اساسيات/اخالقيات/مستلزمات/مشاكل/ معوقات 

البحث العلمي -العلم -البحث العلمي  
1320

0 

مناهج  -البحث العلمي  
1008

4 

مناهج وأدوات  -مناهج و طرق  -البحث العلمي  4492 

 البحث العلمي, الويب، البروتوكول
1496

0 

 //البحث العلمي

8313, 

8318, 

1274

5, 

1403

4, 

1524

8 

 //البحث العلمي// األبحاث//مناهج البحث العلمي
1259

4 

البحث//البحوث التربوية//اللغة العربية//األدب العربيالبحث العلمي//أساليب  // 
1480

8 

 //البحث العلمي//اإلدارة//العلوم//طرق //مناهج
1505

8 

 //البحث العلمي//األسلوب العلمي
1010

6 

 4803 //البحث العلمي//األنترنت//المكتبات اإللكترونية

 6618 //البحث العلمي//الباحثين

العلمي//البحث التربوي//اإلحصاءالبحث  // 5299 

 /البحث العلمي//البحث الميداني//البحث المكتبي//نماذج تطبيقية
1105

6 

 البحث العلمي//التربية//أساليب البحث العلمي//األساليب اإلحصائية
1255

0 

 البحث العلمي//التصاميم//الدراسة
1470

1 

العلمي//التطوير//البياناتالبحث  // 
1338

5 

 9446 البحث العلمي//الخدمة اإلجتماعية//البحث التاريخي//البحث اآللي

 //البحث العلمي//الدراسات اإلجتماعية//تطبيقات//الخصائص
1144

5 

 7709 //البحث العلمي//الطرق اإلحصائية//األساليب//االدوات

 البحث العلمي//العلم//أساسيات//أدوات
1200

6 

 //البحث العلمي//العلوم اإلجتماعية 
1067

5 

 //البحث العلمي//المخطوطات
1270

8 



 7499 //البحث العلمي//المناهج//اساسيات//كتابة البحث العلمي

 8048 البحث العلمي//المنهج اإلستداللي//المنهج التجريبي

 6579 //البحث العلمي//المنهج التاريخي//الكتابة العلمية

 البحث العلمي//المنهج العلمي//االستداللي//التجريبي//التاريخي//الجدلي//الوصفي 
1139

1 

 7249 البحث العلمي//المنهج//البيانات//االستقصاء//القياس

 7421 البحث العلمي//النصوص//تحقيق//نشر

 6646 البحث العلمي//علوم االعالم// العلوم السياسية

العلمي//مراحل//قواعد//رسائل الماجستير//الدكتوراهالبحث  // 4416 

 4967 //البحث العلمي//مشروع البحث//التقرير النهائي//مناهج البحث

 //البحث العلمي//مصادر المعلومات//المعاينة
1338

4 

 8632 //البحث العلمي//مناهج //علوم اإلعالم واإلتصال//إنجاز البحث

دراسات//البحث التاريخيالبحث العلمي//مناهج// // 9106 

 البحث العلمي/البحث التربوي/الخطط/المعلومات/العينلت/المناهج/العمليات االحصائية
1003

5 

 /البحث العلمي/المنهجية
1154

4 

 5095 البحث العلمي/تصميم/تحليل/اإلحصاء

 البحث العلمي، دراسات
1021

8 

الماجستير رسائل  -البحث العلمي، مناهج   
1436

5 

 البحث العلمي، منهجية 
1138

9 

 5787 //البحث الكمي//البحث النوعي//العلوم اإلجتماعية

 البحث اللغوي //البحث األدبي// توثيق النصوص 
1187

7 

 9495 البحث اللغوي //المعجمات // بنوك المصطلحات// تعليم اللغة 

 البحث اللغوي المعاصر//آفاق
1472

8 

اللغويالبحث  // 8310 

 البحث اللغوي//الدراسات اللغوية//البنية//البحث// التفكير اللغوي
1514

3 

 8240 البحث اللغوي//مناهج البحث

 8947 //البحث النحوي//المذهب الظاهري//المدارس النحوية

 6640 //البحث//البحث األدبي//مناهج

 البحث//خصائصه//انواعه//مقوماته//المشكلة//الموضوع//مناهج
1046

6 

 6443 //البحث//علوم التربية//العلوم اإلجتماعية

 // البحث//منهجية البحث//العلوم اإلنسانية //أنواع البحوث//البحث التجريبي
1221

1 

 9219 // البحث//منهجية//العلوم اإلجتماعية



رة روما//الوحدة الرومانية//اإلمبراطور الثاني//آسيا الشرقية البحر األبيض المتوسط//حضا  
1384

2 

 8002 //البحر

 4245 البحر// االرض 

 //البحوث اإلجتماعية// أدوات البحث العلمي
1431

0 

 7739 //البحوث العلمية//التوثيق//أساليب//الطرق اإلحصائية//اإلرتباط//إعداد

 البحوث و المحاضرات
1383

4 

 8664 //البحور العروضية

 البخالء
5286, 

1129

6 

 البخالء//الجاحظ 
1129

4 

 6016 //البخالء//الجاحظ

 5120 //البخالء//قصة 

 5878 البداية و النهاية

 4315 //البداية والنهاية//تاريخ المسلمين//الخالفة

 البداية؛ النهاية
5875, 

5880, 

5881 

 7252 البدع

المنكرات البدع و   
1026

8 

 7971 البدو الرحل, روبورتاج مصور

 البديع
1218

7 

 6526 البديع//البالغة//علم الداللة//المجاز//البيان//الجناس//التورية 

 6520 البديع//علم // المحسنات المعنوية//المحسنات اللفظية

 8421 البردة//شعر//مدح//محمد صلى هللا عليه و سلم 

 البرمجة

1151

3, 

1469

3 

تحويل البيانات  -إنشاء القواعد  -إدخال البيانات  - 97أكسس  -البرمجة   3206 

لغات -البرمجة   7111 فيجوال بيسك  - 

المؤشرات والمراجع -الصفوف  -الدوال  -التكرار  -لغات  -البرمجة اآللية   
1498

7 

المكتبات  -اإلدخال و اإلخرا ج  -تحميل العوامل  -الطبقات   -لغات  -البرمجة اآللية   
1498

8 

 8488 البرمجة التلفزيونية// الشباب

برنامج إكسل -التحليالت المالية  -الحسابات -البرمجة   8091 

 7926 البرمجيات 



 البرمجيات التعليمية//التربية//طرق التعلم//التعلم//الحواسيب
1439

7 

//البرمجيات//التصميم التعليمي االفتراضي//ثالثيات األبعاد الواقع   

1485

0, 

1485

1 

الشعر المعاصر -الشعر الرمزي  -البرمزية   4647 

 9621 البرنامج التدريبي//التعلم النشط//الورش التدريبية//تخطيط جلسة//الطالب

 8641 البرواقية// تاريخ// أصالة 

 //البروج الرمزية//السياب
1476

2 

 //البسملة
1025

9 

 البشرية، تاريخ
1450

9 

 البشير اإلبراهيمي، النزعة اإلصالحية
1269

2 

 البطالة// اإلسالم
7426, 

7430 

 9669 البعثات العلمية 

 9669 البعثة التونسية 

 8774 //البعد الحجاجي//النص القرآني

 7321 //البعد اللساني

 البالغة 

4557, 

5127, 

5870, 

6322, 

6351, 

6913, 

6996, 

1218

8, 

1257

5, 

1291

3, 

1365

5, 

1381

1 

 البالغة 
6967, 

1526

1 

 7072 // البالغة //تطبيقات بالغية

 6582 البالغة //علم المعاني//التعريف والتنكير 

 6006 البالغة : اإلمام علي 



علم المعاني -األدب -البالغة  
1413

7 

التاخير -التقديم -االسلوبية -البالغة  
1244

8 

النقد -األسلوبية -البالغة  
1492

6 

 //البالغة اإلصطالحية// علم البيان// علم البديع
1336

1 

 7490 البالغة العربية

 البالغة العربية // األسلوب // المعاصرة
1018

0 

 6583 البالغة العربية // البديع // المحسنات اللفظية

الخبر//التمني// االستفهام// االنشاء البالغة العربية // علم المعاني// الفصاحة// البديع / 6529 

المحسنات -الجملة الفعلية  -البالغة العربية : الجملة اإلسمية    5353 

األسلوبية  -البالغة العربية  5434 

البديع -البالغة العربية  4505 

الجاحظ -التبيين -البيان -البالغة العربية  
1277

8 

مصر -العشرينالقرن  -البالغة العربية  
1398

4 

الكناية العامية  -البالغة العربية  7984 

اللسانيات  -البالغة العربية  
1427

1 

المقام -البالغة العربية  
1199

6 

تاريخ  -البالغة العربية  9638 

علم البيان  -البالغة العربية  

5766, 

1413

8 

الكناية  -االستعارة  -التشبيه -علم البيان -البالغة العربية  5768 

علم المعاني -البالغة العربية  9637 

 6556 //البالغة العربية

 6522 البالغة العربية// اللغويون//ابن قتيبة 

 7036 البالغة العربية// النصوص الشعرية// االدب االندلسي// النثر// االمالء 

 //البالغة العربية// النقد األدبي
1234

4 

العربية//االستخدام//الهزل//التخيير//التوشيح//الهجو//التتميم//االطراد//التكرارالبالغة  / 5618 

 /البالغة العربية//االسلوب االدبي//اللغة العربية
1280

4 

 5614 /البالغة العربية//االنسجام//التفصيل//المبالغة//اإلغراق

تعارةالبالغة العربية//البديع//ابن معطي//الطباق//الجناس//االس // 4588 

 5616 /البالغة العربية//البديع//الجناس//االلفات//التوشيح//الترديد//الغلو//التورية

 6330 //البالغة العربية//القول



 7414 //البالغة العربية//الكالم//البيان//البديع

 //البالغة العربية//الكناية//العصر الحديث
1349

3 

العربية//اللغة العربية//التشكيل البيانيالبالغة  / 9264 

 7142 البالغة العربية//المعاني//البيان //البديع

 7415 البالغة العربية//علم البديع

 البالغة العربية//علم البيان//علم البديع
1103

0 

 البالغة العربية//معاجم

4449, 

5348, 

5439, 

5733, 

6124, 

6125, 

6892, 

7277, 

9769, 

1172

0, 

1306

1, 

1308

3 

 البالغة العربية//مناط المزية//التقديم والتأخير//اإلستعارة//التشبيه البليغ
1317

9 

 4497 *البالغة العربية//نظرية الفصاحة//التقعيد والتقنين

 6331 //البالغة العربية: البديع//األساليب

 9210 //البالغة العربية: التطبيق

العربية: تطبيقاتالبالغة  // 
4550, 

7991 

الطباق-البيان-الجناس-البديع-البالغة العربية  
1110

1 

أسلوب اإلستفهام-الشعر الجاهلي-البالغة العربية  
1527

7 

المحسنات اللفظية -علم البيان-علم البديع-علم المعاني-البالغة العربية  7744 

السرقات الشعرية  -البديع -البيان -المعاني -البالغة  7144 

القرن الرابع الهجري -المفسرين -البالغة  
1023

1 

 5970 البالغة النبوية

علم البيان  -البالغة  5351 

علم البديع  -علم المعاني -البالغة  
1277

0 

 5079 //البالغة والتحليل

 //البالغة
4874, 

5718, 



7733, 

7754, 

1291

2 

الفصاحة//اللغة البالغة//    7230 

 6212 //البالغة// الفكر الديني

 9639 البالغة// القرن الثاني الهجري//القرن الخامس الهجري//سيبويه

 7745 البالغة// المعاني البيان

 البالغة// علم البديع
1149

0 

 البالغة// علم البيان 
1148

9 

 البالغة// علم المعاني
1149

1 

المعاني//علم البيان//علم البديعالبالغة// علم   // 5451 

 البالغة//األسلوبية
1219

6 

 6514 //البالغة//البديع//البيان

 //البالغة//الفصاحة//الجملة
1141

9 

 6129 //البالغة//اللغة 

 9303 /البالغة//المثال//النشاط البالغي

 6730 //البالغة//بنية الداللة//المفارقة القرآنية

 8011 /البالغة//تعليمية البالغة

 5617 /البالغة//علم البديع//حسن االبتداء///براعة االستهالل//الجناس//االستطراد//االستعارة

 6127 // البالغة: معاجم

خطبة الكالم  -البالغة، نهج   6007 

 //البالغةالعربية:علم//التشبيه//االستعارة//الكناية
1045

9 

 8862 البالغيين

 البلدية//دورها//المهام 
1321

4 

البناء اإلجتماعي عند مالك بن نبي؛ البناء الثقافي عند مالك بن نبي, فكر بن نبي في البناء االجتماعي,  
 ,فكر بن نبي في البناء الثقافي

8653 

الحضاري//العالم اإلسالمي//مالك بن نبيالبناء  /* 
1365

0 

 البناء//الداللة//التأويل//نقد رواية البحث عن وليد مسعود
1390

3 

 البنوك اإلسالمية
1127

0 

 9398 البنى األسلوبية 

 9695 البنى األسلوبية// نزار قباني

 البنى السردية//القصة القصيرة//المرأة//القصة المحلية 
1053

2 



 5458 //البنى اللغوية

 5458 //البنى النحوية

 9130 البنى ألسلوبية//أمل دنقل

 البنيات التنظيمية
1391

2 

البنيات الفضائية  -البنيات الزمانية -البنيات الحكائية  
1524

0 

 9545 البنية اإليقاعية

البحتري  -البنية اإليقاعية  4241 

الجواهري//الموازانات الصوتية البنية اإليقاعية//شعر   
1320

1 

 البنية التركيبية
1325

7 

 /البنية التصورية//الحقول الداللية//ظاهرة المعجمة
1230

1 

 البنية الداللية 
1325

7 

األردن  -العصر الحديث -التحليل األدبي -النقد األدبي -القصة القصيرة -البنية السردية  
1053

0 

الرواية البنية السردية في   9095 

 7102 البنية السردية//السرد و الحوار//القصص العربية//النقد و التاريخ 

 //البنية السردية//النص السردي//رواية الطيب صالح
1188

7 

 9857 /البنية الصرفية

 //البنية الصوتية
1416

1 

 8016 //البنية و الداللة// معاني النحو

 البنيوية 
1414

5 

النقد العربي  -التكوينيةالبنيوية   4165 

 4174 //البنيوية//البنيوية عند العرب

 9452 البنيوية//الخطاب الروائي//الراوي//السرد 

 /البنيوية//النظام اللساني//النص//السيموطيقا//اللسان//األسلوب//التلفظ//الواصالت الكالمية
1412

1 

 9233 //البنيوية: نظرية//سوسور

 البورتري, السينوغرافيا, عبد القادر فراح 
1437

0 

 البورتري// الطاهر وطار 
1379

6 

 8779 البورتري// عبد الرحمن الجياللي

 8600 البورتريه, مالك بن نبي 

 البؤساء// رواية
1317

0 



 البويرة 
1157

7 

 6351 البيان

القرآن الكريم -البيان  

1089

2, 

1089

3 

القرآني//الصفاتالبيان  // 6210 

اإليجاز  -نظرية األدب -نظرية البالغة  -اللفظ و المعنى -نظرية اللغة -البيان و التبيين  8687 

 7759 //البيان والبديع

 6703 //البيان

 8973 البيان// ابن حزم//الداللة اللسانية

 4404 //البيان// المعاني// البديع

 7518 البيان//التحقيق//علم المعاني//علم البديع

 6287 //البيان//القرآن//االنسان//الحيوان//مخارج الحروف//علوم 

 4166 /البيان//علم البالغة//االستدالل//العالمة اللغوية

المعالجة اآللية -البيانات   7115 بنية المعالجة - 

المعالجة اآللية -البيانات  البرمجة -المعالجة بنية  -   7114 

بنية المعالجة -المعالجة اآللية  -البيانات   7113 

 9734 //البيضاوي: لغوي

 البيع// المعاوضات
1526

6 

 البيوت 
1290

9 

 6235 البيئة // االسالم

 9427 //البيئة اإلجتماعية

 9427 //البيئة السياسية

التجريبيالبيئة اللغوية: علم// اللغة: البحث  // 
1374

8 

 7455 البيئة المدرسية//التربية//اساليب التدريس//الديموقراطية 

 //البيئة//اإلسالم

1419

3, 

1419

4 

 البيئة//التربية البيئية//اإلسالم//حماية البيئة
1378

4 

 9400 التاريخ

مصادر البحث -المؤرخ  -البحث التاريخي  -التاريخ   5391 

األدبي//القرون الوسطى التاريخ   
1466

1 

 التاريخ اإلسالمي : موسوعة
1306

5 

 6715 التاريخ العربي



 5741 //التاريخ العربي//العرب//البلدان العربية//التاريخ القديم//الحياة الفكرية

 7468 //التاريخ القديم

فوكو//الحقيقة//الخطاب//الرغبة//الممارسة التاريخ النقدي//جينالوجيا//فلسفة    
1507

3 

التاريخ فكرا استرتيجي//الحكومة والحرية//الحرب والسالم//التاريخ ادبا قصصيا//الدراسات  
 االستراتجية//الوحدة العربيةو اإلسالمية

1422

7 

 8002 //التاريخ و األدب

 التاريخ و السرد 
1059

3 

عرص//الكتابة//النصوص التاريخ//العلوم//مناهج البحث//ال   
1037

7 

 //التاريخ//العولمة//االقتصاد//االسالم
1208

5 

 /التاريخ/المسلمون
1100

8 

 التاريخ، دراسة 
9178, 

9179, 

9180 

 5404 التاريخ؛ العصر القديم؛ البلدان العربية 

 //التأصيل اللغوي القديم// اللغة: تاريخ
1467

2 

 8715 التأصيل و التحليل 

 4448 التأليف اللغوي//المدرسة النحوية

 التأليف المعجمي//النشأة
1474

8 

 //التأليف المعجمي: مناهج// معاجم المعاني
1413

4 

 5664 //التاليف النحوي// التبويب النحوي

 التأمين اإلسالمي 
1444

1 

 التأويل
6023, 

1454

2 

التلقي -التأويل  
1438

4 

 4466 التأويل اللغوي// المجاز 

 التأويل النحوي
1327

6 

 التأويل// اإلغتراب
1059

2 

 5220 التأويل//القرآن 

 التأويل//النص//القارئ// الجمهور
1469

0 



 التأويل//بناء الخطاب الشعري
1407

0 

 التائية الكبرى//الشروح و بناء الفكري//الصورة الشعرية
1203

9 

الصرفية//البنية النحوية التباين//اللغة العربية//البنية   6906 

 التبرعات
1297

1 

 التبويب 
1191

7 

 //التثنية
4982, 

5219 

 التجديد
7960, 

1317

5 

 4654 //التجديد التربوي

البالغة  -التجديد النقدي  4638 

 //التجديد//الفقه اإلسالمي
5851, 

5852 

 التجربة الشعرية 
1374

5 

التراث -االسطورة  -التناص -الموسيقى -االيقاع -التجربة الشعرية  6558 

 التجربة الشعرية//المكدي
1131

3 

 التجربة و العالمة//المقولة القصصية//الرؤية السردية//الخطاب القصصي 
1228

9 

 التجريب//الحداثة//التجربة الشعرية
1396

7 

 //التجريد//الصورة//أثر الصورة في الذاكرة//العملية التعليمية
1135

2 

جميل//الفقه اإلسالميالت // 
4644, 

4645 

 7562 التجنيس األدبي//األجناس األدبية//الشعريات//السرد الشعري 

 8891 التجويد

 التجويد// علم 
1217

1 

 التحرير العربي
1052

8 

 4678 التحصيل الدراسي//التقييم//االدارة التربوية//التربية//التعلم 

النحو//اإلعرابالتحفة السنية//علم   
1202

9 

 التحفيز//العملية التعليمية
1289

5 

 8660 التحقيق الصحفي, المثلية



 التحقيق الصحفي, المشاركة السياسية
1107

9 

 9746 التحقيق الصحفي// العمران 

 8131 التحقيق الصحفي// تبييض األموال//الشرطة القضائية 

 التحقيق الصحفي؛ الصحافة؛ االعالم 
1399

9 

 //التحكيم اإلسالمي//الشريعة اإلسالمية//الفقه اإلسالمي
6236, 

6237 

األدب -التحليل اإلجتماعي  
1518

2 

 8033 //التحليل اإلحصائي

 التحليل األدبي

6003, 

6026, 

7179, 

9237, 

9238, 

9406, 

1194

6, 

1469

9, 

1529

3 

النقد االدبي -التحليل األدبي  
1343

1 

األدبي//التحقيق//النقد//التراثالتحليل   6596 

 //التحليل األدبي//النقد األدبي
1222

9 

 5981 //التحليل األدبي//النقد العربي//التأويل

 التحليل األدبي//منهجية النص//منازل القراءة
1101

5 

 8923 التحليل البالغي 

 //التحليل البنيوي//الجملة العربية
1331

1 

التداولي التحليل  // 
1499

4 

 8923 التحليل الداللي 

 9548 التحليل الداللي// الكلمة// التحليل الداللي// السيميائية 

 9549 التحليل الداللي// المجال الداللي العام

 التحليل الداللي//اللغة 
1386

2 

 9799 التحليل الساني 

 //التحليل السيميائي
1104

9 

السيميائي//النصوصالتحليل   8617 



 التحليل اللساني 
1290

1 

 8980 //التحليل اللساني//الخطاب الشعري

 //التحليل اللساني//علم الداللة//فلسفة اللغة//الفكر اللساني
1127

8 

 9113 التحليل اللغوي// األسلوب اللغوي// التعليم اللغوي 

الصرفية// الداللة النحوية// الداللة المعجميةالتحليل اللغوي// الداللة الصوتية// الداللة   
1249

1 

 8137 //التحليل اللغوي// النص

 التحليل النحوي 
1158

6 

 9265 //التحليل النحوي// اإلمام الشاطبي 

 التحليل النحوي// التحليل الصرفي// التحليل اإلعرابي
1323

8 

 //التحليل النصي
1239

2 

النصي//التكرار//المناسبة//الحذفالتحليل  // 7074 

 7073 التحليل النصي//التماسك النصي//الضمائر//التوابع

 7598 التحليل النفسي

 7868 //التحليل النفسي// نجيب محفوظ

 التحليل النفسي//أطروحات 
1222

0 

 4457 //التحليل النفسي//العالج السلوكي//العالج النفسي باللعب

النفسي//النرجسية التحليل   
1029

9 

 /التحول في اللغة//قضايا النحو//قوانين التطور الصرفي
1152

5 

 8151 //التحوالت الصوتية// التحوالت الداللية// المباني اإلفرادية

 8150 //التحوالت الصوتية// المباني التركيبية

 التخاطب اإلسالمي//األصول//النص// اللسانيات
1530

5 

 التخطيط 
1325

2 

 التخطيط السياحي
1421

0 

 7308 //التخطيط اللغوي//اللغات ووظائفها

 9605 التخطيط لورشة تعليمية//تخطيط و إدارة ورشة 

 8622 التخييل و األيديولوجيا 

 //التداوليات
1253

6 

 //التداولية اللسانية
1499

4 

 //التداولية
1440

3, 



1530

3 

 8248 //التداولية// أوستين// غوفمان

 //التداولية//الحجاج//الكالم//القرآن//الدعوة اإلسالمية
1266

6 

 /التداولية//الخبر//اإلنشاء//األفعال الكالمية//النحاة
1163

3 

 8870 /التداولية//خطاب المقامة//مقامات السيوطي//انسجام الخطاب

 6414 التداوي // الموانع

 التدريب
1191

7 

 8006 التدريب االداري 

 التدريب//التنمية المهنية//تقويم االداء
1053

7 

 التدريس

5868, 

5874, 

1232

5, 

1478

6, 

1478

7 

تخطيط و إدارة -التدريس   
1046

4 

 //التدريس //التعلم//التربية الفنية//التربية المهنية//التربية الرياضية

1190

3, 

1190

5 

 5572 //التدريس

التدريس//طرق التعلم//التعلم التدريس//اساليب   
1246

7 

 9575 التدريس//التدريس الفعال//تحليل التفاعل//مهارات التفاعل 

 //التدريس//التربية البدنية//الرياضة//الكفاءة//التقييم والتقويم
1242

5 

 7253 التدريس//التعليم الصفي//طرق التعلم//التعلم

 التدريس//الحواسيب//طرق التعلم 
1334

9 

 /التدريس//النص األدبي
1041

2 

 التدريس//طرق التعلم//أساليب التدريس
1301

6 

 5873 التدريس//طرق التعلم//التربية//التعلم

 8701 التدريس//طرق التعلم//التعليم األساسي

 التدريس//نمادج//العلوم//الرياضيات//اللغة العربية //طرق التدريس
1391

7, 



1391

8 

 8591 التدريس//وسائل التدريس//اساليب التدريس

 7213 /التدريس/أساليب التدريس/التربية /التعلم

 /التدريس/المعلم/التعليم
1385

4 

 9458 التدريس، نموذج 

 7181 التذكير//التأنيث//دوافع التأليف

 8374 التذكير//اللغة العربية//الـتأنيث

 5808 //التذوق األدبي//النص األدبي//التحليل األدبي

 التذوق األدبي//شعر//تحليل و تقويم//شعراء//قافية 
1454

8 

 التذوق و التعبير 
1014

9 

 //التذييل و التكميل
4981, 

4982, 

4983 

الكريم//أثره في المعنىالتذييل والتكميل في القرآن   7875 

 7117 //التذييل والتكميل//أبوحيان: كتاب//النحو

 5093 //الترابط النصي//الخطاب: التحليل اللساني

 8053 التراث

 التراث // الحضارة اإلسالمية // اإلستشراق
1394

8 

المسرح -التراث األدبي   4713 

 5489 التراث التقافي 

الحداثة  -التراث  5282 

 7327 //التراث الشعبي

 التراث العربي
1040

8 

البحث األدبي  -جمع التراث  -التراث العربي   
1105

1 

المعاجم  -التراجم -التراث العربي  6457 

 6679 التراث العربي// التصحيف// التحريف

 9494 التراث العربي// النحو// نظرية القياس//أسماء األصوات

العربي//البخالء//الجاحظ التراث   5298 

 7030 التراث العربي//البرهان//الجمع بين رأي الحكيمين

 5290 //التراث العربي//البيان//التبيين

 7603 التراث العربي//الشعر 

القصة القصيرة  -الرواية -التراث القصصي  
1017

6 

 5147 التراث اللغوي// علم اللغة 

 8319 التراث المازيغي



 التراث المسرحي 
1506

3 

 التراث النحوي//مصادر 
1513

8 

 التراث النقدي 
1486

2 

مصطلحات -التراث النقدي  
1276

9 

 7416 التراث// التدوين// الطبقات//التراجم

 التراث//البالغة//الشعراء//األدب//عيون األخبار
1414

2 

 التراجم 
5126, 

1158

2 

 6371 التراجم // النحاة // اللغويين

 6372 التراجم// النحاة // اللغويين

 7501 //الترادف//المشترك اللفظي//التضاد//السجع

 التراكيب اإلسنادية//التحليل الساني//الوحدة اإلسنادية 
1038

6 

 //التراكيب اللغوية
1531

1 

 //التراكيب اللغوية//علم السيمياء//نظريات المعنى
1075

9 

سيبويهالتراكيب غير الصحيحة//   
1514

2 

 التربية

9617, 

1141

4, 

1223

6 

 التربية // البحث //طرق
1284

4 

 9434 التربية //التعليم//التخطيط التربوي//التوثيق التربوي 

 التربية األساسية//فلسفة التربية//األسس الثقافية//التنمية//التجديدات التربوية 
1494

4 

 التربية اإلسالمية 
1130

5 

االسالمية// السنة النبويةالتربية   
1255

7 

 6214 التربية اإلسالمية//اآلداب اإلسالمية

 5854 التربية اإلعالمية//دور األسرة//المدارس//التعليم األساسي 

 //التربية البيئية//األطفال//التلوث
4583, 

4584 

 التربية البيئية//خصائص المتعلمين//االنسان و البيئة
1365

2 



البيئية/البيداغوجيا/التعليم/التدريب/التقويم التربوي التربية   

1139

0, 

1139

2 

 التربية الخاصة//اإلرشاد النفسي//المعوقون//الرعاية الصحية//األسرة
1180

1 

 5417 التربية الخاصة//اإلعاقات العقلية//صعوبات التعلم

 التربية الخاصة//التعليم//المدرسية

1531

4, 

1531

5 

الخاصة//المعوقون//صعوبات التعلم التربية   5732 

 التربية الخاصة//النعلم//طرق التعلم//أساليب التدريس//بطء التعلم
5687, 

5689 

 التربية الخاصة//ذو الإلحتياجات الخاصة 
1459

6 

 4968 التربية الخاصة//صعوبات التعلم

السمعية/االعاقة البصرية/صعوبات التعلم/المناهجالتربية الخاصة/االعاقة العقلية/االعاقة   8185 

 التربية العملية//التقويم//التدريس المصغر
1260

0 

 التربية العملية//المعايير المهنية للمعلم

1259

8, 

1259

9 

 5677 التربية العملية//المعايير المهنية//التقويم//اإلتجاهات المعاصرة 

المختصة//صعوبات التعلم//الموهوبون//التأخر العقلي//اضطرابات النمو التربية   
1059

8 

 التربية المقارنة//تطور التربية//نظام التعليم االلزامي
1001

8 

 4654 //التربية و التعليم

 7700 التربية و التعليم//التربية االسالمية

 6002 التربية والتعليم//التنمية االجتماعية

 8223 التربية// البحث المقارن//الخرائط

 التربية//أساليب التدريس//تدريس//االختبارات//القياسات التربوية 
1233

1 

 6885 التربية//االسس النفسية //االصول الفلسفية 

 9302 التربية//التربية االسالمية//العملية التربوية//تفريد التعليم//المؤسسات التربوية 

الخاصة//الطالب//الموهوبون التربية//التربية  
1209

7 

 التربية//التربية المقارنة//مناهج البحث//نظام التعليم//فرنسا//الصين الشعبية
1002

0 

 التربية//التعلم//االدارة التربوية
1155

6 

 5194 التربية//التعلم//التاريخ



 7395 //التربية//التعلم//القياس//التقويم//االختبارات

 التربية//التعليم
8215, 

8216 

 التربية//التعليم المقارن//العالم العربي//األلفية الثالثة 
1169

4 

 التربية//التعليم قبل المدرسة//رعاية الطفولة//األطفال//القراءة 
6667, 

6668 

ق التعلمالتربية//التعليم//أساليب التدريس//طر // 
1115

5 

التربية//التعليم//علم النفس التربوي//وسائل االيضاح//النشاط المدرسي//الفروق الفردية//االتصال و 
 التواصل 

1476

4 

 9299 التربية//الطفولة//التعليم

 التربية//المجتمع//الديمقراطية//الوحدة الوطنية//التغير الثقافي
1055

5 

 التربية//ضرورتها//التثقيف السياسي//العولمة//اإلعارة//طفل ما قبل المدرسة//الفكر التربوي
1180

4 

 التربية//نمو الطفل//مصادر//وسائط//أنشطة الترويح//القراءات//مالمح الرؤية
6877, 

6878 

 5510 التربية/أسس التربية/التربية و االبداع/التعليم األساسي

 /التربية/التعليم/التدريس
1098

6 

 8036 /التربية/المجتمع/التعليم/التدريس

 الترتيب 
1191

7 

العربية-الترجمان المحترف: الفرنسية // 
1038

4 

 الترجمة

8009, 

1146

3, 

1279

5 

 /الترجمة //اللسانيات//االخطاء
1349

2 

 الترجمة األدبية// التراكيب اللغوية
1270

3 

األدبية// عبد القادر القط الترجمة   
1408

0 

 8956 الترجمة اآللية 

 //الترجمة التحريرية
5495, 

6261 

 الترجمة الشخصية//تراجم فلسفية// تراجم علمية// تراجم صوفية// تراجم سياسية// تراجم حديثة
1172

2 

 //الترجمة الصحفية
1023

9, 



1024

0 

 //الترجمة الطبية//المرض
1024

2 

ة//تعريب الطبالترجمة الطبي // 
1024

1 

 4714 الترجمة العربية// الترجمة اإلنجليزية

 9420 //الترجمة العربية// الخطاب

 //الترجمة العربية: تاريخ//الترجمة عن العربية
1207

9 

 6942 // الترجمة إلى العربية

 5893 //الترجمة و التعريب//اللغة البيانية// اللغة الحاسوبية

والعولمةالترجمة  // 
1352

3 

 8912 //الترجمة والمصطلح

 //الترجمة

5454, 

6536, 

7251, 

1059

6, 

1349

4, 

1361

5, 

1392

3, 

1400

6 

 الترجمة// اتجاهات
1486

5 

 الترجمة// أصول// مبادئ 
1448

1 

 //الترجمة// األدب المقارن
1316

1 

 الترجمة// األلفاظ// التراكيب 
1270

5 

والميتافيزيقياالترجمة// الترجمة  // 8690 

 //الترجمة// التعريب
1156

2 

 5894 الترجمة// التواصل 

 الترجمة// العربية// الفارسية 
1468

8 

 9526 //الترجمة// مبادئ عامة

 الترجمة//األلسنية//الحضارات 
1462

6 



 //الترجمة//الترجمة التحريرية//الترجمة الشفاهية
1058

0 

 الترجمة//الجزائر 
1464

9 

 //الترجمة//العربية//اإلنجليزية
1462

3 

 /الترجمة//اللسانيات//المصطلح
1349

1 

 الترجمة//اللغة العربية//اللغة اإلنجليزية
1021

1 

 7467 /الترجمة//اللغة العربية//اللغة االنجليزية

 /الترجمة//المترجم
1023

7 

 9561 /الترجمة//المراسلة

 6435 //الترجمة//الملحمة اليونانية// األدب العربي

 7323 //الترجمة//الوطن العربي

 //الترجمة//نظريات
1293

3 

 7100 //الترجمة: أدوات

العربية-الترجمة: الفرنسية // 9579 

 7884 // الترجمة: فن //التنوع الثقافي

 5896 //الترجمة: مفاهيم// المنظور التعريبي//نقل المعرفة

 //الترجمة: مقاالت// األسلوبية
1289

3 

 //الترجمة: نقد
1242

0 

الترغيب والترغيب//الصدقة//الصوم//العيدين واألضحية//الحج//الجهاد//قراة القرآن//الذكر  
 //والدعاء//البيوع

7565, 

7568 

 8891 الترقيق

 الترقيم
1099

2 

 4651 التركيب األدبي 

 9828 التركيب األسسي 

 9914 التركيب//الداللة//السياق

 الترويج لإلشاعة, الرأي العام 
1218

5 

 التسوق؛ االتصال
1360

0 

 التسويق السياحي
1421

0 

 التسويق, االستراتيجية, مؤسسة موبيليس 
1382

9 

 9851 التسيير العقاري الحضري, االتصال الداخلي 



 التشبيه
1256

1 

 التشبيه
1442

8 

واالستعارةالتشبيه  // 4393 

 /التشبيه//الكناية//االستعارة
1517

9 

 /التشخيص في البتربية الخاصة// تقييم وتشخيص التفوق و الموهبة//تفييم وتشخيص اإلعاقة السمعية
1203

2 

 التشريح
1077

2 

 التشريع االسالمي// الفقه االسالمي
4180, 

4181 

 التشريع// االسالم
8296, 

8297 

 //التشريع//اإلجتهاد//العقيدة
6572, 

6573 

 التشكالت الزمنية//الرواية//محمد بورحلة 
1379

9 

 التشكيل
1051

4 

 6601 التشكيل البصري//الشعر العربي//تجويد الشعر

 //التشكيل الروائي//المسرح
1229

3 

 //التشكيل// الصرف
1165

1 

 5533 التصحيح اللغوي//الكالم المباح

 7877 //التصريف المعجمي

 4878 //التصريف

 4185 التصريف// األسماء//األفعال 

 5352 / التصريف// اللغة العربية

 //التصغير// أسماء األعالم
1200

1 

 التصميم الجرافيكي 
1221

2 

المثقفون  -هيمنغواي -التصور الروائي  
1128

3 

 التصور اللغوي//الفكر اإلعتزالي 
1366

7 

 التصوف

5355, 

5356, 

5369, 

8387, 

1024

6 



 التصوف // الزهد // الحديث // احوال الموتى // اهوال يوم القيامة
5262, 

5263 

 التصوف : الجزائر
8929, 

8930 

 8930 التصوف : تاريخ

 5674 التصوف اإلسالمي

القرن الثالث الهجري  -الشعر العربي -التصوف  9562 

عربي// علم الكالم التصوف// االغتراب// ابن   9104 

التصوف// تاريخ // التصوف و المنطق // التصوف واللغة //التصوف و الخلود // التصوف و األخالق 
التصوف و الدين  //  

1093

9 

 8567 /التصوف//التجانية//رسالة

 5443 //التصوف//التشييخ//الطريق الى هللا

الدين//معسكر//وهرانالتصوف//الحج//علماء  // 7506 

 التصوير
1212

7 

 التصوير الجمالي//القرآن الكريم//معنى الجمال//الطبع
1531

3 

 التصوير الفوتوغرافي // التصوير من التلفاز // التصوير الصحفي // اإلظهار و التحميض و الطباعة
// 

6612 

 7635 //التصوير الفوتوغرافي//التصوير الرقمي

 6183 التضاد// النقد األدبي

 7655 التضام// التعاقب//الحذف//النحو العربي

 التضمين
1310

1 

النحو -البالغة -التضمين  9436 

التناص -التضمين  
1113

8 

 9839 التضمين الداللي//التغير الداللي 

 التطبيق 
1191

7 

 التطبيق 
1423

0 

 //التطبيق اللغوي
1395

8 

نماذج//األخطاء الشائعةالتطبيق اللغوي:  // 
1278

6 

 8450 //التطبيق النحوي

البديع  -النقد العربي -التطبيق  4532 

 7037 التطبيقات اللغوية//قضايا أدبية 

 التطور الثقافي

1450

9, 

1451

0 



 //التطور الداللي
1236

1 

 التطور الفكري

1450

9, 

1451

0 

 التطور النظامي
1371

4 

 //التطور//المشرق//التقسيمات//الوضع//الدولة//التحديات//االصالحات//مصر
1287

6 

 5728 التطوير التربوي//التربية//التنمية االجتماعية//اإلدارة

 التطوير التنظيمي _ التطور التاريخي _ التشخيص _ إدارة التغيير _ أنواع التدخالت
1378

5 

 9257 التظاهرات//محطات//الحدث 

فالتظر  
1138

5 

 التظرف األندلسي
1138

5 

 4445 //التعابير االصطالحية

 5801 //التعابير الصعبة

 8152 //التعابير//معجم//المصطلحات//األلفاظ

 التعازي و المراثي

8528, 

8529, 

8530, 

8531, 

8532, 

8534, 

8535 

 7947 التعاضد التأويلي// الحكاية

 5973 //التعبير اإلبداعي// الوظيفي

المعاجم العربية -التعبير اإلصطالحي  
1008

8 

 8222 التعبير الكتابي // التمارين // التصحيح

 //التعبير الكتابي في الجزائر//صعوباته
1381

2 

 8109 //التعبير

 6613 /التعبير//اللغة العربية

 5316 //التعبيراإلبداعي//الكتابة و التعبير 

البدل//الترخيم// التحذير التعجب// العطف//   6954 

 7314 //التعدد اللغوي

 التعددية اإلعالمية
1472

3 

 التعريب 
1318

2, 



1367

5 

 8156 التعريب //اللغة // همزة الوصل//التعريب//الصوت//السكون 

 9891 //التعريب

 7122 التعريب// اإلشتقاق// السعودية// التخطيط اللغوي

اللغويالتعريب// التراث   
1442

1 

 7388 التعريب// اللغة العربية

 5645 التعريب// النقحرة// المصطلحات األدبية 

 6616 //التعريب// الوطن العربي

 التعريف البيولوجي//التفسيرات النظرية//النمو//العالقات األسرية//الصداقات//المدرسة//مشاكل
1142

5 

 التعريف// التنكير 
1472

7 

 5629 التعريفات 

 7252 التعصب الديني

 التعصب في اإلسالم
1026

5 

 التعلق النصي 
1194

9 

 التعلم

9617, 

1051

1, 

1141

4, 

1334

8 

 التعلم األساسي//رعاية األطفال//األطفال
1093

3 

اإللكتروني//الحواسيب//التعلم//االنترنيت//العلوم التعلم   6476 

 التعلم االلكتروني//تجارب الدول//مصر//دراسة 
1111

0 

 التعلم التعاوني//طرق التعلم//أساليب التدريس 
5989, 

5990 

 7211 التعلم عن بعد//التعلم اإللكتروني 

التربوي//المشكالت الدراسية التعلم و التعليم//التقويم   
6944, 

6945 

 //التعلم
6607, 

9563 

 التعلم// القراءة//البحوث//التدريبات
1103

2 

 //التعلم// اللغة العربية//تعليم األطفال//طرق التدريس
1407

8 

التحليل//الوسائط//اإلنترنيت التعلم//اإللكتروني//الرقمية//التطبيقات التربوية//مرحلة   
1209

0 



 5803 التعلم//النمو االنفعالي//دراسة النمو//سيكولوجية التعلم

 8061 التعلم//برنامج الرياضيات//التدريس

 التعلم//صعوبات التعلم
1396

4 

 6802 //التعلم//صعوبات//التشخيص//التدريس//إستراتيجيات العالج

اية الطفولة التعلم//طرق التعلم//األسرة//رع  9412 

 التعلم//طرق التعلم//التربية//علم النفس التربوي
1221

7 

 التعلم//طرق التعلم//التعليم الذاتي 

1379

0, 

1379

1 

 التعلم//طرق التعليم//أساليب التدرس
1060

5 

 9294 التعلم، صعوبات 

 //التعليل اللغوي// الكوفيين// البصريين
1150

9 

اللغوي//سبويهالتعليل   6737 

 5400 //التعليل// القرآن الكريم//النحو العربي

 التعليم

4512, 

5167, 

1051

1, 

1161

4, 

1386

0, 

1416

0 

 8295 التعليم // مصطلحات // الممارسات اللغوية // معجم

 التعليم //أساليب التدريس//مهارات التدريس
5652, 

5653 

المنهج//تصميم البرمجية التعليمية التعليم //مناهج//جودة   9592 

 7189 التعليم األساسي//األطفال//رعاية الطفولة//التربية//التعلم 

 التعليم االساسي//التربية//التعليم//سيكولوجية الطفولة
1122

9 

 التعليم األساسي//رعاية الطفولة//األطفال
1232

2 

التعلم//اساليب التدريسالتعليم األساسي//طرق   4529 

 //التعليم األصلي//كراسات مقررات//كراس الحديث
1497

1 

 /التعليم اإللكتروني
1210

1 

 7316 //التعليم اإللكتروني

 7543 التعليم اإللكتروني//التربية//طرق التعلم



 7594 التعليم التعاوني//التربية

التربية -التنمية اإلجتماعية -التعليم  9212 

 التعليم الثانوي//التعلم//التربية 

1301

7, 

1301

9 

 //التعليم الثانوي//المنهج//القرن الواحد والعشرين//النشاط المدرسي
1301

5 

العالم العربي -التعليم الجامعي  7778 

 //التعليم الجامعي
1403

7 

 4721 التعليم الجامعي//األزمة التعليمية

تقويم األداء الجامعي//التعليم الجامعي//الجودة في التعليم  6649 

 /التعليم الخاص// المعوقون//التقييم
1377

7 

 6915 التعليم الخاص//التربية//التعلم//صعوبات التعلم//الذكاء

 التعليم الخاص//التربية//التعلم//طرق التعلم
1384

8 

 8178 التعليم الخاص//التعلم//التربية 

الموهوبين//المتفوقين//أساليب التدريسالتعليم الخاص//الطالب  // 6283 

 التعليم الخاص//المعوقون

1414

8, 

1414

9 

 التعليم الخاص//المعوقون//اساليب التدريس//المناهج
5725, 

5726 

 9850 التعليم الخاص//صعوبات التعلم

 التعليم الخاص//صعوبات التعلم//استراتيجية التدريس 

1258

4, 

1259

0 

الدينيالتعليم   
1130

5 

 التعليم العالي // البحث العلمي
1501

6 

 6757 الجامعات العربية//التعليم و التنمية //التعليم العالي 

 //التعليم العالي
1384

6 

 5192 التعليم العالي// البحث العلمي

 5516 التعليم العالي//إدارة الجودة 

التربوي//المنهجالتعليم العالي//االبتكار   9060 

 التعليم العالي//التربية//التعلم 

1417

7, 

1417

8 



 *التعليم العالي//المؤسسات التعليمية//التعليم//االردن
1384

5 

 7066 التعليم العالي/البحث العلمي/البحث التربوي 

 8940 /التعليم العالي/المعرفة/األزمة

 التعليم المجالي 
1311

0 

والتعلم//التطورالتربوي//اللعب//االكتشافالتعليم  // 
1470

2 

 4654 //التعليم

 التعليم// تعلمية الكتابة 
1168

1 

 7150 //التعليم//البحوث التربوية//البحث العلمي

 9710 //التعليم//التدريس//المعرفة الرياضية//األنشطة

 6745 //التعليم//التربية//التعليم الفردي//الكبار

 التعليم//التربية//التقويم التربوي
1426

6 

 6099 //التعليم//التربية//الطفولة المبكرة//التدخل المبكر//اآلباء

 7593 التعليم//التعلم التعاوني//تفريد

 التعليم//الجودة الشاملة//جودة المدرسة//دراسات ميدانية

1010

4, 

1010

5 

 9223 /التعليم//الذكاء

امعةالتعليم//القراءة//الج  
5539, 

5540 

 التعليم//المدارس القرآنية//المدارس الحرة//التعليم المزدوج//الطرق الصوفية//السلك الديني//القضائي
1100

7 

 التعليم//المعايير القومية//منظومة التكنولوجيا//ثقافة الجودة
5855, 

5856 

 التعليم//النقييم المدرسي//األسئلة التعليمية 
1017

0 

 9618 /التعليم/التعلم الذاتي/الذاكرة

 التعليم/التنمية/أبحاث علمية
1060

8 

 التعليمية 
1051

1 

 //التغذية
1005

6 

 8498 التغطية اإلعالمية, الصورة الكاريكاتورية

 //التغطية التلفزيونية لألزمات//أزمة تيقنتورين
1270

1 

 9735 //التغليب//ألفاظ القرآن//إعجاز القرآن

 8675 //التغيرات الصوتية//المماثلة// المخالفة



 التفاعل النصي 
1194

9 

التراث  -الرواية -التفاعل النصي  
1524

1 

 8542 //التفاعلية//وسائلها//إذاعة المدية

 8891 التفخيم

 4481 التفسير

 9741 التفسير

 4294 التفسير // سورة البقرة // الفاتحة

للنص// نقد األدبالتفسير األسلوبي   6430 

 التفسير// القرآن الكريم

1211

3, 

1211

6 

 التفسير// قواعد اللغة العربية 
1165

9 

 //التفسير//التأويل//القرآن 

1211

8, 

1211

9 

 //التفسير//الطبرى//الزمخشرى//الطبرسى

1071

9, 

1072

0 

 التفكير 
5061, 

1093

7 

الطفولة//سيكولوجية الطفولةالتفكير اإلبداعي//علم نفس  // 
1469

7 

 التفكير اإلسالمي 
1091

0 

 8582 التفكير الخلدوني

 //التفكير الصوتي//مصطلحات المصوتات//الدراسة االصوتية//الدراسة الوظيفية
1029

6 

 التفكير العلمى//العلم و التكنولوجيا//النزاهة//الحياد 
1073

0 

األدبي//منهجية//مداخلالتفكير العلمي//البحث  // 5186 

 //التفكير اللساني// إخوان الصفا: رسائل
1423

5 

 7463 //التفكير اللساني// الحضارة العربية

األثر االدبي -الرمزية -البالغية -األسلوبية -المنطق  -التفكير اللغوي  
1196

8 

 9221 التفكير المبدع//التفكير//االبداعية//طرق التعلم

 4179 التفكير//اإلبداعية//التعلم 

 4522 التفكير//البحث العلمي//المجتمع//البينات 



 4171 التفكير//التعلم//المشاكل االجتماعية//الطالب//المتدربين

 6240 //التفكير//المناهج//التدريس//التعلم 

 التفكير//تعليم//تعلم
1286

6 

 التفكيك//الفلسفة و األدب//مدرسة براغ
1383

6 

 9090 التفكيك//النقد التفكيكي//اشكاالت 

 5951 التفكيكية

 //التقاء الساكنين//اللغة العربية
1395

6 

 7135 //التقابل//التماثل//البالغة//القرآن الكريم

 7206 التقارض// النحو 

 4224 //التقارير البحثية//البحث العلمي//اإلدارة

 7316 //التقانات الحديثة

 التقدير//أثره//النحو
1475

1 

 7472 //التقديم// التأخير// القرآن الكريم

 التقويم 
1334

8 

 3276 التقويم التربوي//التشخيص التربوي//الطالب المعاقون 

 التقويم التربوي//دوره//مهارات القراءة//التعبير 
1366

1 

الصفي//الطالب//االختبارات//رعاية الطفولة التقويم   

1296

4, 

1296

5 

 8448 التقويم//تعليمية اللغة العربية 

 //التقويم//فهم النصوص
1409

0 

 4227 التكامل المعرفي//مناهج تربوية //تصميم المناهج الجامعية

 5644 التكرار

 التكسير//اللغة العربية//التصحيح//حرف الخاء//حرف الضاد 
1209

2 

 التكنولوجيا الحديثة//التعليم عن بعد
1170

9 

 9396 التكنولوجيا الصحافة المكتوبة

 7315 //التكنولوجيا

 9362 التكنولوجيا// التغير اإلجتماعي 

 8338 التكوين اإلعالمي// الممارسة اإلعالمية

 التكوين//المنظومية//النمدجة و المحاكاة 
8927, 

1218

3 

 8928 التكوين//النقلة األنمودجية//البرامج التكوينية//المشروع النمدجي 



 //التلخيص: كتاب// أسماء األشياء
6815, 

6817 

 8712 التلفزيون من الداخل 

 8892 التلفزيون, االسرة

 8801 التلفزيون, االصالة الجزائرية 

 التلفزيون, الرقمنة 
1461

1 

 التلقي
1093

0 

االسلوبية -التلقي  
1158

7 

 التلقي الداخلي 
4219, 

4221 

 7271 التلقي و التأويل

 8991 التلقي و الجمهور

 التلقي و القراءة//المقامات//بديع الزمان الهمذاني 
1343

8 

 التلقي, الصحافة المكتوبة 
1287

3 

 9461 /التلوث//حماية البيئة//قضايا البيئة//منظورإسالمي

السردي//المركزيات الثقافية//النقد العربي//النقد الثقافي//الخطاب و النصالتمثيل  // 4218 

 التمويل 
1127

0 

األفعال المتعدية -التعجب-البدل-التوكيد -النعت-التابع-المجزوم-اإلضافة-التميز-اللغة العربية-التميز  4977 

 4291 التنازع

 التناص

4220, 

6188, 

1120

7, 

1279

5 

 التناص

8978, 

1134

0, 

1194

9, 

1419

5 

 التناص األسطوري
1419

5 

 6247 التناص الشعري

راسيني األعرج  -التناص  
1217

7 

 التناص// آسيا جبار// الخطاب السردي
1247

8 



 التناص// الخطاب الشعري 
1438

2 

 7517 التناص//النقاد العرب//الشعر السعودي//الخطاب الشعري 

النص//فهم النص//نماذج من شعر و نثرالتناص//بنية  // 
1381

6 

 6890 //التناص//مسرحيات سعد هللا و نوس//االنتاج المسرحي

 التنشئة اإلجتماعية// البرامج التلفزيونية// الطفل// العنف
1298

4 

الحسية//التفاعلية//النمذجة//الذكاءالتنشئة اإلجتماعية//التربية   
1332

4 

 9595 التنصير, جريدة الخبر والشعب 

 التنظير 
1423

0 

 9731 //التنظير المعجمي// اللسانيات المعاصرة

 8877 التنظيم الرسمي//دوره

 8896 /الـتنظـيم القانوني//حرية اإلعالم//التعددية السياسية

التنظيم//الدعوة//الثورة//الخالفة//ابي العباس//ابي جعفر//المهدي//السياسة العامة//هارون  
 الرشيد//محمد األمين//المامون//المعتصم//المتوكل

5997 

 التنمية 
1386

0 

 6819 //التنمية اإلسالمية//الفكر التنموي//إبن خلدون

 التنمية السياحية

1250

3, 

1421

0 

اللغويةالتنمية   4512 

 6160 التنمية اللغوية// اللغة 

 التنوير الروائي
1157

0 

البديع -التوازي  6524 

 التواصل األسري, اإلنحراف 
1122

8 

 8047 /التواصل اللساني//التعبير//الكفاية التواصلية//المحاورة

 5231 //التواصل//التقنية

 4167 التوافق النفسي

تدوين // الصدر // الصدق //تحريم الظلم //حفظ السر التوبة // الحديث // جمع و   7724 

 9364 //التوثيق العلمي//النشر العلمي//اساليب البحث

 6408 //التوثيق

 التوجيه التربوي//اإلشراف//االدارة المدرسية
6747, 

6748 

 7787 //التوجيه التربوي//التوجيه المهني

التربوي//المهني//اختيار المهنةالتوجيه  // 4365 

 4420 /التوجيه التربوي/التدريس/التعلم/التربية



 التوجيه المدرسي 
1068

4 

 التوجيه المدرسي//االليات و التقنيات//دراسة استطالعية 
1186

7 

 6098 التوحد//الطب النفسي//طرق التعليم

اإلبداع  -التوحيد   5465 

 7527 //التوحيد//الحوار//التعديل السلوكي

 //التوحيد//عقيدة األمة//إله واحد//انحراف الكهنة

1329

1, 

1329

2 

 6739 التوسع//سيبويه 

 9073 //التوظيف الفني//الشعر//القصة العربية القديمة

 التوليد
1318

2 

 5464 التوليد اللغوي// الزمن اللغوي// االمن اللغوي

المعجمي// التسمية الجزئيالتوليد  // 
1057

8 

التاثير  -التيارات االدبية  
1252

8 

 الثراث الثقافي 
1383

2 

 **الثعالبي//حياته// الجواهر الحسان//تفسير القران
1012

9 

 الثقافة 

7153, 

7389, 

1391

2 

 الثقافة 
1187

9 

األدب//الواقع//الرؤية//الليبيرالية//الثقافة  // 7874 

 6663 الثقافة اإلسالمية

الحياة المعاصرة  -الفلسفة اإلسالمية  - الثقافة اإلسالمية  9949 

 6664 الثقافة اإلسالمية // تاريخ // قبل الهجرة النبوية

هـ  90هـ //  36الثقافة اإلسالمية // تاريخ //  6660 

هـ  302هـ //  191تاريخ  الثقافة اإلسالمية //  6662 

هـجري  91الثقافة اإلسالمية // تاريخ   6661 *هـ 190 //

 الثقافة األمازيغية//القيم الروحية 
1504

9 

 الثقافة السياسية 
1328

8 

العولمة  -الثقافة العربية   5583 

 الثقافة العربية//الثقافة السورية 
1502

3 



الجاهلي//الشعر العربي//الشعر الجاهلي الثقافة و الشعر//العصر   5657 

 8497 الثقافة//االعالم الثقافي 

 9501 الثقافة//المستشرقين االلمان

 8265 الثقافةاإلسالمية

 4822 الثالثي الصحيح// الخماسي// النوادر

 4823 الثنائي الصحيح //الثنائي الملحق// الثنائي المعتل 

المتغايرة// دالئل اإلعجاز: كتاب// الجرجانيالثنائيات  // 
1021

3 

 7605 الثنائيات// اللغة العربية//عصر العولمة

 6985 الثورة

 الثورة التحريرية : نصوص شعرية
1013

4 

 9199 الثورة الجزائرية 

 7629 الثورة الجزائرية : فرانز فانون

 // الثورة الجزائرية//الصحافة الدولية
1140

9 

 //الثورة الجزائرية//الصحافة الدولية
1141

0 

 //الثورة الجزائرية//القصيدة//الشعر السوري
1104

3 

 //الثورة الجزائرية//المدرسة//اللغة العربية//يوم الطالب//تكريم//أناشيد وطنية
1099

8 

الشاملة//التنمية//السياسة  الثورة المعرفية//التعليم العالي//تحديات المستقبل//إدارة الجودة 
 التعليمية//البنية اإلجتماعية//البحث التربوي 

8038 

 الثورة و الشعر
7549, 

1378

2 

 7243 الجاحظ و الحالج و التوحيدي

 //الجاحظ
6308, 

6309 

 5285 الجاحظ//البخالء

 الجالية الفلسطينية
1130

9 

الحريات األكاديمية -حرية البحث -الجامعات  4189 

 5722 الجامعات//التعليم العالي//التعلم//التربية

 7153 -الجامعة

 8014 //الجامعة العربية

 //الجامعة// النقابة الطالبية
1461

2 

الجذوروالقضايا المهنية//المبادئ والطرق السايكومترية//تصحيح االختبارات//التحصيلية و 
دراكيةالقياسية//الشفهية//األدائية//القدرة//اإلضطرابات اإل  

7950, 

7951 

 /الجرائد الجزائرية//الوعي السياسي
1248

2 



 الجريمة و العقاب//رواية 
1025

4 

الجريمة// حكاية بال بداية و ال نهاية//الكرنك// الحب تحت المطر // حكايات حارتنا // قلب الليل 
حضرة المحترم //  

1387

6 

 الجزائر 
1066

4 

األدب المعاصر  -الوالء فترة  -قبل االسالم  -الجزائر   6677 

 8748 الجزائر // العمال // فرنسا 

 4299 الجزائر : مسرحية 

 8627 الجزائر جغرافيا//العصر الحجري//البربر//الفينيقيين//عهد قرطاجنوة والبربر//الرومان//الفندال 

 //الجزائر
1101

8 

الروماني//احتالل الوندال//احتالل بيزنطي//الفتح اإلسالمي//الحكم الجزائر//العهد الفينيقي//احتالل 
 التركي//اإلحتالل الفرنسي//المقاومات الشعبية//التحرر 

1304

5 

 الجزائر؛ منطلقات؛ افاق
1107

6 

 الجزيرة العربية// المجتمعات// التطور اللغوي
1146

4 

الكتابة-الشعرية -الجسد  5504 

 4860 الجغرافيا

االثار, المعالم الجلفة,   
1169

3 

 الجلفة// أوالد نايل
1072

1 

 8466 الجلفة//أصالة 

 9701 //الجماعات المحلية// االتصال

 9480 الجمال// القرآن الكريم

 9134 *الجمال//علم // المعرفة الجمالية

النسق//التعريض//التجريد//حسن البيانالجمع//االشارة//التقسيم//المماثلة//حسن  / 5615 

 5099 الجمل 

 //الجمل التي لها محل من اإلعراب/سورة الفتح
1190

6 

 //الجمل الفرعية//سيبويه//تشومسكي: النظرية التوليدية
1208

9 

الخبر -المبتدأ -الجملة اإلسمية  7483 

 //الجملة اإلسمية: داللة//القرآن
1216

9 

اإلنشائية: تركيبالجملة  // 
1308

6 

 الجملة الشعرية//القصيد الجديد//األسلوب اإليقاعي
1443

3 

 الجملة العربية
4407, 

6197, 

6199 



 6195 /الجملة العربية// األفعال

 الجملة العربية// الشعر القديم 
1214

7 

 6196 /الجملة العربية// النحو

العربية//اإلسناد//المبتدأ//الخبر//الفعل//الفاعلالجملة  / 4618 

 الجملة العربية//الكالم 
1191

8 

األسلوبية -الجملة الفعلية  
1244

9 

 5779 الجملة الفعلية المنفية//شعر المتنبي

 5756 الجملة الفعلية// الجملة اإلستفهامية و المؤكدة// شعر المتنبي 

النحو// اإلعرابالجملة الفعلية//  // 6606 

 6605 //الجملة الفعلية//ابن الشجري: مؤلفات//دراسة تطبيقية

 //الجملة القرآنية//المفهوم اإلشاري
4735, 

4736 

الجملة المستقبلية -الجملة الحالية -الجملة الماضية  7572 

 9117 الجملة الندائية// القرآن الكريم// اللغة العربية 

الوصفية/شعر أبي نواسالجملة  / 8937 

 9014 //الجملة الوظيفية//القرآن الكريم

 9018 //الجملة// القرآن الكريم

 //الجملة// النحو العربي
1166

3 

 6312 الجملة//اللغة العربية//المنهج التوليدي//التحويلي 

 9859 /الجملة//سورة البقرة// خصائص الجملة

 //الجناس
1003

7 

متاهة//رواية الجنرال في   
1376

3 

 6807 الجهاد 

 8002 //الجهاد

 9049 الجهاد// اإلسالم 

 7699 الجهاد// الشريعة اإلسالمية

 الجهزالنطقي
1111

8 

 6374 الجوامع//الهوامع 

 9428 الجواهر الحسان//أولياء تلمسان//شعر//موشحات 

 5335 الجواهري : حياته و آثاره 

 5793 الجواهري : سيرة 

 9277 الجواهري: دارسة سيرة 

 5167 الجودة

 الجودة الشاملة//المؤسسات التربوية//االعتماد األكاديمي 
1001

9, 



1002

1 

 الجودة//التعليم//دراسات تطبيقية//االعتماد األكاديمي//الجامعات العربية 
1384

9 

الفضاء الروائي -النص األدبي -الجيوبوليتكا  
1380

8 

 /الحاديث//اآلثار//البيوع//الطب
8364, 

8365 

 8370 //الحاديث//اآلثار//الفهارس

 //الحارس// القصة
1352

6 

 الحاسبات اإللكترونية

9232, 

1132

2, 

1479

4 

قاعدة بيانات  -األنترنيت  -الحاسبات اإللكترونية   
1291

8 

لغة الباسكال   -برامج  -الحاسبات اإللكترونية   
1362

7 

النسخ واللصق -إستعمال البرنامج  -برنامج الكتابة  -برامج النوافذ   -برمجة  -الحاسبات اإللكترونية   
1105

0 

بيسك   -برمجة  -الحاسبات اإللكترونية   7811 

فورتران -بيسك   -برمجة  -الحاسبات اإللكترونية   7810 

77فورتران   -برمجة  -الحاسبات اإللكترونية   
1288

8 

لغة بيسك   -برمجة  -إللكترونية الحاسبات ا  
1449

8 

قواعد بيانات  -الحاسبات اإللكترونية   7108 

قواعدالبيانات  -الحاسبات اإللكترونية   7109 

باسكال  -لغات  -الحاسبات االلكترونية   9091 

دوائر  -الذاكرة  -البرمجة  -البرامج  -الشفرات  -أوامر التشغيل  -متتاليات   -الحاسبات اإللكترونية 
 الربط

1512

0 

 6438 الحاسبات اإللكترونية، مكونات 

إتصاالت و شبكات  -برمجة  -معالجة  - الحاسبات اآللية  
1255

4 

 7116 الحاسبات الشخصية 

 الحاسوب

7112, 

1334

8, 

1469

3 

 //الحاسوب//التعليم االلكتروني//اللسانيات الحاسوبية
1397

7 

 9712 //الحال



الهرم//روائع//الحب   
1390

5 

 /الحب اإللهي/التجربة الصوفية/ابن الفارض
1309

2 

الحب الصوفي  -الحب العقلي -الحب الطبيعي  
1143

3 

 9919 الحب//الحياة الفكرية//الحياة الروحية//اإلسالم

 الحبسة الكالمية
1111

8 

 7968 الحبيب العائد//قصة 

 5625 الحج// العمرة

الجدلي//التراث اليوناني//الجدلية األرسطية//التراث العربي//المناظرة األدبيةالحجاج   5140 

 5840 الحجاج في الشعر//بنية الحجاج//العالقات الحجاجية 

 الحجاج و البالغة 
1318

0 

 //الحجاج

6223, 

6450, 

1127

5 

 9394 الحجاج// السياق// الغرب والعرب

الكريم//التركيب//الصورة الحجاج//القرآن   
1167

7 

القرن الرابع الهجري  -القرن الثاني و الثالث الهجري  -الشعر المحدث  -الحداثة   4501 

الشعر العربي  -األدب العربي -الحداثة  
1134

3 

 9761 //الحداثة األدبية//خليل جبران

التلقي -المبدع -التناص -الشعرية -النحو -األسلوب -الحداثة  
1219

7 

 4648 الحداثة الشعرية 

 الحداثة الشعرية 
1079

2 

 9597 //الحداثة الشعرية//التواصل//اإليقاع عند شعر نزار//لغة الشعر

 الحداثة الشعرية//الحداثة في شعر حمادي
1090

2 

 6722 الحداثة الشعرية//النص الشعري//القصيدة العربية

 الحداثة العربية
7243, 

1290

9 

 الحداثة النقدية
1159

5 

 الحداثة و الحداثيين
1320

5 

 4288 الحداثة// المعجم// الشعر العربي// أدونيس



 الحداثة//التربية//التعليم//البلدان العربية 
1203

7 

 الحداثة//الخطاب 
1144

9 

 4668 //الحداثة//المجتمع العربي//القيم//الفكر//الفن

 الحداثة//دراسات و مقاالت 
1472

1 

 الحداثة//ما بعد الحداثة//التقنية
1093

4 

 الحداثة//ماركس//فوكو
1093

5 

 6807 الحدود 

 الحدود الشرعية//الدين اإلسالمي
7427, 

7431 

 //الحديب النبوي//أدب الحديث
7914, 

7915 

السيدة عائشة رضى هللا عليها -السنة  -النقد الخارجي  -النقد الداخلي  -الحديث   
6094, 

6095 

 الحديث // األسماء // الكنى // األلقاب // األنساب 
5541, 

5542 

 7796 //الحديث // الدين اإلسالمي

 5543 الحديث // رواة 

 الحديث // رواة المراسيل 
6771, 

6772 

 5545 .الحديث // رواة

 5544 /الحديث // رواة

 4251 الحديث // شرح

 5266 الحديث : شرح و تفسير 

 الحديث الشريف

1069

8, 

1069

9, 

1070

0, 

1070

1, 

1070

2, 

1070

3, 

1070

4, 

1070

5, 

1070

6, 



1070

7, 

1070

8, 

1070

9, 

1071

0, 

1071

1, 

1071

2, 

1071

3, 

1071

4, 

1071

5, 

1071

6, 

1071

7, 

1071

8 

 الحديث الشريف : تفسير
1048

1 

 9433 الحديث الشريف// اإلستشهاد// المعاجم العربية 

ين اإلسالمالحديث القدسي//د // 
1269

6 

 الحديث النبوي

1204

4, 

1204

5 

 الحديث النبوي // اإلسالم // الجار // المحبة والصداقة // إختيار الزوج// اتقاء الشبهات 
5642, 

1080

5 

اإلمام الترمذي -الحديث النبوي  
7425, 

7429 

 //الحديث النبوي الشريف//دراسة لغوية//أصول العربية
9721, 

9722 

 7797 // الحديث النبوي//الصيام//الزكاة

الري -الحديث النبوي، نقد   
7424, 

7428 

 4250 الحديث// شرح // ابن األثير

 6899 الحديث//الدين اإلسالمي//النبوة

 7798 //الحديث//الغسل//الصالة

 5528 //الحديث//قصيدة غرامي صحيح//تراجم



-اللباس-األطعمة-الصيد-الحج -الجهاد-الحدود بالوصية الفتن -الهبة-التجارة -ماجة)سنن (ابن -الحديث

الزهد  -الدعاء -ألدبا  

1196

3 

 الحذف وأغراضه البالغية 
1341

7 

 8392 الحرائق الغابية

الهولندي//غاندي//الصين//البلقان//روسيا//الحرب الحرب االيطالية //الدولة العثمانية//ليبيا//االستعمار 
 العالمية الثانية//الحلف األطلسي//أمريكا 

1102

2 

نثر محمود درويش -المقالة -السالم -الحرب  
1128

1 

 9462 الحرب النفسية

 9441 الحرب على غزة// التغطية اإلعالمية

اإلسالمي//االتفاقيات الدوليةالحرب//األسرى//الفقه  // 

1414

3, 

1414

4 

 5833 الحرف اليدوية 

 8317 //الحرف و الكتابة

 //الحركات السردية//الراية الجزائرية
1006

3 

 5578 الحركة األدبية 

 //الحركة األدبية
1066

1 

الرشيد//الرسائل//المجالس األدبية الحركة األدبية//هارون الرشيد//حياة الرشيد//أدب   5579 

 الحركة اإلسالمية
1271

7 

 //الحركة الشعبية
1066

1 

الشعر  -النثر -الحركة الشعرية  
4540, 

4541 

 الحركة الوطنية الجزائرية//اإلحتالل
1100

4 

الثقافية//الثورة الجزائريةالحركة الوطنية//الثقافة العربية//المغرب العربي//المجالت  // 
1102

5 

 9318 الحركة الوطنية//ثورة أول نوفمبر

 6871 //الحركة//الحروف// الرمزية

 6697 الحرمان//التخلف//ديار المسلمين//الجوع//المرض 

 4239 الحروف 

 8316 //الحروف األمازيغية

 الحروف العربية// المعاني
5552, 

5553 

العربية//قواعد//معجمالحروف  // 8206 

 4401 //الحروف العربية: معجم// اإلعراب

 الحروف//الفعل//االسم//النحو العربي//الجملة//األساليب النحوية
1197

3 



 7636 //الحروف//اللغة العربية//الكتابة//الترتيب األلفبائي

 /الحروف//النواسخ//حروف الجزم//االحرف الناصية 
1343

3 

اني//الكتابةالحروف: مع // 
1063

1 

 الحريري: مقامات في األدب
5508, 

5509 

لغة -لغات  -الحسابات اإللكترونية   C 
1351

9 

 الحسن//القبح// العبادة// الهمزة//األسماء 
4247, 

4248 

 الحصة التلفزيونية// المرأة الصحفية// الخمار 
1076

7 

 6270 الحضارات القديمة؛ البتراء

 الحضارة 
1194

3 

 الحضارة // تاريخ 
1459

4 

 الحضارة االسالمية : موسوعة 

4626, 

4627, 

7889, 

7890, 

7891, 

7892, 

7893, 

7894, 

7895, 

7896, 

7897, 

7898, 

7899, 

7900, 

7901, 

7902, 

7903, 

7904, 

7905, 

7906, 

7907, 

7908, 

7909 

 4623 الحضارة اإلسالمية : موسوعة// ضحى اإلسالم 

اإلسالمية : موسوعة// ضحى اإلسالم// الحركة العلمية الحضارة   4624 

 4622 الحضارة اإلسالمية : موسوعة// فجر اإلسالم

 4628 الحضارة االسالمية : موسوعة//فهرس اآليات القرآتية 

 7094 //الحضارة اإلسالمية//األندلس//الفتح العربي



 5318 الحضارة االسالمية؛ التاريخ االسالمي

المجتمع الحديث  -الحضارات   -الحضارة اإلنسانية   5155 

 7735 الحضارة التونسية 

 الحضارة الشرقية//عصور أوروبا اإلقطاعية//األيام العصيبة 
1384

1 

ألفاظ -الحضارة العباسية  6422 

 9268 الحضارة العربية

 4191 الحضارة العربية//األزمة//أدب منيف//دراسة 

اوروبية//العربية الحضارة//االسالمية//  
1251

8 

 6736 الحضارة//القوانين//القرآن//النتيجة 

 4625 الحضارةاالسالمية : موسوعة//البيئة االجتماعية

 8437 الحقوق الفردية؛ حرية التعبير؛ اإلتصال؛ الجزائر 

 7918 //الحقول الداللية 

 //الحقول الداللية//قراءة القرآن

1211

0, 

1211

1 

 الحكاية
1284

0 

معجم  -الحكاية الشعبية  
1372

4 

 //الحكاية//القصة//البنية الزمانية//البنية المكانية
1283

8 

 6763 //الحكاية//شعراء و حكايات//الحكاية الشعبية

 6018 //الحكاية//كليلة و دمنة

 الحكاية//مرداد 
1478

5 

 الحكم
1260

7 

 9305 //الحكم النحوي// ابن جني

والسياسة//الرسول صلى هللا عليه وسلم//الشورى//الحكم والسياسة//الحريات والمعارضةالحكم  // 

1216

4, 

1216

5 

 6948 الحكم// المواعظ//المثل 

 8652 الحكمة

 الحكمة//شعر المتنبي//مصادر الحكمة
1112

3 

 7644 الحلل الحريرية//المقامات 

 7642 الحلل الحريرية//المقامات//التحقيق

المدنية//نشأتها// وظائفها  الحماية  4660 

 //الحمل على اللفظ// القرآن الكريم 
1249

4 



 //الحمالت اإلعالمية//التوعية الصحية
1024

5 

 الحملة الفرنسية//مرابطون و ثوار//اللجنة اإلفريقية//الحياة الثقافية//اإلقتصادية 
1100

6 

 5188 الحوار الثقافي 

الحضارات//مجمع إسالمي//حوار األديانالحوار//صدام   // 
1356

0 

الشاعر  -الحوارالنقدي   
1255

3 

 الحواسيب
1338

7 

 6157 الحواسيب//تكنولوجيا المعلومات//االنترنيت 

 الحياة االجتماعية؛ الدينية؛ قسنطينة
1430

2 

الشعر اإلسالمي  -النثر اإلسالمي -القرآن الكريم-الحياة األدبية  
1143

5 

 //الحياة اإلساالمية//العقائد//الرساالت
8593, 

8595 

 //الحياة اإلسالمية//المعامالت اإلقتصادية واالجتماعية
8594, 

8596 

 8763 الحياة البدوية//الرواية الشفهية//الهاللية الجزائرية 

 7643 //الحياة الثقافية//أبي راس//التحقيق

 9002 الحياة الجاهلية 

السياسية و األدبية//الشعر و الشعراء//القصيدة الحفصية الحياة   8012 

 6687 //الحياة السياسية و الثقافية

 7051 //الحياة الفكرية//المدينة المنورة

علم البديع-ثقافة و شعر-الشام،الصفدي-مصر،الحياة الفكرية-الحياة الفكرية  
1051

5 

 الحياة، صورة
1210

8 

شخصية//اإلسالمالحيل//أحوال  // 
4566, 

4567 

 الحيوان : قصة 
1268

7 

 الخبر التلفزيوني// القيم االخبارية// القنوات التلفزيونية 
1424

7 

الخطاب  -القصة -ابن حزم -طوق الحمامة -الخبر  
1222

3 

 8816 الخبز واإلدام//رواية 

 8881 //الختل

 الخجل//االدمان//االكتئاب//الوسواس//الخوف//الفصام//الزهو//األلم//القلق//النوم//المرض
1509

6 

الخدمة االجتماعية في المجال العمالي, الخدمة االجتماعية في المجال رعاية الطفولة, الخدمة  
 االجتماعية في المجال الطبي, الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين

1160

0 



دمة االجتماعية: مفاهيم, تعاريف, طرق الخدمة االجتماعية: طريقة خدمة الفرد, طريقة خدمة  الخ
الجماعة, طريقة خدمة تنظيم المجتمع, مجاالت الخدمة االجتماعية: الخدمة االجتماعية في المجال  
 المدرسي, الخدمة االجتماعية في مجال الشباب

1160

0 

 //الخصائص األسلوبية
1066

9 

الجسمية//الخصائص الشخصية//الخصائص االجتماعية//الخصائص اللغوية//الخصائص  الخصائص
 /المهنية

1450

4 

 //الخصائص اللغوية
1066

9 

 8417 الخصائص// اللغة العربية//النحو//البناء//اإلعراب 

 الخط العربي // تاريخ الهمزة العربية
1197

9 

 6941 //الخط العربي// القراءات

العربي//الكتابة//النصوص العربيةالخط   7180 

 الخط العربي//تاريخ//ابن البواب
1467

0 

 5611 //الخط العربي: الصعوبات اإلمالئية

 الخطاب
1217

8 

 4467 الخطاب األدبي

الجزائر -الخطاب االدبي  9261 

 //الخطاب األدبي//اللغة//األسلوب الداللي//نزار القباني
1105

3 

األدبي//النص الخطاب   
1136

3 

 4582 //الخطاب األدبي: دراسة لغوية

 //الخطاب اإلسالمي//الخطاب القرآني//شبكة المعلومات//اإلعالم الصهيوني
6173, 

6174 

 4424 الخطاب اإلشهاري

 7938 //الخطاب األصولي

 //الخطاب البصري
1328

0 

 7137 //الخطاب البالغي

التاريخي//تاريخ الحكاية//الرواية التاريخيةالخطاب   4771 

التأويل -الخطاب  4463 

القارىء -النقد -التلقي -الخطاب  4362 

 //الخطاب الحجاجي//انواعه وخصائصه// كتاب المساكين
1407

7 

 /الخطاب الديداكتيكي/التدريس
1371

7 

العولمة -الخطاب الديني  7124 

العباسي//العصر العباسي الخطاب الديني// الشعر   
1496

7 



الخطاب الديني//اإلسالم//التطرف//السلفية//حرية المرأة//حرية الفكر//الردة//النهضة  
 //اإلسالمية//الدعوة والداعية

7103, 

7104 

 6775 الخطاب الروائي 

التبئير  -السرد -الزمن -الخطاب الروائي  
1524

3 

السرد الخطاب الروائي//تحليل الخطاب//دراسة في   
1161

1 

 6445 الخطاب السردي 

 الخطاب السياسي
1318

0 

 //الخطاب السياسي
6223, 

7937, 

8013 

 الخطاب الشعري 

4662, 

5500, 

9010, 

1411

4 

 //الخطاب الشعري العربي//الخطاب الشعري العبري
1454

4 

المراة العربية  -الخطاب الشعري  9976 

األدبي// النقد االدبي الخطاب الشعري// التحليل   

6104, 

1016

4 

 الخطاب الشعري//الشعر الحديث
1353

8 

 الخطاب الشعري//القصيدة//قراءة نقدية 
1229

2 

 //الخطاب الشعري//ديوان العشي
1145

3 

 الخطاب الصوفي 
6023, 

8293 

 7695 الخطاب العربي

 الخطاب القرآني// اإلعجاز// القصص القرآني 

1240

7, 

1240

8 

 4652 //الخطاب القرآني//التخريجات الداللية//فقه النص

 *الخطاب القرآني//الخطاب الشعري//الخطاب السردي//التحليل الصوتي//التحليل التركيبي
1089

6 

 8429 /الخطاب القرآني//السملت األسلوبية

 7326 //الخطاب اللساني

 8521 //الخطاب اللساني// إبستيمولوجيا

 الخطاب المسرحي 
1453

3 



 الخطاب النثري
6967, 

1331

9 

 4694 الخطاب النحوي

 7975 الخطاب النسوي

 الخطاب النقدي

6250, 

6855, 

1452

6 

القومية العربية -المسرح -األيديولوجيا -الخطاب النقدي  4640 

الخطاب اإلبداعي -الخطاب النقدي  6553 

ياوس//التأويل//التواصل الخطاب النقدي الغربي//التلقي عند   
1487

0 

 //الخطاب النقدي
7399, 

9354 

 8208 //الخطاب النقدي// الخطاب البالغي //التناص

 //الخطاب النقدي//المنهج النقدي
1506

5 

 5622 الخطاب النقدي//النقد العربي

 الخطاب الهرمنيوطيقي 
1080

4 

السرد -البالغة -علم النص -الخطاب  
1308

2 

 //الخطاب

1104

9, 

1499

4 

 7261 الخطاب// الشكل 

 6501 //الخطاب// اللغة:علم//اللغة:وظائف//تداولية لغوية

 5160 //الخطاب//االستعارة

 5619 الخطاب//النص 

 5624 الخطاب//بنية النص//بنية الخطاب//الخطاب الشعري 

 5471 //الخطاب: مستويات لغوية

 الخطابة 
1218

8 

المسرح -ادب الرحالت -المقامة  -الشعر -الترسل -الخطابة  6244 

 5403 الخطابة العربية، تاريخ

 6824 //الخطابة النبوية//الحجاج//حجة الوداع//القول

 //الخطابة//الثقة
1342

8 

 الخطابة//العرب
1451

5 

 /الخطابى//اإلعجاز القرآني
1150

2, 



1150

3 

األدبية//اإللقاءالخطب   
1234

2 

 الخطب المنبرية //الصالة // شهر رمضان // الجهاد 

1313

4, 

1313

5 

 6006 الخطب و المواعظ

 4574 //الخطوط العربية//خطوط الطباعة

 6856 //الخالف النحوي// التيسير النحوي

 الخالفة العباسية // موسوعة 
1116

6 

 الخالفة العثمانية 
1406

1 

 الخالفة//الفقهاء//الغزو المغولي//عين جالوت//الحروب الصليبية 
1517

4 

 //الخالفة//علي بن أبي طالب//أبي بكر الصديق//عثمان بن عفان//طلحة//الزبير//موقعة صفين
1250

4 

 الخالفة؛ دار المملكة
1179

6 

 6653 الخلفاء//احداث متفرقة

ابن ماجد -الفلكيالمالح  -السياسة البرتغالية -الخليج العربي  6933 

 الخميني // صدام //صراع خاسر 
1427

7 

 الخنساء
1321

0 

 7092 الخوارج 

 الخيال 
1279

7 

 8290 //الدارجة الجزائرية: لغة عربية//بني فتح: لهجة

 الدخر األسني 
1335

3 

 7326 //الدخيرة اللغوية

التدريس//التقويمالدراسات االجتماعية//مناهج//طرق   
1474

1 

 الدراسات األدبية 
1247

5 

 الدراسات األدبية//األدب االسباني//األدب العربي//دراسة مقارنة 
1343

7 

 الدراسات األسلوبية//األسلوبية األدبية//النقد األدبي
1142

6 

كتاب الشعر -األدب القصصي -المفرد العربي -الدراسات التطبيقة  
1116

0 



 //الدراسات العربية//أوربا
1315

1 

 الدراسات اللغوية// المستشرقون//اللغة العربية
1262

8 

 الدراسات المستقبلية//مبادىء//أسس//األهمية//أسلوب دلفاي//صفات و مميزات//أسلوب السيناريو 
1189

8 

 الدراسات النحوية المعاصرة
1158

6 

 9373 الدراسة 

 الدراسة التحقيقية
1369

1 

 الدراسة التناصية 
1369

1 

 4768 الدراما التركية, سلوك المراهق 

 الدراما التلفزيونية
1448

0 

 الدراما و النص 
1453

3 

 //الدراما
1230

7 

 الدراما//التأليف//نقد//الكتابة الدرامية
1161

3 

 الدرس الصوتي
1405

9 

 6014 //الدرس الصوتي// أبي عمرو الداني

العرب الدرس الصوتي//   5143 

 الدرك الوطني// العقيد أحمد بن شريف
1067

4 

 الدستور, التعديل, الصحافة اليومية
1049

8 

 الدعابة//روسيا//المانيا//الوم ا//فرنسا//اسرائيل//الفكاهة السفردية 
1356

1 

 7126 //الدعاة

 5740 الدعوة اإلسالمية // أهل السنة واإلمامية

السنة واإلماميةالدعوة اإلسالمية // أهل   / 5739 

 6175 الدعوة اإلسالمية : معجم

 //الدعوة اإلسالمية

1451

7, 

1451

8 

 7127 الدعوة اإلسالمية//الجحود//التطرف

 // الدفاع: أنواعه // العمالء // الخدمة االجتماعية
1375

0 



 الدكتووراه
1142

7 

 الداللة 

4220, 

6973, 

1051

4, 

1149

9 

الحافة//الشعر العربي//الشعر الحديثالداللة   // 
1461

0 

 9291 //الداللة الحديثة//الداللة التوليدية//مدخل

 //الداللة الزمنية//الفعل
1516

0 

 الداللة الشعرية 
1443

5 

 7020 //الداللة الصوتية// االصوات// اللغة العربية

 //الداللة المشتركة
1221

6 

العامية// الفصاحة الداللة المعجمية//   5323 

 5324 //الداللة المعجمية// تطور الداللة

 9010 الداللة في الخطاب 

 //الداللة
6133, 

1134

4 

 6170 //الداللة// الجرجاني: لغوي

 الداللة// اللفظ// العرب 
1249

0 

 9603 الداللة// النحو 

 الداللة//أفعال الحركة//المناهج الحديثة
1009

1 

 الداللة//المعجم العربي 
5358, 

1286

9 

 الداللة//النظريات الحديثة 
1395

2 

 5148 /الداللة//علم// النظريات الحديثة

 //الداللة:علم//المعاني
1357

8 

 //الداللةالعربية//علم اللغة
1209

8 

 //الدموع السوداء//شعر
1392

1 

 8614 //الدولة العامرية//الشعر

العثمانية//االقتصاد//المجتمع//الخرائط//الجداول الدولة    7955 



 الدولة الفاطمية؛ الدور السياسي ؛ الدور الحضاري 
1014

8 

 الدولة//االديولوجية//النمط الراسمالي//التحول//ما قبل 
1362

6 

 7468 //الديانات

 5575 الديانات// الصوفية// علم الساعة 

 5601 //الديانات//المسيحية//اليهودية//الهندوسية//البوذية

 الديكور//التعليم العالي 
1221

3 

 //الديمقراطية
1192

1 

 الدين 

4883, 

5173, 

5174, 

7309, 

7862, 

1117

7, 

1436

8, 

1436

9 

 الدين األخالق 
1206

7 

 الدين اإلسالمي
8376, 

1466

2 

اإلسالمي//البيان//التبيين//تجويد القرآنالدين  // 
1501

7 

 //الدين اإلسالمي//الفقه//رد المطاعن
1027

1 

 الدين اإلسالمي، المستقبل
1333

2 

 الدين و السياسة 
1155

0 

 //الدين و العلم 
1205

6 

 //الدين//المعامالت اإلجتماعية//تربوية أخالقية

1174

7, 

1175

6 

 5714 //الدين//اليهودية//المسيحية

 الذاكرة//التاريخ//الباحث//خبرة التاريخ
1360

1 

 /الذكاء //ذكاء الطفل المدرسي//الذكاء العاطفي//الذكاء واإلبداع
1260

9 



 الذكاء البشري//الذكاء الوجداني//العواطف المشاعر اإلجابية والسلبية
1473

4 

 9311 //الذكاء//القدرات العقلية//التعلم

القرن الخامس الهجري -الذوق األدبي  
1157

1 

 الذوق الجمالي 
1422

8 

 /الراديكالية
1271

7 

 6775 الراوي 

 7195 الراوي 

 الرأي العام, اإلعالم 
1009

3 

 الراي العام, الشروق اليومي 
1240

0 

المميزة//عوامل تكوين راي العام المسلمالراي العام//اصوله العلمية//الراي العام فى االسالم//السمات   
1201

6 

 7289 الربا

 الربا// القرآن// السنة 

1444

2, 

1444

4 

 //الرباعيات القديمة//الرباعيات الحديثة//الشعر
1220

5 

 5149 //الربط: قواعد// الربط: نظريات لغوية

 8405 الربيع العربي

 الرثاء
1321

0 

العربيالشعر  -الحماسة-الرثاء  7420 

 الرجز//القصيدة//العصر األموي

1254

6, 

1254

7 

 الرجل العجوز//قصة عالمية 
1315

3 

 9274 الرحلة// الوصايا// االسلوبية// التاثر//التاثير 

 الرحلة//ابن بطوطة 
8401, 

8402 

 4271 الرحلة//ابن جبير 

 8559 الرحلة//القصة 

الناسخ والمنسوخ // الزكاة // الحج //عدة المطلقة // الشافعيالرسالة // الصالة على النبي //   6397 

 5685 //الرسالة الجامعية//البحث//البيانات

 5810 //الرسالة الجامعية//التقارير//المشروع//اإللقاء//التقديم



 الرسائل : الفقه 
5321, 

5322 

 الرسائل : اللغة 
5321, 

5322, 

5534 

األدبية//العصر المملوكيالرسائل   
1276

8 

 الرسائل السياسية 
1318

0 

 الرسائل العلمية 
1394

6 

 9373 الرسائل و التقارير المدرسية 

 7239 /الرسائل/األطروحات

 6651 //الرسل// الملوك //الطبري

 الرسم الكاريكاتوري
1484

4 

 الرسول، قبسات

1333

5, 

1333

6 

الوظيفي//اآلداء الوظيفيالرضا  / 8257 

 الرضا الوظيفي//التربية//التعلم//علم النفس التربوي
6425, 

6426 

 8981 الرعاية االسرية

 6406 الرق؛ الرقيق؛ العصور القديمة 

 9771 الرقابة على الصحافة االلكترونية

 الرقصات الشعبية
1097

5 

 6023 الرمز الصوفي 

معجم الرموز االسالمية :   
1131

6 

 9331 الروايات العربية// النقد األدبي//الولي الطاهر 

 9450 /الروايات العربية//األسلوب األدبي

 الروايات العربية//النقد األدبي//التحليل األدبي//العصر الحديث
1343

9 

 الروايات العربية//النقد األدبي//العصر الحديث
1418

2 

 الرواية 

4659, 

6775, 

1163

5 

 الرواية 

4951, 

5437, 

5985, 

6037, 



6784, 

6883, 

7185, 

7879, 

7986, 

8412, 

8909, 

9034, 

9336, 

1002

7, 

1052

0, 

1060

2, 

1060

3, 

1089

0, 

1117

6, 

1140

7, 

1152

9, 

1276

4, 

1279

1, 

1330

5, 

1375

5, 

1378

0, 

1463

5, 

1465

9, 

1510

6 

الحبكة -البناء  -السرد  -الرواية   
1498

6 

دانة سيدي وح -الرواية   
1189

4 

 9817 الرواية : المغرب العربي

 9817 الرواية : فرنسا 

إفريقيا -الرواية  
1361

8 



 الرواية التاريخية 
1373

9 

 الرواية التاريخية 
1512

6 

 الرواية الجديدة
1009

6 

 8679 //الرواية الجزائر//بنية السرد//أنماط السرد//لغة السرد 

 الرواية الجزائرية 

8383, 

8622, 

1168

5 

 //الرواية الجزائرية//األمثال الشعبية
1110

5 

 9046 الرواية الجزائرية//التعدد الغوي 

 الرواية الجزائرية//الخطاب الروائي//التناص التراثي
1110

4 

 الرواية الجزائرية//السرد العجائبي//الخطاب العجائبي
1251

2 

الرواية//دراسة سوسيونقدية//الكتابة الروائيةالرواية الجزائرية//كتابة   9288 

 7324 //الرواية الجزائرية/الخطاب الروائي//السرد 

الروائيون  -الرواية  
1528

5 

 //الرواية السياسية
1499

7 

 8762 //الرواية الشفهية//الرواية الهاللية//دراسة 

 الرواية العربي//بنية الرواية 
1227

2 

العربية الرواية   

4544, 

4558, 

5534, 

6003, 

6026, 

6445, 

7509, 

7598, 

8797, 

9095, 

9346, 

9566, 

9817, 

1009

6, 

1016

2, 

1157

0, 

1201



0, 

1217

8, 

1219

0, 

1314

7, 

1413

1, 

1413

2, 

1451

9, 

1523

4 

السرديات  -الرواية العربية   
1159

0 

الواقعية اإلشتراكية -الواقعية النقدية  -الرواية العربية   8064 

العوالم الخارجية -المدينة  -القرية -يوسف إدريس  -الرواية العربية   
1087

1 

 /الرواية العربية الحديثة
1141

6 

الزمن  -الرواية العربية  7706 

المترجمة  -الرواية العربية  
1131

9 

 /الرواية العربية
1048

0 

 //الرواية العربية
5043, 

1015

3 

 الرواية العربية// قضايا 
1212

4 

 الرواية العربية// نقد 
1307

7 

 الرواية العربية//اإلبداع//التلقي//النقد
1483

8 

 الرواية العربية//األدب العربي
7963, 

9451 

 الرواية العربية//األصالة و التغريب//روايات حيدر حيدر 
1437

1 

الشعبي//الحكاية الخرافية الجزائرية الرواية العربية//البطل//القصة الشعبية//األدب   8812 

 7242 الرواية العربية//التأويل//التحليل 

 //الرواية العربية//التحليل االدبي//االدباء العرب
1509

0 

 8919 //الرواية العربية//الجسد الروائي

 6468 الرواية العربية//الخطاب//الرواية التاريخية 



العربية//الذاكرة و الجسد الرواية   4804 

 الرواية العربية//الرواية الجزائرية
1293

8 

 *الرواية العربية//الرواية الفرانكفونية
1301

1 

 6444 الرواية العربية//الرواية المعاصرة

 الرواية العربية//النص الروائي//التقعير النصي
1097

0 

 الرواية العربية//النقد األدبي
9438, 

1473

8 

 //الرواية العربية//النقد األدبي//األدب المقارن
1344

1 

 4586 الرواية العربية//النقد العربي//التصنيف

 الرواية العربية//دراسة 
1290

7 

 الرواية العربية//شعرية الفضاء
1472

2 

 الرواية العربية//نشأة الرواية 
1330

3 

 9817 الرواية الفرنسية 

المعاصرة//أدب فرنسي//روائيين فرنسيينالرواية الفرنسية  // 
1311

2 

اللغة  -الرواية  4210 

 //الرواية اللغوية
1464

7 

الشعر -المسرح العربي -الرواية  5440 

 الرواية المصرية : تاريخ 
1499

5 

 8764 الرواية المغاربية//دراسةالرواية//آليات القراءة

النقدي//الفضاء الروائيالرواية النسائية//الخطاب  // 
1369

2 

 7920 //الرواية

 الرواية// التاريخ 
1015

4 

 7582 الرواية// الشاعر 

 الرواية//ابن الفقير

4806, 

6181, 

7247, 

8086, 

8634, 

8639, 

9718, 

1004

8, 



1007

0, 

1007

9, 

1029

4, 

1029

8, 

1104

4, 

1104

5, 

1120

8, 

1303

9, 

1327

9, 

1336

9, 

1375

1, 

1420

3, 

1462

1 

 الرواية//آخر موسم للعنب
1188

8 

 8737 الرواية//اإلراثة 

 الرواية//األرض و الدم 
1303

8 

 الرواية//األمير الصغير
1092

1 

 الرواية//البخيل
1462

0 

 الرواية//البنية و الداللة 
1415

9 

 الرواية//الحريق
1029

1 

 الرواية//الدروب الشاقة 
1304

0 

 //الرواية//الذئاب و الحمالن
1110

3 

 الرواية//الرحلة الثامنة للسندباد 
1108

5 

 الرواية//الشيخ و البحر 
1495

1 



 الرواية//الغريب

1346

0, 

1346

1 

 8734 الرواية//ألف و عام من الحنين 

 9907 الرواية//القريبة كاف

 4559 الرواية//المدينة//القمع//الهزيمة//العرب//الغرب//المقاومة 

 الرواية//المعمار الروائي//نجيب محفوظ 
1111

4 

 7411 الرواية//النقد أدبي//األدب العربي

 الرواية//أيها الفرعون 
1009

5 

 9262 الرواية//بوابة الذكريات

 8810 الرواية//تخيالتي الشريرة

 9177 الرواية//توم سوير

 5571 الرواية//حمار الحكيم//توفيق الحكيم 

 الرواية//ذاكرة روبن
1464

8 

 الرواية//سطوح أرسول 
1028

8 

 8735 الرواية//ضربة جزاء 

 الرواية//عبد الرحمن الناصر 
1086

9 

 الرواية//غريبة الثلج و الرمال 
1029

3 

 الرواية//غفوة حواء
1029

0 

 9906 الرواية//فضل الليل على النهار

 9909 الرواية//قسمة الميت

 الرواية//قصة مدينتين
1031

2 

 الرواية//قلوب في مهب الريح
1288

9 

 الرواية//كانديد 
1315

5 

 الرواية//ليل األصول 
1104

7 

 8128 الرواية//مرتفعات ووذرنج

 8543 الرواية//معركة سطيف

الكلماتالرواية//مكر   9908 

 الرواية//نظريات
1127

1 

 الرواية//هابيل 
1029

5 



 9191 الرواية//و تشرق الشمس 

 8210 الرواية//وردة البحر 

 4236 الرواية//ياسمينة

 الرواية، نقد 
1052

9 

 الروبورتاج المصور// مدينة شرشال
1268

9 

 الروبورتاج, التسول
1356

2 

 الروبورتاج, التنمية
1170

2 

 9711 الروبورتاج, التنمية البشرية

 9384 الروبورتاج, السينوبسيس 

 8971 الروبورتاج, الصناعة التقليدية 

 6187 الروبورتاج// االعالم الصحراوي// الثورة الصحراوية 

 الروبورتاج// السياحة بالمدية// منطقة تيبحيرين 
1481

5 

 الرومانسية
1508

8 

العربية//الشعر// النثر//نصوص شعريةالرومانسية  // 
1392

6 

 //الرومانسية
1497

0 

 //الرومانسية//النقد
1414

1 

 الروماني
1165

7 

 7078 الرومنطقية العربية 

 الرؤية//المنهج//الجهل//التعقل//األمل//الرؤيا
1123

5 

 4617 الرياضيات // المصطلحات // معجم

اللغوياتالزبيدي// اإلشتقاق//   9838 

 الزراعة 
1463

9 

 7330 الزراعة // مصطلحات // قاموس

 الزكاة

6807, 

1230

5, 

1230

6 

 الزكاة و الصدقة 
1425

6 

 الزكاة// نظام
1420

8, 



1420

9 

 الزمان//السرد 
1059

5 

 7612 الزمخشري// شرح المفصل// أسماء األفعال// أسماء األصوات// الظروف// النسبة 

 7610 الزمخشري// شرح المفصل// األسماء 

 7611 الزمخشري// شرح المفصل// الحال// المستثنى// التوكيد// التوابع//الضمائر// اإلشارة 

 7614 الزمخشري// شرح المفصل// الحروف// الزيادة// اإلبدال// اإلدغام 

 7613 الزمخشري// شرح المفصل// العدد// المصدر// الزيادة// األفعال 

 7615 الزمخشري// شرح المفصل// الفهارس

 //الزمخشري: المنهج اللغوي//الكشاف//الفروق اللغوية
1021

4 

 //الزمخشري: نحوي// النحو
1245

7 

 //الزمن األخضر//الشعر
1101

6 

 9339 الزمن الجريح//شعر

 7876 /الزمن اللساني//الحساب الالمي//النمذجة

االدب العربي  -الزنادقة -الزندقة  
1010

1 

 4539 الزواج في اإلسالم 

 4526 الزواج و الطالق

 6176 الزير : سيرة

 //الستر//التقية//اإلسماعيلية
1460

4 

 الستراتيجية االتصالية في المؤسسة
1517

7 

 4887 //الستينات

 السجع 
1304

7 

 السجالت الصامتة 
1407

1 

 6275 السحر//الشعر//المدح//الفخر 

 //السراب
1387

9 

 السراب// بين القصرين // بداية و نهاية// قصر الشوق// السكرية 
1387

4 

 9739 //السراج//كتب مختارة

 السرد 

6837, 

8920, 

1159

1, 

1303

5, 



1381

1 

 6733 //السرد : في أخبار األغاني//مكونات السرد//المروي//خصائص السرد

 //السرد األدبي//األدب العربي
1306

7 

 //السرد االدبي//التحليل األدبي
1228

0 

الدراما -السرد  4270 

إلياس الخوري -الرواية العربية  -السرد  
1159

3 

 السرد الروائي

1163

5, 

1314

7 

 6926 //السرد الروائي//المنهج البنيوي

النص -الخطاب -الشفاهية -السرد  
1222

4 

العربي السرد   

7179, 

7217, 

7946, 

8407, 

1163

8 

 4217 السرد العربي : موسوعة 

المستوى اللغوي  -السرد العربي  6675 

المسكوت -المقموع -السرد العربي  9188 

نجيب محفوظ  -قضايا الذات -السرد العربي  6910 

 السرد العربي//األسطورة//تمثالت األنسنة//تمثالت الجنس 
1097

2 

العربي//السرد الشعبي//النص السرديالسرد  // 
1524

6 

 6410 السرد العربي//النص العجائبي//الحكاية

الفضاء  -المكان -السرد  4190 

 السرد النسائي 
1333

0 

النقد األدبي  -السرد  7196 

 7602 السرد عند الجاحظ//السرد عند التوحيدي//مخاتالت النص 

 السرد و الخيال 
1009

6 

الزمانية السرد و   

1059

3, 

1059

4 

 السرد و الشعر//شعر الصعاليك
1370

7 



 8514 //السرد//التاريخ الروائي//مسالك أبواب الحديد

 7560 السرد//الرواية العربية//القصة 

 6961 السرد//المخيال االدبي//الواقعية السحرية

 8621 //السرد//النقد األدبي//النص العربي//الخطاب السردي

 6036 السرد//النقد//الرواية 

 8911 //السرد//شعرية السرد

 8105 السرد، قاموس 

الرواية  -السردية  4198 

 8978 السرقات األدبيةالموشحات

 السرقات الشعرية 
1120

7 

 7580 //السريرة//البيان//دورة الفلك

جميل بثينة  -السعر العربي   
1035

6 

 9197 السكن بين األلم واألمل

 8013 //السلطة الثقافية

 5379 السلفية// منهج // العقل // الغيب // البرهان 

 8664 //السلم العروضي

 5586 السلوك

 السلوك االداري 
5227, 

5229 

 4167 السلوك العدواني 

 7712 السلوك//قياس السلوك//اساليب التعديل//مشكالت سلوكية للمعاقين 

خليل جبرانالسمات األسلوبية// جبران   8571 //األجنحة المتكسرة //

 8555 السمات األسلوبية//نزار قباني

 8149 /السمع//األذن//الصوت//النطق//الجهاز العصبي

 //السمفونية
1021

2 

 8695 السميائيات//التأويل 

التداولية  -التلفظ  -التحليل السردي  -التواصل و الداللة  -السميائية   
1360

4 

 السنة 
5556, 

8636 

إبن ماجة  -السنة   

1196

4, 

1196

5 

 السنة النبوية
1469

6 

 السنة النبوية // اإلحتجاج// الخبر // المتوتر واآلحاد
5555, 

5557 

 8395 السنة النبوية المحمدية



 السنة و البدعة 
9727, 

9728 

 8358 السنما الجزائرية 

 //السؤال والجواب: دراسة نحوية
1459

1 

الحضارة  -العرب -السود  8055 

 السياب
1290

9 

 5792 السياب : سيرة 

 السياحة الجبلية//تيكجدة 
1157

7 

 السياحة في الشريعة
1156

5 

 8925 السياحة// التنمية// والية جيجل 

 السياحة//الشريعة
1125

2 

 السيادة//الرعاية//االمبراطورية//التابعون//الحروب//األسرى//العبيد//التجارة
1293

7 

 //السياسات اللغوية
1345

0 

 السياسة 

1436

8, 

1436

9 

 6543 السياسة // قاموس 

 السياسة التعليمية //االسس النظرية//الصين 
8198, 

8200 

 8578 السياق

 السياق
1001

0 

 السياق االدبي
1282

5 

 السياق الثقافي
4219, 

4221 

 السياق في الشعر 
1282

5 

 السياق في النقد 
1282

5 

 7940 //السير الملحمية//أبعاد درامية

 5437 السيرة

األدب العربي  -التخيل -السيرة  6517 

 السيرة الذاتية 

1040

4, 

1068

3 



 5217 السيرة الذاتية//االدب العربي

 السيرة النبوية

4355, 

4358, 

4359, 

4534, 

4535, 

4536, 

4537, 

4538, 

5272, 

5273, 

5274, 

6153, 

6227, 

6228, 

6229, 

6230, 

6264, 

9931, 

1016

8, 

1399

5, 

1399

6 

غزوات الرسول(ص) -السيرة النبوية   
6138, 

6154 

 4290 السيرة النبوية // العشرة المبشرون بالجنة// ابن سعد 

// الردة // الحاضنة حليمة السعدية السيرة النبوية // حفر زمزم // التحكيم  

1180

6, 

1180

8 

 السيرة النبوية // حياة الّرسول صلى هللا عليه و سلم 
1027

4 

 السيرة النبوية // دعاء الشياطين // صاحب الحان 

1180

7, 

1180

9 

 السيرة النبوية // سيد الشهداء // مصعب بن عمير // القلب الرحيم

1180

2, 

1180

3 

النبوية // غزوة بني المصطلق // شعر في أمر الخندق السيرة   
4357, 

6263 

 السيرة النبوية //فهارس
6135, 

6152 

 السيرة النبوية : ابن هشام
4360, 

4992 



 6105 حياة محمد صلى هللا عليه وسلم  //السيرة النبوية

 4356 //السيرة النبوية//النسب الزكي

 السيرة// المأمون
1359

9 

 4435 // السيرة//أطالس//السيرة النبوية

 //السيمياء//القصة
1178

1 

 4802 السيميائيات // معجم 

 5483 السيميائيات األدبية//النص و السياق//النص السردي 

 السيميائية السردية 
1155

1 

 السيميائية السردية //السيميائية الخطابية
1360

2 

فراس//سيمياء العواطف في القصيدةالسيميائية السردية//شعر أبي   
1269

4 

 //السيميائية// اللغة العربية
1360

9 

 السيميائية//العالمة 
1526

8 

 7949 السيميائية//اللغة و اللغات//فلسفة اللغة 

 8588 *السيميائية//النقد األدبي//التحليل األدبي

 السيميائية//دراسة داللية//التراث
1410

7 

 7957 //السيميائية: اللسانيات

 9121 //السيميائية: لسانيات//اإلشارة

 7956 //السيميو لساني

نقد الشعر  -السيميولوجا  
1345

5 

 السيميولوجيا// صورة 
1415

3 

 السينما الجزائرية
1066

4 

 السينما في والية المدية
1031

5 

 //السينما//اللقطة//الفيلم//السيناريو//البنية الدرامية
1057

7 

 8794 الشابي

 //الشاذلي القسنطيني
1100

0 

 5561 //الشاهد الشعري// كتاب سيبويه//دراسة وصفية

 الشاهد الشعري//إبن هشام األنصاري
1165

5 

 8337 //الشاهد النحوي الشعري

 8255 الشباب



 الشباب//التكنولوجيا 
1468

0 

 9610 //الشبكة الذهنية//الفكرة المركزية//العصف الذهني

 4792 الشبوكي : سيرة و ترجمة

 9314 الشبوكي: سيرة 

 الشخصية 
6775, 

1302

0 

 9732 //الشخصية اإلشكالية//الرواية//خطاب مستغانمي الروائي

الشعر العربي -الشخصية التراثية  
1062

2 

التشخيص  -الشخصية المسرح   
1080

3 

 الشرطة 
1122

1 

 //الشرق اأقصى
1371

9 

 5529 //الشروق//الفكر اإلسالمي//ثقافة

 6972 الشريعة االسالمية

 الشريعة اإلسالمية

4526, 

5239, 

5240, 

1026

7, 

1351

4, 

1351

5 

 9042 الشريعة اإلسالمية // أصول الفقه // مصادر التشريع 

اإلسالميةالشريعة  // 6541 

 الشريعة االسالمية// حفظ النفس
7285, 

7286 

 8396 الشريعة النبوية المحمدية

 5369 الشريعة و اإلبتداع 

 الشريعة// الحداثة 
4200, 

4201 

 الشريعة//السلطة//العالم اإلسالمي
1065

1 

 7409 الشريف الزهار : سيرة 

 الشعر

5436, 

7153, 

7802, 

8652, 

8920, 

9056, 



1162

4, 

1261

7, 

1320

5, 

1375

5, 

1429

4, 

1429

5 

 الشعر
1326

2 

ديوان النابغة الذبياني-الشعر العربي  
1035

2 

 الشعر // عصر المماليك // موسوعة 
1116

7 

 6388 الشعر //أمراء الشعر//النثر األدبي//األدباء العباسيين 

 الشعر ،قصائد 
1058

4 

الثقافة -األدب -الشعر اإلسالمي  
1379

3 

القافية -الطباق -التشبيه -الوصف -الشعر األموي  6712 

 الشعر االندلسي
1020

9 

 الشعر األندلسي

6647, 

1274

3, 

1292

9 

 الشعر األندلسي

7960, 

1020

1, 

1317

5 

البردة -ابن زرمك -المتنبي -الشعر األندلسي  6479 

المرأة -الشعر األندلسي - 
1255

8 

األندلسي المعاصر//شعراء األندلسالشعر  // 9714 

شعر النكبات  -الشعر األندلسي  
1278

4 

 //الشعر األندلسي//الشعر المشرقي 
1526

5 

 6207 //الشعر األندلسي//اللون و األدب//الصورة الشعرية

 7412 الشعر األندلسي//النقد الثقافي// دراسة في األنساق



 الشعر األندلسي//شعراء
1386

5 

 الشعر األندلسي//عصر الموحدين//االشعراء//الموشحات
1282

7 

 //الشعر األندلسي/الشعر المهجري
1516

4 

 6985 الشعر التونسي

 الشعر الثوري الجزائري//التحليل األسلوبي
1144

0 

 *الشعر الجاهلى//العصر الجاهلي//الجملة االسمية//الجملة الفعلية//القتال الكالبي
1047

3 

الجاهلي الشعر   

4301, 

4859, 

4972, 

5493, 

1050

4, 

1086

1, 

1181

1 

القصائد السبع  -الشعر الجاهلي   
1135

8 

بني أمية -المجالس األدبية  -الخطابة  -األدب العربي القديم  -النخلة  -الشعر الجاهلي   
1118

5 

الشعر االسالمي -الشعر الجاهلي  
1177

8 

المعلقات -الشعر الجاهلي  
1470

4 

طه حسين  -الشعر الجاهلي  
1400

3 

بشر بن أبي خزيم -النابغة الذبياني  -عنترة بن شداد -الشعر الجاهلي  7887 

 *الشعر الجاهلي//ابن عقيل//التقعيد النحوي//الترادف في األدب و اللغة//اإلستهالل
1118

3 

 الشعر الجاهلي//الشعر اإلسالمي//العصر الجاهلي 
1450

3 

الجاهلي//الشعر العباسيالشعر   6714 

 7723 //الشعر الجاهلي//النقد األدبي//الشعر العربي

 5704 الشعر الجاهلي//الوصف 

 الشعر الجاهلي//دراسات 
1043

8 

 الشعر الجاهلي//رموز القوة
1475

9 

 9133 /الشعر الجاهلي/عنترة بن شداد



 الشعر الجاهلي، نقد 
1501

1 

 4956 الشعر الجزائري 

 8493 //الشعر الجزائري

 8761 الشعر الجزائري// كتاب السهو 

 //الشعر الجزائري//الشعر الجديد
1516

1 

 //الشعر الجزائري//الشعر الحديث

1350

9, 

1467

5, 

1467

6 

 //الشعر الجزائري//الشعر القديم//العصر الحديث
1412

9 

 //الشعر الجزائري//الشعر المعاصر
1378

8 

الجزائري//القصيدة الجزائرية//النقد األدبي الشعر   
1498

2 

 //الشعر الجزائري//النص المفتوح
1279

4 

 //الشعر الجزائري//شعر الثورة
1467

8 

 //الشعر الجزائري//شعر الثورة//مستويات الداللة
1317

4 

 //الشعر الجزائري//عن ثورة التحرير
1013

7 

 9007 الشعر الجزائري//منطقة بوسعادة 

 الشعر الحديث

4562, 

6027, 

1055

3 

الشعر الحر  -الشعر الحديث  5860 

الشعر المعاصر  -الشعر الحديث  
1208

8 

 4737 الشعر الحر 

 7544 الشعر الحر//في نقد الشعر 

 4261 //الشعر الحر//مسيرة الجزائر//صوت األحرار//ألغام و أنغام

الحديثالعصر  -الشعر العربي، نقد -الشعر الحر، نقد  7685 

 5892 الشعر الخليجي//القصائد 

 7474 الشعر الرومانتيكي 

 //الشعر السوري//الثورة الجزائرية//األدب الحديث
1104

2 

 4794 //الشعر السوري//الثورة



 5891 الشعر السويسري

 الشعر السياسي
1223

1 

النقد  -الشاعر -الشعر  
1307

5 

 الشعر الشعبي

1013

2, 

1013

8, 

1014

1, 

1014

4, 

1123

8, 

1476

9, 

1510

1 

األوراس -الثورة التحريرية -الشعر الشعبي  
1013

1 

 الشعر الشعبي الجزائري//التناص التراثي 
1488

8 

 6559 الشعر الشعبي العربي

 *الشعر الشعبي// الجزائر
1013

3 

 //الشعر الشعبي//الشعر الجزائري
6413, 

1013

6 

الشعبي//الشعر الجزائري//الشعر الملحونالشعر  // 
1510

0 

 9540 //الشعر الشعبي//شعر حرز هللا//بنية القصيدة

 /الشعر الشعبي/شاعر بني عامر
1239

0 

الشعراء -الشعر  6533 

الصورة اإللتفاتية -التلطف -األسلوب -الشعرية -الشعر  7622 

 الشعر الصوفي 
5480, 

9733 

 الشعر العباسي

5181, 

6835, 

9971, 

1237

1 

 الشعر العباسي//اتجاهات الشعر
1237

0 

 9576 الشعر العباسي//التكسب// اإلبداع الفكري



 //الشعر العراقي//الثورة
1104

6 

 الشعر العربي

4473, 

4562, 

4903, 

4909, 

4910, 

4911, 

4912, 

4913, 

4914, 

4915, 

4917, 

4918, 

4919, 

4920, 

4956, 

4963, 

5009, 

5046, 

5336, 

5339, 

5384, 

5385, 

5480, 

5705, 

5706, 

5719, 

5834, 

6027, 

6162, 

6219, 

6431, 

6472, 

6647, 

6671, 

6673, 

6744, 

7507, 

7861, 

8068, 

8715, 

8739, 

8800, 

8913, 

9153, 

9957, 

1003

6, 

1005



2, 

1013

8, 

1014

1, 

1014

4, 

1053

4, 

1055

3, 

1123

8, 

1169

6, 

1194

7, 

1217

9, 

1236

7, 

1236

8, 

1253

2, 

1258

3, 

1284

6, 

1284

7, 

1284

8, 

1311

5, 

1312

2, 

1355

7, 

1400

0, 

1434

7, 

1450

1, 

1476

9, 

1510

1, 



1516

1 

 4193 ديوان عمر بن أبي ربيعة - الشعر العربي

أبيات سيبويه  -الشعر العربي   6352 

األحوص األنصاري -الشعر العربي   
1135

9 

اإلعجاز القرآني -اإلبداع  -الشعر المطلق -الشعر العربي   7419 

امرؤ القيس، شرح -الشعر العربي   
1189

0 

ديوان - ايليا أبو ماضي  -الشعر العربي   
1189

1 

بشار بن برد -الشعر العربي   
1035

5 

األدب األندلسي -تاريخ  -الشعر العربي   5963 

سبط ابن التعاويذي  -دواوين و قصائد  -الشعر العربي   
1036

0 

ديوان ابن زيدون -العربي الشعر   4289 

ديوان أبي القاسم الشابي -الشعر العربي   
1129

0 

ديوان أبي تمام -الشعر العربي   
1032

4 

ديوان أبي فراس  -الشعر العربي   4280 

ديوان األعشى  -الشعر العربي   
1033

1 

ديوان اإلمام علي بن أبي طالب -الشعر العربي   
1249

7 

ديوان الخنساء -الشعر العربي   

4194, 

1034

0 

ديوان النابغة الذبياني  -الشعر العربي   
1035

3 

ديوان الوليد بن يزيد -الشعر العربي   
1035

4 

ديوان جميل بثينة -الشعر العربي   
1018

3 

ديوان حاتم الطائي -الشعر العربي   
1035

7 

ديوان زهير بن أبي سلمى -الشعر العربي   
1035

9 

ديوان طرفة بن العبد -العربي الشعر   
1036

5 

ديوان طرفة بن العبد البكري -الشعر العربي   
1249

6 

ديوان عنترة بن شداد  -الشعر العربي   
1036

9 



ديوان لبيد بن ربيعة -الشعر العربي   4287 

زهير بن أبي سلمى -الشعر العربي   
1136

1 

عمر بن أبي ربيعة -الشعر العربي   
1036

7 

عنترة  -بي الشعر العر  
1136

2 

مجنون ليلى -الشعر العربي   
1037

4 

نابغة بني شيبان  -الشعر العربي   8631 

نزار قباني -الشعر العربي   

1322

7, 

1322

8, 

1322

9, 

1323

0, 

1323

1 

 الشعر العربي // القوافي 
1530

7 

 6584 الشعر العربي // دواوين و قصائد // حسن الصغاني

العصر األندلسي الشعر العربي :   
1307

0 

 الشعر العربي : العصر الحديث
1258

2 

 6030 الشعر العربي : القرن العشرين 

 الشعر العربي : تاريع
1258

2 

ابن الفارض  -الشعر العربي  4260 

ابن زيدون -الشعر العربي  7041 

ابو فراس الحمداني -الشعر العربي  
1208

0 

أبي نواس -الشعر العربي  
1176

4 

أبي نواس -اإلستهالل -الشعر العربي  4711 

األطالل -الشعر العربي  9490 

العصر الجاهلي  -اإلغتراب -الشعر العربي  
1496

6 

االردن  -اللون -التحليل االدبي -الشعر العربي  6158 

الثورة الجزائرية  -الشعر العربي  6519 

 الشعر العربي الحديث
1275

4 

الحديث//الخيال و الصورة//الشعر الجديد الشعر العربي   7812 



 /الشعر العربي الحديث//شعر محمود درويش

1019

1, 

1019

2, 

1019

3 

الحكمة -الشعر العربي  
1274

4 

الشعراء -الشعر العربي  5905 

الخيل  -العصر الجاهلي -الشعر العربي  5859 

العصر الحديث  -الشعر العربي  
1256

6 

العصر العباسي  -الشعر العربي  7221 

األسلوبية -بشار بن برد -الغزل -الشعر العربي  
1398

7 

الفلسفة األرسطية  -الشعر العربي  
1154

5 

 9574 الشعر العربي القديم 

المجاز  -المتنبي -الشعر العربي  
1114

1 

 الشعر العربي المعاصر 

1379

2, 

1382

7 

المعلقات العشر -الشعر العربي  5176 

المفضليات -العربيالشعر   7523 

التصوير الفني -النابغة الذبياني -الشعر العربي  9768 

النقد االدبي -الشعر العربي  6861 

التحليل األدبي -النقد األدبي -الشعر العربي  

5978, 

1443

7 

العصر الحديث-التحليل األدبي -النقد األدبي -الشعر العربي  6190 

التلقي -النقد -الشعر العربي  6860 

القرن الرابع الهجري -القرن الثاني الهجري -النقد -الشعر العربي  5758 

بغداد -الشعر العربي  5411 

أبو تمام  -تاريخ و نقد -الشعر العربي  7394 

المنهج األ سطوري -العص الجاهلي -تاريخ و نقد -الشعر العربي  4646 

المعلقات -الجاهلي العصر  -تاريخ ونقد -الشعر العربي   
1176

0 

الفرزدق -جرير -الشعر العربي  

7848, 

7849, 

7850 

خالفة بني عباس -الشعر العربي  7220 



ديوان ابن زيدون  -الشعر العربي  
1032

0 

ديوان أبي القاسم الشابي -الشعر العربي  
1032

3 

ديوان أبي طالب -الشعر العربي  
1032

8 

فراس الحمدانيديوان أبي  -الشعر العربي  
1032

9 

ديوان أبي نواس -الشعر العربي  
1033

0 

ديوان األعشى -الشعر العربي   4954 

ديوان الحارث بن حلزة -الشعر العربي  
1033

8 

ديوان الحطيئة -الشعر العربي  4256 

ديوان الخليل  -الشعر العربي  

1427

8, 

1427

9, 

1428

0 

ديوان الشافعي  -الشعر العربي  
1034

2 

ديوان الشيخ قدور بن عشور الزرهوني  -الشعر العربي  
1034

4 

ديوان العباس بن األحنف -الشعر العربي  
1136

0 

ديوان الفرزدق  -الشعر العربي  
1034

7 

ديوان المتنبي  -الشعر العربي  
1034

8 

ديوان زهير بن أبي سلمى -الشعر العربي  9193 

ديوان عنترة -الشعر العربي  5177 

ديوان قيس لبنى -العربيالشعر   
1037

1 

الفخر -الزهد -الهجاء -الرثاء -المدح -شعر الحكمة -الشعر العربي  
1128

9 

عصر بني أمية -صدر اإلسالم -الشعر العربي  7219 

الموسيقى  -الصورة الفنية-اللغة الشعرية -الخيال-علي الجارم -الشعر العربي  6093 

الموشحات  -لسان الدين بن الخطيب -الشعر العربي  7776 

مجنون العرب  -الشعر العربي  9155 

معاجم  -الشعر العربي  

5325, 

5326, 

5327, 

5328, 



5329, 

5330 

موسوعة -الشعر العربي  
9240, 

9241 

نزار قباني -الشعر العربي  

1322

0, 

1322

3, 

1322

4, 

1322

6, 

1323

2, 

1323

3 

 /الشعر العربي
6813, 

6814 

 //الشعر العربي

5037, 

5047, 

5656, 

5998, 

6556, 

1200

0 

 الشعر العربي// البحور// العروض
1525

4 

 الشعر العربي// التحليل األدبي 
1078

2 

 الشعر العربي// الجملة 
1214

8 

 4502 الشعر العربي// القافية// الموشحات األندلسية

 الشعر العربي// المشرق// األندلس// المتنبي// المعري
1464

4 

العربي// الموسيقىالشعر   
1141

8 

االدب العربي// النقد -الشعر العربي// النقد   
1244

1 

 4213 الشعر العربي// النقد االدبي 

 5828 الشعر العربي// النقد األدبي//القصيدة في عصر اإلسالم

 الشعر العربي// النقد//القصيدة 
1316

0 

الوطنية//الموشحات// الفروسية// البخل الشعر العربي//   
1128

8 

 الشعر العربي// ديوان األقيشر االسدي
1033

2 



 الشعر العربي// ديوان البحتري
5033, 

5034 

 الشعر العربي// ديوان النابغة الذبياني 
5476, 

1035

1 

 6711 الشعر العربي// علم العروض//األبحر العروضية// علم القوافي 

العربي// علم اللغة المقارن//بنيةاأللفاظ// داللت الحروف الشعر   9496 

 5707 الشعر العربي// قصيدة النثر

 5888 الشعر العربي//أبي العالء المعري// التناص 

 6080 الشعر العربي//أحمد مطر

 الشعر العربي//أعمال محمود درويش 

1018

4, 

1018

5 

ليلالشعر العربي//اغتراب الشعراء//دراسة و تح // 9320 

 الشعر العربي//األداء الدرامي 
1369

9 

 الشعر العربي//األدب العربي//النقد األدبي//التحليل األدبي 
1161

7 

 9209 الشعر العربي//األسرة//الشعر األجتماعي

 7793 الشعر العربي//األعشى الكبير

 الشعر العربي//األندلس//تاريخ ونقد
1386

6 

العربي//البالغة العربية//فهم النص//تحليل النصوص الشعر   9599 

 الشعر العربي//التحليل األدبي 
6507, 

7559 

 //الشعر العربي//التحليل األدبي
1311

1 

 الشعر العربي//التحليل األدبي//النحو العربي 
1310

6 

 الشعر العربي//التحليل األدبي//النقد األدبي 
1476

1 

العربي//التحليل االدبي//النقد االدبيالشعر  / 
1008

5 

 الشعر العربي//التحليل األدبي//النقد األدبي//العصر الحديث 
1316

4 

 الشعر العربي//التحليل األدبي//شعر أبي العتاهية
1426

1 

 5491 //الشعر العربي//التراث الشعبي

الملحمي//المتنبي//امرئ القيس//مفدي زكريا الشعر العربي//التكرار//الموقف    8045 

 الشعر العربي//التناص التراثي 
1500

0 

 5631 الشعر العربي//الثورة الجزائرية//إبراهيم الدامغ//بنت الشاطئ 

 5632 الشعر العربي//الثورة الجزائرية//حسان عطوان//حسن البياتي//حسن الجيار 



الجزائرية//رشاد علي أديب//سعد الغزال الشعر العربي//الثورة   5633 

 5634 الشعر العربي//الثورة الجزائرية//صفاء الحيدري//عادل بن شعبان

 5635 الشعر العربي//الثورة الجزائرية//عبد المنعم قنديل//فؤاد الخشن 

 5636 الشعر العربي//الثورة الجزائرية//محمد إبراهيم أبو سنة//محمد شوقي األيوبي 

 5637 الشعر العربي//الثورة الجزائرية//محمد عادل سليمان//منير الكالليب

 5386 *الشعر العربي//الجاحظ

 الشعر العربي//الحداثة الشعرية//أنسنة الشعر
1468

9 

 8708 //الشعر العربي//الحداثة//النقد الشعري//تصنيفات الشعر العربي

يقاعيةالشعر العربي//الخطاب الشعري//المتغيرات اال  6608 

 الشعر العربي//الشاعر ابن الفارض//شرح
1440

4 

 7836 الشعر العربي//الشعر األندلسي 

 //الشعر العربي//الشعر الجزائري//أوزان الشعر
1372

9 

 الشعر العربي//الشعر الحديث//الشاعر الكويتي
1205

4 

 الشعر العربي//الشعر الحديث//نصوص شعرية
1344

0 

العربي//الشعر الحر الشعر   
1250

0 

 الشعر العربي//الشعر العباسي//النقد األدبي//التحليل األدبي
1469

5 

 الشعر العربي//الشعر القديم// اإلستشراق األلماني 
1043

5 

 الشعر العربي//الشعر القديم//الخطاب السردي 
1366

5 

 الشعر العربي//الشعر المعاصر//إبراهيم طوقان
1526

2 

العربي//الشعر المعاصر//اإليقاع و الموسيقى الشعر   6561 

 5521 الشعر العربي//الشعر المعاصر//الشعر اليمني

 الشعر العربي//الشعر الملحون 

8251, 

9153, 

1069

1 

 الشعر العربي//الشعر في الجزائر
1422

1 

 الشعر العربي//الشعراء 
1282

9 

 9604 *الشعر العربي//الشعراء العرب

العربي//الشعراء العربالشعر  // 8856 

 5682 الشعر العربي//الشعراء العرب//التحليل األدبي//النقد األدبي 

 5332 الشعر العربي//الشعراء العرب//العصر الجاهلي 

 7553 الشعر العربي//الشعريات//الحداثة



 //الشعر العربي//الشعرية//العصر الحديث
1392

5 

العربي//الشواهد الشعرية الشعر   
1050

8 

 7846 الشعر العربي//الصورة الفنية

 الشعر العربي//الطبيعة
1396

2 

 الشعر العربي//العصر األموي
1399

8 

 الشعر العربي//العصر األموي//النقد األدبي//التحليل األدبي 
1238

6 

 الشعر العربي//العصر األندلسي

5333, 

9306, 

1450

2 

العربي//العصر األندلسيالشعر  // 5405 

 6717 الشعر العربي//العصر األندلسي//القرآن الكريم

 6259 الشعر العربي//العصر االندلسي//عهد المرابطون//عهد الموحدون 

 الشعر العربي//العصر الجاهلي 

5839, 

6896, 

9369, 

9414, 

1043

7, 

1116

3, 

1355

5 

سالميالشعر العربي//العصر الجاهلي//العصر اإل // 

5827, 

1177

7 

 8229 الشعر العربي//العصر الجاهلي//النقد األدبي

 6734 الشعر العربي//العصر الجاهلي//شعر امرئ القيس

 الشعر العربي//العصر الحديث

7556, 

7557, 

7713, 

7714, 

9187, 

1277

3 

 //الشعر العربي//العصر الحديث

5158, 

6624, 

1228

5 

العربي//العصر الحديث//النقد األدبي//التحليل األدبي الشعر   
1440

7, 



1517

2 

 //الشعر العربي//العصر العباسي

4579, 

6634, 

1069

3 

 الشعر العربي//العصر العباسي//األدب العربي
1195

4 

 5372 الشعر العربي//العصر العباسي//التناص و التلقي

العباسي//العصر األندلسي الشعر العربي//العصر    
1193

9 

 الشعر العربي//العصر العباسي//القرن الثالث الهجري 
1455

7 

 7000 الشعر العربي//العصر القديم 

 الشعر العربي//العصر القديم //لغة العيون
1370

6 

 6786 *الشعر العربي//العصر القديم//اإلبداع الشعري

 6474 //الشعر العربي//الفكر و الشعر

 الشعر العربي//اللسانيات//فقه اللغة
1406

9 

 4176 //الشعر العربي//المدينة العربية//المدينة الغربية

 7067 الشعر العربي//المرأة العربية//العصر الحديث

 6033 الشعر العربي//المعلقات//القصيدة//القبيلة

 9402 //الشعر العربي//المعنى الشعري//السيميائية

العربي//المماليكالشعر   
1528

3 

 الشعر العربي//الموسيقى
1202

5 

 //الشعر العربي//النص الشعري//التأويل
1528

9 

 الشعر العربي//النقد األدبي 
6792, 

8447, 

9916 

 9405 //الشعر العربي//النقد األدبي

 الشعر العربي//النقد االدبي//التحليل االدبي
1443

8 

العربي//النقد األدبي//التحليل األدبيالشعر   

5799, 

1001

5, 

1053

3 

 //الشعر العربي//النقد االدبي//التحليل االدبي
1378

1 

 //الشعر العربي//النقد األدبي//التحليل األدبي
5319, 

8703, 



1119

1, 

1228

4, 

1228

8 

 6742 //الشعر العربي//النقد األدبي//التحليل الشعري

العربي//النقد األدبي//الرمز و الرمزيونالشعر   
1372

7 

 الشعر العربي//النقد األدبي//العصر الجاهلي 
1205

7 

 الشعر العربي//النقد األدبي//قراءة النص
1191

0 

 الشعر العربي//النقد العربي//التحليل األدبي//المرأة 
1234

1 

 7413 الشعر العربي//تاريخ النقد 

 5190 الشعر العربي//تاريخ و نقد

 //الشعر العربي//تاريخ و نقد//بناء القصيدة العربية
1062

3 

 //الشعر العربي//تاريخ و نقد//المية العرب//الشنفرى
1261

6 

 6554 //الشعر العربي//تاريخ//العصر الجاهلي//الشعراء العرب

 الشعر العربي//تاريخ//العصر الحديث
1046

7 

العربي//تاريخ//العصر العباسي الشعر   4733 

 5082 الشعر العربي//تاريخ//العصر العباسي الثاني 

 9958 الشعر العربي//تاريخ//العصر العباسي الثاني//أبو العالء المعري 

 الشعر العربي//تاريخ//صدر اإلسالم
1198

0 

 9678 //الشعر العربي//تحليل قصائد

األبنية//الذات و اآلخرالشعر العربي//تفاعل  // 5432 

 //الشعر العربي//دراسات ونقد
1167

5 

 //الشعر العربي//دراسة و نقد//التعبير الشعري
1198

6 

 4606 الشعر العربي//دواوين 

 6389 الشعر العربي//ديوان أغاني الحياة

 6097 //الشعر العربي//ديوان الشيخ قدور

 8052 الشعر العربي//روائع الشعر 

 5354 الشعر العربي//روائع المتنبي

 الشعر العربي//شعر أبي تمام
1143

4 

 الشعر العربي//شعر أدونيس
4737, 

4916, 



9572, 

1181

1, 

1184

4 

 الشعر العربي//شعر الجواهري 
1395

7 

 الشعر العربي//شعر الفرق اإلسالمية//عصر بني أمية
1275

2 

 الشعر العربي//شعر المتنبي 
1447

5 

 5497 //الشعر العربي//شعر المرأة//الشعر المعاصر

 6937 الشعر العربي//شعر شعبي

 الشعر العربي//شعرية الكتابة//ثقافة القراءة
1238

3 

 //الشعر العربي//عروس العراق 
1312

1 

 الشعر العربي//عصر اإلسالم 
1275

3 

 5829 الشعر العربي//عصر صدر اإلسالم

العربي//فضاءات الشعر//الشعر الحديثالشعر  / 6102 

 7767 الشعر العربي//فلسفة اإليقاع//نقد اإليقاع الشعري 

 الشعر العربي//قبل اإلسالم//الخوف
1393

9 

 الشعر العربي//قراءات نقدية 
1015

0 

 6079 الشعر العربي//مظفر النواب//تراجم 

األدبي//التحليل األدبيالشعر العربي//مفهوم التناص//النقد  * 9404 

 6044 الشعر العربي//موسوعة 

 6081 الشعر العربي//موسوعة//العصر الحديث

 5832 /الشعر العربي/بكر بن حماد التاهرتي

 6867 //الشعر العربي: عروض//شعراء//الدواوين//نقد

 الشعر العربي، موسوعة
9239, 

9242 

الحديث العصر  -الجاهلية -الشعر العربي، نقد  6623 

الحماسة -الشعر العربي  

5089, 

5090, 

5091, 

5092 

العصر األندلسي ،محاضرات-الشعر العربي  9472 

الزهد-العتاب -الرثاء-اإلفتخار-المديح-الهجاء-الشعر العربي  4252 

ديوان قيس لبنى-الشعر العربي  4870 

ديوان ولي الدين يكن-الشعر العربي  7165 



العباسي-األموي-العصر الجاهلي-علم الجمال-العربيالشعر   
1411

9 

 8913 الشعر الغزلي 

 //الشعر الكويتي//الثورة
1439

3 

اللغة  -الشعر  
1197

0 

 //الشعر الليبي//الثورة الجزائرية
1501

2 

أعالم االدب العربي -النقد االدبي -القصة -المسرح -الشعر  6827 

 4732 الشعر المسرحي 

المصري//الثورةالشعر  // 6825 

 الشعر المعاصر 

1005

2, 

1281

3, 

1510

1 

القصة القصيرة -الرواية -الشعر المعاصر  
1073

8 

 //الشعر المعاصر//الشعر العربي//نصوص شعرية
1392

7 

 //الشعر المغاربي//الخطاب الصوفي//الخطاب الشعري//الشعر الصوفي
1498

4 

الشعر الحر  -الشعر المرسل -الشعر المقطعي  
1456

8 

 الشعر الملحون//الشعر الديني//فترة اإلستعمار الفرنسي

1316

5, 

1316

6 

 /الشعر المهجري/الرابطة القلمية
1467

3 

ابن زرمك  -الموشحات -الشعر  9473 

 //الشعر المولدي//القصيدة المولدية 
1073

5 

 5630 الشعر النبطي//الشعر الشعبي

 9966 الشعر النسائي

 الشعر النسوي
9397, 

1434

7 

 8800 الشعر النسوي : العصر الجاهلي : العصر العباسي : العصر األندلسي

 6451 //الشعر النسوي//الفنون

 الشعر النسوي//خطاب التأنيث//دراسة و نقد
1506

8 



 //الشعر الوطني//األناشيد//الربيع بوشامة
1337

3 

داللة اإليقاع  -الشعر  
1079

5 

ديوان اإلمام علي  -الشعر  
1066

6 

 الشعر عن العرب // موسوعة
1116

8 

 6744 الشعر عند الجواهري 

 الشعر عند نزار قباني

1183

6, 

1183

7, 

1183

8, 

1183

9, 

1184

0, 

1184

1, 

1184

2, 

1184

3, 

1184

4, 

1184

5 

 الشعر في الجزائر

9023, 

1013

8, 

1434

7 

األسطورة//شعراء فلسطينالشعر و الدين//الشعر و   
1479

6 

 9999 الشعر و القصة 

 الشعر و المدينة
1053

4 

 الشعر و النثر

9948, 

1469

2, 

1523

4 

 4485 الشعر و دوره//النقد و الحداثة 

 4800 //الشعر



 الشعر// اإليقاع
1168

9 

 الشعر// النزعة اإلنسانية// الرابطة القلمية 
1090

8 

 *الشعر// رامبو
1042

9 

 9334 //الشعر//أبي نواس

 //الشعر//اإلستصراخ//األساليب الفنية
1067

0 

 الشعر//األغاني 
1429

9 

 4944 //الشعر//األغاني

 5346 الشعر//البالغة العربية//الفصاحة//اإلعجاز 

 //الشعر//الثورة

1003

0, 

1003

1 

 الشعر//الخصائص األسلوبية
1306

3 

 //الشعر//الزمن األخصر
1101

0 

 الشعر//السيمات األسلوبية
1261

0 

 7184 الشعر//الشعر الحديث//القصيدة 

 //الشعر//الشعر الصوفي//المغرب العربي
1412

0 

 الشعر//الشعر المعاصر//التأويل 
1010

9 

 8230 //الشعر//الشعراء//اإلبداع

 9984 //الشعر//الشعراء//المتنبي

 8056 الشعر//العصر الحديث

 4885 //الشعر//القصائد

 5281 الشعر//المقاومة//القصة//الرواية 

 7809 //الشعر//النقدو العرب

 الشعر//أن تكون شاعرا 
1126

5 

 6415 الشعر//أناشيد//ديانات//وطنيات 

 8362 //الشعر//أوزان الشعر

 الشعر//بنية القصيدة//تراث//أغاني األطفال//مقاربات نقدية
1053

5 

 6021 //الشعر//دراسة و نقد

 9059 الشعر//ديوان األغاني//قصائد 

 5103 الشعر//ديوان بوعبد هللا

 6818 //الشعر: بالغة



 الشعراء

5385, 

1520

3, 

1520

4, 

1520

5 

تراجم -الشعراء   

4351, 

4352, 

4353, 

4354 

 // الشعراء // موسوعة
1484

9 

 الشعراء //القرن العشرين 
1390

4 

 9598 الشعراء : العصر العباسي : تراجم

 الشعراء : تراجم 
8598, 

9886 

 7205 الشعراء اإلسالميين : معجم 

 الشعراء االفارقة االمريكان
1127

9 

 الشعراء الجزائريين : معجم
1412

7 

 6035 الشعراء الخوارج 

 الشعراء العرب
6030, 

6673 

 الشعراء العرب : موسوعة
6447, 

6449 

 4405 الشعراء العرب//الشعر العربي//العصر العباسي

الشعر الحر -جماعة ابوللو -الشعراء المجددين -الشعراء المحافظين  
1198

4 

الحضارة -النقد -النثر -الشعراء  
1278

5 

 4272 الشعرالعربي

الشعراء السود  -الشعرالعربي  8057 

األدبي/األدب العربيالشعرالعربي//النقد األدبي//التحليل   5835 

شعرية الشخصيات//شعرية المكان و الزمان// شعرية المعجم//شعرية  -االنا الغنائي -السردي -الشعري
 *الصورة

1358

4 

 الشعرية العربية//العصر الحديث//المستةى النحوي 
1007

5 

 9352 //الشعرية العربية//خطاب نقدي//الشعر//الخطاب الشعري

ة//من الشفوية إلى الكتابةالشعرية العربي  8446 

 الشعرية و األصول
1469

2 



 الشعرية// الخطاب السردي 
1269

7 

 4705 الشعرية//أصولها 

 //الشعوب اإلفريقية
1371

9 

 9437 الشكل//الداللة//اللغة 

 الشاللي هرباجي : سيرة
1038

2 

 الشمعة و الشعر
1311

5 

 9590 الشنفرى : ترجمة

سيبويه -القرآنيةالشواهد   
1192

0 

 الشواهد القرآنية// اإلعراب 
1319

8 

 7148 الشواهد النحوية//شعر الصحابة//إضافة//نصب 

 7548 //الشورى//النظام الرئاسي//النظام الماركسي

 الشوقيات
1154

0 

السياسة -اإلجتماع -التاريخ -الشوقيات  
1153

9 

 الشيخ الطيب المهاجي
1443

2 

المهدي البوعبدلي//مراسالت//التراث و الثقافة الشيخ   
1102

7 

 //الشيخ خليفة بن حسن//ابن العنابي//تقريظ
1099

7 

 5898 *//الشيخ ديسي محمد

 5898 //الشيخ سيدي الحاج مختار

 //الشيخ عبد الرحمان الجياللي
1026

6 

 //الشيخ محمد بن عبد الرحمان الديسي
1026

6 

 6710 الشيد العيد تومي 

 7038 الشيوخ : معجم 

 6000 الصادقين 

 7183 الصحابة 

 الصحابة والتابعون

6136, 

6148, 

6149, 

6150 

 7470 //الصحابة

 //الصحاح: كتاب// معجم
5425, 

5426, 



1243

3 

 5430 //الصحاح: كتاب//المعاجم

 //الصحاح: معجم
5427, 

5428, 

5429 

 7153 الصحافة 

 الصحافة 
1325

0 

 9686 الصحافة االسالمية, الجريمة 

 الصحافة االلكترونية في الجزائر 
1191

5 

 الصحافة االلكترونية, الراي العام 
1039

2 

 8455 الصحافة التقليدية// الصحافة الرقمية// التكنولوجيا 

 الصحافة الجزائرية , غلق الحدود الجزائرية 
1119

8 

السياسي// الممارسة االعالمية الصحافة المستقلة// الواقع    
1011

9 

 9151 الصحافة المكتوبة و الراي العام

وسائل اإلعالم -الصحافة المكتوبة  
1369

6 

 الصحافة المكتوبة, الرأي العام 
1466

7 

 الصحافة المكتوبة// الحرب على غزة
1345

2 

 الصحافة المكتوبة//التغطية اإلخبارية
1461

4 

المكتوبة//الرأي العام الصحافة   
1418

4 

 4960 الصحافة المكتوبة، اإللتزام، القارئ

 7319 //الصحافة

 9715 الصحافة//الصحافة النسوية

 5407 الصحة المدرسية//التربية الصحية//تربية الطفل 

 8386 الصحة النفسية للطفل الضحية 

الشباب//سيكولوجية المسنينالصحة النفسية//سيكولوجية  // 
1286

0 

 الصحة// يوم برلماني
1448

9 

 الصحراء الغربية, معاناة الالجئين
1461

3 

 الصحراء الغربية//االحتالل واالستغالل 
1327

1 



 الصحف االلكترونية// الطلبة الجامعيين
1457

5 

 8876 الصحف اإللكترونية//الصحف المطبوعة

 الصحف الدينية
1255

5 

 الصحفية الجزائرية 
1288

3 

 6000 الصدق 

 8397 الصراط السوى 

 //الصراطات المستقيمة//البلورالية الدينية//الحقانية

1097

9, 

1098

0 

الرواية العربية -القصة العربية -العربي -الصراع اإلسرائيلي  
1136

4 

 8002 //الصراع البحري

 الصراع اللغوي
1325

2 

الجديدالصراع بين القديم و  / 
1298

0 

 9330 الصراعات الثقافية // اإلستعمار// الجزائر// النزعات الكبرى //المقاومات // النهضة التاريخية 

 6011 الصرف العربي

 7293 /الصرف العربي//اللغة العربية

 4373 الصرف العربي//النحو//اللغة 

 6231 //الصرف العربي: مدخل//الميزان الصرفي 

اإلعرابالصرف و  // 7877 

 8307 //الصرف والنحو//دراسة وصفية

 //الصرف

4726, 

5592, 

6741, 

1115

3, 

1212

1, 

1481

0 

 5934 /الصرف// األفعال// المشتقات// األسماء// اإلعالل// اإلبدال

 7649 الصرف// البالغة// النحو//النص االدبي

اإلعالل//اإلبدال الصرف// الفعل// اإلسم//   4384 

 7571 /الصرف// الفعل// المجرد// المزيد// المشتقات

 الصرف// النحو 
8298, 

8303 

 6738 /الصرف// النحو

 7830 الصرف// النحو// االعراب



 الصرف// النحو// الكتابة// المشتقات// الفعل// الإلمالء
1193

1 

 الصرف// النحو//القواعد 
1319

9 

معجمالصرف//   5488 

 5606 //الصرف//اإلدغام//التكسير//قواعد

 4636 الصرف//التوضيح 

 //الصرف//الخطاب المعاصر//قواعد اللغة
1249

2 

 7667 //الصرف//اللواصق//داللة//السياقية الزمنية

 الصرف//النحو//اإلمالء//نصوص//المعاجم 
1193

2 

 //الصرف//علم اللغة
1216

7 

 8304 //الصرف//نظرةالنظم//البالغة العربية

 5597 //الصرف: تطبيق

 5600 //الصرف: فن

 //الصرف:تطبيق//النحو
1428

1 

 الصطلح الصوفي 
1251

6 

 9002 الصعاليك

 9002 الصعلكة 

 الصفحة االولى في الجريدة 
1457

2 

 6599 الصفدي 

الصفدي النحوي -الصفدي اللغوي -الصفدي الناقد -الصفدي الشاعر  
1363

7 

 7469 //الصقالبة

 الصالة 

6807, 

1230

5, 

1230

6, 

1425

6 

 8499 //الصالة//رسالة المناهل المحمدية

أدب//دراسة إسالمية//اللسان -الصمت والكالم // 
1009

9 

 الصناعة التقليدية 
1063

9 

 //الصواتة//الصرف
1346

3 



اللغوي//السمع//الكالم الصوت   
1426

9 

 5066 الصوت اللغوي//الفونيمات 

 8702 الصوت// الداللة// المتقابالت// السياق 

 5848 الصوت// النص األدبي//اللغة العربية//المنتج الصوتي

 الصوت//الظاهرة//الداللة 
1020

0 

 الصوت//المعنى
1514

5 

 الصوتيات
1384

7 

اللغوية//الصوت الطبيعيالصوتيات  // 
1493

3 

 6909 //الصوتيات

 الصوتيات// العرب
1394

7 

 9202 الصوتيات// اللغة الفارسية 

 الصوتيات// علم 
5146, 

8003 

 7401 //الصوتيات//الجزري: عالم لغة

 الصوتيات//الصمت
1130

1 

 9544 الصوتيات//الفونولوجيا//الكتابة الصوتية

 //الصوتيات//موجات الكالم
1363

6 

 الصورة // األنا و اآلخر
1044

8 

 7918 //الصورة اإلستعارية

شعر المتنبي -الصورة البيانية  4214 

الشعر الحديث-القناع -الرمز -الصورة  
1358

7 

 7781 الصورة الرمزية//الشعر العربي الحديث//صورة المرأة//صورة الشاعر//صورة الزمان و المكان 

 الصورة الروائية//البالغة الروائية//في الصورة القصصية 
1375

8 

 الصورة الشعرية 

8923, 

9533, 

1020

1 

شكسبير  -الصورة الشعرية  
1357

2 

 6480 الصورة الشعرية//الموشحات//األعمى التطيلى

 الصورة الصحفية
1061

3 



 الصورة الكاريكاتورية, الحملة االنتخابية
1465

2 

النابغة الذبياني -الصورة  6161 

 9172 الصورة// الثورة// النضال// االستقالل// السلطة 

 6121 /الصورة//االستعارة//التشبيه//الحجاج//الخطابة

 الصوفية 
6023, 

6452, 

6453 

 8546 الصوفية // فلسفة 

 8400 الصوفية : موسوعة 

 الصوم و الحج 
1425

6 

 الصيام 

1230

5, 

1230

6 

 //الصيغةاألولى: نظرية// الصرف المقارن: علم
1357

9 

 الضحك//نوادر//الشعر 
1046

8 

 الضريبة// الفقه االسالمي
1225

2 

 6836 الضغط المهني

 8698 //الضمان األجتماعي//الشريعة اإلسالمية//التأمين

 الضمان// الغصب// الفقه اإلسالمي
1095

8 

الجامعي//االنترنت//استخدام االنترنت في البحث العلميالطالب   
1099

4 

 الطاهر وطار
1163

5 

 الطاهر وطار : ترجمة
1030

5 

 //الطاهر وطار//مقامات نقدية

1492

1, 

1492

2, 

1492

3 

 //الطب النبوي
1005

6 

 //الطب النفسي//األمراض النفسية
1473

3 

 5150 //الطباعة//التصميم الجرافيكي

الزهد  -العلم و البيان  -الطبائع   5903 

 4434 //الطبري



 *الطبيعة // الحياة // الميتافيزيقيا
1351

7 

 9006 الطرائق العملية// اللغة العربية///الطور الثانوي

 //الطرب الغرناطي//الموسيقى األندلسية
1358

3 

 6298 الطرق االسالمية

 9727 الطريقة العليوية

االمراض//الدور الطعام//   4243 

 الطفل 
9680, 

1215

4 

 5496 الطفل //التربية الخاصة 

التنشئة اإلجتماعية -الطفل الموهوب  5750 

 الطفل الموهوب//األسرة//المدرسة
1394

5 

 الطفل, التلفزيون, اللغة 
1295

8 

 8143 الطفل, التنشئة, وسائل االعالم

 8757 الطفل, الساوك, التلفزيون 

 الطفل// التلفزيون// قناة طيور الجنة
1161

6 

 الطفل//اللعبة السحرية 
1116

2 

 الطفل//النمو العقلي//التدريب//حل األلغاز
1475

7 

 الطفل//رعاية//تنشئة اجتماعية
1201

7 

الحب -الشعر الديني -الوطن -الذات -الطفولة  6530 

المستقبل//الشعر المعاصرالطفولة الماضية//طفولة   
1249

8 

رياض االطفال  -الطفولة المبكرة  5748 

 الطفولة المسعفة 
1135

3 

 الطقوس عند اليهود
6253, 

6254 

 6241 الطالب الموهوبون//البرامج//االبداع//التميز

 5254 الطالب الموهوبون//التفوق العقلي//المناهج الدراسية 

 الطالب//الموهوبون//الذكاء 
1485

2 

 الطالب//الموهوبين//الموهبة//المتفوقين 
1334

1 

 الطالق وتأثيره على الرجل 
1023

0 



 الطهارة
1425

6 

 الظاهرة, الهجرة, اإلستقرار اإلجتماعي
1096

6 

 /الظواهر التي أبطلها القرآن الكريم//الظواهر التي استحدثها القرآن الكريم
1198

7 

 6233 ألعاب األطفال//التعليم األساسي//األلعاب 

 6420 //ألعاب إلكترونية//العولمة

 العادات, التقاليد, االذاعة المحلية 
1214

3 

 6028 /العاقة العقلية//مفهوم//انتشار//اسباب//تشخيص//تصنيف

صراع حضاري  -العالم اإلسالمي  االستعمار و المسلمون -مالك بن نبي  -  
1248

9 

 العالم اإلسالمي : موسوعة
1234

3 

 //العالم اإلسالمي
1192

1 

 //العالم اإلسالمي//النهضة//الفوضى
8654, 

8655 

 العالم العربي الحديث
1515

1 

جنوب السودان  -القضية الفلسطينية -البترول -حقوق اإلنسان -العالم العربي  9218 

 6934 العالم العربي؛ الدولة الفاطمية

 4291 العامل

 6180 //العامية اللبنانية: الدخيل الفرنسي//النغمية

 العبادات // اإلسالم
1398

6 

العبادات // الرسالة الفقهية // الوضوء // الغسل // الصالة // الزكاة // الجهاد // العدة // البيوع // 
 الفرائض // األقضية 

9758 

القرآن الكريم // الطهارة // السنة  //العبادات // الشريعة اإلسالمية // الشريعة والفقه   
6993, 

6994 

العبادات // الصالة // صالة الخوف // صالة العيدين// صالة الجنائر // صالة الكسوف // الزكاة // 
 الصيام // الحج 

6765 

 العبادات // الطهارة // الوضوء // الغسل// الحيض // الصالة // الزكاة //الصيام // الحج 
7129, 

7130 

العبادات // النكاح // الطالق // الظهار //البيوع // الميراث // الزنا // القصاص //القذف // السرقة // 
 الحرابة // األفقية

7131, 

7132 

 5961 العبرات //الفضيلة 

 العدول 
1324

5 

الترك -الفرس  -العرب   7482 

لدخيلة//إيران العرب و الفرس//العصر الجاهلي//اللغة العربية//األلفاظ ا  4679 

 8314 //العرب و اللسانيون

 4773 //العربي التبسي//الخصائص األسلوبية//السرد



 4772 //العربي التبسي//دراسة أدبية//األشكال الكتابية

 5943 //العربية الجامعية// النظام الجامعي

 العربية الفصحى// العلمانية// اإلستشراق// القرآن الكريم
1197

4 

 4552 //العربية لغير العرب: تعليم// المبتدئين

 5676 العربية//األساليب الكتابية 

 العربية//الطبع و التطبيع//التركيب//النعت و المنعوت 
1410

3 

 7227 العربية//الكتابة الوظيفية//الحياة

 5771 العربية//اللحن 

 العربية//اللهجات 
1309

7 

 4979 العربية//فتاوى

 //العربية//مي زيادة
1353

5 

 2061 العربية//نصوص

 //العربية: أصوات
1225

3 

 7609 //العربية: اللسانيات األمريكية

 //العربية: تاريخ// األنظمة البنيوية
1258

5 

 8557 //العربية: تاريخ//اللسان العربي

 4553 //العربية: ترجمة// العربية لغير العرب// النقحرة

 //العربية: قراءة// تحليل النصوص 
1499

0 

 //العربية: لهجات قديمة
1039

8 

 //العربية: مباحث // نشأة اللغة// مستوى األصوات// اإلشتقاق// المعجميات
1373

5 

 العربية، خطر//السياسة اللغوية//أضرار العولمة//تدني المستوى
1403

6 

 7592 العرض المسرحي 

المسرحي//اآلداء المسرحي//السيمياء في العرض المسرحيالعرض  // 5551 

 العرف

1351

4, 

1351

5 

 العرق//التاريخ//الثقافة//التقدم//الصدفة//الحضارة//التقدم المزدوج 
1133

0 

 4737 العروض

 8664 //العروض الجديد

 //العروض العربي
5039, 

5047 



الشعر//القافية// الموشحاتالعروض العربي//بحور   
1282

1 

 8844 //العروض العربي: تاريخ//التأسيس//الخليل

 5085 العروض المسرحية 

 //العروض والقافية
1372

6 

 //العروض والقافية//البيت الشعري//البحور الشعرية
1376

9 

 4596 //العروض والقافية//بحور الشعر

العروضي: مصنفالعروض والقوافي// أبو الحسن  // 8626 

 //العروض
5037, 

1200

0 

 9092 العروض// اإليقاع// الشعر العربي

 العروض// البحور 
1200

2 

 6513 العروض// البحور // اإلمالء 

 4503 العروض// البحور الشعرية 

 العروض// التفعيلة// اإلعتماد// التضمين//القوافي 
1530

8 

 //العروض// ألفبائي
1175

7 

 6325 العروض// القافية// البحور// السناد

 //العروض// القصيدة العربية
1215

5 

 //العروض// القوافي 
4273, 

5175, 

6510 

 6694 العروض// القوافي// أبي العالء المعري

 9361 //العروض// تدريبات

 العروض// علم 
1460

2 

الخليلية//شعراء//نقدالعروض//الشعر العربي//الظواهر  // 6868 

 العروض//العروض العربي
1282

2 

 العروض//القافية 

4240, 

6866, 

1231

2, 

1231

8 

 العروض//القصيدة العربية//الكتابة العروضية//البحور//الشعر الحر
1307

3 

 8390 العروض//القوافي//الشعر العربي



 العروض//المناسبة اللفظية 
1357

4 

 7766 العزاوي،فائزةمحمد فخري

النحو العربي -الكالم -العسكريات  7683 

 العصبي
1111

8 

عصر بني أمية -العصر اإلسالمي  
1171

7 

 6168 العصر األموي

الغزل العذري  -العصر األموي   
1162

5 

 //العصر االموي//الخالفة//االثار االسالمية
1345

3 

 العصر األندلسي 

6219, 

6671, 

1192

9, 

1400

0 

 العصر الجاهلي 

5385, 

6013, 

6168, 

6673, 

9652, 

1172

7, 

1355

7 

مصادر -األدب العربي -العصر الجاهلي  
1227

4 

 5998 //العصر الجاهلي

 //العصر الجاهلي//أدب عربي
1172

5 

 6407 العصر الجاهلي؛ العصر األموي ؛ تاريخ العرب

 4370 العصر الحاضر 

 العصر الحديث

4473, 

4956, 

5336, 

5988, 

6026, 

6168, 

6431, 

7718, 

7761, 

8686, 

8715, 

8821, 



8913, 

9227, 

9300, 

9566, 

9673, 

1003

6, 

1015

2, 

1053

4, 

1165

7, 

1172

7, 

1258

3, 

1273

4, 

1291

1, 

1339

4, 

1495

6 

 العصر العباسي 

4909, 

4910, 

4911, 

4912, 

4913, 

4914, 

4915, 

4916, 

4917, 

4918, 

4919, 

4920, 

6472, 

9578, 

1181

2, 

1311

5 

النثر  -الهجاء -المديح -شعراء السياسة -العصر العباسي األول  
1171

8 

تراجم الشعراء -الشعر العربي -الحياة األدبية -العصر العباسي  9933 

 4471 العصر العثماني

الرقوش -الشعر االندلسي -العصر الغرناطي  5389 



الفارسي//العراق//الهجرة//الثقافة السريانيةالعصر  // 
1328

9 

 العصر القديم 

1014

5, 

1291

1 

 6405 العصر القديم//التاريخ المسيحي//االسالمي//مراحل التطور//المخطوطات//البحث 

 العصر المعاصر 
7861, 

1312

2 

 //العصور التاريخية
1371

9 

 العصور الوسطى 
1165

7 

الوسطى//حضارة//نظم أوروبا //دراساتالعصور   // 
1266

3 

 العصور الوسطى؛ تاريخ 
1188

5 

 6575 //العصور و التجديد

األداء الفني  -العطاء المضموني  4500 

 العطر//رواية 
1077

6 

 العقاد
1068

3 

دراسة أدبية -العقاد  6285 

الحياة -الحب -المرأة-العقاد  9487 

 6849 //العقائد التلمسانية

 6850 //العقائد التلمسانية//اإللهيات

 6851 //العقائد التلمسانية//القياس

 6848 العقائد//تلمسان//االقالم االفريقية

 5059 العقل البشري 

 العقل العربى
1091

0 

 العقل و الشعر
1450

1 

 العقل// العقل العلمي//بشالر
1293

0 

 6321 /العقل//الدماغ//التفكير//الذكاء

 //العقوبة//الحبس//االعتقال//التخنث//الترجل//السرقة//االختالس//القتل//الزنا//التعذيب
6024, 

6025 

 العقيدة

1026

9, 

1425

6 



 5359 العقيدة // اآلداب // األخالق //العبادات // المعامالت // الزواج // الطالق // القضاء 

 العقيدة االسالمية // شرح // ايضاح
6290, 

6291 

 6301 العقيدة الصغرى : شرحها

 6302 العقيدة الوسطى : شرحها

 4468 //العالج المعرفي//العالج النفسي//علم النفس//البرامج العالجية

 4461 العالج النفسي التعليمي//النمو الخبري العالجي//العالج

المعرفيالعالج النفسي  / 
1069

7 

 4459 العالج النفسي//العالج النفسي السلوكي//العالج العقالني

 //العالج النفسي//القرآن الكريم//السنة النبوية

1459

8, 

1459

9 

 4458 //العالج النفسي//المجتمعات العالجية//العالج الجماعي التمثيلي//العالج النفسي الديني

النفسي//المهارات اإلجتماعيةالعالج  // 4460 

 5927 العالقات الحربية//االتصاالت//الثقافة//التجارة 

 7657 العالقات الداللية//الترادف//غريب القرآن 

 العالقات العامة , مديرية امالك الدولة 
1522

7 

 6409 // العالقات العامة // التنمية // الرأي العام // وسائل اإلتصال

 // العالقات العامة // تنظيم اإلدارة // التوجيه // الرقابة
6767, 

9293, 

9748 

 العالقات العامة في المؤسسات
1289

8 

 العالقات العامة و المؤسسة العمومية
1274

6 

 العالقات العامة, إدارة االزمة 
1440

0 

 9863 العالقات العامة, اإلتصال الخارجي

االتصال, مديرية الضرائبالعالقات العامة,   
1156

9 

 6929 العالقات العامة, السياحة الجزائرية

 8830 العالقات العامة, اللجنة االولمبية

 العالقات العامة, الؤسسات االقتصادية 
1484

0 

 8668 العالقات العامة, صورة المؤسسة 

 العالقات العامة// االدارة المحلية 
1079

4 

العامة// اإلدارة المحلية العالقات   8643 

 8574 العالقات العامة// المؤسسات الثقافية

 //العالقات العامة//اآلداء
1530

1 



 /العالقات العامة//اإلدار المحلية
1500

6 

 /العالقات العامة//اإلذاعة المحلية
1074

9 

 /العالقات العامة//المبيعات
1368

1 

العامة//المستهلكالعالقات   
1040

2 

 /( BADR) العالقات العامة//المنشاة المالية//بنك الفالحة
1291

6 

 /العالقات العامة//المواطن و المسؤول
1497

3 

 8441 /العالقات العامة//المؤسسات اإلجتماعية

 /العالقات العامة//المؤسسات اإلعالمية الخاصة
1280

1 

العامة//المؤسسة الخدماتيةالعالقات  / 4234 

 العالقات العامة//دورها في التسيير
1423

4 

 العالقات العامة//مؤسسة بريد الجزائر
1445

9 

 العالقات العامة؛ اإلتصال الجماهيري
1114

4 

 7254 العالقات العامة؛ الدعاية؛ التسويق؛ الجمهور؛ وسائل االتصال

العام؛ وسائل االعالم؛ الجمهورالعالقات العامة؛ الرأي   5900 

 العالقات العامة؛ المؤسسات االعالمية؛ الجمهور؛ الرأي العام 
1155

5 

 /العالقة التفاعلية الصفية//المعلم//المتعلم//التحصيل الدراسي
1251

1 

 5144 العالقة الداللي//التوليد الداللي 

 /العالماتية//الصوت//القراءة الداللية//النسبة النحوية//النسق//الحذف
1276

0 

 9040 العالمة محمد ابن أبي شنب 

 العالمة محمد بن شنب 
1107

1 

 العلم و األدب// األسطورة و الشعر//أدباء تحت النقد
1162

3 

 //العلم و العمل
1332

8 

لنفسية//التقويمالعلم//أهدافه//عمليات العلم//العلوم//األسس ا  
1377

3 

 5424 العلم//تخطيط المشروع//المنهج//النظرية

 العلماء
6452, 

6453 

 6467 //العلماء العرب//األدب



 العلماء و األدباء : موسوعة

1458

8, 

1458

9 

 6865 العلماء؛ السلطة؛العصر العباسي 

 العلمانية// الخطاب العلماني// الصحافة 
1005

3 

 العلمانية، الصراع الديني والعلماني
1380

6 

العالم اإلسالمي -مصر  -العلمانية، الصراع الديني والعلماني   
1380

7 

 5874 العلوم

 /العلوم االجتماعية//اللسلنيات//الفكر االجتماعي//علم االجتماع //االبحاث//تحليل االساليب
1287

5 

التربويالعلوم اإلجتماعية//علم النفس   6884 

 6589 //العلوم اإللهية

البحث العلمي  -العلوم اإلنسانية  9697 

 9904 العلوم التطبيقية؛ العالقات العامة

 العلوم الزراعية// معجم
1144

6 

 6590 //العلوم الشرعية

 8582 العلوم اللسانية 

 //العلوم الناموسية
6589, 

6590 

اإلسالم العلوم// الفكر العلمي//   7273 

 4162 العلوم// الفلسفة االسالمية

 العلوم//اساليب التدريس//طرق التعلم//تعليم العلوم

1417

5, 

1417

6 

 العمل الجزائري 

1351

4, 

1351

5 

 العمل الصالح 
1228

1 

 6557 العمل الفني

 العمل الفني //العمل اللغوي//علم األدب
1346

6 

االدارية//قيادات التربية و التعليمالعملية   
6617, 

6621 

 العملية التعليمية//التعلم//الدراسات االجتماعية//التدريس
1243

6 

 العميل السري// القصة 
1361

7 



 8084 العنف, الثانويات الجزائرية

 9270 //العواصف//روائع

اإلسالم -العولمة  
1098

2 

 8224 العولمة// االسالم 

 7552 العولمة// الهويات// السريانية// االمازيغية// الفرانكوفونية 

 6959 //العولمة//اإلسالم//الخصخصة

 العولمة/اللغة/التربية 
1187

5 

 //العين و القرآن//العين و المعاجم//لغة العيون//العين و الشعر
1489

7 

 6598 العين//األلفاظ//محاسن العين 

 6597 العين//اللغة واألدب

 9555 الغة العربية // المعيارية//الوصفية

 4631 الغة العربية //التوهم //النحو // النحاة 

 6633 الغة العربية// قواعد// األفعال //األسماء //المبتدأ// الخبر //الجمع //المفعول

 الغة//الفكر//العالقة 
1301

3 

 الغة//شذور اللغة 
1491

9 

 4222 //الغرب//اإلسالم//الحرب

العقل والعاطفة  -اإلثم  -الغرب، ظالم  اإلسالم  -التيارات  -  6975 

 6527 الغريب المعيب// الغريب الحسن// الغموض

 8694 //الغريزة اللغوية// العقل

 4444 الغزل 

 الغزل العذري// الفن 
1277

5 

 5056 //الغزل//الشعر

الحروب الصليبية؛ مشروع اإلسالمي الغزو الصليبي؛   6604 

 9788 الغزو//العالقات//الدولة االسالمية//المقاومة//الحركة الوطنية//المنظمات//التطور السياسي 

الحضارة -الغموض  9488 

 ألف ليلة و ليلة 

5102, 

7003, 

7004, 

7006, 

7011, 

7014, 

1348

2 

 //ألف ليلة و ليلة

1347

9, 

1348

0, 



1348

1 

ليلة و ليلة//األدب اإلنكليزي ألف   7599 

 //ألف ليلة و ليلة//روائع
7012, 

7017 

 7010 ألف ليلة وليلة 

 ألف ليلة وليلة 
1359

2 

 7007 //ألف ليلة وليلة//روائع

 7001 //ألف ليلة وليلية//روائع

 5013 الفاتحة//ال عمران//النساء//المائدة//االنعام //تفسير 

معاجم األبنية//الفارابي   
1264

5 

 الفاصلة القرآنية 
1304

7 

 6323 ألفاظ

 7646 //ألفاظ //القرآن//قواعد اللغة//إعجاز القرآن//اللغة العربية

 //ألفاظ الثواب//القرآن الكريم
1223

7 

 4242 الفاظ الحمل و الوالدة// الفاظ اعضاء جسم االنسان

المعرفة//معجم//اللغة العربيةألفاظ العلم و   
1064

2 

 ألفاظ القرآن 
5128, 

1291

3 

 //ألفاظ القرآن//االسانيات//اللغة العربية
1042

1 

 //ألفاظ القرآن//البالغة العربية
1103

3 

 //ألفاظ القرآن//القرآن الكريم

1231

9, 

1232

0, 

1351

2 

 //ألفاظ القرآن//اللسانيات//اللغة العربية//سور القرآن
1318

1 

 //ألفاظ القرآن//اللغة العربية
6358, 

1052

4 

 7705 //ألفاظ القرآن//اللغة العربية//سور القرآن

 //ألفاظ القرآن//قواعد اللغة//القرآن الكريم
5401, 

5402 

 //ألفاظ القرآن//قواعد اللغة//اللغة العربية
1439

8 



 //ألفاظ القلرآن//القرآن//اللغة العربية
7834, 

7835 

 4317 الفاعل//المفعول المطلق// المفعول فيه//االستثناء // الحال//التمييز//المصدر//التعجب//التوابع

 الفتح اإلسالمي لالندلس//الخالفة األموية في قرطبة//سقوط الخالفة//عصر ملوك الطوائف 
1458

7 

 7091 الفتح اإلسالمي// المغرب// األندلس// الفلسفة 

االسالمي//الفاطميين//األمويين//الخوارج//العباسيين//السكك الفتح 
 الفضية//الذهبية//المرابطية//الحمادية

8599 

 5710 الفتوحات اإلسالمية : موسوعة

 الفتوى // ابن تيمية 
8388, 

8389 

 4744 //الفتوى الفضائية//برامج فتاوى

من الفكري//اإلحرامالفتوى//اإلجتهاد//الشورى//مذهب المالكية//الحنفية//األ // 4745 

 7048 //الفتوى//الوطنية//أحمد حماني//الفقه المالكي

 4743 //الفتوى//حياة المسلمين

 /الفخر القبلي/عمرو بن كلثوم
1443

0 

 الفراسة 
1129

7 

 4520 //الفراشة الناعمة//شعر

النحو العربي -الفراهيدي  
1480

5 

لغوية//التراجمالفراهيدي: منهج//إنجازات  // 7650 

 الفرزدق 
1137

0 

 الفرسان الثالثة//رواية عالمية 
1025

7 

 8033 //الفرضيات

 الفرع
1043

0 

 7092 الفرق اإلسالمية

 الخوارج// اإلباضية// الشيعة// الزيدية  //الفرق اإلسالمية
1312

6 

 7093 الفرق االسالمية// العقيدة

الصوفية//المجتمع اإلسالميالفرق  // 
9108, 

9109 

 9727 الفرق المبتدعة 

 4399 الفروق الداللية// النظرية// التطبيق 

 6811 الفروق اللغوية

أبنية االسماء  -أبنية األفعال - تقويم اللسان -تقويم اليد -الفروق  
1202

6 

 6810 الفروق//اللغة//تهذيب

 8350 //الفصاء الروائي//طوق الياسمين



 الفصاحة 
1526

1 

 //الفصاحة
5574, 

7229 

 7749 الفصاحة//البالغة// المعاني// البيان// البديع 

 الفصاحة//السماع اللغوي 
1159

7 

 الفصحى// المعاني//العامية//الصوت 
1271

4 

 8015 //الفصول المنهجية

 الفضاء
1051

4 

االيديولوجيا -الفضاء الروائي   
1192

6 

الروائيالفضاء  // 6823 

 الفضائيات العربية
1359

1 

 الفضائيات العربية, سلوك المراهق
1074

7 

 الفعل
1289

1 

 5842 الفعل الداللي// حرف الجر 

 الفعل اللغوي 
1205

8 

 الفعل المطلق
1205

8 

 7805 الفعل// الكلمة// المعنى

 9568 الفعل// اللسان العربي// المكون الداللي 

المثنى// المجرور// أسماء األفعالالفعل//   
1187

4 

 الفعل//النحو//ابن هشام 
1483

9 

 الفقه 
1120

9 

 الفقه // الغسل // الطهارة // الصالة // التيمم
7172, 

7173 

 الفقه // المرسلين// النبيين //العارفين // المعبرين // المرشدين// أهل األدب
1513

3 

النفقة // الشفعة // الرؤياالفقه // النكاح // الطالق //   6766 

 الفقه االسالمي

6439, 

1202

2, 

1202

3 



 الفقه اإلسالمي

7198, 

7199, 

9625, 

9626 

القرآن والتفسير -الفقه اإلسالمي   7727 

صحيح مسلم -الفقه اإلسالمي   

7728, 

7729, 

7730, 

7731, 

7732 

الصالة الفقه اإلسالمي // العبادات // الطهارات //   5999 

 7566 الفقه اإلسالمي // النكاح // اللباس // الطعام // القضاء // الحدود // األدب

 6807 الفقه اإلسالمي : الطهارة

 7567 الفقه اإلسالمي// التوبة // الزهد //الجنائز // الجنة //النار 

 6395 الفقه اإلسالمي// السنة// القياس

هري//النكاح//الطالق//المواريث//البيع الفقه اإلسالمي//ابن حزم الظا  
8699, 

8700 

 8536 //الفقه االسالمي//االجتهاد//االحكام الشرعية 

 //الفقه اإلسالمي//اإلسالم//التبعية
9456, 

9457 

 //الفقه اإلسالمي//االسالم//الخطبة 
5991, 

5992 

 الفقه المالكي //القضاء // العرف // التشريعات الغربية 
1216

6 

 7070 //الفقه المالكي//علماء توات//الشيخ بلكبير

 5058 الفقه// أصول // الحكم // األدلة الشرعية // الدالالت// النسخ 

قاموس-الفقه * 4568 

 8689 //الفك المفترس//رواية عالمية

 الفكاهة
1284

0 

الفن -األدب -الفكر  
1280

8 

 الفكر األدبي : موسوعة
1041

3 

أبو تمام -األدبيالفكر   5187 

 7640 الفكر االدبي//تراث//شرح بانت سعاد

 9186 //الفكر االستراتيجي//االحتواء//االمبريالية

 الفكر اإلسالمي

1155

0, 

1504

3 

 5153 الفكر اإلسالمي الحديث//اإلستعمار الغربي//التجديد 

التوجيه//الديمقراطية//اإلشتراكية//المجتمع المعاصرالفكر اإلسالمي//الحكم//   5154 

 6433 //الفكر اإلسالمي//العقيدة المسيحية//التثليث//النبي



 الفكر اإلسالمي//محاضرات//الملتقى 
1385

2 

 7624 الفكر التربوي//التقنيات التعليمية//صعوبات التعلم//الغزو الفكري

التربوي//العالم اإلسالمي//التربية القرآنية//المستقبل التربوي//العصر الحديثالفكر   5382 

 5373 الفكر التربوي//تقويم المنهج 

 8015 //الفكر الجدلي 

 //الفكر الحديث
1516

6 

 الفكر الديني
1119

9 

 4770 //الفكر الديني//الدين اإلسالمي

 الفكر العربي

5007, 

5735, 

7697, 

1429

2 

 5283 الفكر العربي// الفلسفة 

 الفكر الفلسفي
1119

9 

 4575 //الفكر اللزومي // مشكلة الموت//النقد اإلجتماعي

 //الفكر اللساني
1234

9 

 //الفكر اللساني//البعد التأصيلي
1324

3 

 9552 الفكر اللغوي// النحو//السماع// اإلستصحاب// القياس 

اللغوي//اللغة//علم اللغة الحديثالفكر   9211 

 الفكر اللغوي//سقراط//أرسطو
1488

0 

النقد -الفكر  5550 

 //الفكرية الجزائرية
1066

1 

السودان  -الفالتة  7077 

 الفالحة في والية المدية 
1235

3 

 7317 //الفالحة

 /الفالسفة اإلسالميون//الصوفية
1312

5 

األدب الحديث - القديماألدب  -البوهيمية -الفالكة  9356 

 5863 الفالكة والمفلوكون

 الفلسفة 

4569, 

5489, 

8821, 

1253

0, 



1284

1, 

1340

3, 

1351

7, 

1477

3 

 الفلسفة االسالمية

1223

2, 

1340

3 

 9215 الفلسفة االنجليزية

 //الفلسفة التقليدية

6586, 

6588, 

6589, 

6590 

 الفلسفة الجمالية 
1396

3 

العربيةالفلسفة  // 5505 

 *الفلسفة القديمة // المنطق // المعرفة // الموجودات // أرسطو
1298

7 

 الفلسفة المعاصرة 
1040

4 

 8054 *الفلسفة الوجودية// دراسة // المبتكرات // الموت والعبقرية

 الفلسفة و النقد 
1472

4 

 //الفلسفة
4785, 

1453

4 

 7032 الفلسفة//األلفاظ//أسماء المقوالت 

 5195 الفلسفة//علم النفس التربوي//التنشئة االجتماعية//التربية المدرسية//األسرة//التعلم

 الفلسفة//فلسفة المستقبل
1315

7 

 8671 الفلكلور//المقامات

 الفن 
1194

3 

 الفن االسالمي
1212

7 

اإلسالمي//العمارة//المساجد//القصور//الزخارف الفن  // 9407 

 //الفن التشكيلي
1328

0 

 *الفن التشكيلي//الشعر//الصورة الفنية
1228

2 

 الفن السينمائى//التصوير//اإلخراج//العرض 
1313

6 



 6564 //الفن السينمائي//المونتاج//الحركة//الشاشات العريضة 

لفضاء الداللي الفن الكنائى//الحقيقة والمجاز//ا  5841 

 الفن واإلبداع//بناء البرنامج//نتائجه//مناقشة//معايير//األصالة 
1188

3 

 4573 الفن والتاريخ 

 الفن والمجتمع

1489

1, 

1489

2 

 الفن// الشعر العربي// الصنعة// الموسيقى// التصنيع// التصنع// المذاهب الفنية// األندلس// مصر 
1171

5 

 الفن//التاريخ//الفلسفة//الدراما//النهج//المسرح
1487

1 

 5452 الفن//الرومانسية//التجربة التعبيرية

 9084 //الفن//السينما//الفيلم//الفنان

 الفنانون
1158

2 

 الفندقة في والية المدية 
1348

7 

 //الفنولوجيا//النظم//القرآن الكريم

1144

2, 

1144

3 

 الفنون
4524, 

4525, 

9956 

اآلداب -الفنون  
1121

5 

 الفنون التشكيلية
1522

8 

 6749 الفنون التشكيلية//طرق التعلم//اساليب التدريس//التدريس

الفنون//الدولة المصرية//الفن اإلغريقي//الفن الروماني//الفن اإلسالمي//الفن القوطي//فن  
 //الباروك//مدارس التصوير

4429 

 4821 الفهارس// اللغة 

 الفهارس//الوصف البيبليوغرافي//التصنيف//الكتب
1340

2 

 الفهرس الوصفي 
6636, 

6637 

 6638 الفهرس الوصفي//المخطوطات 

 6957 الفهرس الوصفي//المخطوطات//المسجد األعظم//وزان 

 6958 الفهرس الوصفي//مخطوطات//المسجد األعظم//وزان 

 الفهرسة، مخطوطات 
1273

8 

 //الفهم اللغوي
1271

2 



 9546 الفواصل االشهارية 

 ألفية إبن مالك 
1366

3 

 7537 //الفية ابن مالك

 ألفية ابن مالك//المسالك
4994, 

4995 

 الفية ابن مالك//المية األفعال
1292

6 

 8630 //ألفية ابن مالك: إعراب

 //ألفية بن مالك: نحو
1441

7 

 4980 //ألفية مالك//النحو//الصرف

لغوي// حاشية الفيشي: قواعدالفيشي:  // 7089 

 الفيلم الكارتوني
1314

4 

 الفيلم الوثائقي, االحتباس الحراري
1234

8 

 7689 القاديانية

 5755 القافية// اإليقاع الشعري// الموشحات األندلسية// الشعر العربي الحديث//الشعر الحر 

 6693 القافية// الداللة 

 القافية// العروض

1042

2, 

1475

4 

 القافية// اللغات السامية 
1207

8 

 القافية//اإليقاع
1354

2 

 // القاموس // المحيط
4163, 

7086 

 القائد وصنع التاريخ//القيادات المهيمنة
1046

0 

 9896 القبطية العربية

 6300 القتوى // القضاء // الصالة 

 القدر // مغامرات في الشرق// القصة 
1315

4 

السبع// إعراب // سورة الروم // الفرقان // النور // األنبياء // سورة طه // مريم // المنافقين القراءات 
النازعات  //  

4284 

 القراءات السبع// إعراب// سورة البقرة // األعراف // آل عمران // الرعد // هود // يونس // األنفال
4282, 

4283 

ألرسطو//الشعر و الفلسفة القراءات العربية//الشعر   
1511

1 



 القراءات القرآنية 
4281, 

5005, 

5006 

 5692 القراءات القرآنية // ضاد العربية // اإلدغام // القراءات المروية

 القراءات القرآنية //علم اللغة الحديث // مشكلة الهمز // اإلبدال 
1129

9 

 القراءات القرآنية : معجم

5694, 

5695, 

5696, 

5697, 

5698, 

5699, 

5700, 

5701, 

5702, 

5703 

 القراءات القرآنية// البالغة العربية
1393

7 

 //القراءات القرآنية//التصحيح اللغوي
1157

4 

 9332 القراءات القرآنية//مستويات القراءة القرآنية//أثرها على إستعمال اللغة العربية 

 القراءات// األحرف السبعة// القرآن 
1217

3 

 6412 القراءات// اللهجات//الفونيمات األولية//الفونيمات الثانوية//النبر//التنغيم 

 //القراءات//القرآن//عصر األئمة//عصرالتدوين//مدرسة القيروان

1508

6, 

1508

7 

 القراءة
1218

9 

 القراءة //تعليم//علم اللغة النفسي
1241

6 

 //القراءة البصرية
1328

0 

الشعرية// الداللة// الظاهر// المختفي// التلقي القراءة   
1410

6 

 القراءة الناقدة//النصوص األصيلة// اللسانيات
1489

6 

 القراءة النسقية//البنوية//النقد//المحايثة
1529

7 

 القراءة النسقية//الخطاب النقدي// السياق
1526

7 

 //القراءة النصية//األدب//الفن
1301

0 

 9585 //القراءة



 القراءة// اإلجراء النقدي 

1334

2, 

1364

0 

 القراءة// البالغة// المسرحية// الخط العربي
1188

2 

 القراءة// الجرائد// الطلبة 
1050

2 

 القراءة//األدب العربي 
1097

1 

 8718 القراءة//الكتاب

 القراءة//المعنى/ القرآن 
9391, 

9392 

 5267 القراءة//رواية ورش//رواية نافع 

 8193 القراءة//نصوص الحداثة//حداثة الخطاب

 //القراءة: بالغة// التراث// الشعر// السينما
1228

7 

 //القراءة: سيكولوجية
1196

0 

 القراآت القرآنية//المستوى الصوتي//المستوى النحوي//المستوى المعجمي 
1481

4 

 القرآن 

4481, 

6085, 

6086, 

6087, 

6088, 

6188, 

7669 

ز//البالغة العربيةإعجا -القرآن   
1091

2 

ألفاظ//الحديث  -القرآن   
1493

4 

 القرآن // تفسير
5276, 

5277, 

5278 

 4748 القرآن : تفسير

 القرآن : تفسيره

4749, 

4750, 

4751, 

4752, 

4753, 

4754, 

4755, 

4756, 

4757, 

4758, 



4759, 

4760, 

4761, 

4762, 

4763, 

4764 

 9656 القرآن : معجم 

االسالم  -القرآن  
6335, 

6336 

 القران الكريم

5798, 

6473, 

1417

2 

 القرآن الكريم

4281, 

5556, 

5671, 

5970, 

6092, 

6323, 

6459, 

6460, 

6462, 

6463, 

6683, 

6684, 

6724, 

6725, 

7855, 

7856, 

9635, 

9636, 

1008

6, 

1009

0, 

1012

1, 

1291

3, 

1305

8, 

1326

5 

 القرآن الكريم

1043

0, 

1442

8, 

1499

1 



 معجم :القرآن الكريم 
1196

6 

البالغة النبوية -القرآن الكريم   5956 

 7847 األثر العام // األثر الخاص  //القرآن الكريم // اللغة العربية 

 القرآن الكريم // النقد العربي // الرابع الهجري
1109

1 

 9674 القران الكريم // الوعيد (أسلوب) // العقاب

 القرآن الكريم // بالغة 

1286

7, 

1286

8 

هجري // علم المعاني // علم المجاز 3القرآن الكريم // بالغة // القرن    

1256

8, 

1256

9 

 8035 القرآن الكريم // ترجمته /// نزوله // أحرفه // إعجازه // تاريخه // جمعه // ترتيبه // قراءته // تفسيره 

تحة // العصر // الكوثر // الكافرون // اإلخالص // المعوذتينالقرآن الكريم // تفسير // الفا  
1052

6 

 9542 القرآن الكريم // تفسير // سورة الملك // القلم // سورة الحاقة // سورة المعارج 

القرآن الكريم // تفسير // سورة هود // سورة ابراهيم // سورة الرعد // سورة يوسف // سورة الحجر 
الطبري  //  

6654 

 القرآن الكريم // ضمير الغائب
1162

6 

 5132 *القرآن الكريم // علم الحديث // علم الكالم //المقاتل

 القرآن الكريم // قراءات // اإلدغام // الترادف // الجموع

1264

2, 

1264

6 

 القرآن الكريم // معاني و تفاسير 

1209

9, 

1210

0 

 القرآن الكريم //تفسير

1398

9, 

1399

1 

 5265 القرآن الكريم : معجم

 القرآن الكريم : معجم موضوعي
1241

8 

 6177 القرآن الكريم : موسوعة

 //القرآن الكريم في األدب//األدب و القرآن الكريم
1415

5 

 //القرآن الكريم

7126, 

7918, 

1400

6 



 القرآن الكريم// أثر // الدراسات النحوية // اإلشتقاق // المعنوي 

1441

9, 

1442

0 

 4486 القران الكريم// اساليب التدريس

 9781 القرآن الكريم// أساليب العطف 

 7790 القرآن الكريم// أسباب النزول 

 6702 /القرآن الكريم// إعراب

 6701 القرآن الكريم// إعراب// سورة البقرة 

 6698 القرآن الكريم// إعراب// سورة الفاتحة// سورة البقرة

الكريم// إعراب// سورة النساء// سورة المائدة القرآن   
6699, 

6700 

 القرآن الكريم// اإلعراب//الشواهد
1319

7 

 القرآن الكريم// التفسير
1211

2 

 9634 القرآن الكريم// الجزء السادس و العشرون// التفسير البالغي 

 4882 القرآن الكريم// الدراسة األدبية//العصر الحديث

الكريم// الزمن // دراسات داللية // األفعال// األدواتالقرآن   
1214

0 

 9489 القرآن الكريم// الكلمة 

 القرآن الكريم// الهندسة الوراثية 
1217

4 

 القران الكريم// ترجمة
1210

2 

 القرآن الكريم// تفسير // سورة اإلسراء // سورة الكهف // سورة مريم // سورة األنبياء // الطبري
6656, 

6659 

 القرآن الكريم// تفسير // سورة النور // سورة الفرقان // سورة الشعراء // سورة القصص // الطبري
6655, 

6658 

 //القرآن الكريم// سورة البقرة// إعراب
1300

6 

 //القرآن الكريم//إعراب القرآن الكريم //معجم
1202

0 

 القرآن الكريم//اإلعراب المرئي
5822, 

5823, 

5824 

 //القرآن الكريم//اإلعراب المرئي
5819, 

5820, 

5821 

 //القرآن الكريم//البسملة//سور القرآن
5441, 

5444 

 //القرآن الكريم//التراكيب//الداللة

1287

1, 

1287

2 



 9844 //القرآن الكريم//الجهاد//المستشرقين//الفتوح اإلسالمية//التصريح والتلميح

الكريم//الشعر//األدب و اللغة//في صدر اإلسالم//النثر//شعراء صدر اإلسالم القرآن   5455 

 القرآن الكريم//الفعل//التعدد الصرفي 
1237

4 

 //القرآن الكريم//القراءات//الفهم اللغوي

1283

0, 

1283

1 

 //القرآن الكريم//الكون//الخلق
1327

7 

 8289 //القرآن الكريم//المشتقات: دراسة لسانية

 //القرآن الكريم//ترجمة المعاني
6799, 

6800 

 القرآن الكريم//دراسة بالغية 

1115

8, 

1115

9 

سورة النساء -القرآن الكريم: إعراب// سورة آل عمران // 
1300

5 

 //القرآن الكريم: إعراب// سورة طه // سورة العنكبوت
1160

7 

 //القرآن

1089

9, 

1205

6 

الدراسات القرآنية // النقد األدبيالقرآن// إعجاز //   5349 

 القرآن// إعراب
7670, 

7675 

 / القرآن// إعراب
7671, 

7676 

 .القرآن// إعراب
7674, 

7679 

 /القرآن// إعراب
7672, 

7677 

 //القرآن// إعراب
7673, 

7678 

 القرآن// اإلستشراق
1273

0 

 8382 القرآن// األمثال

 القرآن// القراءات 
9282, 

9283 

 القرآن// القراءات السبع
4285, 

4286 

 القرآن// اليهود//غبراهيم//يوسف//موسى
1175

9 



 5433 القرآن// تفسير // منهج الزمخشري

 القرآن// عالم الحيوان 
1217

2 

 //القرآن//أساليب التدريس//اإلسالم 
1218

0 

القرآنية//سورة البقرة//سور القرآن القرآن//إعجاز القرآن//اآليات  / 
6900, 

6901 

 6696 //القرآن//األرقام//الخلق//العناصر//الحروف

 /القرآن//اإلعجاز القرآنى//الوجود الكونى
1157

3 

 /القرآن//البالغة//األسلوب األدبى//اإلسالم
7139, 

7140 

 8270 //القرآن//البالغة//االلفاظ

 //القرآن//البالغة//النحو
1442

2 

 9435 //القرآن//التجويد//البالغة//االصوات اللغوية العربية

 //القرآن//التصوف//الخطاب القرآني

1424

9, 

1425

0 

 5731 //القرآن//الدين اإلسالمي

 7737 //القرآن//الرمز

 //القرآن//الزركشى

1529

4, 

1529

5 

القرآن//السورالقرآن//ألفاظ  // 
5602, 

5605 

 7456 //القرآن//بالغة القرآن//تصريف القول//القصص القرآني//موسى عليه السالم

 //القرآن: إعراب مفصل// سورة يونس // سورة مريم
1160

2 

 //القرآن: إعراب// سورة الجاثية //سورة الناس
1160

4 

 //القرآن: إعراب// سورة الروم // سورة الدخان
1160

6 

 //القرآن: إعراب// سورة الفاتحة //سورة النساء
1160

5 

 //القرآن: إعراب// سورة المائدة // سورة يونس
1160

3 

 القرآن، بالغة//األنداد//التثليث//تألية المسيح//الولد 
1215

8 

 القرآن، تجويد//صفات الحروف//مخارج الحروف
1493

0 

 9876 القرصنة 

 9971 القرن الثاني 



 9971 القرن الخامس

 6441 //القرينة في البالغة

 6481 القص// النثر االندلسي

 القصة 

5437, 

5713, 

5985, 

7943, 

1163

7, 

1284

0 

 -القصة
1484

7 

آنا كارنينا  -القصة   9165 

 القصة الجزائرية 
1163

4 

 القصة الجزائرية : النشأة و الخصائص
1412

5 

 القصة الجزائرية : موسوعة 

1366

9, 

1367

0 

العالم العربي -السرد -القصة  
1499

8 

الجزائر -القصة الشعبية   
1328

4 

 القصة الشعبية//الخرافة//األسطورة//النص القصصي 
1239

4 

 القصة العربية

4801, 

4953, 

6106, 

6338, 

7179, 

1075

3, 

1087

3, 

1151

1, 

1343

6, 

1350

8, 

1355

1, 

1412

5 



االدبيالنقد  -القصة العربية   7158 

قصة ألف ليلة و ليلة  -القصة العربية   7016 

ألف ليلة و ليلة  -القصة العربية  
9431, 

9432 

القصة السودانية  -القصة المصرية -القصة العربية  
1109

6 

 القصة العربية القصيرة
1425

9 

 6983 /القصة العربية//األدب العربي

 5287 القصة العربية//البخالء

العربية//السياسةالقصة  // 6186 

 القصة العربية//القصة القصيرة 
4766, 

4767 

 5431 القصة العربية//تاريخ و نقد

 7120 /القصة العربية//تاريخ ونقد

 القصة العربية//سلطة المرجع//السرد الروائي 
1229

4 

الغريب -القصة  
1345

9 

 القصة القرآنية 
1302

0 

 القصة القصيرة

4442, 

4479, 

6106, 

1050

5, 

1445

2 

الجزائر -اإللتزام  -القصة القصيرة   
1173

7 

 7197 القصة القصيرة // البنية السردية//حرية اإلبداع

جدل النوع  -القصة القصيرة المصرية  
1117

4 

 القصة القصيرة//اإلبداع
1201

9 

قصة الجديدةالقصة القصيرة//الحكاية//البنية الفنية//القصة الفنية//القصة اإلصالحية//ال  
1139

3 

 //القصة القصيرة//الخطاب النقدي// األدب الجزائري
1139

5 

 //القصة القصيرة//القصة في الجزائر
1075

2 

 القصة في الجزائر
1075

3 

 القصة و الكاتب// القصة وا لقارئ
1471

9 



 9095 القصة و المسرح

 القصة// الشيخ و البحر 

1494

6, 

1494

8 

الطاعون القصة//   
1345

8 

 القصة// آنا كارنينا 
9166, 

9167, 

9168 

 4293 //القصة// تونس// علي الدعاجي

 9416 القصة// سمفونية الراعي 

 القصة// مغامرات شيرلوك هولمز// المشكلة األخيرة
1027

8 

 القصة// مونتي كريستو 
1025

5 

 4777 القصة//األمير الصغير

 القصة//األوذيسة 
1496

5 

 9422 القصة//التعسف

 4649 القصة//الخطاب الروائي//األدب المصري 

 8147 القصة//الدكتور جيفاكو 

 القصة//الرواية//عناصر القصة 
1338

0 

 القصة//السيد 
1360

5 

 القصة//الطاحونة على النهر 
7858, 

7859 

 7860 القصة//الطاحونة على نهر فلوس

 8843 القصة//العراب 

 القصة//ألف ليلة و ليلة//األربعون لصا 
1486

3 

 القصة//الفرسان الثالثة 
1025

8 

 9260 القصة//المسلوب

 القصة//باراباس
1287

9 

 القصة//جزيرة الكنز
1094

2 

 8129 القصة//جين آير 

 القصة//رحالت جوليقر
1124

6 

 القصة//عصبة الرؤوس الحمراء 
1027

7 



 القصة//عناقيد الغضب 
1132

9 

 القصة//فانتين
1496

4 

 7581 القصة//ماجدولين//المنفلوطي//ألفونس كار 

 //القصة//معركة الثكنة
1429

8 

 القصة//يوميات مجنون 
1292

5 

 القصص 
5672, 

1228

1 

 القصص التاريخية 
1495

6 

 القصص العاطفية 
1066

5 

السرد  -الراوي  -القرن الرابع الهجري  -القصص العربي   7596 

العربية//النقد األدبيالقصص   8619 

 القصص العربية//تاريخ و نقد
1204

2 

 القصص الفارسية//العصر الحديث
1090

4 

 //القصص القرآني//البنى//الدالالت

1223

8, 

1223

9 

 6286 //القصص المترجمة//العصر الحديث//األردن

 القصص// شيء في صدري 
1213

6 

 القصص//تاريخ و نقد
1488

7 

 القصص//شيرلوك هولمز 
1361

6 

 8024 القصور الكلوي 

 9316 القصيدة

الشعراء -الشعر  -القصيدة   5025 

 -قضية الدين  -قضية الوطن -المدائح النبوية -المجاراة -الصراع الفكري -التوثيق -القصيدة األندلسية

قضية الصراع اإلسالمي النصراني -قضية النصح  
7771 

الجديدة//اللغة الشعرية//الصورة الشعرية//االيقاع الشعريالقصيدة   6740 

 القصيدة الزجلية 
1317

5 

 القصيدة الصوفية//دراسة أدبية//بنية المفارقة
1358

8 

 5183 القصيدة العربية القديمة 



 القصيدة العربية القديمة//قصيدة حسان بن ثابت//قصيدة كعب بن زهير
1453

1 

العربية//اإليقاع الشعريالقصيدة   
1229

1 

 القصيدة المعاصرة
1499

6 

 القصيدة// المعنى و النص//الشعر الشعبي//اإلبداع
1463

4 

 القصيدة//النص الشعري//المفارقة الشعرية 
1229

0 

 7808 //القصيدة//نزار القباني

 6807 القضاء

 القضاء و القدر 
6454, 

6458 

 القضاء// اإلسالم 
6968, 

6969 

 6515 //القضايا االدبية// لغة القرآن// المناهج النقدية

 5906 القضية الصحراوية//جريدة الصحراء الحرة 

 القلق
1152

2 

 القناة التلفزيونية الحرة//التسويق االعالمي//عين على الديمقراطية
1120

4 

 القواعد 
1337

0 

 /القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية
7514, 

7515 

 القواعد اللغوية
1172

6 

 9615 القواعد النحوية

 9359 //القواعد

 القواعد//اإلعراب 
1157

8 

 5836 القوافي 

 6692 القوافي// عروض 

 //القوامة الزوجية//الفقه//النفقة

1218

1, 

1218

2 

 القواميس 

4524, 

4525, 

1063

6 

 //القواميس
1207

2, 



1207

3 

 8684 القواميس// ألفاظ القرآن 

 5604 //القواميس//اللغة العربية//األسماء العربية//الصوت

 القوة في اإلسالم
1155

0 

 5229 القيادة

 5475 القيادة التربوية//القيادة االخالقية//القيادات المدرسية 

 القيادة//االدارة التربوية//المهارات االدارية
1297

5 

 القياس الفقهي
1092

8 

 6587 //القياس المنطقي

 القياس النحوي
1092

8 

 القياس النفسي
1531

2 

 القياس و التقويم//اختبارات الذكاء//قياس الشخصية//مسرد المصطلحات
7238, 

7240 

 7666 /القياس و التقويم/فلسفة التربية/التحليل و االحصاء

 7831 القياس// النحو //باب الشاذ 

 //القياس/تنمية اللغة
1495

8 

 القيامة الصغرى 
4883, 

7862 

 8993 القيم اإلجتماعية, العالقات اإلتصالية

 //القيم اإلجتماعية
1243

0 

مناهج -المقالة-الخاطرة -القصة  -القيم التغييرية الشعر  -تاريخ و نقد  -األدب العربي  -القيم السعودية 
 النقد

1332

9 

 الكآبة
1328

5 

 الكاريكاتور// الرسالة الداللية 
1446

8 

 الكاريكاتير//حرية التعبير// الصحافة المستقلة 
1230

3 

 7579 //الكأس الولى//الغد// عبرة الدهر

 الكافوريات
1324

5 

 الكاميرا، المؤثرات الصوتية، المونتاج 
1057

4 

 الكبائر
5923, 

5924 

 9801 الكتاب اإللكتروني//الطلبة الجامعيين



اإلتصالية الكتاب المدرسي// المهارات   8584 

 الكتاب المطبوع// الملصق االعالمي
1158

1 

 6297 الكتاب و السنة//في االجتهاد//في سنن اهل هللا//أهل علم اليقين

 8826 الكتابات //اصناف//مساجد الجزائر

 الكتابات الشعرية 
1311

5 

المعاصرة//الحداثة//العالقة باآلخرالكتابات العربية//دراسة تحليلية//التراث و   
1196

7 

 الكتابة

5241, 

1063

5, 

1416

0 

 8014 //الكتابة اإلبداعية

 9770 الكتابة الخطية //الخط العربي // الحروف العربية// الزخرفة 

 الكتابة الروائية//حوارات//لورنس داريل//مرغريت آتوود
1271

5 

 8014 //الكتابة السياسية

الصحيحة// قواعد اإلمالءالكتابة   
1513

9 

 الكتابة العربية
1528

2 

 6505 الكتابة العربية // قواعد 

 الكتابة العربية// اإلعراب// التأويل النحوي 
1055

7 

 6523 الكتابة العربية// اإلنشاء 

 الكتابة العربية// الحروف// الوصل 
1399

3 

 4195 الكتابة العربية//الترقيم 

العربية: علمالكتابة  // 5585 

الرسائل السياسية -الرسائل الدينية -الكتابة الفنية  
1475

3 

 الكتابة المشهدية//المشهد في القرآن//المشهد الشعري//المشهد السردي
1463

3 

 7190 الكتابة النسوية//األدب النسوي

 8576 الكتابة عند روالن

 5650 الكتابة و الثقافة

والتعبير: أسسالكتابة  // 7651 

 //الكتابة

4576, 

8109, 

1307

4 



 الكتابة// أساليب التعبير//الخط//اللغة العربية//األسلوب األدبي
1000

2 

 الكتابة// فن 
1148

7 

 5690 الكتابة//األسلوب األدبي

 /الكتابة//األسلوب األدبي
1158

5 

 //الكتابة//األسلوب اإلنشائي//اللغات
1199

7 

 //الكتابة//التعبير
1277

4 

 //الكتابة//التناسخ//الثقافة العربية
1363

0 

 //الكتابة//الحداثة في رواية سيمرغ
1477

6 

 6326 الكتابة//اللغة//المهارة//التفكير//القراءة//الدراما اإلبداعية 

 4543 الكتابة//المكتبات//التاريخ العربي // اللغة العربية//الموسوعات 

 8573 الكتابة//النقد الجديد 

 5255 الكتابة//بيان الكتابة//مخطوط//أنماط الكتابة 

 //الكتابة//حروف الهجاء// الترقيم// الخط العربي
1529

0 

 6506 الكتابة//نماذج كتابية//المقامة//الرسائل//المقالة//الرسائل//فن اإللقاء

 9207 //الكتابة: أصول//علم الكتابة//أنظمة الكتابة

 5926 //الكتابة: تاريخ//الرمز// األبجدية// الشرق األدنى

 7919 //الكتب//اإلشهاد//علم الوثائق//الموثق//األجرة//التأريخ

 8124 //الكثلكة//المسيحية//الفاتيكان

 9279 الكرامة//االنوثة//الحضارات//روما//الحق//البغاء//البداوة//االسالم

 الكالسيكية 
1447

7 

التعبيرية -الرومانسية -الكالسيكية  
1206

6 

 5419 الكالم األعجمي// حروف المعجم 

 5457 //الكالم و الخطاب

 4876 //الكالم

اللغة//المجتمع//الحركاتالكالم//   8155 

 4275 الكالم// النحو//اللفظ//تركيب اللغات

 الكالم// النكرة// المعرفة 
6853, 

6854 

 4738 الكالم//اللسانيات//تعدد اللغات

 //الكالم//النوادر//الجاهلية
1080

9 

 //الكالم: عيوب// التراث اللغوي العربي
1385

1 



 9897 الكلمات

الجامعة// المعاجم الكلمات   
1156

1 

 8578 الكلمة 

 //الكلمة العربية
1416

1 

 4996 //الكلمة// الفعل//اإلعراب// المنصوبات//األسماء

 الكلمة// النطق// الكتابة
1223

4 

 الكمبيوتر//تعليم العلوم//مناهج العلوم
9159, 

9162 

 7726 الكناية // التعريض

 5257 الكناية//التعريض

 8834 الكوارث الطبيعية// الفيصانات// بن شعبان

 8265 الكوميدا اإللهية

 8265 الكوميديا 

 //الكوميديا القديمة
1230

7 

 الكون
7855, 

7856 

 9895 الالتينية العربية// معجم 

 الالمركزية//التعليم في مصر//التنمية المهنية
1103

4 

 اللحن//اللغة 
1117

2 

 اللزوميات
1119

9 

 5607 //اللسان العربي الفصيح

 //اللسان العربي//التلقي//اللغةالعربية
1253

9 

 اللسان العربي//قضايا العصر 
1089

4 

 //اللسان العربي: صناعة المصطلح
1089

7 

 8582 اللسان و علومه 

 //اللسان// الصمت والكالم
1008

3 

 اللسانيات

6907, 

9799, 

9994, 

1343

2, 

1469

2, 



1531

0 

 اللسانيات // اللغات// اللغة العربية
1199

2 

 8680 اللسانيات // اللغة العربية

 7932 اللسانيات //الديداكتيك//النحو الوظيفي//اللغة 

 4237 اللسانيات //اللغة العربية// النصوص األدبية

 6114 //اللسانيات اإلجتماعية

 //اللسانيات االجتماعية//اللغة االجتماعية: علم
1370

4 

 اللسانيات البنيوية
1290

1 

 8727 //اللسانيات البنيوية//اللسانيات التداولية

 9507 //اللسانيات التطبيقية

 9570 //اللسانيات التطبيقية//النظام اللساني

 8305 //اللسانيات التطبيقية//علم اللغة

 //اللسانيات التمهيدية//لسانيات التراث//الترجمة اللسانية
1253

7 

 5993 اللسانيات التوليدية

 //اللسانيات التوليدية
1186

0 

 8956 اللسانيات الحاسوبية

 6905 //اللسانيات الحاسوبية

 8683 اللسانيات الحاسوبية//الذكاء اإلصطناعي

 اللسانيات الحديثة
6973, 

1290

1 

 //اللسانيات الحديثة
1207

3 

البياناتاللسانيات الحديثة: علم// قواعد  // 
1198

9 

اللسانيات السامية// البنية السانتسكية// البنية المورفولوجية// البنية المعجمية// البنية الداللية// البنية 
 الصوتية

1410

4 

 اللسانيات العامة// تاريخ// مفاهيم
1290

0 

 6973 اللسانيات العربية

 5456 //اللسانيات العربية

العربية// اللسانيات الغربيةاللسانيات  // 8955 

 6333 //اللسانيات العربية// المشاكلة// التنغيم

 8231 اللسانيات العربية// النحو// المنطق

 اللسانيات العربية//السيميائية//نظرية العامل//األفعال القلبية//المصطلح اللساني 
1425

3 

 6334 اللسانيات العربية//دراسات



 8616 /اللسانيات الفرنسية//التحليل السيميائي//التحليل المعنمي//الصناعة المعجمية//النص السردي 

 //اللسانيات المعاصرة
1043

2 

 4697 //اللسانيات النظرية// اللسانيات التطبيقية

 7291 //اللسانيات الوظيفية

 5871 //اللسانيات و الصوتيات//اللغة العربية

 9410 اللسانيات*//اللغة 

 //اللسانيات

4595, 

4633, 

8312, 

9780, 

1078

1, 

1104

0, 

1128

5, 

1239

2, 

1397

8 

 8751 اللسانيات// االسلوبيات// الشعريات

 //اللسانيات// اإليتيمولوجيا

5773, 

8685, 

1308

4, 

1396

0, 

1481

1 

 8974 اللسانيات// التداولية 

 //اللسانيات// الدال//المدلول
1410

5 

 9115 اللسانيات// السياسة اللغوية

 اللسانيات// العامية// بسكرة 
1486

0 

 9633 //اللسانيات// العلوم اإلنسانية

 اللسانيات// اللغة العربية
1391

5 

 اللسانيات// اللغة العربية//االصوليين
1055

9 

 7621 اللسانيات// اللغة العربية//اللغة اإلنجليزية// اإلستفهام

 اللسانيات// المدارس 
1477

5 

 7457 اللسانيات// بيبليوغرافيا 

 8103 اللسانيات// جاكوبسون 



 6178 اللسانيات// علم األصوات 

 9216 //اللسانيات// علم اللغة الحديث// دراسة صرفية نحوية

 9114 اللسانيات// فقه اللغة// النحو

 اللسانيات// مجموعات 
1427

3 

 4300 اللسانيات//ابن جني//سوسير

 اللسانيات//األدب القصصي//الرواية//القواعد النصية//الخطاب 
1295

7 

 8753 //اللسانيات//التراكيب اللسانيات//خطاب الشعرالقديم

 اللسانيات//التكوثر العقلي
1181

0 

 9011 اللسانيات//التواصل اللساني 

 اللسانيات//الدرس اللغوي
1325

6 

 9569 اللسانيات//الصوت//التركيب 

 7994 اللسانيات//القواعد التوليدية

 اللسانيات//اللغة الفصحى//اللغة العامية
1243

4 

 //اللسانيات//اللغة//اإلتجاهات اللسانية
1257

2 

 اللسانيات//المعاجم العربية
1311

7 

 //اللسانيات//المفاهيم اللسانية
1096

1 

 //اللسانيات//ايبستمولوجيا//مناهج
1376

0 

 /اللسانيات//علم األصوات//علم النحو//علم المعالي//المسند//الفصل//الوصل
1298

8 

 5470 /اللسانيات//فقه اللغة//اللغة العربية

 8979 //اللسانيات: اتجاهات

 8750 //اللسانيات: تطبيقات//الخطاب الشعري

 7465 //اللسانيات: مباحث

 8975 //اللسانيات: مصطلحات//دراسة معجمية

 //اللسانيات: مناهج بحث//عم المعجم
1493

2 

 //اللسانيات:نظرية//الداللة العربية//التأويل الداللي
1285

6 

 7138 اللشعر العربي//شعر كثير//شعر بثينة

 اللص و الكالب 
1387

8 

الخريف//الشحاد //دنيا هللاللص و الكالب // بيت سيىء السمعة// السمان و   
1387

5 

 8704 اللعب//التعليم//التفكير



 اللغات // تاريخ //أدوات و تقنيات
1490

1 

 //اللغات //المنطق الصوري
1007

7 

 8312 //اللغات األجنبية

 8074 اللغات اإلفريقية// تعليم الجماهير 

 اللغات//االتصال الجماهيري 
1143

0 

 اللغات//األصوات العربية//اللسانيات 
1199

1 

 7085 //اللغات//البحث اللساني//مقارنة

 5051 اللغات//النقد اللغوي

 4572 اللغات//علم الداللة 

 اللغة 

4512, 

8652, 

9215, 

9316, 

9996, 

1500

2 

 اللغة : الفصحى،العامية
1278

8 

اإلتصال  -اللغة  9234 

األدب//إذاعيات -اللغة  8158 مصطلحات //

 اللغة االسبانية
1300

4 

األضداد  -اللغة  
1393

8 

 9350 //اللغة األم//السياسة اللغوية

 //اللغة األمازيغية
7320, 

8316, 

8317 

 اللغة االنجليزية 

1271

8, 

1272

2, 

1272

4, 

1272

5, 

1272

6, 

1272

7, 

1272

9, 



1274

2, 

1463

9 

 اللغة اإلنجليزية 
1325

9 

 اللغة اإلنجليزية//قواعد 
1509

3 

 //اللغة االنجليزية//قواعد المحادثة// موسوعة
1302

8 

 7623 //اللغة االنجليزية//قواعد//المحادثة 

 //اللغة اإلنجليزية: قواعد
1006

7 

 اللغة التركية// صوت األلفية
1058

2 

 //اللغة التعليمية//المادة العلمية
1508

4 

الثانية// التعليم//طرق التدريساللغة   
4681, 

4682 

 8312 //اللغة الجامعة

القصيدة -الجسد -اللغة  7825 

الشخصية  -اللغة  
1142

9 

 اللغة الشعرية
5357, 

1523

4 

 اللغة العبرية//اللغة العربية
1207

7 

 //اللغة العبرية//قواعد//نصوص//تطبيقات
1134

2 

 8314 //اللغة العربي

العربيةاللغة   

4160, 

5128, 

5467, 

5734, 

5818, 

6023, 

6189, 

6322, 

6351, 

6996, 

7193, 

8179, 

8183, 

8791, 

8956, 



1006

8, 

1051

1, 

1063

5, 

1063

6, 

1099

2, 

1130

2, 

1246

4, 

1246

5, 

1252

2, 

1257

5, 

1271

8, 

1272

2, 

1272

4, 

1272

5, 

1272

6, 

1272

7, 

1272

9, 

1274

2, 

1300

4, 

1325

9, 

1343

2, 

1397

6, 

1423

0, 

1463

9, 

1477

3, 



1479

7, 

1482

7, 

1500

8, 

1515

8 

 اللغة العربية

5297, 

5836, 

6473, 

6990, 

7832, 

9481, 

1168

0, 

1263

9, 

1309

0 

 5957 اللغة العامية // األلفاظ في اإلسالم // المذاهب الطائفية//اللغة العربية 

النقد -اللغة العربية   4715 

معاجم -اللغة العربية   الصواب اللغوي - 
1265

7 

معجم  -اللغة العربية   
1372

3 

 4605 اللغة العربية // إعراب // المضاف // األسماء الموصولة //الفاعل

 اللغة العربية // اإلشتقاق 
1019

8 

 6225 اللغة العربية // األضداد 

 اللغة العربية // التصحيح//التكسير//حرف الطاء//حرف الياء 
1209

3 

العربية // الصوائت// المعنىاللغة   
1008

7 

 8415 اللغة العربية // اللمع 

 اللغة العربية // الملكة اللسانية // اللسان العربي
1278

0 

 4385 اللغة العربية // النحو // المصطلحات النحوية // القاعدة النحوية

حروف الردع/اللغة العربية // النحو // حروف التنبيه//حروف المصدر//حروف التحضيض/  7264 

 اللغة العربية // النقد اللغوي // األلفاظ // األساليب اللغوية
1117

3 

 اللغة العربية // تحقيق النصوص// الكتابة
1487

7 

 اللغة العربية // علم// البحث الداللي//المعاجم 
1118

7 

اليبس و اللين//الشدة و الشديد //اللغة العربية // فقه //التنزيل و التمثيل// الطول و القصر    5259 



 5260 الزرع و النخل  // اللغة العربية // فقه// القطع و اإلنقطاع// اللباس // األطعمة و األشربة

 4319 اللغة العربية // قواعد 

 اللغة العربية // قواعد اإلمالء //الخط// الحروف الهجائية // عالمات الترقيم
1289

6 

معاجم ثنائية اللغة  /اللغة العربية /  8510 

 7653 //اللغة العربية // مهارات القراءة //تعليم القراءة

 4949 //اللغة العربية // نحو // تاريخ

 اللغة العربية // نقد // علم األصوات
1426

8 

 6005 اللغة العربية //اإلشتقاق 

 4717 اللغة العربية //التدوين//الشعر

التطور اللغوي // القرآن الكريم//اللغة العربية   
1491

4 

 اللغة العربية //الجنسين//الصوت //النطق
1264

4 

 اللغة العربية //المصطلحات 
1079

3 

 اللغة العربية //النحو
1191

7 

الخبر // الفاعل  -اللغة العربية //النحو // الكالم// األسماء // اإلعراب// المبتدأ  المفعول به //   //
 اإلختصاص // الجوازم 

6373 

 6377 اللغة العربية //الهوامع//الجوامع 

 5068 اللغة العربية //معاجم

 7502 // اللغة العربية : المعجم

علم//دراسات نحوية//ابن هشام األنصاري اللغة العربية :   
1480

1 

قواعد  -اإلعالم -اإلتصال -اللغة العربية  
1263

2 

األضداد  -اللغة العربية  6267 

الزمخشري -البالغة -اللغة العربية  6122 

البالغة العربية  -اللغة العربية  4516 

 8306 //اللغة العربية العلمية

في المعاجم العربية//قاموس اللغة العربية المعاصرة//العامية // 7306 

معجم  -اللغة العربية  
1265

8 

 //اللغة العربية واإلدارة
1403

7 

 //اللغة العربية

4578, 

4595, 

4632, 

4633, 

4709, 

5572, 

6201, 



6203, 

6206, 

6221, 

6271, 

6908, 

7076, 

7251, 

7310, 

7311, 

7312, 

7313, 

7314, 

7315, 

7316, 

7317, 

7318, 

7319, 

7320, 

7321, 

7326, 

7661, 

7755, 

8095, 

8096, 

8097, 

8098, 

8108, 

8226, 

8311, 

8313, 

8315, 

8320, 

9217, 

9616, 

1006

2, 

1043

3, 

1058

7, 

1063

4, 

1078

1, 

1104

0, 

1176

6, 

1207

2, 



1207

3, 

1271

2, 

1291

2, 

1293

4, 

1307

4, 

1397

8, 

1403

4, 

1403

7, 

1429

1, 

1447

1 

التدريس//القراءة// الكتابة  اللغة العربية// أساليب  9220 

 اللغة العربية// إعراب 
1527

2 

 6555 اللغة العربية// األخطاء الشائعة

 7360 اللغة العربية// اإلدارة اإللكترونية

 اللغة العربية// األصوات اللغوية// اإلدغام// المد// اإلمالة 
1527

5 

 4948 اللغة العربية// األلفاظ

العربية// البحث اللغوي // اللهجات العربيةاللغة   
1197

8 

 5869 اللغة العربية// التدريس

 5866 اللغة العربية// التدريس//المناهج 

 //اللغة العربية// التصحيح//التكسير//حرف األلف
1209

1 

 7325 اللغة العربية// التعدد اللغوي

التعريب//النسب//بالغة القرآن اللغة العربية//   
1280

7 

 اللغة العربية// التعليمية
1057

6 

 اللغة العربية// التكامل// التقنية
1363

9 

 4292 اللغة العربية// الحروف 

 6735 //اللغة العربية// الخطاب العلمي في الجامعات//المصطلح العلمي العربي

السيميائية اللغة العربية// الداللة//   

7053, 

1526

9 



 8217 اللغة العربية// العامية//الكلمات

 7658 اللغة العربية// العصر 

 9498 اللغة العربية// العصر الحديث // المصطلح العربي // التنمية اللغوية

 اللغة العربية// العولمة// ملتقى 
1448

6 

 اللغة العربية// الفكر
1386

1 

القراءة اللغة العربية//   4712 

 اللغة العربية// القرآن //السنة // القرآن والعلم 
1441

8 

 اللغة العربية// القلم // القرآن //السنة
1133

3 

 اللغة العربية// الكتابة //الخط العربي//القرن السادس هجري 
1212

6 

 اللغة العربية// الكتابة// النحو الوظيفي// لغويات 
1470

3 

العربية// الكتابة// النحو// الصرف// اإلعراباللغة   4279 

 اللغة العربية// اللحن// اللسانيات// المعالجة اللغوية
1115

2 

 اللغة العربية// اللغات العالمية 
1448

5 

 4277 اللغة العربية// اللفظ// الهمز

 9553 اللغة العربية// المعنى// المبنى

المفردات//اإلعراب// النقد العلمياللغة العربية//   6842 

 اللغة العربية// المقاطع الصوتية 
1357

6 

 اللغة العربية// النحو // التراجم 
1473

1 

 5123 اللغة العربية// النحو // الفعل المجرد و المزيد // اللغات الرسمية // المصادر المشتقات // إبن أياس

العربي// الالشعر الجاهلي// االدب العباسي// االدب الحديث// القصة اللغة العربية// النحو   

9124, 

1163

2 

 اللغة العربية// النحو// الصرف// المعاجم
1226

7 

 /اللغة العربية// النحو// اللغة العربية //االعراب
1214

6 

 اللغة العربية// النحو//الترابط//النص والسياق
1247

2 

النحو//الكالم//المعرب و المبنى//المبتدأ و الخبر الموصول //اإلشتغال//المفعول اللغة العربية// 
 المطلق//الحال//اإلضافة//التعجب// النعت//التوكيد//البدل 

1487

8 

 4961 اللغة العربية// النطق// الكتابة 

 7202 اللغة العربية// النمو

 اللغة العربية// الهوية
1017

9 



العربية// تحقيقات لغوية//أخطاء لغويةاللغة  // 
1264

7 

 اللغة العربية// تدريس //اإليضاح //القراءة // اإلمالء// الخط // البالغة 
1209

4 

 //اللغة العربية// تدريس
1178

2 

 7752 اللغة العربية// تدريسها 

 اللغة العربية// تعليم

1262

5, 

1530

9 

 اللغة العربية// تعليم // تدريس 
1219

1 

 اللغة العربية// تعليم و تدريس// النقد و البالغة//علوم الدين اإلسالمي
1340

4 

اللغة العربية// تعليم// اإلستماع// القراءة// األدب العربي// النحو//الصرف// اإلمالء// الخط العربي//  
 الوسائط التعليمية// المعلم

1133

4 

 5258 اللغة العربية// خصائص 

العربية// سيبوية// االفعال//التصريف// التضعيف اللغة   4306 

 4304 اللغة العربية// سيبوية//فهارس

 اللغة العربية// طرقها// تدريسها
1476

7 

 اللغة العربية// علم // المنهج الصوتي//المنهج الصرفي 
1399

4 

 6257 //اللغة العربية// علم الداللة//الفاسي فهري,عبد القادر//نقد وتفسير

 اللغة العربية// علم وتعليم
1168

2 

 5933 اللغة العربية// فقه 

 8302 اللغة العربية// فقه//الثروة اللغوية

 5584 اللغة العربية// قواعد اللغة//النحو العربي

 7852 اللغة العربية// مترادفات // فروق//المدلول 

 اللغة العربية// مقاالت 
1475

5 

العربية// مهارات اتصال// مختاراتاللغة  // 
1159

2 

 4394 اللغة العربية// مهارات القراءة// التعلم

 اللغة العربية// موسوعة
7982, 

8046 

اللغة العربية// نعوت النساء// اللباس// الطعام // األمراض // الخمر // الخيل // السالح// الطيور// 
 الجبال // األواني 

8489 

وسائل اإلتصال //اللغة العربية  5461 

 اللغة العربية//أخطاء
1197

6 



 اللغة العربية//اخطاء الصحافة// االذاعة 
1265

5 

 6470 اللغة العربية//اساليب التدريس

 4597 اللغة العربية//اساليب التدريس//القصة//المسرحية 

 4421 //اللغة العربية//أساليب التدريس//طرق التعلم

العربية//أسئلة التطوراللغة   8656 

 6497 اللغة العربية//أفعال المقاربة//كان وأخوانها//شواهد الفاعل//ال النافية//المفعول

 اللغة العربية//األحرف الخمسة 
1215

9 

 7461 اللغة العربية//األدب العجيب

 6077 //اللغة العربية//األدب العربي//النقد األدبي//التحليل األدبي

 اللغة العربية//األسئلة//األدب 
1005

8 

 8418 اللغة العربية//اإلشتقاق//اإلدغام//األلفاظ

 اللغة العربية//األصالة 
1527

9 

 اللغة العربية//األصوات//الفعل الثالثي الصحيح
1296

0 

 6424 //اللغة العربية//االعراب و البناء//الصرف و التنوين

العربية//اإلعراب//الحركات//الحروف اللغة   4276 

 6234 /اللغة العربية//االمالء//كتابة جمل

 8294 /اللغة العربية//األمن اللغوي//التهجين اللغوي

 //اللغة العربية//األنظمة الصوتية//األنظمة النحوية
1076

2 

 7305 *اللغة العربية//البحث العلمي//الرسائل الجامعية

العربية//البالغة //الحروف العاطفة//حروف اإليجاب//حروف الزيادة//حرف التفسير//حروف اللغة 
 المصدر 

5116 

 5117 اللغة العربية//البالغة //فهارس 

 6874 اللغة العربية//البالغة//ابن الشجري//التثنية

الجر//المتعدي//أفعال القلوب//االفعال الناقصة اللغة العربية//البالغة//الجوازم//حروف   5114 

 5112 اللغة العربية//البالغة//الظروف//النكرة//المعرفة//اسم العلم//المذكر//المؤنث//المثنى 

 5113 اللغة العربية//البالغة//المجمع//المصدر//اسم الفاعل//سم المفعول//الصفة//أفعال التفضيل//النواصب

لبالغة//الموصول//أسماء األفعال//األصوات//األسماء المركبة//الكناية//الظروف اللغة العربية//ا  5111 

 5110 اللغة العربية//البالغة//النعت//العطف//التوكيد//المبنيات//اسم اإلشارة//المضمر//الموصول 

 5115 اللغة العربية//البالغة//حروف الجر//الحروف المشبهة بالفعل

العربية//التربية// بحوثاللغة   
1263

5 

 اللغة العربية//الترجمة 

5446, 

8778, 

1318

2 

 5191 اللغة العربية//التعدد اللساني

 6498 اللغة العربية//التمييز//الحال//المجرورات//الجوازم//المبالغة 



 7307 //اللغة العربية//التهجين اللغوي//االسباب و العالج

 5609 /اللغة العربية//التواصل 

 5413 /اللغة العربية//التيسير

 اللغة العربية//الثقافة العربية
1484

6 

 6200 اللغة العربية//الجملة العربية//المعنى 

 //اللغة العربية//الحاسوب
1225

1 

اللغة العربية//الحروف//أحرف القسم//الحروف المشبه //حروف العطف// حروف التنبيه//حرف  
 التحضيض حروف الردع 

7263 

 اللغة العربية//الحضارة//القرآن //الحديث//نصوص 
1476

5 

 6056 اللغة العربية//الخطأ 

 اللغة العربية//الداللة//معاجم//التقنيات التعبيرية 
1376

7 

 4862 اللغة العربية//الضبط اإلجتماعي//المعايير اإلجتماعية

 //اللغة العربية//العروض والقافية
1426

4 

العربية//العصر الحديثاللغة   7604 

 6499 اللغة العربية//العوارض//التصريف

 6987 اللغة العربية//الغعراب//البناء//اإلسم المقصور//أسماء اإلشارة//األسماء الموصولة

 اللغة العربية//ألفاظ و معاني 
4164, 

4701 

 7304 اللغة العربية//الفصحى//عاميتها

العربية//الفعل//الداللة اللفظية//الحركاتاللغة  // 8419 

 9964 //اللغة العربية//القراءة السريعة//تقنيات استيعاب المفردات

 9980 اللغة العربية//القرن الواحد و العشرين//المصطلحات العلمية 

 4184 اللغة العربية//القواعد 

الصرف//البالغة// اإلمالء// النحواللغة العربية//القواعد//   6179 

 7054 اللغة العربية//القواعد//الصرف 

 6278 اللغة العربية//الكتابة // التعبير

 //اللغة العربية//الكتابة//اإلمالء
1490

8 

 9602 اللغة العربية//الكتابة//عالمات الترقيم

 //اللغة العربية//الكالم//دراسات تطبيقية

7486, 

1040

9, 

1468

2 

 /اللغة العربية//الكلمة//اللفظ
1236

2 

 //اللغة العربية//اللسانيات
1276

3 

 4747 /اللغة العربية//اللسانيات//اللغة الفارسية//العربية العامية



 4549 اللغة العربية//اللغات//المقاالت 

 اللغة العربية//اللغة األجنبية
1430

9 

العربية//المجتمع المدنياللغة   7302 

 اللغة العربية//المرحلة اإلبتدائية
1046

1 

 اللغة العربية//المستوى المتوسط 
1398

5 

 اللغة العربية//المصطلحات العربية//اللغة//األدب//معجم 
1511

2 

 7684 اللغة العربية//المعاني

المهارات القرآنية// المهارات الكتابية// القواعد اللغة العربية//المهارات اللغوية// مهلرات الحديث// 
 اللغوية// األدب 

5031 

 اللغة العربية//النحو
7262, 

1219

4 

 /اللغة العربية//النحو
1279

3 

 6038 اللغة العربية//النحو//صيغةفعل// صيغة يفعل//صيغة افعل// الصيغ الزمنية//التراكيب الزمنية

العربية//النص األدبي اللغة   5849 

 7164 اللغة العربية//النظام الصرفي//النظام النحوي//المستوى البالغي//المستوى المعجمي 

 7159 اللغة العربية//النظام الصوتي//النظام النحوي//النصوص 

 اللغة العربية//النظام اللغوي
1272

3 

الصرفي//النظام النحوياللغة العربية//النظام اللغوي//النظام   5647 

 6193 اللغة العربية//الهجات//العامية 

 9672 اللغة العربية//أنظمة الكتابة// اللغات المكتوبة

 5294 اللغة العربية//بالغة التشبيه// الحقيقة // المجاز

 5293 اللغة العربية//بالغة// الخطب

العربية//بالغة//اإلسم//التنوين//المعرب//المبني//الفاعل//المبتدأ //الخبراللغة   5119 

 5108 *اللغة العربية//بالغة//اإلشتغال//التحذير//المفعول//الحال//التمييز//المستثنى

 5109 اللغة العربية//بالغة//األفعال الناقصة//المجرورات

 5107 اللغة العربية//بالغة//فهارس 

لعربية//تدريس// المرحلة اإلبتدائيةاللغة ا   
1241

2 

 8082 اللغة العربية//تعلم اللغة//تعليم اللغة

 اللغة العربية//تعليم// النحو العربي
1241

0 

 8157 اللغة العربية//تعليم//المكتبة اللغوية

 7329 اللغة العربية//تعليم//تدريس//التعبير//قواعد اللغة 

العربية//تعليم//رياض األطفالاللغة  // 
1042

8 

 5249 اللغة العربية//جماليات// اللغات السامية



 4863 اللغة العربية//دراسات// تطبيق

 6891 //اللغة العربية//دروس//قواعد اللغة//المشتقات

 /اللغة العربية//داللة النص//بنية الكلمة//العدد//اللفظ
1254

2 

العربية//سيبوية// الفاعل//النصب//االستفهام اللغة   
1267

6 

 4307 اللغة العربية//سيبوية// المعرفة//الخبر//االبتداء// النداء//الترخيم//االستثناء 

 4305 اللغة العربية//سيبوية//االفعال المضارعة//االسماء//االضافة 

 4389 اللغة العربية//طرائق التدريس

العربية//طرق التدريس//المرحلة اإلعدادية//المرحلة الثانويةاللغة   
1241

3 

 اللغة العربية//طرق التعلم//التدريس
1244

2 

 اللغة العربية//علم اللغة//النص//الخطاب
1027

9 

 //اللغة العربية//علم النحو//علم الصرف//علم البالغة//اللسانيات
1408

9 

 5256 اللغة العربية//علم و فقه 

غة العربية//علوم الل  

1297

2, 

1297

3 

 7851 اللغة العربية//غرائبها

 اللغة العربية//فقه// اللغة السامية//الفصحى//االعراب 
1197

5 

 7660 اللغة العربية//فقه//علم اللغة 

 6531 اللغة العربية//قواعد 

 6521 اللغة العربية//قواعد اإلنشاء

العربية//األساليب الحديثةاللغة العربية//قواعد اللغة    5867 

 8182 اللغة العربية//قواعد اللغة//اإلمالء العربي

 5599 اللغة العربية//قواعد// الصرف//الفعل//الكالم 

 4320 اللغة العربية//قواعد// فهارس 

 7758 //اللغة العربية//قواعد//ابن مالك

اإلسمية//التوابع//الحروف اللغة العربية//قواعد//الجملة   
1129

5 

 اللغة العربية//لشعر العربي//الشعر الحديث
1062

9 

 6569 //اللغة العربية//لغة العلم//الحضارة

 8300 اللغة العربية//مجتمع المعرفة//البحث العلمي

 اللغة العربية//معاجم

1265

1, 

1265

2, 

1265



3, 

1265

4 

العربية//المجتمع المدنياللغة العربية//مكانة اللغة  // 7303 

 //اللغة العربية//مكانة اللغة العربية//قضايا الترجمة//مستقبل العربية 
1507

9 

 5806 اللغة العربية//مهارة اإلستماع// مهارة التحدث//القراء الجهرية// القراءة للفهم

الحال//المفعول فيهاللغة العربية//نصب الظرف//عمل المصدر//شروط  // 6989 

 اللغة العربية//نظرية//النقد 
1040

6 

 5815 اللغة العربية/اإلعراب//البناء/معجم

 4215 //اللغة العربية: اتصال

 6576 //اللغة العربية: آفاق//مقاالت

 //اللغة العربية: االتصال الجماهيري//مهارات
1244

6 

اإلنشائية//اإلنشاء الطلبي//التراكيباللغة العربية: األساليب  // 6204 

 6108 //اللغة العربية: التحليل الصوتي// المستشرقون// مايكل بريم

 6614 //اللغة العربية: التعبير الشفوي//تدريس

 5889 //اللغة العربية: الصرف//التصغير//دراسة صوتية

 //اللغة العربية: اللبس
1236

0 

النحو واإلعراباللغة العربية:  // 5669 

 //اللغة العربية: النحو
1437

6 

 5646 //اللغة العربية: النظام الصوتي

 اللغة العربية: النظام اللغوي 

6375, 

7055, 

7056, 

9491, 

1179

8 

 //اللغة العربية: النظام اللغوي
5646, 

8092 

الحروف//الحروف العربيةاللغة العربية: أنظمة الكتابة//معاني  // 
1115

1 

 //اللغة العربية: بالغة//التشبيه//اإلستعارة//الكناية
1231

5 

 8021 //اللغة العربية: تاريخ// الخط العربي

 //اللغة العربية: تطبيقات// االمالء
1150

8 

 //اللغة العربية: تطبيقات// االنشاء
1150

7 

 5683 //اللغة العربية: تطبيقات// الخط العربي



 //اللغة العربية: تطبيقات//التعلم والتعليم//المهارات اللغوية
1425

7 

 9278 //اللغة العربية: تطبيقات//تطبيقات//مختارات

 6726 //اللغة العربية: تطبيقات//مهارات اإلتصال

 9307 //اللغة العربية: تعبير كتابي// تحليل نصوص

 7464 //اللغة العربية: دراسات

 //اللغة العربية: دراسات//آدب
1150

1 

 //اللغة العربية: دراسة مقارنة
1262

9 

 6793 //اللغة العربية: عصر الصحابة// سير ذاتية

 //اللغة العربية: فقه

7214, 

7607, 

1246

0 

 5264 //اللغة العربية: فقه// أسرار

 9360 //اللغة العربية: فقه//إرث

فقه//االشتقاقاللغة العربية:  // 
1523

1 

 9558 //اللغة العربية: فقه//مقاالت// السليقة

 4739 //اللغة العربية: قواعد وتطبيق

 //اللغة العربية: قواعد
7071, 

1483

6 

 9564 //اللغة العربية: قواعد// المهارات اللغوية

قواعد//اإلعراب//األدوات//هجائيااللغة العربية:  // 

5001, 

1335

5 

 //اللغة العربية: قواعد//الصلة//الجملة العربية
1396

6 

 //اللغة العربية: قواعد//اللمحة البدرية
1480

2 

 //اللغة العربية: قواعد//النحو
5638, 

5639 

 5477 //اللغة العربية: قواعد//هيكل النحو

 //اللغة العربية: كتابة
1123

9 

 //اللغة العربية: كتابة// الكتابة العربية الصحيحة//إمالء//نحو
1250

9 

 5939 //اللغة العربية: لهجات// القرآن الكريم: قراءات

 6103 //اللغة العربية: لهجات//اللهجة العربية الثمودية

 //اللغة العربية: لهجات//قبيلة أسد: لهجة
1284

9 

 8018 //اللغة العربية: مصادر



 // اللغة العربية: معجم //مفردات المشترك السامي
1358

0 

 //اللغة العربية: مناهج//اتصال
1161

0 

 //اللغة العربية: مهارات// مختارات

1329

7, 

1329

8 

 //اللغة العربية: مهارات//مختارات 
1329

6 

 //اللغة العربية: موسوعة

1520

8, 

1520

9, 

1521

0, 

1521

1, 

1521

2, 

1521

3, 

1521

4, 

1521

5, 

1522

3, 

1522

4 

 //اللغة العربية: نحو
1205

1 

 6916 //اللغة العربية: نحو//العلل النحوية//كتاب سيبويه

 5971 //اللغة العربية: نحو//قواعد//األسماء

 4413 //اللغة العربية:بالغة//الجملة الفعلية

العربية:بالغة//الفصل//الوصل//القرآن الكريماللغة  // 
1224

5 

 //اللغة العربية:تعليم//مرحلة التعليم العام
1263

6 

 8107 //اللغة العربية:دراسة//مستويات اللغة//نماذج

 6903 //اللغة العربية:قواعد//تركيب الصفة

 9565 //اللغة العربية:لسانيات//اللسانيات المعاصرة

العربية:نحو//تعليماللغة  // 4412 

بالغة//التعبير اإلصطالحي//الترادف//التضاد-اللغة العربية // 4446 

 7539 اللغة العريبة// تحصيل

 9359 //اللغة الفارسية



 اللغة الفرنسية

4160, 

8179, 

8183, 

1006

8, 

1252

2, 

1500

8 

القصة القصيرة -اللغة  9429 

 اللغة المقارن//علم 
1357

7 

 5218 //اللغة في التراث القديم

 4402 اللغة و األدب 

 //اللغة و األدب

4403, 

4564, 

4565, 

1524

8 

 8239 اللغة و األدب//األدب العربي//عصور األدب العربي

 8311 //اللغة و الطفل

 4706 اللغة و الفكر 

 //اللغة و النحو
9654, 

1152

8 

 //اللغة و النحو//القرن الرابع هجري
1391

3 

 //اللغة والداللة// قواعد اللغة// معجم
1377

1 

 6966 //اللغة والمرأة

 7813 //اللغة والنظرية

 //اللغة
8992, 

9507 

 اللغة// األدب

6681, 

6682, 

7282, 

7844 

 5765 اللغة// األدب//دراسات لغوية 

 اللغة// االنترنت 
1352

7 

 5184 اللغة// التعليم

التنمية اللغويةاللغة//    6159 

 اللغة// التواصل 
1410

9 

 8110 اللغة// الثقافة// المجتمع



 اللغة// القرآن الكريم 
1528

6 

 اللغة// الكتابة// الشعر//النحو
1028

2 

 اللغة// الكالم//أنماط الكالم 
1354

3 

 اللغة// اللغات السامية//العربية
1492

5 

اللهجة//العامية اللغة//    
1429

3 

 اللغة// المجتمع
1264

9 

 اللغة// النحو

1177

4, 

1513

7 

 9123 اللغة// النظرية التوليدية//الداللة 

 6709 اللغة// تمام حسان 

 5261 اللغة//أصوات 

 9442 //اللغة//اإلتصال//الخطاب

 7283 //اللغة//األدب

 7792 اللغة//األدب//البحث اللغوي 

 8456 اللغة//األسلوب//دراسة 

 4993 اللغة//اإلعراب 

 //اللغة//الترجمة العلمية
1302

6 

 اللغة//التواصل التربوي//الجامعة 
5736, 

5737 

 /اللغة//التوالد//التعددالموضوعي//التدفق اللفظي
1166

8 

 اللغة//الثابت//المتغير//النظرية النحوية 
1246

9 

 اللغة//الثقافة//الفكر//النقد األدبي//النثر الحديث
1400

2 

 //اللغة//الشريعة// الفقه اإلسالمي//االجتهاد
5976, 

5977 

 اللغة//الفارابي 
1247

3 

 اللغة//القياس اللغوي 
1205

3 

 اللغة//اللسانيات
1373

1 

 اللغة//اللغويات//اللسانيات//علم الداللة 
1374

9 



 5124 اللغة//المجتمع

 5028 اللغة//المنطق//المفارقات// األنساق الصورية 

 5931 اللغة//النحو العربي

 9290 //اللغة//تصميم اللغة//الداللة اللغوية

 7097 اللغة//صناعة المعجم//المشكالت النحوية//اللهجات 

 9503 اللغة//علم// األصوات//علم الداللة

 اللغة//محاضرات 
1483

4 

 9358 //اللغة: أخطاء شائعة

 //اللغة: بحوث
1253

8 

 9259 //اللغة: سياسة إصالح

 //اللغة: صناعة
1425

8 

 6858 //اللغة: مدارس// الكوفيين// الصوفيين

 6911 //اللغة: معجم التصحيحات

 9840 //اللغةالتطبيقية:علم//المصطلح//المصاحبة اللفظية

 6907 اللغةالعربية

 9891 //اللغةالعربية

 اللغةالعربية//النحو العربي// البحث اللساني
1404

1 

به//الترخيم//اإلختصاص//النداءاللغةالعربية//بالغة//المنصوبات//المفعول المطلق//المفعول   5118 

 //اللغةالعربية//مقاالت و إفتتاحيات 
1485

9 

علم//اللغة والتأويل//الهرمينوطيقا الغربية-اللغة // 
1467

9 

علم//النص//النحو والداللة-اللغة // 8020 

علم//النظام الصوتي//الحبسة-اللغة // 
1488

4 

 7312 //اللغةو الطب

 7311 //اللغةوالحداثة الخليلية

 اللغويات
1384

7 

 //اللغويات المعاصرة
1293

6 

 7484 اللغويات// بحوث 

 7270 اللغويات//الداللة// العرب 

 //اللغويون العرب: معجم

1518

5, 

1518

6 

 اللفظ
7802, 

7806, 

8862 



الضرورة الشعرية -العالقة -الصيغة -اللفظ  6248 

أصول الفقه  -النحوعلم  -المعنى -اللفظ  
7803, 

7804 

 6091 //اللالمات: كتاب// قواعد

 5141 الللغة العربية الفصحى// اللهجات 

 7528 //هللا//الصبر//الدنيا//اآلخرة//الزهد 

 6339 اللهجات

 //اللهجات العربية
6912, 

1293

5 

 4204 اللهجات العربية// الممنوع من الصرف//التنوين

العربية//القراءات القرآنية//أبو حيان// البحر المحيطاللهجات   9858 

 //اللهجات و التعريب
1392

3 

 9322 //اللهجة التواتية//الجانب المعجمي//الجانب البالغي//االمثال و الحكم

 اللهجة العربية
1305

6 

 //اللهجة القطرية
1293

5 

 5738 اللون و الحركة 

 //اللون//الفنون//التصميم
1221

4 

 الليل//الشعر الجاهلي//األداء اللغوي
1483

0 

 الليلة المتوحشة//قصة 
1028

4 

تاريخ و نقد  -اإلمارات العربية  -الشعر النبطي  -الماجدي ابن ظاهري   9189 

 الماجستير 
1142

7 

 7259 //المازني

 8323 المازيغية//االمثال//الحكم//الحروف األمازيغية 

 8322 المازيغية//لغة رسمية

 //المأصول//المنقول
1336

7 

األسماء  -ديوان الحماسة -المبهج  4274 

 9586 المتبارون// رائع الشعر// القائل 

 9587 المتبارون// روائع الشعر// من هو

 المترادفات و االضداد 
1272

5 

 //المترادفات واألضداد: معجم//ألفبائي
1377

9 

 //المترجم األدبي//ترجمة الجمل//المصطلحات البالغية//دليل 
1023

8 



 المترجم// المفردات اإلنجليزية
1270

6 

 5608 //المتشابه اللفظي// شواهد سيبويه

 //المتضادات
1176

6 

 المتغيرات 
1130

5 

عقليا//استراتيجيات التدريس//توصيات المتفوقون   5463 

 المتنافسان// القصة 
1140

5 

 المتنبي 
1136

9 

 المتنبي 
1324

5 

الشعر العربي -التعريض -الكناية -المتنبي  
1113

5 

 7791 المتنبي// اللفظ// التركيب// التجربة الجمالية 

الزقاق// ابن قزمان// ابن زمرك المتنبي//الشاعر الطليق// أبو اسحاق االلبيري//ابن   
1292

8 

 5843 المتنبي//دراسات و مناقشات 

 المتنبي، شعر : التشبيه
1113

4 

 4659 المثاقفة

 المثاقفة العربية
1402

9 

 4659 المثقف العربي

 المثل الشعبي
1284

0 

 6919 المثل العامي//اللغز// الجزائر

العربي//األسلوب//السرد المثل   
1117

9 

الفكر الحديث -البالغة العربية -المجاز  
1196

9 

الدرس اللغوي -المجاز  5378 

التفكيك  -البالغة -اللغة -المجاز  7704 

 8262 المجاز اللغوي 

اللغوي//االستعارة//الكناية//االفراط//التعريض//الحذف//النعت//التشبيهالمجاز  / 
1485

8 

الكناية  -المجاز المرسل  4392 

لسان العرب -المجاز المرسل  
1492

4 

 //المجاز// الداللة
1235

5 

 6563 //المجاز//الكناية//الحقيقة//اللفظ



النفسية//البحث العلمي//مناهجالمجاالت التربوية //المجاالت  // 
1448

4 

 المجاهد سي محفوظ سليمان 
1335

8 

 المجاهد شعواطي أحمد
1037

9 

 9987 المجاهد محمد بوسماحة 

 6820 // المجاهدة الجزائرية// اإلستعمار // معاناة اإلرهاب // أساليب التعذيب

 6575 //المجتمع اإلسالمي

اإلسالمي//سيكولوجية الشخصية//االنفعااللت النفسية//اإلسالمالمجتمع  // 5809 

 المجتمع الجزائري// المسلسالت التركية// التأثير
1327

5 

 5649 المجتمع//اإلسالم//اإلرشاد//النفسي//العصر الحديث//القرآن 

 4186 المحاذاة// الجمل المتوازية// طه حسين

 المحاريب
1234

3 

 5179 المحاسبة

 المحتوى
1191

7 

المحسنات اللفظية -المحسنات المعنوية  
1305

9 

 4447 المحظور اللغوي// المحسن اللفظي// القرآن الكريم 

 5447 //المحقور//السلطان 

 المحمدية//تونس//الجزائر//بيروت//القاهرة

1296

2, 

1296

3 

 9680 المحيط

 4669 المحيط األسود 

 5222 المخطوط

 9169 //المخطوطات العربية//الكتابة العربية//التحقيق//النسخ//التخريج

 المخلوقات، عجائب//أنساب العرب
1085

2 

 8520 *المداخلة اللغوية//علم اللغة// النص و الخطاب

 المدارس االلكترونية//االصالح المتمركز//تجارب الدول
8201, 

8202 

الجزائرية//النحو الوظيفيالمدارس  // 9663 

 المدارس القرانية//المساجد//الزواياوالمدارس الحرة//التعليم الفرنسي والمزدوج
1100

3 

 //المدارس المعجمية
1199

4 

 6172 المدارس//المنهجية//النزعة//المثالية//العلوم المساعدة//المؤرخ//المادة//البحث

 //المدائح النبوية//األندلس
9160, 

9161 



 5648 //المدح//الذم//القرآن الكريم

 المدخل//بيداغوجية الكفاءات//التدريس//التعليم//التقويم//الكفاءات
9459, 

9460 

 المدراس النحوية 
1172

3 

 المدرسة البنوية
1450

6 

 المدرسة التوليدية التحويلية
1450

6 

 //المدرسة الجزائرية//النحو التعليمي
1020

7 

 المدرسة//الخدمة اإلجتماعية//المنظمات االجتماعية 
1354

5 

 المدرسة//المجتمع و المدرسة 
1396

5 

 //المدرسة//المناهج//العصر الحديث
4620, 

4621 

 المدرسون //التربية
4228, 

4229 

 المدرسون//اإلدارة التربوية//المجتمع المدني//المدرسين
1091

7 

 6840 المدن اإلسالمية : موسوعة

 المدونات االلكترونية 
1340

9 

 المدينة االثرية
1145

1 

رسائل الجاحظ -طوق الحمامة -األدب الشعبي -المدينة الفاضلة ..... 
1312

9 

 4539 المذاهب الفقهية

 5942 المذاهب النحوية//البصرة// الكوفة// بغداد// األندلس

 المذكر و المؤنث// المعاجم العربية
1522

6 

 7276 المذكر//المؤنث

 المذيع//البرامج التلفزيونية 
1045

0 

 المرابحة// المصارف اإلسالمية
1444

3 

 6341 المرابطين // الموحدين 

 //المرأة //شعر الصعاليك//القصائد 
1355

8 

الحب  -الجمال -المرأة  9777 

العصر العباسي  -الشعر العربي -المرأة  
1232

8 



الجزائرالمرأة الصحفية//   
1131

0 

 8957 المرأة العاملة// المجتمع الجزائري

 9397 المرأة العربية

 8949 المرأة المطلقة 

تنمية المجتمع  -المرأة  
1098

1 

 المرأة في اإلسالم 
6454, 

6458 

 المرأة// اإلعالم//وسائل اإلعالم 
1206

9 

 4475 المرأة// السلطة و الحق 

اإلسالمي// الفكر المعاصرالمرأة//الفكر   
1018

7 

 7822 المرأة//رواية 

 المراهق// الدوافع// االعالم التلفزيوني 
1406

6 

 المراهق// المحيط التربوي// المدرس
1233

2 

 8398 المراهق//األغاني الشبابية//آثارها

 المراهقين
4167, 

8713 

 8981 المراهقين المحرومين

 7092 المرجئة

 5596 //المرحلةاإلبتدائية

 المرزوقي 
1162

4 

 5596 المرشد للمعلمين

 المرفوعات// المنصوبات// التوابع// كان و أخواتها
1187

3 

 //المركبات اإلسمية
1006

2 

 المركز الدولي للصحافة 
1092

9 

 المركز النفسي البيداغوجي , االعاقة و التحدي 
1090

6 

الشعر الجاهلي -أمثال -الجاهليةالخطب  -المروءة - 
1118

4 

الرواية العربية  -المروي له  
1227

5 

 8968 المساحات اإلشهارية, الصحف الوطنية 

 المسالة اللغوية
1309

0 



 /المسائل اللسانية//القراءات السبع 
1092

5 

 //المسائل النحوية// أبي العالء المعري
1478

2 

الصرفية// اإلستحسانالمسائل النحوية//   
1461

6 

 8162 //المسائل النحوية//ترجيحات اإلمام إبن قيم الجوزية

 //المستثنى من اإلعراب
1291

4 

 المستشرقون// المناهج اللغوية
1262

6 

 //المستقبل الوضيفي
1378

7 

 المستوى
1191

7 

 المستوى الدراسي الوالدي 
1171

1 

الدالليالمستوى الصوتي// المستوى  // 
1090

9 

 9623 المستوى المعرفي//التدريب//الطرق التدريسية//طرائق التدريس

شكسبير  -المسرح   7069 

االدب العالمي -المسرح  4298 

 المسرح الجزائري 

8788, 

9198, 

1342

4 

 المسرح الجزائري : تاريخ 

9072, 

9199, 

1474

0 

 8990 المسرح الجزائري : دراسة 

الجزائري//الثورة التحريريةالمسرح   9201 

 9614 المسرح الجزائري//المؤسسون

 4811 المسرح الجزائري//بريخت//ولد عبد الرحمن كاكي

الخطاب الدرامي  -الجبكة -المسرح الحديث  
1220

4 

الموسيقى -الفنون التشكيلية -الدراما -المسرح  
1118

9 

 المسرح الشعبي
1261

2 

 المسرح الشعري
1422

9 

 7597 المسرح الشعري//شوقي//مسرحيات



 المسرح العربي
9200, 

1342

4 

 //المسرح العربي
1482

5 

 5084 //المسرح العربي//التراث//العرض المسرحي

 9717 *المسرح العربي//الفنون الشعبية//النهضوية و الحداثة

المسرح الحديث -المسرح القديم  
1222

6 

مسرح الشعر -المسرح المصري  8063 

 4177 المسرح المعاصر//الواقعية//نعمان عاشور 

 8991 المسرح الوطني

 المسرح في الجزائر 
1511

5 

 //المسرح في الجزائر//تاريخ//مسرحيات
1371

6 

 6796 //المسرح

 //المسرح// الطفل
1257

9 

 8273 المسرح// النظرية التداولية 

 المسرح//الدراما النسائية

5085, 

5126, 

6040, 

6471, 

6768, 

6769, 

7153, 

7589, 

7718, 

1108

9, 

1261

2, 

1407

4, 

1416

0 

 المسرح//الطفل// السلوك 
1406

0 

 7591 المسرح//الممثل

 المسرح//النص المسرحي 
1223

0 

 /المسرح//دوره
1449

5 

 8214 المسرح//مسرح الطفل



 المسرحيات العربية 
4783, 

5126 

العربية//مسرح العذاب//مسرح العود//المسرح األيروسي//مسرح الترانيمالمسرحيات   7256 

 6268 المسرحيات//المسرح//األحالم

 المسرحية التاريخية//شكسبير 
1147

2 

 4810 المسرحية العربية//إدوارد سعيد

 المسرحية العربية//إستراحة المهرجين
1195

8 

العربية//التناص//األدب العربيالمسرحية  // 6269 

 9319 //المسرحية العربية//الحداثةفي المسرح//المص السرحي 

 7099 //المسرحية العربية//العصر الحديث

 المسرحية العربية//النغمة السحرية
1122

6 

 5568 المسرحية العربية//أهل الكهف

 5569 المسرحية العربية//إيزيس

العربية//تاريخ الجزائر//يوغرطة//األمير عبد القادر//الال نسومر//الطاهر مسطاش المسرحية   
1327

4 

 المسرحية العربية//جاللة المتخم الثاني
1525

8 

 المسرحية العربية//دعاء الحمام 
1510

5 

 المسرحية العربية//شجرات البرتقال
1445

8 

 المسرحية العربية//فندق األحالم الوردية 
1002

8 

حية العربية//كم أنا سعيدالمسر  
1445

7 

 المسرحية العربية//هموم الكاتب بوعالم
1002

9 

 المسرحية العربية//وجوه و أقنعة//حوارات 

4732, 

4812, 

5988, 

6338, 

8990, 

8991, 

9198, 

9200, 

1453

3, 

1483

1, 

1498

9, 

1511

5 



 المسرحية الكوميدية//شكسبير 
1147

1 

 المسرحية//أحمد شوقي 

1154

2, 

1154

3 

 8192 المسرحية//األسطورة//الشعر//بعل العظيم

 المسرحية//الفن المسرحي 
1022

2 

 4641 المسرحية//خطاب النقدالمسرحي//مهام المسرح

البرازيل  -كندا -امريكا -اوروبا -المسلمون  7191 

 المسلمين؛ األندلس
1178

7 

 5211 المسند الصحيح//أبي الحسن 

 //المشتقات// أبنية// شعر األعشى
1166

2 

 5588 //المشتقات// المفردات// لسان العرب

 //المشتقات: داللة//القرآن الكريم
1430

4 

 //المشرق العربي
1101

8 

 5882 //المشكاة الفتحية: كتاب// نحو

 8981 المشكالت السلوكية

 5507 المشكلة//التربوية//السلوكية//الفردية//الجماعية//معوقات//التالميذ//الهروب//الغش//الشرود الذهني

المصادر التعليمية//مراكز مصادر التعلم//الحقائب التعليمية//المصادر العلمية//الجانب التطبيقي و 
 التدريبي

9550, 

9551 

المصطلح// عبد الملك مرتاض// محمد مفتاح المصادر السيميائية// المنهج//   8758 

 المصارف االسالمية

1095

9, 

1096

0 

 7535 //المصباح المنير: معجم

 7495 //المصباح

 6226 المصحف// جمع و كتابة

 //المصدر الصناعي// الكندي//ابن سينا//الفرابي
1133

5 

 المصرف// اإلسالم
1095

7 

النقدي//دراسة مقارنة//العربية//الفرنسية//المشارقة//المغاربةالمصطح  / 9756 

 //المصطلح البالغي// عبد القادر الجرجاني
1145

0 

معجم  -المصطلح العربي   
1311

8 

 4886 //المصطلح العربي



 المصطلح العلمي
8778, 

1515

8 

 المصطلح اللساني 
1515

8 

البصري//سيبويه//الزمخشريالمصطلح النحوي  // 
1191

2 

 9500 المصطلح النحوي// اإلدغام 

 9224 المصطلح النقدي

 /المصطلح النقدي//المصطلح السيميائي//البنيوية//النقد التداولي
1367

4 

 9335 المصطلح// رفاعة الطهطاوي// الترجمة//التعريب

 4691 المصطلحات األدبية : معجم

البالغية//معاجم المصطلحات   

1428

5, 

1428

6, 

1428

7 

 المصطلحات التربوية : قاموس
1361

4 

 6208 //المصطلحات الصرفية: معجم

 6205 //المصطلحات الصوتية

 9691 //المصطلحات العثمانية: معجم

 المصطلحات العلمية 
1252

2 

 //المصطلحات القواعدية الكالسيكية
1242

8 

اللسانية// اللسانيات قاموسالمصطلحات  // 7738 

 //المصطلحات اللسانية//الترجمة
1441

0 

 //المصطلحات المسيحية//الشعر//امرؤ القيس//حاتم الطائي
1323

9 

 7826 المصطلحات//التعريب

 المصطلحات//الغرب//اإلسالم
1261

8 

 5225 //المصطلحات//الفكر اللساني// مسألة التعريف

المصطلحية//الصوتيات//علم الصرف//علم  
 /التركيب//الدالليات//األسلوبيات//اللسانيات//السيميائيات//علم االشتقاق

8754 

 المصفوفات
1151

3 

 6276 المضاربة// الفقه االسالمي

 /المضارعة// األسماء// التنوين// التقصير// البالغة العربية
1267

9 



 المضطلحية/المصطلح/االسس/المصطلحية و التوحيد/المصطلحية المهنية 
1342

3 

 8867 المطالعة// المقروئية

 /المطالعة/تنمية اللغة للتلميذ
1165

4 

 8994 المظاهر اإلجتماعية

 //المعاجة اإلعالمية//أحداث تيقنتورن
1049

6 

الحاء -المعاجم العربية //الثالثي المعتل لحرف العين  4825 

القاف -المعاجم العربية : الثالثي المعتل لحرف : العين  4831 

الكاف -المعاجم العربية : الثالثي المعتل لحرف : القاف  4832 

الخاء -المعاجم العربية : الثالثي المعتل لحرف : الهاء  4827 

 4830 المعاجم العربية : الثالثي المعتل والصحيح لحرف : الخاء 

العين  المعاجم العربية لحرف  4828 

الهاء والقاف-المعاجم العربية// الثالثي الصحيح لحرف الحاء  4829 

 المعاجم العربية// حرف الضاء

6192, 

7207, 

7682, 

1264

8 

 9584 //المعاجم العربية// دراسات لغوية

 4824 المعاجم العربية//الثالثي الصحيح لحرف الحاء 

العربية//الثالثي المعتل لحرف العينالمعاجم   4826 

 5772 المعاجم العربية//معاجم المعاني 

الثالثي الصحيح المعتل-المعاجم العربية-الثالثي الصحيح : شين-المعاجم العربية  4834 

الثالثي الصحيح و المعتل لحرف : الكاف والجيم -المعاجم العربية  4833 

الثالثي الصحيح -المعاجم العربية-النون-الالم-الراء-التاء-الثالثي المعتل لحرف : الذال-العربيةالمعاجم 
الهمز-الحروف الجوف-النون-الالم-الراء-التاء-لحرف : الذال  

4838 

الطاء-الثالثي الصحيح لحرف : الزاي-الثالثي المعتل لحرف : السين والزاي-المعاجم العربية  4836 

الثالثي الصحيح لحرف السين -السين-الصاد-السين-الثالثي المعتل لحرف : الضاد-بيةالمعاجم العر  4835 

ذ الذال -ظ الظاء-ت التاء-د الدال-الثالثي المعتل والثالثي الصحيح لحرف : ط الطاء-المعاجم العربية  4837 

الميم -الزاي-حرف القاف-حرف الغين-خماسي الخاء-المعاجم العربية  4839 

فهارس-العربيةالمعاجم   
1487

6 

 المعاجم الفقهية// صناعة المعجم
1311

6 

 المعاجم المتخصصة 
1238

1 

 المعاجم المصطلحية 
1194

8 

 6191 المعاجم// تاريخ

 المعاجم//اللغة العربية//الزخرفة العربية اإلسالمية//العربية الكالسيكية 
1052

7 



 المعاجم//علم 
1357

5 

 //المعاجم: دراسة وصفية
1418

5 

 5396 المعارضات//الشعر األندلسى//البديهة واالرتجال

 5030 //المعارضات//الشعر األندلسي

 المعارضة السياسية الدينية // صدر اإلسالم // الخوارج // الشيعة 
1336

4 

 6494 المعارف االسالمية // موسوعة

 4530 المعاقين//تأهيل

 8895 المعالجة اإلعالمية 

 المعالجة اإلعالمية, مباراة الجزائرومصر
1442

3 

 المعالجة االعالمية//الفساد االداري في الجزائر
1170

7 

 8332 //المعالجة اإلعالمية//الفساد

2013المعالجة اإلعالمية//مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  //* 8868 

 //المعالجة اآللية
7315, 

7316 

اإلسالمية // الرباالمعامالت   

1462

9, 

1463

0 

 المعامالت الدينية 

1230

5, 

1230

6 

 7289 المعامالت المصرفية

 9173 //المعاني األصلية/المعاني اإلشتقاقية

البديع -البيان  -المعاني  7143 

 المعاني النحوية//اإلسناد// التخالف اللفظي// الجملة 
1333

7 

اإلعجاز -اإلنشاء -علم الخبر  -المعاني  
1472

6 

الجملة -النهي -اإلنشاء -علم الخبر  -المعاني  
1231

3 

 7654 //المعاني والمباني// اللغة العربية : تراكيب

 7145 //المعاني// البيان// البديع

 7985 المعاني// شعراء العرب

 //المعاني: نحو
5415, 

1303

6 

 المعتزلة// النيسابوري
1466

2 



 المعجزات
6454, 

6458 

 4258 المعجزة القرآنية // القرآن والوحي // األداء القرآني // اإلعجاز العلمي

 9465 // المعجم // اإلعالم //اإلتصال //براءة اإلختراع // تقويم األداء //مقابلة

اإلعراب-المعجم   
1009

2 

 8315 //المعجم التاريخي

 7877 //المعجم الذهني

 //المعجم العربي
1464

7 

 7031 // المعجم العربي//األبنية العامة//األفعال//المصادر

 //المعجم العربي//األلفاظ الحضارية
1076

6 

 9992 المعجم المدرسي//األلفاظ المعاصرة

 //المعجم
1176

6 

 //المعجم//قواعد اإلعراب//اإلمالء 
1335

2 

 //المعجم: تاريخ// القرن التاسع عشر
1354

6 

المصطلحيةالمعجمية//  // 
1122

4 

 //المعجمية// النظرية// التطبيق
5595, 

7096 

 المعرب و الدخيل
1320

6 

 المعرفة 

1072

7, 

1332

3 

 المعرفة الحسية//مناهج البحث//التاريخي/الوصفي//التجريبي//المقارن//خطوات 
4168, 

4169 

 المعرفة الناريخية 
1376

5 

 6500 //المعرفة

 //المعرفة//البحث العلمي//المنهجية العامة
1436

7 

 7248 //المعرفة//التربية الروحية//التوبة//القناعة//الورع//الزهد//محاسبة النفس

 9298 المعرفة، بحث

 المعري
1295

3 

 المعلقات السبع
6162, 

6163 

 4798 //المعلقات السبع



 6164 //المعلقات السبع//الشعر//إمرأ القيس

 6496 المعلقات العشر

 8845 المعلقات العشر : قصائد

 المعلم و الطالب//اإلتصال//التعلم النشط//اإلدارة الصفية
1483

2 

 المعلم//التربية//التعليم//التدريس//االرشاد النفسي//الطالب 
1105

7 

المدرسي//التقويم//الوسائل التعليمية//التربية//علم النفس//التدريب المعلم//التلميذ//اإلدارة//المنهج 
 العملي

4388 

 المعلمات //التربية//رياض االطفال//المدرسون//رعاية الطفولة 
1312

3 

 6607 //المعلمين

 /المعلومات/تكنولوجيا المعلومات/العولمة/البعد الخامس
1343

5 

 //المعلوماتية// والحسابات
1202

8 

لوماتية//النمو//التغيير//التكنولوجياالمع  8225 

 المعنى

7569, 

7570, 

7802, 

7806 

 8862 المعنى

 5128 المعنى القرآني

 9285 المعنى اللغوي// المعنى المعجمي 

 9741 المعنى النحوي

 4580 //المعنى النحوي// الشعر

 6833 المعنى النحوي// القرآن الكريم

 5473 //المعنى// الداللة

 5665 المعنى// النحو العربي

 7936 المعنى// علم // الغموض// الثروة اللفظية//الكلمات 

 5472 //المعنى// علم الداللة

 المعوقون//الدمج//التعليم //مناهج التدريس

1126

1, 

1126

2 

 المعوقون//تعليم

6759, 

1313

8, 

1313

9 

 المغامرة الشعرية//النص الشعري
1227

9 

 7121 المغرب األقصى



 المغرب العربي
7027, 

1014

5 

 المغرب العربي الكبير // الفتوحات // الدول 
6296, 

6299 

 المفاهيم األساسية//أسباب//التربية الخاصة//آباء و أسر األطفال//الوقاية//المشكالت
1008

0 

 //المفاهيم اللغوية//األطفال//التدريس//طرق التعلم
1075

7 

نص//التناص//الحقيقةالمفاهيم//ال  
1438

8 

 المفردات اللغوية//طرائق التدريس
8039, 

8657 

 6400 /المفعول // المصدر

 7436 المفكر الجزائري//مولود قاسم//مقاالت 

التراث -الشعر -المقاربة السيميائية  
1418

6 

 //المقاربة النصية
1239

2 

 المقاربة باألهداف//المقاربة بالكفاءات
1125

3 

 المقاربة بالكفاءات//الدرس النحوي
1508

5 

 //المقاربة بالكفاءات//تعليمية العروض
1320

3 

 8087 المقال األدبي

القصة  -المسرح -المقال  4498 

 5705 المقاالت 

 4699 المقاالت األدبية//الثقافة الجماهيرية //الثقافة 

 4368 //المقاالت األدبية//الكتابة الفنية//أسلوب الكتابة

 8087 المقالة 

 المقالة 

1137

7, 

1471

8 

 المقالة األدبية//المقالة الذاتية//المقالة الموضوعية//القصة القصيرة

1149

5, 

1149

6 

 8087 المقالة الصحفية 

 7964 المقالة العربية//فن الخاطرة 

تاريخ و نقد-المقالة العربية  
1137

3 

محمد جميل -القصة القصير ة  -الرافعيمصطفى صادق  -النثر الحديث -المقالة  9643 



 *المقالة//الفكر األنسني
1006

1 

 5506 المقامات األدبية : الحريري

 5088 //المقامات األدبية//الحريري

الزمخشري  -المقامات  6123 

 4667 المقامات العوالية

 المقامات في األدب 
1412

4 

 7817 المقامات// األسلوبية 

 8994 المقامة

 6920 المقامة البغدادية 

 المقامة العبرية
1337

9 

مقامة الحريري -بديع الزمان الهمذاني -المقامة  
1171

6 

 المقامة//أدب عربي 
6238, 

1202

1 

 8839 المقامة//على وقع الدف 

 8841 المقامة//محالت أبو زيد 

 المقاهي//تاريخ األدب//الوظيفة و الداللة//رمزية القهوة
1203

4 

 المرأة والثورة التحريرية //الزوايا  // المقاومة الشعبية
1408

5 

االدب  -الشعر  -المقاومة  9253 

 المقاومة العراقية, الصورة الفوتوغرافية 
1409

6 

 المقاومة//انتفاضات//الحكم العسكري//االحتالل//المقاومة الشعبية
1102

1 

 8130 //المقاييس البالغية// محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير

 المقدس و المدنس

1436

8, 

1436

9 

 /المقدمات النظرية//الوعى التاريخى//الوعى النظرى//الوعى العلمى
9808, 

9809 

 4840 المقدمة األجرومية//أصول علم العربية 

 8435 المقررات الجامعية

 8438 المقررات الجامعية//العلوم السياسية

السياسة المقررات الجامعية//علم    8436 

 8440 المقررات الجامعية//وسائل اإلعالم و المجتمع 

 المقررات الدراسية 
8439, 

9617 



 المقررات الدراسية//أساليب التدريس
6428, 

6429 

 المقررات الدراسية//التدريس//التربية
1396

9 

 المقررات الدراسية//طرق التعلم//المناهج//اساليب التدريس 
1190

4 

 5157 المقصور//الممدود 

المقومات//االياالت الشامية//االياالت العراقية//ايالتا مصر والحبشة//االياالت العثمانية//اوجاقات 
 /الغرب

9043 

 6622 المكاتب// السكرتارية//التنظيم الفني

نجيب محفوظ  -المكان   6396 

الرواية العربية  -المكان  
1062

1 

 المكتبات 
1055

2 

مراكز المعلومات  -المكتبات المتخصصة   
1259

6 

 6408 //المكتبات

 7328 المكتبات//المكتبات الرقمية //المحتوى الرقمي//اللغة العربية 

 7869 الملتقى الدولي التلفزيوني 

 الملتقى العاشر//الفكراإلسالمي
1449

0 

األدب العربي-ا لثورة الجزائرية  -الملتقى الوطني  
1356

8 

 الملتقى//الفكر اإلسالمي

1449

1, 

1449

2, 

1449

3 

 6750 //الملك عبد العزيز

 الملك لير// القصة 
1146

8 

 9559 الملكة السانية 

 //الملكة اللغوية
1214

4 

 /الملكة اللغوية//اإلستماع //اإلكتساب
1518

1 

قانون -الممارسة اإلعالمية   7445 

 5591 الممثل المسرحي

 الممثلون
1152

2 

 الممنوع من الصرف 
1176

9 



 //الممنوع من الصرف
1108

2 

 4203 //الممنوع من الصرف// الخطأ عند الناطقين

 المناسبات الدينية 
1237

7 

 /المناسبة// السياق اللغوي// اللفظ
1202

7 

األدب العربي اإلسالمي -المناظرة  6566 

 المناهج
9617, 

1009

4 

اإلجتماعية//المسح اإلجتماعي//المنهج السوسيومتريالمناهج  // 
1108

8 

 المناهج التربوية//المنهج التربوي//القياس و التقويم//الخبرة
1340

5 

 9660 المناهج التربوية//المنهج التعليمي//التصميم االرتجاعي 

الدراسية/دليل المعلمالمناهج التربوية/التربية/طرق التعلم/أساليب التدريس/الوحدات   
9707, 

9708 

 //المناهج اللغوية
8310, 

8318 

 المناهج النقدية
8293, 

1334

3 

 //المناهج
4709, 

6271 

 4419 المناهج//اإلشراف التربوي//النظام التعليمي

 المناهج//البرامج التدريسية//المقررات الدراسية 
1319

1 

 المناهج//المدارس//الموهوبون//طرق التعلم
1098

9 

 6705 المناهج//المقررات الدراسية 

 9225 //المناهج//المقررات الدراسية//األطفال//الروضة//األنشطة

 المناهج//المقررات الدراسية//التعليم اإلبتدائي//التربية 
1301

8 

 /المناهج/األبحاث العلمية
1162

8 

الحروف // اإلعرابالمنجد //   // 
1342

2 

 28 // المنجد // اللغة // األعالم // فرائد اللغة

 34 //المنجد // اللغة العربية

 35 //المنجد //األبجدي

 33 //المنجد : عربي // اإلعدادي

 9083 //المنح الربانية//المنظومة الرحمانية

الجمالي//االنزياح//التناسب// البالغةالمنحى  // 8789 



 /المنسج/رواية
1028

5 

 7647 المنسوبات السماعية 

 //المنصوبات و اللغة
1006

2 

 9215 المنطق 

 *المنطق الصوري// المنطق الرياضي// المنطق الحديث
1091

3 

 المنطق الصوري//االستدالل القياسي//االقيسه الشرطية 
1254

9 

الصوري//االستقراءالمنطق   
1166

7 

 المنطق الفطري// الجدال 
1523

5 

 المنطق// بناء اللغة// األلفاظ// المعاني// نظرية الداللة// فالسفة المسلمين 
1158

8 

 //المنطق//المنطق الرمزي//أرسطو
1087

0 

يافالمنظمة الخاصة//سي الطيب//بوضياف//االوراس//اللجنة الثورية//انطالق الثورة//عودة بوض  
1354

7 

 7310 //المنظمة العربية

 المنظور الفكري// جبران خليل جبران
1466

3 

 المنظومة التربوية//سلوكيات القيادة الفعالة 
1384

4 

 المنمنمات, الزخرفة 
1022

0 

 المنهاج التربوي//تقويم المنهاج 
1416

2 

 المنهج
1164

3 

اإلجتماعي//األيديولوجيا//فضاء النص المنهج   
1143

7 

 5505 //المنهج اإللهي الرشدي

 المنهج البرجماتي 
1080

7 

 //المنهج البنيوي// نزار قباني
1049

2 

 5284 المنهج البنيوي//الرواية العربية//النقد الروائي 

 //المنهج التاريخي
8318, 

1403

4 

 //المنهج التحليلي
1200

3 



التربوي/المناهج الدراسية/التربية/التعليمالمنهج   
1300

7 

 المنهج السيميائي//النظرية //التطبيق 
1173

8 

 8318 //المنهج المقارن

 //المنهج المقارن//دراسات تطبيقية //المنهجية//العلوم اإلجتماعية//الجغرافيا اإلقتصادية
1251

9 

 /المنهج النقدي
1507

6 

الوصفي//كتاب سيبويهالمنهج  // 4657 

 المنهج والتأويل
1279

5 

 //المنهج
1524

8 

 5397 المنهج//الرؤية//التفكيربنية االجيال//ديالكتيك//المجال الحيوي//النهضة//الثقافة العربية 

 المنهج//طرق التعليم//االلعاب و المحاكاة//التقويم
8060, 

8062 

التعلم/اللغة العربية/الكتاب المدرسي/التدريسالمنهج/أساليب   
7762, 

7763 

 //المنهجية
1403

4 

 //المنهجية//الرسائل الجامعية//البحث العلمي
1287

8 

 //المنهجية//علم اإلجتماع
1362

5 

 المنهجية//علم اإلجتماع//االقتباس
1108

6 

 /المنهجية/تقويم البرامج
1376

1 

 المهاجرون و األنصار
6145, 

6146, 

6147 

 المهارات اإلعدادية//مهارات إدارة//مهارات إتصال//الحوصلة//التنبؤ 
9607, 

9624 

 //المهارات الكتابية
1196

1 

 5776 //المهارات اللغوية//اإلستماع//التحدث

 5783 //المهارات اللغوية//التعبير//تدريبات

ألنماط اللغويةالمهارات اللغوية//اللغة العربية/التعبير الشفوي//ا // 
1062

6 

 7786 المواءمة بين الفرد و المهنة//إستراتيجيات البحث عن مهنة

 8881 //المواربة

 المواريث// الوصايا// المعامالت
5974, 

5975 



 //المواريث//اإلسالم//التركة//الفروض النسبية

1344

5, 

1344

7 

األسلوب -اللغة -الشعر -الموازنات  
1247

4 

 المواطنة// الديمقراطية// وسائل االعالم// االنتخابات 
1176

5 

 المواطنة، الجزائر 
1056

3 

 //المواقف//األمير عبد القادر
1213

1 

 6588 //الموت و الحياة

 6704 //المورفونولوجيا

 المورفيم
1423

0 

 8053 الموروث

 9905 المؤسسات التربوية//االدارة التربوية

التعليميةالمؤسسات  // 
1384

6 

 المؤسسات الجديدة//القرن السابع عشر//أوروبا و العالم//العالم القديم//آسيا
1383

5 

دور المعلم -التعليم الذاتي للطفل  -اإلتصال  -العولمة  -المؤسسة التربوية   
1355

4 

 الموسقي
1522

9 

 الموسوعات
5126, 

1338

7 

 8184 //الموسوعات العربية

 // الموسوعة العربية

1386

8, 

1386

9, 

1387

0, 

1387

1 

 الموسيقى 

5897, 

9956, 

1099

3, 

1158

2 

 //الموسيقى الشعرية
1200

0 



 8477 الموشح//القوافي//إيقاع الموشح

 5047 //الموشحات األندلسية

 الموشحات األندلسية//الشعر العربي//األندلس
1134

5 

 7717 الموشحات//األزجال

 الموشحات//الزجل 
1242

9 

 المؤشرات
1151

3 

شعراء الجيل الثاني -المجتمع  -المدينة  -الوطن  -الموضوع الشعري   
1015

9 

 الموقع اإلعرابي 
1499

1 

 9630 الموقعية// النحو العربي

 المؤمن الحقيقي*//رواية
1486

4 

المدرسي//المتفوقين//التفكيراالبداعيالموهوبين//النشاط  // 6222 

 5408 الموهوبين//تربية و تعليم//أساليب التدريس

 الميتافيزيقا 
1284

1 

 6043 الميراث

 8028 الميراث // الفقه االسالمي// االسالم

 4872 //الميزان الصرفي

 8277 الناعقون//رواية عالمية 

 6719 //النافذة الحدباء//قصة

 الناقد األدبي 
1041

6 

 6731 //النبر// التحليل الصوتي// القرآن

 7689 النبوة و اإلسالم 

 6220 //النبي محمد//الغرب//الشريعة اإلسالمية

 النثر
5713, 

8652 

أبو العالء المعري -األدب العربي  -النثر   
1050

7 

الدراسة الفنية  -القصص  -المواعظ و الوصايا  -العهود  -النثر   5577 

 النثر //عصر المماليك // موسوعة
1116

5 

 9273 النثر األدبي// الرسائل//التراجم// النقد// المقامات

الرسالة األدبية  -النثر األندلسي  
1281

0 

 النثر الحديث// المقال// المسرحية// الخطابة 
1097

8 

 7888 النثر العباسي



الخيالي النثر العباسي// القص الواقعي// القص   5182 

نزار قباني -الشعر  -النثر العربي   
1323

4 

القصص  -الرسائل -الخطابة -النثر العربي  
1209

6 

 النثر العربي// االدب العباسي
1160

1 

 5641 النثر العربي// العصر الجاهلي// عصر صدر اإلسالم// العصر األموي// تاريخ و نقد 

 النثر العربي// اللغة العربية
1040

7 

 4729 النثر العربي//األدب العربي

 6504 النثر العربي//األدب العربي//النقد األدبي//التحليل األدبي 

 النثر العربي//السرد //التراث العربي
1080

2 

 6635 النثر العربي//العصر العباسي//السخرية//الفكاهة 

 7210 النثر الفني// الموحدين 

الفني//الرسائل قي النثر//فن الكتابةاألدب المغربي النثر   
9139, 

9140 

علي الجارم  -النثر  

5300, 

5301, 

5302 

 /النثر// األدب العربي الحديث
1490

6 

 //النثرالعربي//أيام المماليك
1529

8 

 8321 النجاح//مواصفات النجاح

 النحت// المنحوتات// معاجم 
1428

4 

 النحو

5308, 

5798, 

6370, 

7981, 

9481, 

9615, 

9996, 

1247

0, 

1263

9 

 النحو //اللغة العربية
5304, 

6540, 

9557 

 /النحو //اللغة العربية

4381, 

7680, 

1111

3, 



1117

0 

 النحو //مصطلحات
1212

0 

الصرف  -اإلعراب -النحو  
1216

3 

 //النحو التطبيقي
1480

7 

التطبيقي//النصوص//اللغة النحو  // 7028 

 /النحو التعليمي//اللغة العربية
1171

9 

الصرف  -النحو  5764 

 //النحو العبري
1043

3 

 النحو العربي

4291, 

9704, 

1043

0, 

1223

3, 

1310

1 

 5487 النحو العربي //البصرة// النحو العربي//الكوفة//النحو العربي //بغداد// النحاة

الزمخشري -العربيالنحو   
1212

2 

القراءات القرآنية  -النحو العربي  
1227

6 

القرن الرابع الهجري -القراءات -النحو العربي  
1166

4 

القرآن  -النحو العربي  5414 

لغة االعالم  -النحو العربي  
1137

5 

 //النحو العربي

4409, 

5660, 

6917, 

7265, 

8098, 

1043

3, 

1278

1 

األنباريالنحو العربي// ابن   
1394

0 

 النحو العربي// ابن النحاس 
1274

7 

 9631 النحو العربي// اإلجماع//الدراسات



 7545 النحو العربي// اإلستقراء//التحليل// التفسير

 النحو العربي// اإلسم// الفعل// اإلعراب// المرفوعات// المنصوبات// تكمالت//اإلضافات
1172

1 

الفعل// الجملة االسميةالنحو العربي// اإلسم//  / 
1197

2 

 7546 النحو العربي// األصل و الفرع 

 النحو العربي// اإلعراب 
4428, 

6361 

 6368 النحو العربي// التدريب// الجمع و الفرق

 5305 النحو العربي// الجملة// الفعل 

 5306 النحو العربي// الجملة//الفعل 

 5938 //النحو العربي// الدرس الحديث

 7209 //النحو العربي// الدين

 النحو العربي// السماع// اإلجماع// القياس// اإلستصحاب
1473

5 

 6360 النحو العربي// الصرف// اإلعراب

 النحو العربي// القرآن الكريم 
1085

8 

 7966 //النحو العربي// المعاجم العربية//باب العين// باب الياء

األرسطيالنحو العربي// المنطق  // 
1058

5 

 6280 //النحو العربي// النحو الوظيفي// التعلم التعاوني

 6366 النحو العربي// حرف األلف// حرف الياء

 النحو العربي// سيبويه// المبرد// ابن السراج//أبو علي الفارسي//ابن جني
1473

6 

 6194 //النحو العربي// مدارس

 6367 النحو العربي// مسائل نحوية 

 9497 النحو العربي// معاجم

 4386 النحو العربي// نقد

 //النحو العربي//ابن قرطبي
1213

9 

 النحو العربي//االسم//الصفة 
1472

9 

 النحو العربي//اإلعراب//القرآن الكريم
1513

5 

 6369 النحو العربي//اإلفراد // الغرائب// المناظرات // المجالسات// مسائل نحوية 

العربي//التأليف النحو   4426 

 5778 النحو العربي//التطبيق 

 //النحو العربي//التعلم الذاتي
1159

6 

 النحو العربي//التوضيح 
1257

1 

 4639 النحو العربي//الدرس 



 6076 //النحو العربي//القياس//اللغة العربية

 النحو العربي//القياس//النحاة // ابن مضاء//التأويل
1277

9 

العربي//اللغة النحو   
1222

1 

 النحو العربي//اللغة العربية
4408, 

7128 

 4372 //النحو العربي//اللغة 

 8767 النحو العربي//تدريب

 النحو العربي//تعليم//تدريس
1404

0 

 4182 النحو العربي//دروس//الطالب 

 5862 //النحو العربي//سيبويه

 6365 النحو العربي//فهارس

العربي//قطر الندى النحو   7044 

 //النحو العربي: أصول وأسس//مقتطفات
1192

2 

 9013 //النحو العربي: التحويل

 4411 //النحو العربي: الحذف والتقدير

 9017 //النحو العربي: تراكيب//مناهج

 7965 //النحو العربي: معجم

فرنسي-النحو العربي: معجم//عربي // 5816 

العلمي//أثره//النحو التعليمي//التحفة السنية//المقدمة اآلجروميةالنحو   
1302

1 

 5145 النحو الكلي 

 9704 النحو الكوفي

 النحو المقارن// العربية// العبرية
1259

3 

 //النحو الوافي
1112

2 

 //النحو الوظيفي
1395

9 

األسماء المبنية// األفعال المبنية// الحروف النحو الوظيفي// األسماء المعربة// األفعال المعربة//   4197 

 //النحو عند سيبويه//األسس اإلبستمولوجية//األسس التداولية
1440

1 

 4434 //النحو و الصرف

 6224 //النحو و الصرف//الرسائل

 //النحو و الصرف: أدوات// المعجم الوظيفي
1199

5 

 8232 //النحو واإلعراب: مرشد

واإلعراب: مهاراتالنحو  // 
1217

6 



 //النحو والبالغة// القرآن الكريم
1089

5 

 //النحو والصرف

5781, 

5940, 

1335

6, 

1426

3 

 6516 //النحو والصرف// األفعال// المشتقات

 4984 //النحو والصرف//ابن مالك

 //النحو والصرف//االمتحانات الجامعية//تطبيقات//جامعات
1347

6 

والصرف: قواعدالنحو  // 9706 

 5782 //النحو والصرف: مسائل

 6631 //النحو والصرف: موسوعة علمية 

 //النحو واللغة
1523

2 

 //النحو

4873, 

4981, 

5309, 

5310, 

5311, 

5312, 

5313, 

6203, 

6381, 

7259, 

8095, 

8096, 

8097, 

8108, 

9616 

 النحو// ابن عقيل 
1527

4 

األجرومية// الفاعل النحو//   9505 

 //النحو// االلظرف التداولي// الوظيفة الداللية
1165

2 

 9019 //النحو// التحويل

 6252 النحو// التنظير// اإلستخدام اللغوي

 //النحو// الجرجاني
1430

5 

 النحو// الصرف 
5759, 

7632 

 //النحو// الصرف
5761, 

5762, 



5763, 

7633 

الصرف// العروض// القافيةالنحو//   
1191

9 

 5760 النحو// الصرف// الكالم// اإلبتداء

 //النحو// العربية: لغير ناطقيها
1249

3 

 5469 //النحو// العلوم اإلسالمية

 7208 النحو// القرن العشرين

 5303 النحو// اللغة العربية

 //النحو// اللغة العربية// الماليوية
1399

2 

 //النحو// المفسرين
1046

9 

 9116 النحو// قواعد اللغة// المدارس النحوية// اللغة العربية

 النحو// موسوعة
1210

9 

 6680 النحو//األصول// فهرس 

 النحو//اإلعراب 

1232

3, 

1232

4 

 النحو//اإلعراب// التوابع
1514

0 

 6752 النحو//اإلعراب//الشعر العربي//القصيدة

 4511 //النحو//األمالي: كتاب

 6089 النحو//الصرف 

 5780 //النحو//الصرف

 //النحو//الصرف//اإلمالء
1166

0 

 7065 //النحو//اللغة العربية

 6305 //النحو//اللغة العربية//قواعد اللغة

 8299 //النحو//النحو: مدارس

 5492 //النحو//علم اإلصطالح

 5490 //النحو: بحوث

 4410 //النحو: تاريخ

 5130 /النحو: تطبيق// التعليل النحوي// الكلمة

 //النحو: تطبيق// التعليل النحوي// الكلمة

4788, 

4865, 

5603, 

5935, 

6251, 

6610, 

7226, 



7250, 

7807, 

9554, 

1063

0, 

1133

8, 

1219

3, 

1241

4 

 //النحو: تطبيقات

6306, 

1112

1, 

1426

2, 

1428

2 

تعلم// اإلمالءالنحو:  // 7751 

 8259 //النحو: خالفات

 6082 //النحو: دراسات

 //النحو: شواهد

5363, 

5364, 

5365, 

5366, 

5367, 

5368 

 6209 //النحو: معاني

 //النحو: مقاالت// اسماعيل الهرمي
7773, 

7774, 

7775 

 //النحو: مناهج
1263

8 

 8948 //النحو: منهاج

 5669 //النحوالعربي: البدل

 8188 /النزعة اإلصالحية/شعر ابراهيم أبو اليقضان

 7695 النساء و الخطاب

 5556 النسخ 

 9289 النسق الزمني//األفعال//اللغة العربية//الزمن اللغوي

 //النسق اللساني//نظريات//االتصال الكالمي
1386

4 

العباس//ابوجعفر//المهدي//هارون الرشيد//الفتنة//المتوكلالنشاة//ابو   5320 

 النشيد الوطني؛ الخطاب
1309

4 



 النص
8920, 

1194

9 

 النص األدبي

4219, 

4221, 

6855, 

7271, 

1155

1, 

1514

7 

األحادية -النص األدبي  
1202

4 

الشعر العربي -النص األدبي  5185 

المسرح  -الرواية -القصة -النص االدبي  7487 

الشعر -النقد -النص األدبي  
1256

2 

 //النص األدبي
1315

8 

 النص األدبي// القراءة// الداللة 
1365

3 

 النص األدبي//الشعر العربي//الخطابة//المقالة//المسرحية 
1117

8 

 النص األدبي//النص النقدي//القراءة
1367

3 

األدبي//التحليل األدبيالنص األدبي//النقد   
1164

2 

 النص األدبي//قراءة النص//بنية النص//سؤال الثقافة 
1529

2 

 6469 النص األدبي//قراءة//تحليل النص األدبي

النص األموي  -النص اإلسالمي  7772 

 النص الروائي 
5534, 

1016

2 

 //النص الروائي//الرواية العربية//السرد الروائي
1477

8 

الروائي//بداية النص//دراسة الرواية النص   6762 

النقد -النص السردي  
1365

4 

 النص الشعري 

6670, 

1129

8, 

1281

2, 

1438

5 



النقد التطبيقي -النص الشعري   
1204

6 

األسلوبية  -القراءة -النقد -النص الشعري  
1484

8 

 النص الشعري// السياق
1380

9 

 5576 النص الشعري//التلقي 

الشعري//القارئ//الظواهر األسلوبية//أسلوبية التعبير//أسلوبية الفردالنص   
1358

6 

 //النص الشعري//المتنبي
1281

7 

 5853 //النص الشعري: أسلوب//قواعد 

العصر العباسي -النص الشعري، دراسة   8058 

 5951 النص الصوفي 

 7938 //النص القرآني

القرن الثالث الهجري النص القرآني// إعراب القرآن//    
1256

7 

 7195 النص القصصي 

 5951 النص الكتابي

اإلبداع العربي  -النص المترابط  
1524

4 

 النص المسرحي 
9343, 

1342

4 

الشعرية  -النص الموازي  
1449

4 

 6855 النص النقدي 

النص السردي  -النص الشعري -النص النقدي  
1101

4 

 النص عند محمد أركون
6724, 

6725 

 //النص و الحياة//البنيوية
1469

1 

 النص و القراءة
1194

7 

 النص و الكتابة
1155

1 

 5650 النص و الالنص

 النص و الواقع 
9810, 

9812 

 7136 //النص// البالغة

 9811 .النص// البنية// علم األصول

 6729 النص// الخطاب //اإلتصال 



 /النص// النص المؤسس

1214

1, 

1214

2 

علم اللغة//التحليل النص//   8017 

 النص// علوم القرآن 
4462, 

4465 

 5620 النص//االدب العربي//أنواع النصوص// الكتابة//القراءة

 النص//التناص//الشعر العربي// النقد
1238

8 

 النص//الدراسات اللسانية
1438

3 

 8426 النص//الداللة//نجيب محفوظ 

المعنى//الرواية و التشخيص السردي النص//السرد//انتاج   8696 

 النص//النقد 
1208

3 

 6857 النص//دراسة نقدية//استشراف المستقبل

 4451 //النص//فقه اللغة

 6965 النص//نصوص شعرية

 8361 //النصائح//الملحدين//سلوة الحزين//موت البنين//القتال//العوال

 النصوص األدبية
4651, 

8293 

األدبية//دورها//التحصيل اللغويالنصوص  // 
1514

8 

 النصوص الشعرية و النتثرية
1320

4 

 النصوص العربية
1498

9 

 5043 //النصوص المصرية

 //النصوص//القراءة
1340

6 

 النصوص//تحقيق
1433

6 

 النطق

1211

5, 

1325

9 

 6585 //النطق: خصائص// الصوامت الرنينية

اإلجتماعي//الثقافة//فلسفة المجتمع النظام   
1160

8 

 النظام اإلمالئي//النظام الخطي 
1211

7 

 7402 /النظام الدولي 



 النظام الصاروخي 
1124

7 

 54 //النظام الصوتي التوليدي

 6502 النظام اللغوي// اللغة العربية

 7212 //النظام اللغوي//المستوى النحوي

الرقابة المالية // نظام الحسبة // والية المظالم // ديوان بيت المالالنظام المالي اإلسالمي //   7218 

العبرات -النظرات  7576 

 7578 //النظرات//أدب المنفلوطي

 7588 //النظرات//أدب عربي

 7575 //النظرات//القصة//رسالة الغفران//البخيل//الكبرياء//اللقيطة

 7584 //النظرات//يوم العيد

دبيةالنظرية اال  9713 

 النظرية األدبية
9509, 

1414

5 

 //النظرية األدبية//النص األدبي
1276

5 

 النظرية البنائية//استراتيجية التدريس//التفكير اإلبداعي//التجربة الميدانية 
1161

5 

 النظرية التداولية 
1158

6 

 5142 النظرية التوليدية التحويلية

الخليلية//المؤسسات الثقافيةالنظرية  // 8308 

 النظرية الشعرية//الشعر//المذاهب الشعرية
1193

8 

 النظرية الشعرية//لغة الشعر 
1362

1 

النظرية العقلية//اإلنسانية//نظرية المحاولة//الخطأ//اإلرتباط//سكنر//هل//سيزر//علم النفس 
 اإلجتماعي//دراسة مقارنة//أثر التعلم

1395

1 

 9534 النظرية// الحرية 

 النظم؛ الحضارة؛ العصور الوسطى
1361

0 

اإلعراب -البدل -النعت  6398 

 7536 النعت// البدل//العدد// اإلعراب 

 4318 النعت// التوكيد//العطف//البدل//النداء الندبة//التنوين//الجزم 

 8682 النعريف// التراث العربي// التراث الغربي

اإلسرائيلي//المشهد//الخطابالنفاق   6927 

 5671 النفس اإلنسانية

 5670 النفس اإلنسانية// القرآن الكريم 

 6589 //النفسانيات العقليات

 8862 النقاد

 النقد االدبي
1041

8 



 //النقد ا|ألدبي//النقد المعرفي
1102

0 

األدب العربي -النقد  
1447

9 

 النقد االدبي

8101, 

8686, 

9536, 

9854, 

1194

8, 

1455

3 

 النقد األدبي

4220, 

4561, 

4562, 

4662, 

4861, 

4963, 

5036, 

5040, 

5046, 

5105, 

5336, 

5644, 

5717, 

6219, 

6250, 

6495, 

6644, 

6744, 

6855, 

7217, 

7243, 

7271, 

7419, 

7695, 

7912, 

8044, 

8220, 

8221, 

8407, 

8576, 

8739, 

9070, 

9237, 

9238, 

9300, 

9346, 

9406, 



9509, 

9566, 

9915, 

9948, 

9951, 

9957, 

1005

2, 

1009

6, 

1015

2, 

1055

4, 

1060

4, 

1087

3, 

1113

3, 

1120

7, 

1155

1, 

1164

3, 

1176

1, 

1194

6, 

1194

7, 

1201

0, 

1217

8, 

1217

9, 

1273

4, 

1320

5, 

1333

3, 

1334

3, 

1339

4, 

1400

0, 



1402

9, 

1423

9, 

1443

5, 

1444

7, 

1450

1, 

1452

6, 

1469

2, 

1472

4, 

1498

5, 

1529

3 

الشعرية -النقد األدبي   
1227

7 

العصر العباسي-اليونان -العصر األموي -صدر اإلسالم -العصر الجاهلي -النقد األدبي  5535 

رثاء االندلس  -العصر االموي  -عصر صدر االسالم  -القصيدة  -النقد االدبي   6456 

 //النقد األدبي //النقد الجديد//نقد الشعر
1110

8 

األدبي //النقد الحديث//األسلوبيات//النقد العربي النقد   
1000

4 

 5985 النقد األدبي : الشعر

االدب العربي -النقد األدبي  9205 

اإللهام -اإللتزام -النقد األدبي  
1277

1 

التحليل األدبي -البالغة العربية -النقد األدبي  5979 

التحليل األدبي -النقد االدبي  

4518, 

1273

1 

التحليل األدبي -النقد األدبي  

4183, 

1254

3 

قصيدة الهدهد -التناص -النقد االدبي  9755 

التقليد  -الحداثة -النقد األدبي  
1256

4 

 النقد األدبي الحديث
1217

0 

الشهرستاني  -النقد األدبي  4480 

صدر االسالم  -العصر الجاهلي -النقد االدبي  4192 



السيرة -الرواية--القصة-الشعر-المسرح -النقـد األدبي   5438 

 6829 النقد األدبي المعاصر

التحليل األدبي -النثر -النقد األدبي  7777 

نقد الخطابة -نقد النثر  -نقد الشعر -النقد األدبي  8050 

 //النقد األدبي
5656, 

9028 

 النقد االدبي// التراث// القراءة
1444

0 

الرواية// الشعر العربيالنقد األدبي//   
1295

4 

 النقد األدبي//إتجاهات النقد
1073

2 

 7525 //النقد األدبي//اإلبداع

 النقد األدبي//األدب اإلسالمي//األدب المقارن//تحليل الخطاب//مفهوم النقد

6034, 

9902, 

9935, 

1222

8, 

1231

4, 

1282

4, 

1337

8, 

1495

7, 

1528

1 

د طه حسين//نقد العقادالنقد األدبي//األدب الحديث//نق  
1110

2 

 النقد األدبي//األدب العالمي 

6315, 

6316, 

6317, 

6318, 

6319, 

1342

9 

 النقد األدبي//األدب العربي

8697, 

9482, 

1474

3 

 النقد األدبي//األدب العربي//التحليل األدبي
1193

0 

 4496 النقد األدبي//األدب العربي//النثر العربي

األدبي//األدب الغربيالنقد   4728 

 9355 النقد األدبي//األدب المقارن 



 النقد األدبي//األدباء العرب//التحليل األدبي
9024, 

9025 

 7187 النقد األدبي//األسلوبي//النقد المقارن//نقد النقد//النقد الجمالي 

 النقد األدبي//اآلمدي//المصطلح النقدي
1226

5 

األدبي//البالغة العربيةالنقد  / 
1109

4 

 النقد األدبي//البنيوية
1110

9 

 النقد األدبي//التأثيرات األدبية
1408

1 

 9326 النقد األدبي//التحليل األدبي 

 النقد األدبي//التحليل األدبي//األدب العربي

7555, 

1001

4, 

1204

0, 

1353

2 

 9037 //النقد األدبي//التحليل األدبي//األدب العربي

 5136 //النقد األدبي//التحليل األدبي//القصص العربية//األدب العربي

 *النقد األدبي//التفكير النقدي//الثقافة
1443

9 

 6419 النقد األدبي//التوصيل عند الغرب//التوصيل عند العرب//المرسل و المرسل إليه//الرسالة 

 النقد األدبي//الحضارة اإلسالمية
1192

5 

األدبي//الرواية//األدب العربيالنقد   4437 

 النقد األدبي//الرونق//اللحظة الجمالية
1439

9 

 7769 النقد األدبي//السرد//مقامات السرقسطي

 7155 النقد األدبي//الشعر العربي 

 7079 //النقد األدبي//الشعر العربي//الصورة الشعرية

العربي//العصرالجاهلي النقد األدبي//الشعر   5159 

 9229 //النقد األدبي//الشعر العربي//خطاب درويش الشعري

 5334 //النقد األدبي//الشعر العربي//شعر المعري

 9901 النقد األدبي//العصر الجاهلي//الشعر العربي

 //النقد األدبي//العصر الحديث
1339

3 

األدبي//الفرنسي//القرن العشرينالنقد   9226 

 4531 النقد األدبي//الفكر النقدي//العمل األدبي

 النقد األدبي//القرن الثالث الهجري//الشعر و الشعراء 
1397

9 

 //النقد األدبي//القصة//الشعر//النص
1336

8 



 6806 النقد األدبي//القصص العربية//العراق

األدبي//المبدع//النص//المتلقي//النقاد القدامى النقد   
1015

1 

 //النقد األدبي//المنهج التاريخي//المنهج اإلجتماعي
1308

5 

 7156 النقد األدبي//الناقد//المؤلف 

 8517 //النقد األدبي//النص األدبي//التلقي 

 5712 //النقد األدبي//النقد الحديث//الشعر الحديث

األدبي//النقد الحديث//المبادئالنقد   
1153

8 

 9163 النقد األدبي//النقد الحديث//النقد المعاصر

 النقد األدبي//النقد الروائي 
1494

5 

 5024 النقد األدبي//النقد العربي 

 6320 النقد األدبي//النقد عند الشعراء//نقد النماذج النثرية//المثل السائر نموذجا

األدبي//اليونان//الرومان//العصور الوسطىالنقد   5826 

 7620 النقد األدبي//شعر األعشى

 //النقد األدبي//مقاالت
1018

9 

 //النقد األدبي//نقد السرديات
1207

1 

 النقد األدبي،النقد المعاصر، مناهج
1307

6 

منهج المفارقة  -الباقالني-النقد األدبي  
1255

2 

النقد الجامعي -الطبيعية -الواقعية -النقد اإلسباني  9204 

 8044 النقد األسلوبي

القرن الرابع الهجري -القرآن -اإلعجاز -النقد  9698 

األسلوبية -األلسنية -النقد األلسني  
1000

0 

البالغة  -النقد  
1414

0 

 5554 //النقد البالغي// المتنبي

 النقد البنيوي 
1283

9 

التاريخي//النقد االخالقي//النقد البدئي//النقد البالغيالنقد  // 
1300

3 

 النقد التطبيقي 
1492

9 

 النقد التطبيقي//اللغة العربية//قواعد اللغة 
1048

3 

التفكير األدبي  -النقد  
1413

9 



 النقد التكاملي
1444

7 

 6963 النقد الثقافي//األنساق الثقافية

الثقافي//النقد السردي//الكتابة النسوية//النقد المقارن//الكولونياليةالنقد  // 7600 

 8191 //النقد الثقافي//النقد النسوي//الكولونيالية//المثقافة

 9068 النقد الجديد//الممارسة النقدية//النقد األدبي

المصطلح الحديث -الحداثة -النقد  9484 

 النقد الحديث

7217, 

1282

6, 

1334

3, 

1498

5 

التراث النثري -الداللة -النقد الحديث  
1132

6 

 7400 النقد الحديث//األدب المقارن 

 //النقد الحديثي//رواة الحديث//حافظ الذهبي

1164

9, 

1165

0 

 4561 النقد السردي 

الشعر العربي -النقد  7524 

 5982 //النقد الشعري//الشعر العربي//العصر الحديث

العرب -النقد  
1241

7 

 الشعر العربي -النقد العربي
1162

2 

تحليل الخطاب -األسلوبية -النقد العربي  5501 

 النقد العربي القديم 

9158, 

1289

7, 

1455

8, 

1456

0 

 9485 النقد العربي المعاصر 

 //النقد العربي المعاصر//الشعر العربي//تاريخ ونقد
1207

4 

 5043 //النقد العربي

العربي// الالنسونيةالنقد   9818 

 //النقد العربي// النقد القديم
1454

9 

 6960 //النقد العربي//األدب العربي//الخطاب النقدي



 النقد العربي//التحليل األدبي 
1259

1 

 6503 النقد العربي//التحليل األدبي//القرن الخامس هجري 

نص النقد العربي//النقد و اإلبداع//أدبية النقد//رسالية ال  8984 

القرن الثاني   -الشام -العراق -الحجاز - عصر الخلفاء الراشدين -عصر الرسول -العصر الجاهلي -النقد
القرن الثالث  -  

1231

7 

 //النقد الفني//التلفاز
1463

1 

التركيب -اإلفراد -النقد القديم  
1219

8 

 *النقد القديم//العصر الجاهلي//العهد العباسي// الشعراء والنقد
1236

9 

 النقد اللساني//علم األسلوب//المصطلح 
1427

2 

الخطاب  -اللسانيات -النقد  7459 

األدب المقارن  -النقد المسرحي  6826 

 7233 النقد المعاصر//األدب 

 النقد المقارن//السرديات//نقد النقد
1374

0 

 9580 النقد الموضوعي// نظرية 

 9031 //النقد النسوي الغربي//الهوية

 النقد النفسي
1283

9 

النقد األدبي  -النقد اليوناني  
1471

0 

 6744 النقد عند الجواهري 

 النقد و اإلبداع
1275

6 

 النقد// األدب
1331

7 

 *النقد// الترجمة// الفلسفة
1359

0 

 8190 //النقد// الحداثة

 9036 //النقد//أدونيس//نزار قباني

 8245 النقد//األدب

 //النقد//األدب الحديث
1331

0 

 النقد//االدبي//السياقي//الجمالي//التحليل
1055

8 

 النقد//اللغة//النقد و النقاد//النقد اللساني//النقد التحليلي 
1220

2 

 7177 النقد//تحليل//تعليل//تدليل//تأصيل

 النقد//محمد مندور//النقاد
1113

2 



 النقد، تاريخ : اليوناني
1165

7 

 7178 النقود//العمالت//التاريخ اإلسالمي

 4369 النكاح// الفرقة// الطالق االلكتروني

الموصول -المعرف -النكرة  6401 

 7538 النكرة// العلم// الموصول// اإلبتداء// الفاعل// المصادر// النحو العربي 

 النمط الشكلي//كالم العرب
1151

9 

االنساني//التعلم االنساني//الدافعية االنسانيةالنمو   6115 

 7954 //النمو الجسمي//النمو الحركي//الحسي //أمراض الطفولة//البيئة الصحية للطفل

 6971 //النمو اللغوي//اضطرابات النطق والكالم//اضطرابات اللغة//التعليم الخاص

العلمية//الكفاءة//مناهج العلوم//المفاهيم العلمية//تعلم العلوم//علمية  النمو المعرفي//الثقافة 
 األطفال//التقصي و اإلستكشاف

1319

5 

 7637 النمو و التعلم//الطفولة//البيئة التعليمية//التنمية المعرفية

 النهضة 
1187

9 

الرواية  -النهضة   4188 

الثقافة االسالميةالنهضة االسالمية // التربية و التعليم //   
1504

6 

 9125 النورس//القصة 

 النياسة//التنظيم المجتمعي//المذهب اإلنسي 
1093

8 

 الهاوية // رواية 
1094

5 

 9272 آلهة األرض//رواية 

 الهجاء
1223

1 

 7432 الهجرة النبوية // بناء المجتمع اإلسالمي // اليهود // وحي الهجرة

فرنسي-عربيالهدى: قاموس//  // 
1114

7 

األسلوبية  -التقليد -الهذليين  8132 

 9157 الهرمنوطيقا// التأويل

 الهرمونيو طقا 
1093

0 

 الهرمينوطيقا// الفنومنولوجيا// التلقي// سوسيولوجيا التلقي 
1137

9 

 4371 الهمزة//الكتابة العربية

العصر االسالمي  -تاريخ -الهند  7075 

 6376 الهوامع//الجوامع//اللغة العربية

 6144 الهوية اإلسالمية 

 الهوية الجزائرية//الرواية الجزائرية//تحليل و دراسة 
1451

3 



 الهوية العربية, الغزو الثقافي
1317

3 

 الهوية// اللسانيات// العولمة//الثقافة// الجزائر 
1507

8 

العربية// القراءة// التأويلالهيرمنيوطيقا// المجاز// البالغة   4464 

 4704 //الهيرمنيوطيقا//الشعرية//الشعر العربي//النحو الشعري

 الهيمنة التربوية//التربية اللغوية//اللغة العربية//تعلم
1241

1 

 //الواضح//النحو//الجملة الفعلية
1056

0 

 الواقعية 
1168

5 

 الواقعية 
1373

8 

 8994 ألوان الحياة

 8380 /الوثيقة//التوثيق//الفقه االسالمي

 5757 الوحدات العروضية//الوزن العروضي// بحور الشعر

 6979 الوحدة اإلسالمية

الوحدة العربية//الحرب العالمية//الهاشميين//المشاورات//برتوكول//حرب فلسطين//مؤتمر لندن//االمم 
 المتحدة//جيش االنقاذ//كفاح المغرب

1517

3 

مدينة الرسول  -الطائف وأثره  -مكة  -الحج  -الوحي   
1497

4 

 //الورق//الطباعة//الطابعة
1230

0 

نظرية التلقي  -االدب التفاعلي -االلكترونية -الورقية  5067 

االندلس -الوزارة  6274 

 8373 //الوزارة//التفويض//الكفاية//السجناء

 8815 /الوسائل التربوية/التحصيل اللغوي

 الوسائل التعليمية//تكنولوجيا التعليم //االجهزة التعليمية
7853, 

7854 

 9486 الوسائل التعليمية//طرق التعلم//أساليب التدريس

 8566 الوسئل التعليمية//دورها

 7068 الوصف//القصة القصيرة//السرد 

 الوصية 
7871, 

1297

1 

قعة//خدمة المشايخ//التوبة//الشرف الوصية الشريفة//فنون السماع//الفقير الصادق//لبس الر  // 
1135

7 

 الوصية//األوقاف// الشريعة اإلسالمية
9628, 

9629 

 8769 //الوضعية اإلدماجية//اللغة العربية 

 //الوطن العربي//التفكير التقدمي//القومية العربية//العالم الثالث//الثورة الجزائرية
1099

5 



ّ� عليه و سلم عهد رسول ّ� صلى   -الوظائف   
8628, 

8629 

 6544 //الوظائف النحوية//الجملة 

 الوعظ 
7297, 

7298 

 الوعظ و االرشاد 
1443

6 

 7299 الوعظ//كالم هللا//تفسير اآليات 

 6789 الوعى//الهيكل//المؤرخ//الحدث//االسطوغرافيا//المنطق//عودة المطلق//التاصيل 

المحلية// المرأة الوعي اإلجتماعي// اإلذاعة    8254 

 4506 //الوعي//األدب العربي

 الوقف 
1297

1 

 //الوقف//التنمية االقتصادية
5392, 

5393 

 5502 الوقف//العربية//األسماء//المبهمات

 الوقف،الشريعة،القانون
1524

7 

 الوكاالت السياحية
1044

2 

 4539 الوالية

 الولي عدة بن غالم هللا 
1024

6 

ماضي : سيرةإليا أبو   5796 

 9087 //آليات الشعرية//أدونيس//النقد والنقاد

 7583 //اليتيم//الشهداء

 اليهود فى المغرب//بعد الفتح//الحياة بجوانبها//الحياة السياسية لليهود
1359

4 

 اليهودية
6253, 

6254 

 اليوم اآلخر

4883, 

7862, 

1117

7 

 4884 اليوم اآلخر//القيامة الكبرى 

 8313 //اليوم العالمي

 7929 إما// القصة 

 7930 إما//القصة 

 6602 أمثال

 9325 أمثال شعبية//حكم// جزائرية

 8363 //أمثال عربية//حكم

 //أمثال//شعر//حكم//قصص 
1146

1, 



1146

2 

العصر الجاهلي  -الشعر العربي -أمراء الحيرة  6446 

 //أمريكا الشمالية
1371

9 

االفعال أمهات   8237 

 أمهات األفعال 
8235, 

8236 

 8376 أمور في الدين 

 9057 أناشيد

 انتاج النص//المدار النصي//المدارات السردية 
1390

1 

 9577 إنتشار اإلسالم // القارة اإلفريقية

 5380 انتشار اإلسالم//نهضة العلوم//ازدهار حركة الترجمة//نهضة العلوم العقلية

 7993 أنثروبولوجيا اإلسالم 

 5537 أنثروبولوجية األدب//دراسة أدبية//علم االنسان 

 4296 أنساب العرب و العجم

 //أنشطة اللغة العربية//التمارين اللغوية
1418

0 

 7112 أنظمة التشغيل 

 //أنظمة التصوير
1223

5 

 //أنظمة الداللة // المعنى
1530

6 

 7112 أنظمة المعلومات 

 أنفلونزا الخنازير
1044

1 

 7154 انكسارات النسق الشعري//مقاالت//األدب //النقد

 إنماء اللغة
1318

2 

 6245 أنماط الزمن//الرباعيات//ت.س.إليوت 

 أنواع التدخالت
1378

6 

قوة أهرام القوة: الهرم الطائفي, الهرم األوليجاركي, الهرم الديموقراطي؛ الدراسات االمبيريقية في بناء 
 المجتمع 

1103

1 

الفانتاستيك -اهل النار -اهل الجنة   4439 

 اورابح سعيد, القبائل
1456

1 

 أوربا واإلسالم//اإلسالم والمسيحية//الغرب واإلسالم

1398

8, 

1399

0 

اوروبا//اإلنهيار اإلقتصادي//العالم السوفياتي//اإلمبراطوريات اإلستعمارية//العالم الحر//العالم  
يا//العلوم الشيوعي//آس  

9085 



 اوغاريت//الدين//االدب//الحياة االقتصادية
1360

8 

//وورد//إكسل//أوتلوك//ببليشر//أكسس2007أوفيس  // 9413 

 /اوالد حارتنا//نظرية التلقي//البحث النقدي//النقد االدبي
1269

1 

 أوليفر تويست//قصة عالمية
1031

1 

 4790 آيات//المغني//اللغة العربية

 5037 //إيقاع الشعر

 5347 باب األلف// باب الباء// باب التاء

 5627 باب األلف//باب الباء 

الجيم و الحلء -أبواب الثاء  -باب التاء  6059 

العين مع الراء -باب الراء   6061 

الصاد و الضاد -ابواب الشين -باب السين ....... 6064 

 8375 باب العقائد 

 6067 باب الفاء 

القافباب   6068 

باب الباء   -باب الهمزة   6057 

 6074 باب الواو و الياء 

 9411 //بارت و األدب//األدب العربي//نقد األدب

 7873 باودولينو //قصة

 5456 //بحوث و دراسات

 بحوث//مقاالت//الوطن العربي//المغرب العربي//قضية البوسنة//الحياة السياسية//الجزائر
1099

6 

الشعر العربيبحور   5836 

 //بداية النهاية//نفط العراق//سياسة امريكا//اوبك//النفط//اسرائيل
1074

2 

 بدر شاكر السياب//إيدية سيوتيل//المسيح و الموت
1473

9 

 6672 بدر شاكر السياب//قصائد//الشعر 

 براءة األبرار
5173, 

5174 

 7498 //براجماتية اللغة// بنية الكلمة// التداولية

 برامج
7116, 

1010

7 

 برامج االطفال
1261

4 

 //برامج الحاسوب//تراسل البيانات//البريد االلكتروني
1334

7 

معالجة األفكار -معالجة النصوص  -باوربوينت  -برمجة   3217 

فيجوال بيسك  -لغات  - برمجة  7110 



 Visual C ++ 6برنامج 
1132

2 

 برنامج الواب، استخدام
1270

2 

 بطء التعلم//المعوقون//التعليم الخاص//التربية الخاصة 
5709, 

5724 

 8860 بطاقة شفاء

الشعر العربي -بغداد  9156 

 4807 بكر بن حماد: سيرة 

 6718 بالد المغرب//الفتح العربي//عصر الوالة//االمارة االموية//الخالفة//سقوط الدولة 

 بالغة

6188, 

6323, 

1305

8 

التلميح//التداولية// الثراث العربيبالغة   
1404

2 

 6676 //بالغة معاصرة//بالغة النقد

 //بالغة
1089

9 

 بن باديس : سيرة 

1015

5, 

1262

4 

 بن حاتم الطائي : حياته
1381

5 

 بن ربيعة : ديوان شعر
1037

2 

 بن يوسف بن خدة 
1328

3 

 5467 بناء الجمل

قصة يوسفالقصة القرآنية //  //بناء الشخصية // 
1027

3 

 بناء النص//التفاعل النصي//البنيات السوسيونصية 
1524

5 

 8692 بنك //الجزائر//التطور اإلقتصادي//النقدي الجزائر 

 بنو اسماعيل 
6227, 

6229 

 8835 /بنية اإلستفهام/القرآن الكريم

 5410 //بنية األسماء: التحوالت الصوتية// النحو

أدب عيسى الصقر  -السرد -بنية التدهور -بنية التجاهل -اإلنشطاربنية   -بنية التماسك  
1343

0 

 بنية الحكاية//دراسة للبخالء
1396

1 

 8357 /بنية الزمان و المكان//الليالي العربية//قصة 



 بنية القصيدة
1055

3 

 بنية اللغة
1055

3 

 9095 بنية اللغة في الرواية 

اللغة//القوالب//السياقبنية   
1357

3 

 9453 بنية النص//النقد األدبي//السرد و الشعر

الشعر الغنائي  -بودلير  8706 

 بورتري مصور, تحديات امراة 
1058

3 

 بورتري مصور// المجاهدة ايفلين الفاالت
1341

2 

 بورتري مكتوب// ابن خلدون
1424

1 

االبراهيمي بورتري مكتوب// الشيخ البشير   9100 

 بورتري// الراحلة بنظير بوتو 
1127

6 

 8176 بورتري// جمال بغدادي

 4450 بورتري// حسن أبو زميرو 

 بورتري// مولود قاسم نايت بلقاسم
1490

9 

 بورتريه لمحمد بن شنب 
1155

2 

 بورتريه مصور حول الشيخ فضيل اسكندر
1303

0 

 8585 بورتريه// عمرو خالد

 9080 بوكتاب, سمير 

 9050 //بيداغوجية القراءة//اللغة العربية

 بيداغوجية تعليمية النصوص األدبية
1106

6 

 8713 تأثير االنترنت 

 8386 تاثير العدوان بين االقران

 تاج العروس 

6046, 

6047, 

1320

6 

باب السين -باب الزاي -تاج العروس   6063 

قاموس -تاج العروس باب الالم -باب الكاف  -القاف باب  -   

6060, 

6062, 

6069 

 //تاج العروس
6053, 

6083 

 6049 //تاج العروس//القاموس//حرف التاء//حرف الجيم



 6054 //تاج العروس//القاموس//حرف الزين//حرف الشين 

 6048 //تاج العروس//حرف األلف//حرف الباء

 6055 //تاج العروس//حرف الحاء //حرف الخاء

 6050 تاج العروس//حرف الدال//حرف الراء 

 6052 //تاج العروس//حرف الفاء//حرف القاف

 6051 //تاج العروس//حرف ص//حرف ظ

 تأخير 
1335

3 

 9547 تأديب الطفل//الطفولة//اإلسالم

 تاريخ

1026

0, 

1105

5 

 تاريخ ؛ التقود العربية؛ عهد اإلنتداب
1434

2 

اإلسالم//الفهرستاريخ آداب// تاريخ   

9309, 

1080

6, 

1081

0, 

1081

1, 

1081

2, 

1081

3, 

1081

4, 

1081

5, 

1081

6, 

1081

7, 

1081

8, 

1081

9, 

1082

0, 

1082

1, 

1082

2, 

1082

3, 

1082

4, 



1082

5, 

1082

6, 

1082

7, 

1082

8, 

1082

9, 

1083

0, 

1083

1, 

1083

2, 

1083

3, 

1083

4, 

1083

5, 

1083

6, 

1083

7, 

1083

8, 

1083

9, 

1084

0, 

1084

1, 

1084

2, 

1084

3, 

1084

4, 

1084

5, 

1084

6, 

1084

7, 

1084

8, 

1084

9, 



1085

0, 

1085

1, 

1085

3, 

1085

4, 

1085

5, 

1329

0 

 9713 تاريخ االدب

 تاريخ األدب

1181

2, 

1181

3 

 6881 تاريخ األدب //داللة األدب

 8742 تاريخ األدب//العرب

الجاهلي//النثر الجاهلي تاريخ األدب//العصر الجاهلي//الشعر   
1201

8 

 4687 /تاريخ األسطورة

 7471 //تاريخ األنبياء

 تاريخ البشرية
1451

0 

 9654 //تاريخ البالغة

 تاريخ التشريع
9645, 

9646 

 8929 تاريخ التصوف

//الثورة التحريرية1945ماي  8تاريخ الجزائر المعاصر//المقاومة//مجازر   
1039

1 

الجزائر, تاريخ الجزائر في العهد العثماني, التاريخ السياسي للجزائر في العهد العثماني, التاريخ تاريخ 
العسكري للجزائر في العهد العثماني, التعامل التجاري في مدينة الجزائر العثمانية, التصوف السني في 
 الجزائر خالل العهد العثماني 

1493

7 

 7628 تاريخ الجزائر//القديم//الحديث

 7627 تاريخ الجزائر//قبل اإلستيالء العربي// قدماء الجزائر//الفينقيين//الرومان//الوندال//البربر

 8933 //تاريخ الجزائر//قرطاجنة//الوندال//يوبا//بني زيان//الفتح العثماني

 تاريخ الجزائر؛ العهد العثماني
1107

7 

 9430 تاريخ الجزائر؛ بن يوسف؛ بن خدة

الحديث الشريف/تدوين الحديث//انواع المصنفات//الجرح والتعديل//المحدثينتاريخ   

1229

5, 

1229

6 

 6342 تاريخ الدول؛ المغرب العربي



 7956 //تاريخ السيميائية

 //تاريخ الصوتيات
1089

8 

 تاريخ العبرانيين//بني إسرائيل//تاريخ اليهود//عهد القضاة//عهد سليمان//عصر الشتات األول
1392

4 

 /تاريخ العرب/الحضارة العربية

4208, 

7740, 

1165

8, 

1233

7, 

1233

8, 

1277

6, 

1277

7, 

1285

9, 

1331

2, 

1331

3, 

1409

2 

 6343 تاريخ العرب؛ بالد االندلس 

 تاريخ الفلسفة 
1454

2 

 9342 تاريخ المسرحية//المسرحية الشعرية//األدب المغاربي

بويةتاريخ المسلمين//غزوة تبوك//الهجرة الن // 4311 

 6980 تاريخ المغرب العربي // الفتح العربي االسالمي 

 4656 تاريخ المغرب العربي// المغرب العربي

 6644 تاريخ النقد

 تاريخ اليونان // تاريخ الرومان
1517

1 

 7760 تاريخ أوروبا؛ العصر الحديث

 تاريخ أوروبا؛ العصور الوسطى
1188

4 

 تاريخ راسيالس// القصة 
1146

9 

 //تاريخ مصر//عهد المماليك//حكم إسماعيل
1514

6 

 تاريخ و تطور 
1306

4 

 6201 //تاريخ و تطور



 تاريخ و نقد 

4953, 

5500, 

1151

1, 

1350

8, 

1495

6 

 تاريخ وفن
1412

4 

 /تاريخ
1131

2 

 تاريخ// الجزائر//االستقالل
1304

6 

 7222 تاريخ// الشعر العربي

 9074 تاريخ/العلوم/العلم الحديث

 /تاريخ/العلوم/العلم المعاصر
9075, 

9076, 

9077 

 تاريخ؛ الدولة العباسية
1178

6 

 تاريخ؛ العلم؛ العصر الذهبي 

1088

4, 

1088

5, 

1088

6, 

1088

7, 

1088

8, 

1088

9 

 تاريخ؛ اليونان
1258

9 

 5790 تأمالت في األسلوب//بالدي//أبي

المعلم//التدريب//تفريد التعليمتأهيل   
7046, 

7047 

 تأويل النصوص//التأويل األدونيسي//فهم النص 
1450

0 

 تاييس//رواية 
1300

1 

باب التاء  -تتمة باب الباء   6058 

 6066 باب الغين -تتمة باب العين 

فصل النون مع الالم -فصل الدال مع الالم  -تتمة باب الالم   6070 

باب النون -الميم تتمة باب   6072 



باب الهاء - تتمة باب النون   6073 

باب األلف اللينة  -تتمة باب الواو و الياء    6075 

 6686 //تحرير//المرأة المسلمة//تربية البنين

 //تحفة اإلخوان
1003

7 

 6382 //تحفة األديب//مغني اللبيب//تراجم

 8988 *تحقيق اجتماعي, حوادث المرور

النصوص// مناهج البحث تحقيق   
1270

7 

 //تحقيق النصوص//أخطاء المؤلفين//إصالح الرواة
1433

8 

 تحقيق, السكن 
1420

0 

 تحليل الخطاب
4220, 

1378

3 

 تحليل الخطاب //المنهج البنيوي//المستوى التنظيري//نقد النقد 
1238

7 

 //تحليل الخطاب
6223, 

9354 

الخطاب//اللسانيات//المقامةتحليل  / 
1253

5 

 /تحليل الشعر/الشعرية عند ارسطو/الشعر في العصور القديمة/الشعر في اوروبا
1292

7 

 9419 //تحليل اللغة العربية//خطابيا//بنيويا

 تحليل النص
1444

7 

 //تحليل//البيانات//البحث//التعليم//اإلحصاء
1250

6 

 تحوالت النقد 
1375

5 

 تحوالت//الخطاب النقدي //مؤتمر
1329

4 

 //تداوليات الخطاب
1234

9 

تدريبات//استراتيجيات التدريس//التعلم النشط//إدارة الفصل//طرائق التدريس//أساليب التقويم//الجدول 
 الزمني

1395

4 

 تدريس البالغة
1131

8 

 7800 //تدريس التعبير

س األدب//تدريس البالغة// تدريس التعبيرتدريس اللغة العربية// تدريس اإلمالء// تدري  5865 

 تدريس اللغة//الصف األول//تدريس القراءة//تدريس التعبير//تدريس االمالء 

1167

8, 

1167

9 



 تدريس اللغة//طريقة النحو//تعليم اللغة 
1306

6 

 //تدريس النحو//بين القديم والحديث
1069

0 

األدبية//المقاربة بالكفاءات تدريس النصوص   
1001

7 

 6271 //تدريس

م//التيارات والمؤثرات//التعليم ورجاله//العلماء//المرابطون والطرق الصوفية 15تراث القرن  
1100

2 

 تراث شعبي 

1200

7, 

1200

9 

 5291 //تراث عربي//البيان//التبيين

عربي//البيان//التبيين//العربتراث  // 5292 

 6723 //تراث عربي//رسائل

 تراجم أعالم 
1194

2 

 7398 تراجم الشعراء// األدب العربي 

 تراجم للمعمرين
1243

1 

 7534 تراجم وسير

 تراجم//ابن فارس اللغوي 
1393

4 

 //تراجم//سير
1493

5 

الشعر العربي القديم -تراسل الحواس  7815 

االوالد//اإلسالم تربية   
1252

3 

 9647 ترجمات// الشعر

 //ترجمة القرآن //البربرية//تلمسان الزيانية//فتاوى الونشريسي//البشير االبراهيمي//جوالت بالجزائر
1102

4 

 ترجمة عربي// انكليزي
1272

8 

 8319 //ترجمة

 ترجمة// األمثال القرآنية// المعاني//سورة البقرة
1309

8 

 ترجمة// القرآن الكريم// إشكالية الترجمة// األلفاظ المترادفة 
1175

5 

 ترجمة// اللفظ المشترك// المعاني
1269

0 

 8910 ترجمة// المصطلح التقني

 8258 ترجمة// المصطلح الطبي 



 ترجمة// النصوص اإلشهارية
1062

0 

 ترجمة// النصوص العلمية المبسطة
1005

9 

شارل بيرو// القلنسوة الحمراء// القط ذو الجزمتينترجمة// رواية//   9126 

 9795 //ترجيحات إبن هاشم النحوية

 8317 //ترسيم األمازيغية

 تركيبة السكان//الدخالء//االتراك//التفاعل االقتصادي//التفاعل االجتماعي
1154

6 

 تشكيل الخطاب 
1444

7 

 5817 تصريف األفعال العربية

األفعال العربية// المعاجم العربيةتصريف   6307 

 4872 //تصريف األفعال

 تصميم الذاكرة
1479

4 

 8499 تصوف إسالمي

 8936 تطبيق المقاربة بالكفاءات//تعليمية نصوص اللغة العربية

 9135 تطور األدب 

 //تطور القصيدة العربية// العصر الجاهلي// صدر اإلسالم
1298

1 

//العولمة//الهوية19تطور//االسطورة//الدين//حضارات//العرب//القرنال  
1311

4 

 تطوير التعليم//جودة التعليم//تفعيل االبداع//التعليم و البحث العلمي
9738, 

1450

5 

 تطوير المنظمات 
1378

6 

 تعلم العربية//المستوى الثالث
1417

0 

 تعلم العربية//المستوى الثاني
1416

9 

 9232 تعليم 

 تعليم األطفال//التوجيه التعليمي 
6345, 

6346 

 4546 تعليم الطفل/تنمية اللغة/القراءة/األطفال/األسرة

 7314 //تعليم العربية

 تعليم الكبار//محو األمية//البلدان العربية
4225, 

4226 

 8279 //تعليم اللغة العربية//المرحلة اإلبتدائية

 //تعليم اللغة
5596, 

7311 

 6727 //تعليم//القراءة الناقدة//المتفوقين عقليا



 //تعليمية البالغة//البالغة بين القديم والحديث
1158

0 

 //تعليمية التعبير//الكتابي//الشفهي
1235

1 

 9664 //تعليمية العروض

 /تعليمية القراءة//المدرسة اإلبتدائية الجزائرية
1124

5 

القراءة//المقاربة النصيةتعليمية  //* 
1341

6 

 تعليمية اللغة العربية//اإلصالحات
1079

9 

 8918 تعليمية اللغة العربية//التعليم المتوسط

 تعليمية النص الحجاجي//المقاربة النصية 
1517

0 

 //تعليمية النصوص األدبية//المقاربة بالكفاءات
1170

5 

 9127 //تعليمية نشاط اإلمالء

المعانيتفاعل   

1008

6, 

1009

0 

 تفسير 

6459, 

6460, 

6462, 

6463, 

9635, 

9636 

 تفسير القرآن // سورة األنعام // األعراف // األنفال // التوبة // يونس / هود // يوسف // الرعد 
5742, 

5745 

 تفسير القرآن // سورة ق// المنافقين // سورة البروج // الطارق ... سورة الناس
5744, 

5747 

 تفسير القرآن //سورة الحج // المؤمنون ... سورة الحجرات 
5743, 

5746 

 //تفسير القرآن//ابن العربي

1344

8, 

1344

9 

 6542 تفسير القرآن//جزء تبارك

 تفسير المفردات// اإلعراب
4997, 

4998, 

4999 

 //تفسير النصوص//الشريعة//القانون

1505

2, 

1505

3 



 تفسير سور قرآنية 
7297, 

7298 

 5247 تفسير غريب القرآن// المعاجم العربية 

 تفسير//قرآن كريم
7295, 

7296 

 9284 //تقارير البحوث//أساليب البحث//االدارة العامة

 تقديم 
1335

3 

 //تقديم//االمد الطويل//البنى//الذهنيات//الثقافة المادية//التا ريخ اآلني//الهامشيين
1373

7 

 تقرير 
7361, 

7362 

 4964 تقرير// برنامج عمل //الحكامة 

 9983 تقنيات اإلتصال, اتصاالت الجزائر

 تقنيات التعبير//الكتابة//الرسالة//النص األدبي
1377

0 

 تقنيات التعليم//االتصال التعليمي//مصادر التعلم 
1151

8 

 9444 //تقنيات// الكتابة القصصية//عودة األم

الطالب//طرق التعلم//التربية//التعلمتقييم   
1454

5 

 7513 // تكنولوجيا // العالقات الدولية

 تكنولوجيا اإلتصال الحديثة//دوره//الترقية//المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية 
1026

3 

 تكنولوجيا التربية//التعليم //التعليم االلكتروني 
1377

2 

التعلم//التعلم//طرق التعلمتكنولوجيا   

1124

0, 

1378

9 

 4740 تكنولوجيا التعليم//التعليم//طرق التعلم

 5655 تكنولوجيا التعليم//مصادر التعلم//تنمية التفكير 

 تكنولوجيا التعليم/االتصال في التعليم/التعليم/طرق التدريس

1245

8, 

1245

9 

 تكنولوجيا المعلومات 
1338

7 

المعلومات في الجزائر// اذاعة المدية تكنولوجيا   
1061

5 

 تكنولوجيا المعلومات, القيم
1321

5 

 //تكنولوجيا المعلومات//شبكات الحواسيب//االنترنيت
1338

8 



 تكنولوجيات اإلتصال الحديثة//المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية
1226

9 

 9122 تكنولوجيات االتصال// االتصال االجتماعي// الشباب الجزائري 

 //تكنولوجيات اإلتصال//اإلتصال داخل المؤسسة
1251

5 

 7417 تلخيص؛ أخبار المغرب 

 8478 /تلمسان//شعر//تاريخ//عمران 

 9132 /تلمسان//فن العمارة//التراث الفني

باب الميم-تمة باب الالم   6071 

 تموز//آب//ايلول//عادات //تقاليد
1156

0 

 4643 /تنشئة الطفل/حاجات الطفولة

 7116 تنظيم 

تنظيم المجتمع:تنظيم المجتمع و التنمية المحلية, المنظم االجتماعي, الدور الدفاعي للمنظم االجتماعي, 
 الخدمة االجتماعية, استراتيجيات المنظم االجتماعي, العمل االجتماعي: دوره, خطواته, معوقاته

1354

4 

 //تنظيم الوقت
1200

3 

التفكير/مناهج البحث/التفكير اإلبداعي تنمية   4427 

 /تنمية الطفل/رعاية األطفال/خصائص التربية/المدرسة/التربية و الثقافة
1358

1 

 /تنمية مهارات/طفل الروضة/اللغة/رياض األطفال
1303

2 

 8983 تهافت حوار الحضارات

 5948 //تهذيب األخالق//الدين اإلسالمي

 8611 //تهذيب//البداية//النهاية//فتح دمشق//الخالفة//فتوحات

 6539 //توجيه السندي النحوي//الفقه

 /توظيف التراث/روايةالجازية
1012

5 

 9424 توظيفها، الشعر العربي المعاصر

 5563 توفيق الحكيم// المؤلفات 

شمس الفكر//من البرج  توفيق الحكيم// المؤلفات //عصفور من الشرق// سلطان الظالم// تحت 
 العاجي// أشعب//المصباح األخضر// عهد الشيطان 

5565 

 5564 توفيق الحكيم// المؤلفات// أدب الحياة// شجرة الحكم السياسي// يقظة الفكر

توفيق الحكيم// المؤلفات// السلطان الحائر// الورطة// يا طالع الشجرة// ليلة الزفاف// الطعام لكل فم//  
 قالبنا المسرحي// بنك القلق

5566 

 9917 /توليد البنى//التشكيل//صيغة المبالغة//الصيغ التوليدية//الصيغ المصدرية

 تيار الحب
1317

2 

 4661 // تيديا // الجزائر

 9338 تيهرت//شعر

 4570 //ثقافة اسالمية//الشريعة اإلسالمية//األمن العالمي//الجهاد

الجزائر//الملحمة//روايةثالثية  // 
1413

0 



 8938 //ثورات//القرن التاسع عشر

// مؤتمر الصومام  1955أوت  20ثورة أول نوفمبر // الثورة الجزائرية // أحداث   4695 

 //ثورة يوغرطة//ثورة الكراغلة//األمازيغ//كتامة الجزائر//نشأة الدولة العثمانية
1278

9 

 8873 جابر الجيلي

ل : قاموسجبران خلي  
1471

4 

 //جبران خليل جبران

7166, 

7167, 

7168, 

9267 

 جبران// التكوين الجبراني 
1452

5 

 جرمينال//رواية
1077

7 

 جريدتي الشعب و العرب//الكفاح العربي//الشعب//المساء//التضامن//النصر 
1102

3 

 جزء تبارك// اإلعراب
1117

1 

 جزء عم
1326

5 

الذهب//رواية جزيرة   
1314

2 

 جزيرة الكنز//القصة 
1094

0 

 9337 جلسات الشمس//رواية 

 8320 //جمال األسلوب

 //جماليات اإلستهالل
1128

7 

 جماليات التفكيك 
1456

6 

 جماليات//المعنى الشعري//اللغةوالمعنى//الشعر العربي
1212

8 

 جمعية ناس الخير 
1346

2 

 معجم  -جمهرة اللغة

4601, 

4602, 

4603 

 5131 جميل ،عقيلة

 //جميلة بوحيرد//الشعر
1348

3 

 6344 جنوب شرق اسيا // جغرافيا // سياسة // اديان // استعمار غربي

 جهات زمن الفعل
1289

1 



جهنم المسيحية  -جهنم التوراثية   -جهنم الوثنية  -جهنم المزدكية  - جهنم المصرية  -تاريخ  -جهنم   
1466

0 

األدب//لغة العرب جواهر   7765 

النثر الفني -الشعر العربي-جواهر األدب  7785 

 5012 جون ديوي : ترجمة لحياته

 8820 جيل المعجزة//الرئيس هواري بومدين//الجامعة//االدارة//التربية 

 8125 جين إير// القصة 

 8127 //جين آيير//رائعة عالمية

 8874 حاتم الحسيني

الطواريء, الصحافة المستقلةحالة   9423 

 8636 حب الرسول األكرم

 //حب الرسول صلى هللا عليه وسام//سيد الكونين
1054

3 

 4799 //حب إمرأة

 4808 حجا//مسرحية

 حداثة الرواية 
1523

4 

الشاعر الحديث -حداثة النص   6859 

 حديث الصباح//حديث المساء
1388

6 

 6289 //حديث نبوي//علم الحديث

 //حرب دينية//اإلسالم//الغرب//يسوع المسيح
1284

3 

 حرف الجر 

1008

6, 

1009

0 

 //حرف الضاد
1293

5 

 6045 حرف العين // حرف الغين // معجم

 6083 //حرف النون

 6083 //حرف الياء

 حروف الجر// الوظيفة
1373

3 

 8108 //حروف اللغة العربية

المعاقبةحروف المباني// اإلعراب//   
1210

4 

 حرية االعالم// التلفزيون الجزائري
1434

8 

 حرية التعبير// أخالقيات العمل
1315

0 

 حرية العقيدة
1179

5 



 حسان بن ثابت 

1236

7, 

1236

8 

 7255 حسن البنا

 حسن الحسني 
1498

3 

اليونانية//الحضارة الهلينية//آسيا الشرقيةحضارات الشرق األدنى//حضارة بالد مابين النهرين//المدينة   
1384

3 

الشريعة اإلسالمية -حضانة الطفل   
1008

2 

 حظيرة بن شيكاو, فسحة باالخضر
1359

6 

 8378 //حق هللا//حق النفس//حق األم//حق الغير

 حقوق اإلنسان// الصحراء الغربية// اإلعالم 
1232

6 

 6464 //حقوق اإلنسان//اإلسالم

الطفلحقوق   
1008

2 

 حقوق المرأة

5547, 

1026

5 

 حقوق المرأة//الشريعة اإلسالمية
1009

8 

 6595 //حقوق المرأة//أمهات المؤمنين//المرأة و العلوم الدينية//األمومة

 حكايا 
8025, 

8026 

 حكايا ألف ليلة و ليلة 

7002, 

7008, 

7013, 

7015, 

7019 

 حكايات من شكسبير// القصة
1146

6 

 حكايات من شكسبير//القصة
1147

0 

 حكايات و أخبار 
5223, 

5224 

 6587 //حكايات

 حكايات// بياض الثلج
1288

7 

 8620 //حكاية الحيوان//التحليل السيميائي 

 4887 //حكاية

 //حكم األضحية//حكم حلق اللحية
1370

9 



 //حكم//نوادر
1308

7 

 حمدان خوجة : سيرة
1247

7 

 حوادث المرور
8010, 

9035 

 حوار الحضارات
1258

0 

حوار الحضارات : حضارات آسيا, حضارات االسالم, حضارات أفريقية, حضارات أمريكا ااالتينية؛  
 تاريخ أوروبا, مستقبل أوروبا, جرائم أوروبا

1284

2 

 حوارات في األدب
1397

4 

 //حوارات في األدب
1140

2 

 8916 حودث المرور

وما// القصة حول العالم في ثمانين ي  
1316

3 

 7183 حياة // السيرة النبوية 

 7182 حياة الصحابة// سيرة

 حياة فولتير 
1353

7 

 7691 حياة نجيب محفوظ 

 حياة نيتشه
1072

8 

 4706 حياة و مؤلفات قتجنشتنين

 حياة وليم جيمس 
1080

7 

 7558 حيزية//شعر

 6750 //خالد بن عبد العزيز

 خالد نزار : سيرة
1487

9 

 9080 خرشف, مراد

 //خزانة األدب: بديع
5612, 

5613 

 خصائص اإلسالم
1026

9 

 7126 //خصائص القرآن 

 خطاب الحكاية
9382, 

9383 

 7975 خطاب السجال

 7975 خطاب الغيرية

خطبة علي بن أبي طالب-خطبة النبي  5293 

التعليمية خطوات تخطيط درس فعال//إرشادت عامة للمعلمين//الحصص   9620 

 7471 //خالفة القاهر با�



 7471 //خالفة المعتصم

 7470 //خالفة معاوية

 خلية االصغاء, بطاقة الشفاء
1385

0 

تراجم-خليل حاوي  5498 

 خواطر
1327

8 

 9357 خواطر أدبية

 دار االمير عبد القادر 
1342

6 

 9529 دار العجزة بن شيكاو

االسالميةدائرة المعارف   

6482, 

6483, 

6484, 

6485, 

6486, 

6487, 

6488, 

6489, 

7080, 

7081, 

7082, 

7083, 

7084 

 دراسات أدبية 
7039, 

9981 

 دراسات أدبية//تحليل أدبي//نقد أدبي
1480

9 

 دراسات أدبية//مقاالت متنوعة
1074

1 

 6669 دراسات أسلوبية//الصوت

 دراسات الترجمة//الترجمة الحديثة
1270

4 

 //دراسات تطبيقية//الواقعية//الشعر
1313

7 

 4544 دراسات روائية

 دراسات في األدب 
1054

7 

 8883 //دراسات في األدب//الرواية الجزائرية//الشعر//المسرح//السياسة

 //دراسات لغوية
1047

0 

 9742 دراسات//أدب عربي//البيان//الجاحظ

 دراسات//األدب الجزائري الحديث
1055

0 

 6461 //دراسات//األدب العربي



 دراسات//السرد الحديث//السرد المعاصر//القصة //الرواية//المسرحية
1275

5 

 دراسات//الشاعر جلواح 

1054

8, 

1054

9, 

1055

1 

 دراسات//اللغة //النحو
1382

8 

 دراسة أدبية
1357

1 

 //دراسة األدب//أدب الطفل//تعليم األدب//المدرسة االبتدائية
1345

7 

 7938 //دراسة التخاطب

 7921 دراسة الجمهور// وكاالت اإلعالن

 9026 دراسة الخصائص 

 //دراسة اللغة
1530

3 

 //دراسة لغوية
1293

4 

 دراسة نصوص//من الداللة إلى التأويل
1126

4 

 دراسة نقدية 
6724, 

6725 

 6695 //دراسة نقدية//دراسة تحليل

 5644 دراسة و نقد

السياسةدراويش  // 8013 

محمد بن ابي القاسم  -قصيدة  -درة عقد الجيد   
1013

0 

 //درجة الدكتوراه//البحث العلمي
1317

6 

 دقائق اللغة العربية//المعاجم العربية
1520

6 

 دكتور جيكل//مستر هايد 
1094

1 

 دالالت //أصوات اللين//اللغة العربية
1239

7 

 8578 داللة : الصوت

اللفظ//السيمانطيقا//اللغة العربيةداللة  / 
1363

1 

 *داللة النصوص//السيميائيات//نظرية النص//السياق و التناص//األسلوبية//الشعرية المعممة
1040

3 

 دليل
1034

9 



 4630 دليل الدراسات//اللغة العربية // األدب//اإلنسانيات 

 9236 دليل الطالب// البكاريوس

المبتدئين//العالج النفسيدليل  // 
1060

1 

 دليل عام 
1035

0 

 دليل//الترجمة العلمية//األلفاظ العلمية//صعوبات الترجمة
1023

6 

 9275 دمعة//إبتسامة//روائع

 دموع التماسيح// القصة 
1362

2 

 دواوين شعر

1052

2, 

1052

5 

 دواوين//قصائد 
1002

4 

 -المعالجة اإلجتماعية  -المعالجة الثقافية  -المعالجة الجغرافية  -المعالجة التاريخية  -دوائر معارف 

فرنسا -إسبانيا  -وهران  -الجزائر   
7453 

 -المعالجة اإلجتماعية  -المعالجة الثقافية  -المعالجة الجغرافية  -المعالجة التاريخية  -دوائر معارف 

فرنسا -إسبانيا  -وهران  -الجزائر   
7452 

عالقات العامةدور اإلتصال//ال // 
1024

4 

 9723 دور األدب //الوعي القومي//العروبة//الشعر 

 دور االعالم//المؤسسات الخدماتية
1057

2 

 9148 دور الصحافة المكتوبة//الروح الرياضية//كرة القدم في المالعب الجزائرية 

 //دور العالقات العامة//الصناعات التقليدية
1156

4 

اإلسالم//الحجاز//عهد النبي صلى هللا عليه وسلمدولة  // 
1297

9 

 6992 دولة المرابطين//المغرب//األندلس//قرطبة//اسبانيا//امارة بني زيري//بني حماد

 9192 دون كيخوته//رواية

 دون كيشوت : رواية 
1097

4 

 //دونكيشوت//وقصص أخرى
1448

2 

النقائض//جرير//الفرزدق//ديوان   5086 

 5280 ديوان ابن بحمان

 ديوان ابن حيوس//شعر

1031

8, 

1031

9 



 ديوان ابن سهل
6650, 

1217

5 

 /ديوان ابن سهل االندلسي
1195

5 

 //ديوان ابن هانىء//شعر
1060

6 

 ديوان ابن هاني
1060

7 

 7827 ديوان أبي الطيب

 ديوان أبي العالء//لزوم ما ال يلزم
7504, 

7505 

 5338 ديوان أبي النجم//شعر 

 ديوان أبي تمام

1032

6, 

1032

7 

 8590 //ديوان األخطل//الشعر

 7029 //ديوان األدب //اللغة العربية //معاجم

 7630 ديوان األفوه//ديوان الشنفرى//ديوان ابراهيم//دواوين المتنبي 

 6393 ديوان اإلمام الشافعي 

 5035 ديوان البحتري

روي الياء -روي السين -ديوان البحتري  
1033

6 

روي الزاي  -روي الهمزة -ديوان البحتري  
1033

4 

 ديوان البحتري//شعر

1033

5, 

1033

7 

 5377 ديوان التدبيج

 6952 //ديوان الجزائر//الشعر//الثورة

 ديوان الراعي النميري//شعر 
1034

1 

 ديوان الشافعي//شعر 
1034

3 

الصبابة/ابن ابي حجلة التلمسانيديوان  / 
1111

1 

 ديوان الصعاليك 
1034

6 

 5339 ديوان العرجي 

 ديوان المتنبي 

5062, 

1173

9, 

1174



0, 

1174

1, 

1174

2 

الشعر العربي  -ديوان المتنبي  5063 

 ديوان النابغة الذبياني
1208

1 

 7782 ديوان الهمداني//شعر

 6493 //ديوان امرئ القيس//شعر

 9315 ديوان جرير

 ديوان حسان//شعر 
1035

8 

 ديوان خمار
1002

5 

 ديوان شعر

4257, 

5044, 

6394, 

8203, 

8246, 

8522, 

9421, 

1031

7, 

1032

1, 

1032

2, 

1037

0, 

1095

0, 

1095

1, 

1143

9, 

1417

1 

 ديوان شعر : الثورة
1013

2 

 5064 ديوان شعر : المتنبي 

 ديوان شعر المغرب
1123

8 

 //ديوان شعر
1036

2 

 ديوان شعر//الحماني
1033

9 



 ديوان شعر//محمود الوراق
1037

6 

 5019 ديوان شعر//مسافر في القفار 

 6492 ديوان علقمة 

 ديوان كشاجم
8379, 

1143

6 

 8487 ديوان وحدي مع األيام//فدوي طوقان

 7829 ديوان// أبي الطيب// العرف الطيب

 //ديوان// لقيط بن يعمر اإليادي
1037

3 

 //ديوان//شعر الحادرة
1036

1 

 9903 //ديون الشافعي//حكم//أقوال

 ذات الرداء األبيض// القصة 

1361

2, 

1361

3 

 4805 //ذاكرة الجسد//نقد وتحليل

 8387 ذكر األنبياء 

 ذكريات//سرد و حوار
1054

6 

 //ذهب مع الريح//القصة

1464

0, 

1464

1 

الخاصة//اطفال//المناهج الدراسية//تنمية المهاراتذوي االحتياجات   5680 

 رابح مدور : سيرة
1038

3 

 5789 رباعيات الخيام

 //رجل اإلستشراف
1058

7 

 //رحلة ابن بطوطة
1047

9 

 رسالة أدبية 

7231, 

1051

2 

 4441 رسالة الصاهل و الشاحج//علوم اللغة 

أبو العالء المعري -رسالة الغفران   
1337

2 

الملحمة -الدراما -رسالة الغفران  
1109

0 

 رسالة في األدب
1295

3 

 5241 رسائل



 8464 رسائل أدبية

 5960 //رسائل األحزان //السحاب األحمر// أوراق الورد

 4655 رسائل الحب

 5179 رسائل الماجستير 

الدكتوراه، إعداد  -رسائل الماجستير   
1244

0 

 7663 رسائل تيسير 

حسينرسائل طه   7035 

 8550 رسائل في األدب

 رسائل في الدين و الدنيا

1193

7, 

1194

0, 

1194

1 

 رسائل و قصص 
1125

0 

 رشيد بوجدرة : تراجم
1030

4 

 رعاية األطفال//األطفال//برامج الحاسوب
1396

8 

اللعب -رعاية الطفل  
1196

2 

 //رعاية الطفولة//األطفال//اإلسالم 
1341

3 

الطفولة//األطفال//الرعاية الصحية رعاية   
1301

4 

 5317 رعاية الطفولة//مشكالت األطفال//المراهقين//الرعاية الصحية 

 رعاية وعالج
1395

5 

 روايات 

7922, 

8211, 

8212, 

1510

9 

 7162 روايات عربية

 روايات مفالح 
1439

6 

 روايات و قصص
1190

9 

 5394 //روايات

 رواية

4297, 

4685, 

4722, 

4796, 



5057, 

5129, 

5450, 

5805, 

5950, 

6215, 

6404, 

6721, 

6770, 

6951, 

7201, 

7234, 

7258, 

7722, 

7934, 

7942, 

8043, 

8081, 

8164, 

8165, 

8166, 

8172, 

8233, 

8610, 

8640, 

8730, 

8731, 

8732, 

8733, 

8736, 

8738, 

9296, 

9743, 

9836, 

9847, 

9939, 

9940, 

1020

8, 

1057

0, 

1075

1, 

1093

2, 

1094

7, 

1128

4, 

1145



9, 

1151

5, 

1190

8, 

1220

3, 

1225

6, 

1236

6, 

1245

4, 

1245

5, 

1245

6, 

1246

3, 

1247

6, 

1248

1, 

1253

3, 

1274

9, 

1290

3, 

1290

4, 

1290

5, 

1305

7, 

1326

7, 

1346

4, 

1347

8, 

1387

7, 

1388

0, 

1388

1, 

1388

2, 

1388



3, 

1388

4, 

1388

5, 

1388

8, 

1388

9, 

1389

0, 

1389

1, 

1389

2, 

1389

3, 

1389

4, 

1389

5, 

1389

6, 

1389

7, 

1389

8, 

1389

9, 

1390

0, 

1390

6, 

1390

7, 

1390

8, 

1390

9, 

1391

0, 

1412

8, 

1420

1, 

1434

5, 

1434

6, 

1438



9, 

1452

1, 

1452

2, 

1452

3, 

1476

3, 

1477

0, 

1485

6, 

1485

7, 

1494

0, 

1494

1, 

1494

2, 

1506

0 

أبناء العم توم  -رواية   
1043

1 

األخوة كارامازوف  -رواية   
1025

2 

األرض الطيبة -اية رو  7998 

األم -رواية   9408 

اإلنتباه  -رواية   
1456

7 

 رواية // اآلمال الكبيرة
1031

0 

 رواية // البؤساء
1317

1 

 8276 رواية //األب غوريو

 رواية السعير
1089

1 

 رواية الورم 
1089

1 

 5594 //رواية حفص// الخصائص اللغوية الصرفية

 4799 //رواية عاطفية

 رواية عالمية//ثالثة أسابيع مع أخي
1092

7 

 رواية مترجمة//مكبث 
1147

3, 



1310

4 

 رواية مترجمة//هاملت
1147

4 

 8383 رواية مصطفى الخيال 

 5987 رواية نجيب محفوظ 

 8797 رواية وطار

 رواية يوسف المحيمد//سرد التجريب 
1164

4 

 //رواية

4887, 

1466

5 

 رواية// أحدب نوتردام 
1316

7 

 رواية//اآلخر//دراسات//المرأة 
1454

3 

 9417 //رواية//الحى االتيني// النظرية السردية

 رواية//عابر سرير// أحالم مستغانمي 
1326

6 

 7587 رواية//في سبيل التاج

 //رواية//مائة عام من العزلة
1376

4 

 //رواية//مغامرات نلز العجيب
1363

5 

ألدباء جزائريينروائع أدبية//نصوص  // 

1030

6, 

1030

7, 

1030

8 

 6947 //روائع الشعر//جواهر األدب

 9269 //روائع جبران//الشعر//النثر

 9959 روبورتاج 

 روبورتاج, رياضة
1353

9 

 روبورتاج// إذاعة المدية 
1336

0 

 8345 روبورتاج// البيوت القصديرية

 8784 روبورتاج// الطفل غير الشرعي 

 8922 روبورتاج// المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية

 روبورتاج// المدارس القرآنية// مدينة آفلو
1297

8 

 8138 روبورتاج// المدينة الرومانية بتيبازة// التراث



 روبورتاج// بطاقة الشفاء// الضمان االجتماعي
1517

5 

 8613 روبورتاج// داء السكري

محمد بن طيبةروبورتاج// سد سيدي   
1341

0 

 روبورتاج// متليلي الشعابنة 
1067

9 

 روبورتاج// مدينة تلمسان// الثقافة االسالمية
1185

6 

 8556 روبورتاج// مرض السرطان// أطفال

 روبورتاج// وكالة االنباء الصحراوية
1392

8 

 8601 روبورتاج// والية االغواط

البوزجانيروبورتاج//جمعية أبو الوفاء   
1056

2 

 روبورتاج، الجمعية، مرض العمود الفقري
1368

8 

 روح االبداع, قناة الرسالة
1044

0 

روح القرن//الرياضيات//علم الفلك//التقنية//العسكرية//الصناعية//األمة األوروبية//حضارات 
 المحيطات//أمريكا//الثورة الفرنسية//الفتوحات النابوليونية

1384

0 

مدينة بجايةروربورتاج//   
1004

1 

 روميو و جولييت// القصة
1146

7 

 8034 رياض األطفال/تربية الطفل/التعليم االساسي/رعاية الطفولة/طرق التعليم

 //ريح الجنوب : رواية//دراسة نقدية
1324

6 

 4847 زاويدي, محمد

 //زراعة األعضاء واألنسجة//الدين والطب
1170

0 

داتية//كتابات أدبيةزليخة السعودي : سيرة  // 
1139

4 

 9344 زهور ونيسي : دراسات نقدية 

 زواج ميرندا//رواية
1498

0 

 زيارة//الحوليات//مارك بلوخ//بروديل//النموذج//الغوالغ
1025

1 

 زئبق//رواية
1483

3 

 ساحرة بورتوبيللو//رواية
1362

0 

 4800 //سباعية اللغة

 4800 //سباعية فلسفية



 6508 ستندال//رواية 

 سعد بن معاد 
1228

1 

 8624 سعيد بن زرقة

 9292 سعيدة//تاريخ وحضارة 

 سكينة : سيرة 
1205

5 

 9345 // سلطان النص//الرواية

 6101 سلوك المجموعة//البحث//التعلم//االتصال//المهام//األساليب//تقويم المجموعة//التدريب

 سليمان عازم : سيرة و ترجمة
1474

5 

 8781 //سمات الشعر الثوري//محمد العيد آل خليفة

 سمرقند//رواية
1434

4 

 7959 سميحة أيوب : مسيرة و حياة 

 8394 سنة الرسول صلى هللا عليه و سلم

 //سور القرآن//القرآن//ألفاظ القرآن
6930, 

6931 

 //سور القرآن//بنية القرآن
7407, 

7408 

 4281 سور قرآنية

األنعام سورة   6323 

 سورة الجاثية
9635, 

9636 

 8760 //سورة الحاقة// دراسة أسلوبية

 سورة الدخان 
9635, 

9636 

 سورة الزخرف 
9635, 

9636 

 سورة الشورى
9635, 

9636 

 7522 //سورة الفاتحة

 سورة المؤمنون 
1305

8 

ص//الزمر//غافر//فصلت//الشورى//الزخرف//سورة الناس//تفسير القرآنسورة  // 5016 

 سورة مريم//تحليل األسلوب//السرد القصصي//القراءة على التناص
1227

1 

 5015 سورة مريم//طه//األنبياء//الحج//المؤمنون//النور//الفرقان//الشعراء//... الصافات //تفسير

 8319 //سورة يوسف

ا األدب//سوسيولوجياالروايةسوسيولوجي // 
1017

5 

 سيبويه
1405

9 



 /سيبويه// البالغة العربية// الفهارس
1268

1 

 /سيبويه// الفاعل// البالغة العربية
1267

7 

 /سيبويه// المعرفة//اإلبتداء// الندبة// الترخيم//اإلستفهام // البالغة العربية
1267

8 

البالغة العربيةسيبويه// بناء األفعال//  / 
1268

0 

 6357 //سيبويه: كتاب// نحو

 8678 سيدي الحاج محمد بن يلس؛ المواقف الصوفية 

 5898 //سيدي نائل

1954سيدي نعمان//ثورة   
1433

5 

 سير المفكرين//السيرة الذاتية//دالالت الشخصية
1164

5 

 6105 سيرة ابن هشام

الراشدين//مرويات//السنة سيرة الخلفاء   
6794, 

6795 

 4361 سيرة الرسول (ص)

 سيرة حياة//رواية
1456

4 

 9020 سيرة ذاتية

 7916 سيرة شيلر 

 4212 سيرة//األميرة//ذات الهمة

 6029 سيكولوجية األطفال//التربية الخاصة//علم النفس التربوي

التربوي//اللعبسيكولوجية األطفال//علم النفس  // 
9920, 

9921 

 6100 /سيكولوجية الطفولة//األطفال//رعاية الطفولة

 //سيكولوجية المراهقين// المراهقة 
1392

9 

 6113 سيكولوجية/التعليم/التدريس/التربية

 6882 سيميائيات التلقي 

 5804 //سيميائية السرد//السرد العربي//السرد القديم

الصورة/اإلرساليات البصريةسيميائية  / 9190 

 //سيميائية اللغة
1360

3 

 سيميائية النص//مفهوم النص//في بنية النص//أصول النص
1003

2 

 6882 سيميولوجيا المسرح 

 6970 سينما 

 4856 //شافية بن الحاجب

 شافية بن الحاجب//النحو

4853, 

4854, 

4855 



 شبكات االتصال
1338

7 

اإلتصال/األنترنتشبكات  / 
1253

4 

القرآن الكريم  -شبه الجملة  
1311

9 

 شجرة الحضارة 
1372

0 

 شخصيات
1105

5 

 شخصيات جزائرية : تراجم
1359

5 

 //شخصية البطل//رواية قصر الشوق// نجيب محفوظ
1294

9 

 شخصية مالك بن نبي
1187

9 

 شرح أحاديث
7799, 

8636 

الصرفيين // المفسرين //النحاة الفقهاء //  // شرح األلفاظ  5628 

 شرح البردة
8637, 

8638 

 6440 //شرح الجزرية// ابن يالوشة// الحروف

 شرح الحكم
1460

9 

 4973 شرح و تعريف

 //شرح//إبن العقيل//اإلعراب
1203

0 

 6165 شرح//المعلقات السبع //امرئ القيس 

 شعر

4254, 

4521, 

4650, 

4795, 

4797, 

4881, 

5138, 

5180, 

5230, 

5251, 

5462, 

5484, 

5708, 

5721, 

5994, 

6217, 

6218, 

6262, 



6310, 

6311, 

6416, 

6537, 

6538, 

6551, 

6570, 

6778, 

6785, 

6984, 

6991, 

7088, 

7531, 

7645, 

7823, 

7923, 

7924, 

7925, 

8000, 

8007, 

8042, 

8144, 

8145, 

8146, 

8148, 

8153, 

8247, 

8384, 

8391, 

8463, 

8558, 

8565, 

8662, 

8677, 

8729, 

8799, 

8822, 

8824, 

8855, 

8880, 

8972, 

9055, 

9065, 

9099, 

9403, 

9470, 

9538, 

9719, 

9744, 

9775, 



9784, 

9861, 

9864, 

9878, 

9879, 

9946, 

9947, 

9950, 

1002

6, 

1003

4, 

1006

9, 

1018

8, 

1019

4, 

1019

5, 

1019

6, 

1020

4, 

1023

5, 

1034

5, 

1047

8, 

1051

6, 

1058

9, 

1059

0, 

1064

8, 

1090

7, 

1092

4, 

1096

3, 

1098

8, 

1101

9, 

1102

8, 



1130

3, 

1131

1, 

1132

7, 

1134

6, 

1134

7, 

1145

2, 

1147

5, 

1147

7, 

1147

8, 

1147

9, 

1148

0, 

1148

1, 

1161

9, 

1170

8, 

1186

9, 

1187

0, 

1195

6, 

1195

9, 

1205

2, 

1212

3, 

1225

9, 

1226

1, 

1226

2, 

1226

4, 

1234

6, 



1239

3, 

1240

6, 

1246

6, 

1250

1, 

1279

6, 

1286

1, 

1290

6, 

1311

3, 

1312

7, 

1313

0, 

1314

9, 

1319

3, 

1319

4, 

1322

1, 

1322

2, 

1333

9, 

1342

7, 

1365

1, 

1367

1, 

1367

7, 

1370

3, 

1371

8, 

1372

8, 

1379

5, 

1397

0, 



1397

2, 

1397

3, 

1419

6, 

1423

1, 

1423

2, 

1423

3, 

1424

6, 

1438

7, 

1439

2, 

1441

3, 

1460

7, 

1466

4, 

1466

9, 

1469

4, 

1472

5, 

1477

7, 

1479

1, 

1479

2, 

1479

3, 

1482

0, 

1482

2, 

1482

3, 

1482

4, 

1506

7, 

1509

8, 



1516

3, 

1525

2, 

1525

5 

 شعر المناصرة//األدب و األسطورة//بنية القصيدة

5023, 

7750, 

8795, 

8931, 

9386, 

1399

7 

 //شعر // أبي القاسم الشابي// الرومنسية
1302

2 

 6674 شعر ابراهيم طوقان

 شعر ابن الخياط
1031

6 

 5343 شعر ابن عربي

 شعر ابن هاني
1032

1 

 شعر أبي العتاهية
1032

2 

 //شعر أدونيس//اللغة الشعرية//الصورة الشعرية
1516

2 

 9023 شعر األطفال

 شعر األيام 
1246

8 

 شعر التاهرتي
1130

6 

 شعر الحماسة//شعراء الحماسة 
1213

5 

 //شعر الخوارج
1066

9 

 شعر الرثاء
1253

2 

السجونشعر   9182 

 5041 شعر السياب 

 5045 //شعر السياب//مقاربة في الخطاب//الشعر و الرسم

 شعر الشنفرى
1285

1 

 9890 شعر الشيخ بورقعة

 8794 شعر الطبيعة 

 9571 شعر الطبيعة 

 7990 //شعر الطبيعة// المهجريين



 شعر العميان//الحقيقة و المجاز
1423

8 

الغناء//األغنيةشعر   
1013

5 

 شعر المتنبي 
1181

3 

 5253 *شعر المتنبي

 //شعر المتنبي//شعر الحماسة//شعر الحكمة
1481

3 

 شعر المتنبي//في الزمان و المكان
1428

3 

 7200 شعر المتنبي//نقد

 شعر النابغة الذبياني 
1409

9 

 5055 شعر النازحين//الشعراء 

النميري//التوليد و التحويلشعر   7913 

 6423 //شعر أمجد ناصر

 8739 شعر أومحند 

 8032 شعر بدر شاكر السياب//شاعر

 8359 /شعر حاج حمدي أحمد

 5983 شعر درويش// الحكاية التوراتية// التناص التوراتي

 6491 شعر زهير بن أبي سلمى 

 شعر سحنون 

1095

0, 

1095

1 

 شعر شعبي 
1351

3 

شوقيشعر   

1036

3, 

1036

4 

 شعر شوقي//في السياسة و التاريخ//في االجتماع 
1154

1 

 8349 شعر عبد العزيز محي الدين خوجة 

 7246 شعر عربي

 6390 /شعر عربي /اكاذيب الرجال/العصر الحديث

 شعر عز الدين المناصرة
1227

3 

 //شعر لألطفال
1482

1 

 8798 شعر مجذوب 

 9514 شعر معاصر //نصوص

 6642 شعر مفدي زكريا 



 شعر ملحون : منجد 
1182

2 

 شعر نزار
1401

0 

 //شعر

8881, 

1139

8, 

1188

9, 

1310

5 

 5189 شعر//إبداع أبي تمام//إبداع البحتري

 شعر//أبي تمام
1032

5 

 8482 شعر//الحاج لخضر خالد 

 6828 شعر//العشماوي

 7703 شعر//بني كنانة//الجاهلية//صدر اإلسالم

 5018 شعر//بوح البوادي

 8500 شعر//ديوان الشيخ محمد

 6995 شعر//ديوان العارف 

 7734 شعر//في مدح السفر

 شعر//قصيدة البهراني
1252

4 

 //شعر//قصيدة للجزائر

8194, 

8195, 

8196 

 7121 شعراء

 9982 شعراء الجزائر//محمد العيد محمد علي خليفة 

 شعراء الديوان 
1275

6 

الرومانسية//شعر العشماوي//شعر الفصحى شعراء   
1275

1 

 شعراء السياسة
1181

2 

 شعراء الشام

4893, 

4899, 

4902 

 4892 *شعراء الشاِم// شعراء دمشق//شعراء بني أيوب

 شعراء الشعر : معجم

1013

9, 

1014

0 

 9443 /شعراء الصوفية/أبي مدين/الخطاب الشعري الصوفي

 شعراء العراق
4888, 

4889, 



4890, 

4891, 

4901 

 شعراء العرب : موسوعة

8846, 

1129

1, 

1129

2, 

1129

3 

 4896 شعراء المغرب 

شعراء األندلس  -شعراء المغرب  4900 

 شعراء المغرب//شعراء األندلس 
4897, 

4898 

 شعراء مصر
4894, 

4895 

 7702 //شعرغطفان//الجاهلية//صدر اإلسالم

التناص//رواية األسود يليق بك شعرية   
1285

2 

مقامات الحريري -الزمن السردي -شعرية السرد  
1222

5 

 شعرية السيرة الذاتية 
1069

6 

الخطاب الحداثوي -شعرية الصورة  6552 

 4963 شعرية النص

األداء الفني -العطاء المضموني  -شعرية النص  4499 

النص//السيفية//المتنبيشعرية   9681 

 5621 شعرية// الخطاب// التراث النقدي

 شعلة المابدة// لمحمد مفالح 
1003

3 

 5221 شكاي, فريحة

النسيب  -شعر الغزل  -شكل القصيدة   5980 

 شمال أفريقيا؛ تجوال
1488

6 

 شموع فلسطينية//دراسات نقدية//دراسات شعرية
1424

5 

 شهادات
1219

0 

 //شهرزاد//الرواية العربية//الرواية البوليسية//الرواية و التاريخ
1119

6 

 6955 شواهد الفاعل// المفعول// الحال 

قافية الياء -قافية الميم -األرجاز -المعاجم العربية -شواهد اللغة العربية  
1520

0 

فهارس  -المعاجم العربية -شواهد اللغة العربية  
1520

2 



فهرس القوافي -المعاجم العربية -العربيةشواهد اللغة   
1520

1 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األرجاز// قافية الراء// قافية الظاء
1519

7 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األرجاز// قافية العين//قافية الالم 
1519

9 

العربية// األرجاز// قافية الهمزة// قافية الذال شواهد اللغة العربية// المعاجم   
1519

8 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األشعار// قافية الراء 
1519

2 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األشعار// قافية الزاي//قافية الغين
1519

1 

افية الالم شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األشعار// ق  
1518

9 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األشعار// قافية الميم 
1519

5 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األشعار// قافية النون//قافية الياء
1519

6 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية// األشعار// قافيةالهمزة//قافية الثاء
1519

4 

 شواهد اللغة العربية// المعاجم العربية//األشعار// قافية الجيم// قافية الذال 
1519

3 

 شواهد اللغة العربية//المعاجم العربية// األشعار// قافية الفاء// قافية الكاف 
1519

0 

 6956 شواهد المعرب// شواهد العلم// الموصول// اإلبتداء

باب الرجز// باب الهمزة// باب الياء  /شواهد النحو الشعرية// المعاجم العربية/  
1518

8 

 شواهد النحو الشعرية// المعاجم العربية// باب الفاء// باب الياء 
1518

7 

 شوبنهاور : ترجمة لحياته 
1057

5 

الشعر اإلسالمي -شوقي  
1312

0 

 شوقي// اإليقاع//الكلمة
1114

0 

 صحافة االنترنت
1325

3 

 7287 صحيح البخاري // شرح 

 صحيح البخاري : تفسير
9463, 

9464 

 صحيح البخاري : شرح 
6294, 

6295 

 5818 صرف 



 صعوبات التعلم//أساليب التدريس//المعوقون

9591, 

1257

6 

 9295 صعوبات التعلم//األسباب//الصعوبات//القرائية//الكتابية//العالج

الخاص//التربية//التعلمصعوبات التعلم//التعلم   
6041, 

6042 

 صعوبات التعلم//التفكير اإلبداعي//تنمية المهارات 
1140

3 

 /صعوبات التعلم/الطفل غير العادي/االعاقة العقلية/االعاقة البصرية
1444

6 

 صعوبات التعلم/الفروق الفردية
1470

0 

االعاقات البصريةصعوبات التعلم/ذوي االضطرابات االنفعالية/ذوي  / 
1210

5 

 9033 //صعوبات تدريس البالغة//المقاربة بالكفاءات

 صعوبة التعلم/التعليم/تعليم المعوق/التدريب
1153

7 

 صفيحة//رواية 
1518

3 

صقلية البيزنطية//اينهارد الفرنجي//الدولة الكارولنجية//صالح الدين األيوبي//يهود فلسطين//العالم 
 العربي

1398

1 

 7799 //صالة الجمعة//أحكام المساجد//الجنائز

 صناعة االخبار, اذاعة 
1407

2 

 6898 صناعة األخبار// الحرب على العراق// الجزيرة//السي أن أن 

 //صوتيات الشعر
1089

8 

 9765 صورة اآلخر//دراسة أدبية 

 صورة المرأة
1045

2 

 //صورة المغربي// ويليام شكسبير 
1123

3 

الوطن صورة   
1320

4 

 5784 //صيغ العربية: الزوائد

 4962 ضرائر الحذف//ضرائر التغير//ضرائر الزيادة 

 طاهر وطار
1168

5 

 9644 طائفة اإلسماعلية // تاريخ // نظم // عقائد

 9659 طرائق التدريس//أساليب التدريس//التقويم الفني

 8067 //طرائق تدريس األدب

العمائر//العمارة الدينية/الجنائزية//المعمارية//العقود//القبابطرز   5482 

 طرق التدريس
1022

9, 



1168

0, 

1334

8 

 /طرق التدريس
1042

6 

 طرق التدريس//التاخر الدراسي 
1382

0 

 5675 //طرق التدريس//التقويم//التعلم

 طرق التدريس//المناهج الدولية 
1381

8 

 طرق التعلم
4860, 

9617 

 //طرق التعلم
1064

6 

 9231 طرق التعلم//أساليب التدريس

 طرق التعلم//اساليب التدريس//التدريس
1332

6 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التدريس الصفي 
1307

2 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التربية
6804, 

6805 

 //طرق التعلم//أساليب التدريس//التربية البيئية//التربية السكانية
1167

4 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التعلم

1318

9, 

1319

2 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التعلم//التدريس 
1229

9 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//الخرائط
1258

7 

 6169 طرق التعلم//اساليب التدريس//العلوم االجتماعية

 طرق التعلم//التربية//علم نفس األفراد 
1286

5 

التعلم//التعلم طرق   
1099

0 

 طرق التعلم//الرعاية و التعليم// أساليب التعليم//تعليم االطفال 
1232

9 

 6546 طرق التعلم//المناهج//العلوم العامة//التدريس 

العلمي//التقرير//العينات//الفرضيات//التجارب//أدوات البحثطرق ومناهج//البحث   9990 

 طروحات فولفغانغ ايزر 
1093

0 

 9409 طفولتي//الرواية 



 طالب الجامعات//التعليم العالي//اإلنترنت//سلوك الطالب
1393

3 

 9651 طه حسين : سيرة و ترجمة حياته 

النقد االدبي -طه حسين  
1382

6 

نقد -طه حسين  
1241

9 

 9816 طه حسين//سيكولوجية المخالفة 

 6783 طوائف المبتدعة

 //طيور الحذر
1476

0 

 7496 //ظاهرة اإلعراب//فيلولوجيا

 //ظاهرة التناص// اإلبداع األدبي
1490

2 

 ظاهرة التنصير, القبائل الكبرى
1339

8 

 ظاهره العنوسة
1298

6 

أخواتها//المصدر//التوكيد//اإلعراب// الجزم// اإلدغام// األفعالظن و   
1203

5 

 6571 عالمية//اإلسالم//اإلنسان

 /عباس محمود العقاد/النقد/ اإلبداع
1294

2 

 4489 عباقرة في اإلسالم : موسوعة 

 عبد الحميد ابن باديس
1175

1 

 4610 عبد الحميد بن باديس : آثاره

اللكنوي : حياتهعبد الحي   7692 

 عبد الرحمن الناصر 
1085

7 

الرواية -عبد الرحمن منيف  8893 

 عبد القادر المجاوي
1006

6 

 عبد القادر زوخ 
1004

4 

 8253 عبد القادر عميد الصحافة 

 عبرة اليقظان//مرآة الجنان 
7839, 

7842 

 عبقرية
6841, 

6844 

اإلمام // البيعة // ثقافة اإلمامعبقرية اإلمام // صفات اإلمام // عصر   6843 

 //عبقرية عمر//الدولة اإلسالمية
6846, 

6847 

 8280 عتبات//النص//التناص//اإلستهالل



 5525 عثمان بن عفان//معاوية//يزيد//مروان بن الحكم//عبد الملك بن مروان//بقية الخلفاء 

 4723 عذاب القبر 

 عروة بن الورد : ديوان شعر 
1036

6 

 5385 عصر اإلسالم 

 9705 عصر التاريخ//اليهود//عصر القضاة//الملكية//فلسطين//عصر اآلباء//التاريخ اإلسرائيلي

 عصر النهضة 

1165

7, 

1512

4 

 عقبة بن نافع : سيرة
1371

2 

 عقيدة//المسلم//األلوهية//البرزخ 
6976, 

6978 

 6392 عالمات الترقيم//اسلوب الكتابة//قواعد اللغة 

 //عالمات الترقيم//الكتابة//قواعد اللغة//اللغة العربية
1063

3 

 //عالمات الوقف//االبتداء//سور القرآن
6981, 

6982 

 6337 علم الكالم// مدخل // الفرق الكالمية

 علم أصول الدين 
9810, 

9812 

 6364 علم أصول النحو// اإلقتراح 

االجتماعية؛ نشأة علم االجتماع, مراحل نشأة علم االجتماع؛  علم اإلجتماع : علم االجتماع و العلوم 
فكير االجتماع في القرن التفكير االجتماعي عند الفالسفة الغرب, التفكير االجتماعي عند ابن خلدون, الت

 السابع عشر, التفكير االجتماع في القرن الثامن عشر 

1025

0 

 /علم اإلجتماع التربوي
1491

7 

وي//التربية//التعلمعلم االجتماع الترب  
9327, 

9328 

 علم االجتماع التربوي//علم النفس االجتماعي
1203

8 

الجماعات -علم اإلجتماع  
1125

8 

علم االجتماع, القوة في دراسات علم االجتماع, علم االجتماع السياسي, القوة في علم االجتماع السياسي, 
ند القوة النظامية, موقف الصفويين من  صفوة القوة : عند موسكا, عند ميشلز, عند باريتو, ع

القوة في المجتمع  الماركسيين, موقف الصفويين من الديموقراطية؛ بناع  

1103

1 

 4519 علم االجتماع//الشعر//القصيدة//التسييس القصائدي//المجتمع القصيدة

 9998 //علم اإلجتماع//معجم //علم اإلجتماع المعاصر

اإلجتماع/األبحاثعلم  / 5423 

 علم االدب// العمل اللغوي 
1346

5 

 5139 //علم األسلوب//البنية التكوينية

 4555 //علم األسلوبية// البالغة



 علم األصوات 

5870, 

1189

2, 

1246

5, 

1479

7 

 //علم األصوات

9217, 

9780, 

1225

4 

 علم األصوات//دراسات 
7294, 

8154 

األصوات//علم اللغة النفسيعلم   
1000

7 

 7235 علم اإلعراب

اللغة اإلعالمية -علم اإلعالم اللغوي  
1137

6 

 9308 //علم األلسنية الحديث

 //علم األلسنية
1072

9 

 علم البديع
1493

6 

شعر البحتري  -علم البديع  
1245

1 

 //علم البديع
4874, 

7754 

 علم البديع//البالغة العربية
1231

0 

 //علم البالغة
7146, 

7754 

 علم البيان //التشبيه// المجاز // الكناية 
1527

1 

اإلستعارة  -المجاز -الحقيقة -علم البيان -إعجاز القرآن -علم البيان  الكناية -
1207

5 

الكناية -المجاز-التشبيه -علم البيان  6581 

 7754 //علم البيان

البيان//التشبيه//االستعارة//المجاز المرسل//الكنايةعلم  / 
1080

1 

 علم البيان//التشبيه//المعلقات السبع
1246

2 

 //علم البيان//القدماء والمحدثين
1527

8 

 8049 //علم التاريخ//األدلة//التعاطف التاريخي//التفكير



 علم التجويد
6683, 

6684 

 8104 //علم الترجمة

 //علم الجمال

4785, 

1453

4 

 علم الحاسوب
1338

7 

 علم الحديث

5121, 

1026

4 

 6288 //علم الحديث//علم المصطلح 

 علم الداللة 

8791, 

1063

6, 

1343

2 

 //علم الداللة

4581, 

9310, 

9837, 

1265

6, 

1297

4, 

1530

3 

 4727 //علم الداللة// التطبيق القرآني

 5468 علم الداللة// اللغة العربية 

الداللة// علم المعنى// البراجماتية اللغوية//السمنانتيكية//اللغة العربيةعلم   5524 

 8728 //علم الداللة//التحليل الداللي

 علم الداللة//العرب 
1386

3 

 علم الداللة//اللسانيات
1276

2 

 7224 علم الداللة//اللغة العربية 

 //علم الداللة//المجاالت اللغوية
1480

6 

الداللة//فقه اللغة//اللغة العربيةعلم  / 
1471

5 

 //علم الداللة: تطبيقات
1373

4 

معجم -علم السرد  8106 

 علم الصرف 

4952, 

1106

2 



 //علم الصرف الصوتي
1199

8 

 علم الصرف// األسماء// مصادر الفعل
1106

4 

 علم الصرف// األسماء//مصادر الفعل
1106

3 

المشتقات// األوزان// األبنيةعلم الصرف// المصادر//   
1215

3 

 4869 علم الصرف//المعاجم العربية 

 4589 //علم الصرف//النظام اللغوي//المستوى الصرفي

 علم الصرف//تصريف األسماء
1166

6 

 6340 //علم الصرف//قواعد اللغة//األبنية//االشتقاق

 //علم الصوتيات
1089

8 

 6627 علم الصوتيات// ابن سينا 

 علم العروض
1130

2 

 6728 علم العروض الشعري// المقطعية// المنبرية 

 5039 //علم العروض

 علم العروض// الشعر العربي 
1001

2 

 علم العروض// القافية 
1155

8 

 علم العروض// القافية// فنون الشعر// المعاجم العربية
1522

5 

 9206 علم العروض// القوافي 

األدبيعلم العروض// النص  // 7215 

 علم العروض// دراسة ألوان الشعر

1460

3, 

1527

3 

 7747 علم العروض// علم القافية 

 علم العروض// علم القوافي 
1486

1 

 //علم العروض//البحور//الشعر
1283

2 

 4875 //علم العروض//التفاعيل//الزحافات//العلل//البيت الشعريالبحور//القافية

القافية: التجديدعلم القافية//  // 
1527

6 

 //علم القراءات//مدارس القراءات//القراء العشرة

1344

4, 

1344

6 



 علم القراءة// األصول 
1527

0 

 علم الكتابة

5178, 

1019

9 

 علم الكالم
1223

2 

 //علم الكالم

5505, 

1516

6 

البرهانية//المناظرة//االستدالل علم الكالم//أصول الحوار//الفلسفة  // 
1206

8 

 //علم الكالم//التربيةاإلسالمية
7105, 

7106 

 9515 علم الكمبيوتر 

 5457 علم اللسان 

 //علم اللسان العام: محاضرات
1028

0 

 5456 //علم اللسان

 علم اللسان// الجذور اللغوية 
1262

7 

 //علم اللسان// فقه اللغة
1382

5 

 علم اللغة 

4374, 

6339, 

9481, 

9994, 

1438

5, 

1500

3 

 5936 علم اللغة االجتماعي// االننتروبولوجيا

 5941 علم اللغة التطبيقي// تعليم اللغة 

 علم اللغة التطبيقي// قضايا 
1377

8 

 //علم اللغة التطبيقي//األخطاء
1076

1 

 علم اللغة التقابلي 
1513

4 

 علم اللغة الحديث
1493

8 

الحديث// اإلدغامعلم اللغة  // 9214 

 9213 //علم اللغة الحديث: مباحث// الوقف// االبتداء

 4161 //علم اللغة السيميائي

 8008 علم اللغة المقارن// فقه اللغة//علم األصوات



 علم اللغة النصي 
1438

5 

 //علم اللغة

1072

9, 

1128

5, 

1297

4 

 //علم اللغة// إكتساب اللغة
1465

5 

اللغة// البحث اللغويعلم  // 
1001

3 

 6256 علم اللغة// القارئ العربي

 علم اللغة// اللسانيات
1514

4 

 7659 علم اللغة// المحدثين

 5930 علم اللغة// المعاجم

 علم اللغة// النص//المحادثة 
1489

4 

 علم اللغة// النطق// الكتابة// النظام الداللي 
1000

5 

األصوات// علم الصرف// النحو//علم الداللة علم اللغة// علم    9032 

 5752 علم اللغة// علم األصوات// علم الصرف// النظام الصوتي// علم النحو//علم الداللة//الكتابة 

 6126 //علم اللغة// معجم

 6132 //علم اللغة//األسماء//األفعال//الحروف

 9069 //علم اللغة//اإلشارات

اللغة//األصوات// علم الداللة// الكلمة// الجملة//صناعة المعجمعلم   9502 

 //علم اللغة//األلسنية//سيمياء
1352

5 

 8159 علم اللغة//األلف والواء//همزة الوصل 

 4202 علم اللغة//الصرف// المعاجم// الداللة 

 علم اللغة//الصوتيات// الداللة 
1010

3 

 5684 علم اللغة//الفكر

اللغة//القيمة اللغوية علم   7978 

 4577 علم اللغة//اللغة العربية//النثر العربي//علم اللغة الحديث

 //علم اللغة//المنهجية//علم الصوتيات
1075

8 

 علم اللغة//النظرية اللغوية//علم اللغة النظامي
1473

2 

 5932 //علم اللغة//علم اللغة الحديث

النفسي//علم اللغة التطبيقي علم اللغة//علم اللغة   8301 

 //علم اللغة//لغة األدب//اللغة الحديثة
1212

5 



عربي-انجليزي-علم اللغة: معجم// فرنسي // 
1216

0 

 علم اللغةالحديث// موضوعات
1514

1 

 5121 علم المصطلح 

 9499 علم المصطلح// اإلقتراض// اإلشتقاق 

العربيةعلم المصطلح// التعريفات// اللغة   8681 

 علم المعاجم// التراث 
1000

6 

البالغة العربية  -األسلوب  -علم المعاني  6329 

اسلوب اإلنشاء  -األسلوب الخبري -علم المعاني  
1176

2 

القرآن الكريم -علم المعاني  
1245

0 

 //علم المعاني// أسلوب القصر
1437

2 

 علم النحو

4694, 

1056

8 

 //علم النحو

5730, 

6131, 

7216, 

7495, 

1115

6, 

1347

4 

 علم النص// العالماتية
1276

1 

 علم النص//الشعر// السلبية 
1353

0 

 6565 //علم النص//النص و الخطاب//النص واللغة//النص في األدب

 علم النفس

5586, 

9956, 

1152

2 

 5667 علم النفس اإلرشادي//المدرسي//خطط اإلرشاد المدرسي//برنامج مهني 

النفس التربويعلم   
1443

6 

التعلم المدرسي -علم النفس التربوي  5837 

التعليم  -علم النفس التربوي  5651 

 6111 //علم النفس التربوي//االهداف التدريسية و انواعها//نمو المتعلم//الدافعية

 6746 علم النفس التربوي//التربية

التربوي//التربية//علم الفس//القواميسعلم النفس   
1203

6 



 علم النفس التربوي//التفكير االبداعي 
1173

2 

 علم النفس التربوي//التفكير المبدع//التعلم
1254

4 

 //علم النفس التربوي//التفكير المبدع//طرق التعلم//الطفل
1332

5 

التربوي//النمو//التعلم//الذكاء//الدافعية//التفكيرعلم النفس   
1251

0 

 علم النفس التربوي//طرق التعلم//اساليب التدريس
1393

2 

 علم النفس التربوي//نمادج التدريس//المعلم 
6688, 

6689 

 علم النفس اللغوي// السيمانتيك 
1245

3 

 /علم النفس اللغوي//االغة العربية
1225

5 

المعرفيعلم النفس  // 8252 

 //علم النفس المعرفي//الذاكرة//اذكاء اإلنساني//الذكاء اإلصطناعي
1087

2 

منهجية البحث  -علم النفس  
1078

9 

 6039 علم النفس//اإلدراك الحسي 

 6743 علم النفس//التعليم//التفكير

 //علم النفس//الطفولة و المراهقة//سلوك غير إجتماعي
1510

2 

النفس//الطفولة//النمو//التربيةعلم   
1351

6 

 5590 علم النفس//اللسانيات// المعالجة اللغوية

 9048 //علم النفس//إيريك إيركسون//علم النفس اإلجتماعي

 9071 //علم النفس//دراسة الطفولة

 علم النفس//علوم التربية//التكوين المهني
1188

0 

 6812 علم الوجوه//علم النظائر

انجومعلم  // 6586 

 4196 علم//العروض 

 علم//العروض// القوافي 
1220

1 

 علم؛ متاحف
1318

6 

 //علماء الجزائر//تراجم 
1459

0 

 علماء الدين : معجم 

8339, 

8340, 

8341, 



8342, 

8343 

 علماء العرب و المسلمين : تراجم

1235

6, 

1235

7, 

1235

8, 

1235

9 

 علماء المسلمين : تراجم

1138

0, 

1138

1, 

1138

2, 

1138

3 

 7147 علوم البالغة//اإلسناد الخبري//علم البيان//اإلستعارة//الكناية//علم البديع

 //علوم البالغة//البديع//البيان// المعاني//المعاجم العربية
1249

5 

 علوم الحديث

1206

3, 

1206

4 

 //علوم الحديث
4781, 

4782 

 علوم الدين// إحياء // الغزالي 

1487

3, 

1487

5 

 علوم الدين// إحياء//اإلمام الغزالي

1487

2, 

1487

4 

 7520 علوم الشريعة 

 5032 علوم العربية// التذوق الجمالي//مستويات اللغة

 5250 //علوم العربية: معجم

 //علوم القرآن
6548, 

6550 

 7292 علوم القرآن// األصول الشرعية 

النزول//جمع القرآن//الناسخ و المنسوخ// التفسير//المفسرون//اآلياتعلوم القرآن//أسباب   6442 

 //علوم القرآن//السور
5442, 

5445 

 /علوم القرآن//القرآن//ألفاظ القرآن//إعجاز القرآن
1398

2, 



1398

3 

 9445 //علوم القران//قراءات قرانية

 5458 //علوم اللسان

العربي//التحليل اللغوي//اإلستدالل//العرب علوم اللسان//النحو   5460 

 5459 //علوم اللسان//علم اللسان الحديث

 9504 علوم اللغة// اللغة العربية

 5243 علوم اللغة// المعاجم العربية// باب الهمزة// باب الالم

 5244 علوم اللغة//المعاجم العربية// باب الميم// باب الياء 

اآلخر// مدرسة حرة//روسيكاداعلى الشاطىء   
1511

0 

 6790 على باب زويلة// قصة تاريخية

 5409 علي بن أبي طالب : موسوعة 

 6211 علي خيون : نقد وتفسير//القصة العربية//العراق//تاريخ ونقد

 عمال البحر//رواية 
1316

9 

 عمال النظافة 
8861, 

9926 

 عمالة األطفال، وسائل اإلعالم 
1348

4 

 5029 عمالقة األدب : تراجم 

 5794 عمر أبو ريشة : تراجم

 عمر راسم : سيرة
1467

7 

 عمر و الشعراء// الدراسة األسلوبية
1194

4 

 عمرو بن كلثوم : ديوان شعر
1036

8 

 9640 عمود الشعر// وظائفه

 //عنوان الجمال
1128

7 

والركود//المغرب االستعماريعهد التبعية//عهد الوحدة و السطوة//التوازن   6788 

 6509 عهد النبوة//الخطابة//أسلوب الكتابة

غرب افريقياوالتنافس االستعماري//افريقيا اآلستوائيةو االستعمار//االستعمار البريطاني فى جنوب 
 افريقيا//المنافسة بين الدول االستعمارية 

1393

1 

 5248 غريب الحديث//المعاجم العربية

 6019 //غزل//بثينة//جميل

الشعراء العرب -غزليات  4780 

تحليل القرآن -غزوة أحد، دروس   
1345

4 

 9080 غودير, عبد العزيز

 فاطمة نسومر, ثورة شعب 
1401

3 



 9415 فاوست//رواية

 فتاة القيروان
1085

6 

 فتاوى
6782, 

8602 

 فتاوى و أحكام

1351

4, 

1351

5 

 //فتاوى
5898, 

1026

6 

األندلس//رواية فتح   
1086

8 

 فتح مكة//األدب//الشعر//األسواق األدبية
1482

6 

 5383 فحول الشعراء 

 9842 فرانز فانون : ترجمة

 4692 //فردينان دو سوسير: لغوي// لسانيات

 //فرنسا
6687, 

1101

8 

 7795 //فريضة الحج//الدين اإلسالمي

رضوان فضاء المتخيل//رؤيا النقد//شعر عبد هللا   4533 

 6512 فضيل اسكندر, العالمة 

 فعالية االشهارالمسموع 
1240

4 

 //فعالية تقنية التعبير
1506

4 

 4249 فعل// المؤنث

 فقه

5375, 

1026

4, 

1026

5, 

1460

9 

 5275 فقه العبادات//فقه المعامالت 

 فقه الغة 
1479

7 

 فقه اللغة 
6907, 

1246

5 

العربية//المستوى اللغوي// الفصحى و اللهجات// الشعر و النثرفقه اللغة   * 
1278

2 



اللغة العربية// األرومة الجزيرية// السامية// المعجمية العربية//الدرس الصوتي// المستوى  -فقه اللغة
 الداللي// اللهجات العربية

1479

9 

 //فقه اللغة المقارن// المعاجم العربية
1435

1 

 //فقه اللغة 

6202, 

8226, 

1078

1, 

1392

3, 

1397

8, 

1435

2 

 4556 فقه اللغة// األصوات// اللغة العربية

 6580 فقه اللغة// اإلفصاح 

فقه اللغة// الفنولوجيا العربية// بنية الكلمة// الحرف النبطي// التقاء الحركة مع الحركة//الهمزة 
الخط -المقحمة  

1191

4 

الصوتية//البنية الصرفية//البنية النحويةفقه اللغة//البنية   8755 

 فقه اللغة//اللغة العربية//الحديث الغريب//الحديث //الشريعة 
1407

9 

 فقه اللغة//نشأة اللغة 
1000

8 

 8227 //فقه اللغة//نصوص

 6549 //فقه اللغة: دراسات

 فقه المعامالت 
8381, 

1297

1 

 9925 فقهاء تلمسان : تراجم

 9182 فلسطين

 فلسفة 
1026

0 

 //فلسفة إسالمية//الحضارة
1162

1 

 4390 //فلسفة التربية//التعلم

ابن سينا  -الشعر -الرمزية -فلسفة الجمال  9105 

 9676 فلسفة العقل 

 فلسفة الفعل 
1205

8 

 فلسفة اللغة 
1086

3 

 7927 //فلسفة اللغة

التحليلية//فريجه//برتراندرسلفلسفة اللغة//الفلسفة  // 9375 

 فلسفة فولتير
1353

7 



 7399 //فلسفة ماركس

 7399 //فلسفة ماركيوز

 فلسفة نيتشه
1072

8 

 5679 //فن الرسم//الرسم التجريدي

األدب الروائي-األدب المسرحي -الفنان -فن الشعر  4718 

 5598 //فن الصرف// األفعال

المقالة//المقالة الموضوعية//المقالة الذاتيةفن  // 
1075

5 

 فن الموسيقى
1396

3 

 فنون الشعر// العروض // القوافي // التصريع // التشطير // الزجل
7756, 

7757 

 5209 فهارس //األعالم//القبائل//القوافي

 فهد خليل الراشد//دراسات نحوية//استراتيجيات التدريس 
1405

6 

األعالمفهرس   8533 

 8533 فهرس البلدان 

 8533 فهرس القوافي 

 6685 فهرس وصفي//مخطوطات//المسجد األعظم//وزان 

 7450 فهرس//التربية

 /فوائد في مشكل القرآن
7693, 

7694 

 فوضى الحواس//رواية 
1420

2 

 فولتير
1359

2 

 6567 في أعماق الثورة // العقيد محمد إعززون : نضال و كفاح

آفاق الكالم//الكالم و القول//تكلم النص//نص البينونةفي   5623 

 9778 في األدب//لغة العرب//المرأة//الحب//الجمال 

 في اإلسالم
4526, 

5237, 

5238 

 6782 في التجسيم

 في التفسير و الفقه : موسوعة

1014

6, 

1014

7 

 في الدين 

1004

5, 

1004

6 

 8375 في الدين و الدنيا

الكريم في القرآن   8387 



 في اللغة و الحديث : موسوعة

1014

6, 

1014

7 

 في النهاية يأتي الموت : قصة 
1352

8 

 6783 في تكفير للمسلمين 

 6782 في توحيد األلوهية

 7715 في رياض الشعر//قطوف التراث//طرف و أضاحيك 

 4422 //فيزياء األصوات

العربي//الثورة التونسيةفيلم وثائقي//اول براعم الربيع   9440 

 4397 قاعدة البيانات

 قاموس
1300

4 

إنكليزي  -قاموس / عربي   
1501

3 

 5610 // قاموس // اللغة العربية // الحواسيب

 5078 // قاموس // اللغة العربية // محيط المحيط

 // قاموس // المتن اللغوي

5212, 

5213, 

5214, 

5215 

مصطلحات //النقد األدبيقاموس //   // 9483 

 4170 // قاموس : اإلعالم و اإلتصال // المبرق

 51 قاموس : تعلم اإلنجليزية

إفرنسي / اللغة الكتابية  -قاموس : عربي   

1135

5, 

1135

6 

عربي // إداري -قاموس : عربي   // 7973 

فرنسي -قاموس : عربي   2341 

عام//العلم//المعرفة قاموس   9222 

 قاموس علمي//قاموس لغوي//المصطلحات العلمية
1441

5 

 // قاموس// المصطلحات االعالمية
1239

1 

 8070 قاموس//العامية الجزائرية 

 /قاموس//لغة روسية//لغة عربية
1505

6 

 7087 /قاموس//لغة عربية

 /قاموس//لغة عربية//لغة إنجليزية
9064, 

1375

6 



 /قاموس//لغة عربية//لغة رسمية
1321

6 

 /قاموس//لغة عربية//لغة روسية
1505

7 

 /قاموس//لغة عربية//لغة فرنسية

4666, 

1220

6, 

1220

7 

 قاموس: تعلم اإلنجليزية 
30, 

31, 

49 

 27 قاموس: تعليم اإلنجليزية

إنجليزي //الفرائد الدرية -قاموس: عربي   // 29 

عربي -قاموس: عربي   // 
1216

2 

 8661 // قاموس: عربي // مدرسي // ألفبائي // الطالب

فرنسي-قاموس: عربي  2340 

 8004 //قانون اآلثار//سورية

 9081 قانون األسرة, العائلة الجزائرية 

 قانون االعالم// التشريعات العالمية// المراسيم// القوانين
1161

8 

الملكية//الخدمات التقنيةقانون األنترنيت//حقوق  // 5466 

خالفة معاوية -قبرص  6134 

 قدرات التفكير//مهارات//الطفل و النمو 
1426

5 

 6977 //قذائف الحق//دين اإلسالم

 قراءات
1402

1 

 //قراءات القرآن//التجويد
1248

0 

 5101 قراءات القرآن//ألفاظ القرآن//قواعد اللغة//اللغة العربية

القرآن//القرآنقراءات  // 
1421

9 

 //قراءات القرآن//قواعد اللغة//الفاظ القرآن//اللغة العربية
1437

7 

 //قراءات القرآن//نافع //ورش//قالون//اإلدغام//اإلظهار//الترقيق//التفخيم
4366, 

4367 

 قراءة الصحف، األخبارالسياسية، الصحافة المكتوبة
1407

6 

النص//التأويل عند الشاطبي//الخطاب األصوليقراءة  // 
1440

5 

 9058 قصائد 

 6078 قصائد المتنبي



 قصائد شعر

1059

7, 

1439

1 

 قصائد مفدي زكريا
1349

0 

 قصائد نزار قباني
1400

8 

 //قصائد

1139

9, 

1446

2 

 قصة 

7188, 

7625, 

7780, 

8840, 

1074

6, 

1132

8, 

1497

9 

 8907 //قصة البوغي

هالل قصة بني   

9128, 

9129, 

1355

1 

 7933 قصة تاريخية 

 //قصة سليمان//مقاربة سيميائية
1138

4 

 قصة مترجمة//معذبوا األرض
8112, 

1295

6 

 قصة//ثلوج من رخام//محمد ديب

6391, 

7779, 

7931, 

7948, 

7996, 

1028

9, 

1142

8, 

1179

0, 

1309

5, 

1360

6, 



1506

1, 

1511

8 

 قصر البخاري 
1214

5 

 قصص 

4238, 

5286, 

5448, 

6182, 

6641, 

6923, 

7418, 

7865, 

7910, 

7911, 

8076, 

8089, 

8285, 

8552, 

8633, 

8635, 

8726, 

8829, 

9004, 

9005, 

9324, 

9478, 

9653, 

9797, 

9827, 

9835, 

9868, 

9938, 

1007

1, 

1007

2, 

1007

3, 

1021

6, 

1047

4, 

1056

6, 

1066

0, 

1069



4, 

1075

4, 

1079

8, 

1088

0, 

1091

6, 

1103

9, 

1108

4, 

1151

4, 

1152

7, 

1178

0, 

1189

3, 

1262

2, 

1266

5, 

1271

3, 

1283

4, 

1287

0, 

1314

6, 

1314

8, 

1350

7, 

1351

8, 

1352

9, 

1360

7, 

1430

0, 

1438

0, 

1439

4, 

1439



5, 

1450

8, 

1457

6, 

1457

7, 

1460

8, 

1476

8, 

1483

5, 

1505

9, 

1510

7, 

1510

8, 

1511

4, 

1512

1 

متى تتجاوز الغرائز ؟ -قصص إجتماعية   4571 

 قصص األطفال 
4734, 

9692 

 9348 //قصص األطفال//أدب األطفال//القصة الجزائرية

 5479 قصص األمثال//الشخصية 

 4309 قصص االنبياء 

 7648 قصص األنبياء 

 //قصص األنبياء//اإلسالم
7664, 

7665, 

8612 

 4488 قصص القرآن : موسوعة 

 //قصص القرآن
7618, 

7619 

 قصص شعبية
1141

1 

 7163 /قصص قصيرة

 قصص ألنبياء//االسالم 
1145

6 

 //قصص مترجمة//عودة الذئاب
1271

9 

 5582 قصص//إدريس

 5161 //قصص//حكايات

 4235 قصص//نحيب اللوز 



 5559 //قصيدة البردة

 5558 //قصيدة البردة//علم البالغة//الشعر

 5216 قصيدة التليلي 

 قصيدة الحلي 
4599, 

4600 

 قصيدة الشعبية// إلبن مسايب 
1296

9 

 7507 قصيدة العقيقة : شرح

 6830 //قصيدة المديح//المتنبي

 7550 قصيدة النثر

 /قصيدة النثر
1446

7 

 قصيدة النثر//اللغة//الصورة//البناء
1385

3 

البينية -قصيدة ذي الرمة  6998 

 4662 قصيدة للخنساء : دراسة أسلوبية

 //قصيدة
1315

8 

 قضايا أدبية 
1098

7 

قضايا أساسية في المناهج//أنواع//اإلقتصاد المعرفي//تخطيط المنهج//نماذج//طبيعة النمو  
ماتية//التنمية البشريةاإلنساني//تقويم المنهج//تجارب الدول//المعلو  

1180

5 

 //قضايا إسالمية//التطرف//إرهاب//الفكر
1338

1 

 8813 قضايا االسرة المحلية, االذاعة 

 7101 قضايا النقد//األدب العربي//الصورة//التأمل//التأويل 

 4693 قضايا في الفكر و األدب

 قطاع السمعي البصري// الوضع االعالمي// قانون االعالم 
1173

6 

 5008 //قطر الندى وبل الصدى: كتاب// نحو

 5754 قطوف أدبية//شعر جاهلي//قرآن كريم//الكتابة

 7478 قطوف//بالغة العرب//فنون البديع

 4786 قلب المعركة//الشعب المجاهد//بيان جبهة التحرير//ذكرى فتح مكة

 8623 قلق االنفصال

 9184 قمبيز//مصرع كليوباترا // عنترة // مجنون ليلى

 /قناة القرآن الكريم//التلفزيون التفاعلي
1120

6 

 //قواعد اإلعراب//خالد األزهري
1076

0 

 قواعد اإلمالء
1099

2 

 قواعد البيانات 
1334

6 



 //قواعد البيانات//أكساس
1430

3 

 9609 قواعد السلوك//التسهيالت اإلدارية//طرق التعليم//الرسم النسجي//المصطلحات المركزية 

 قواعد الصوفية 
9096, 

9097 

 قواعد الكتابة
1302

7 

 قواعد اللغة 

4952, 

5467, 

5734, 

6996, 

1246

4, 

1482

7 

 9815 قواعد اللغة العربية

جمع المؤنث   -اإلسم الصحيح و المعتل  -المقصور و الممدود  -المتعدي  -النحو  -قواعد اللغة العربية 
النكرة و المعرفة -التسمية  -الوقف  -الكناية  -السالم   

4975 

األفعال  -المبتدأ و الخبر  -البدل  -  التوابع -المجرورات  -المنصوبات  -النحو  -قواعد اللغة العربية 
الحال -المفعول  -الفاعل  -المقاربة   

4976 

 -اإلدغام  -أبنية األفعال  -أبنية األسماء  -أسماء أعجمية  -مجرد و مزيد  -النحو  -قواعد اللغة العربية 

الجموع  -التصغير   
4974 

 قواعد اللغة العربية // الفعل//االسم//البديع 
1468

1 

اعد اللغة العربية //اإلعراب قو  
1413

3 

 5311 //قواعد اللغة العربية

 4971 قواعد اللغة العربية// النحو //اإلعراب // التثنية // التأنيث// خبر المبتدأ//الفاعل //التعجب

 قواعد اللغة العربية// مصطلحات
1491

8 

العربية//الصرف//المثنى//الصرف//نون التوكيدقواعد اللغة  / 5125 

 قواعد اللغة العربية//اللغة العربية
1334

0 

 8490 قواعد اللغة العربية//المقلوب/// المصادر // الموازين //الغغضب// النفي// نعوت الحيوانات 

 9015 //قواعد اللغة العربية//الوحدة اإلسنادية//القرآن الكريم

اللغة العربية: شرحقواعد  // 
1112

0 

 //قواعد اللغة

4633, 

5219, 

5309, 

5310, 

5312, 

6130, 

6166, 

6203, 

6206, 



6221, 

7661, 

9616, 

1043

3, 

1063

4, 

1335

6 

 8420 قواعد اللغة// الفقه اإلسالمي // العلة و المعلول

 قواعد اللغة// اللسانيات
1263

4 

 4658 قواعد اللغة// اللغةالعربية//النحو 

 //قواعد اللغة////اللغة اإلنجليزية
1509

4 

 //قواعد اللغة//األساليب النحوية
1244

4 

 5416 //قواعد اللغة//الفعل

 4653 قواعد اللغة//القواعد اإلنكليزية

 //قواعد اللغة//اللغة العربية
1011

5 

العربية//االعراب//األفعال//كان واخواتها//التوابع//العددقواعد اللغة//اللغة   / 4547 

 //قواعد اللغة//اللغة العربية//القرائن النحوية
1239

8 

 قواعد اللغة//النحو//اللغة العربية 
1004

9 

 8416 //قواعد اللغة//النحو//اللغة العربية//قواعد الصرف 

 9641 //قواعد اللغة: اإلعراب

اللغة: نظام الربطقواعد  // 5668 

 5313 //قواعد اللغةالعربية

 4957 //قواعد المنهج//ابن الوزير//السلف الصالح

 //قواعد النحو
1259

7 

 7710 قواعد// اللغة العربية

 8113 قواعد// اللهجات 

 5581 //قواعدالبيانات//الخوارزميات الجينية

بالدول غير االسالمية // موقفها من الغزو الصليبيقيام سلطنة سالجقة الروم // عالقتها   6171 

 كارل ماكس/فكر 
1345

1 

 كانون الثاني//شباط//آذار//طرائف//عادات//تقاليد
1155

9 

 //كتاب األغاني

4905, 

4906, 

4925, 

4926, 



4927, 

4928, 

4929, 

4930, 

4931, 

4932, 

4938, 

4939, 

4941, 

4942, 

4943 

األغاني//الشعركتاب  // 

4907, 

4908, 

4923, 

4933, 

4934, 

4935, 

4936, 

4937 

معجم   -كتاب األفعال   4262 

 7687 //كتاب االيضاح: النحو//أبو علي النحوي

 //كتاب العروض// القوافي//عثمان بن جني
1282

8 

 كتاب هللا// القرآن// الوحي 

1195

0, 

1195

1 

ادب المذكرات//الكتابات السياسية//العهد الذهبي//الصحافة  كتاب المرآة//قصة فرانسوا والزاهري//
 وكتاباتها 

1411

1 

 8544 //كتاب المعرفة//معاني//سبحان هللا//هللا أكبر//الحمد �

 //كتاب سيبويه: إعراب

6353, 

6354, 

6355, 

6356 

 8524 كتابات في األدب 

 8524 كتابات في النقد 

 8316 //كتابة األمازيغية

 7435 //كتابة البحث//المخطوطات//الدين اإلسالمي

 //كتابة البحوث
1460

5 

 9887 كتابة الفقرة 

 4454 كتابة المقالة

 7493 //كتب األمالي// األصول النحوية

 6809 كعب بن زهير : ديوان شعر

 كفارة اإليمان
7198, 

7199 



 7479 //كالم العرب//اللغة

 كالم هللا 
7297, 

7298 

 //كالم هللا//الصوت//المجاز//التأويل//المقاييس//التداولية
9666, 

9667 

 //كالم النفس
1516

6 

 كليلة و دمنة
4268, 

4269 

 4266 كليلة و دمنة// القصة 

 9051 كليلة و دمنة//روائع

 9052 كليلة و دمنة/رواية

 9053 كليلة ودمنة//رواية 

 9677 كليلة ودمنة//عالمية الكتاب

 9945 كنوز األمثال// معجم//الحكم العربية

 كنيسة تيبحرين//معلم حضاري
1057

3 

 كونت دي مونت كريستو//رواية
1025

6 

 9937 التصال الداخلي 

 8486 الشهار ,االذاعة المحلية, المستهلك

 6988 الم التأكيد//المبتدأ//الخبر//المضارع المنصوب//الوقف//بناء الماضي//اإلبدال 

 المركزية التعليم//المشاركة المجتمعية//مجالس االمناء و االباء و المعلمين//القرار المدرسي 
1143

8 

 7260 /المية العجم//النحو//الماغوسي

 9675 //المية العرب//الشنفرى//شعر

 5877 لبداية و النهاية

 5879 لبداية؛النهاية 

 //لبن الرضاع//الشريعة االسالمية
4958, 

4959 

 5886 لتربية الخاصة//التعلم//طرق التعلم//التربية

 9493 //لحن العامة//الصرف//ابن يعيش

 //لخطاب الشعري//المنهج السيميائي//شعرية التناص//القصيدة
1500

1 

 لرومان؛ تأمالت ؛ تاريخ 
1462

8 

 لسان العرب//ابن منظور

4342, 

4343, 

4344, 

4345, 

4346, 

4347, 

4348, 



4349, 

4350 

 //لسان العرب//ابن منظور

4324, 

4325, 

4326, 

4327, 

4328, 

4329, 

4330, 

4331, 

4332, 

4333, 

4334, 

4335, 

4336, 

4337, 

4338, 

4339, 

4340, 

4341 

 6888 لسانيات 

 //لسانيات الخطاب//الثقافة
1529

1 

 8579 لسانيات النص// مظاهر اإلنسجام 

الخطاب//النص التداولي//الخطاب السردي لسانيات النص//تحليل  * 8976 

 //لسانيات عربية: نشأة//الثقافة الحديثة//عصر النهضة
1289

9 

 9922 //لسانيات//الخطاب//لسانيات النص

 /لسانيات//اللغة العربية//اللهجات العربية
1412

2 

 //لسانيات//ظواهر قرآنية
1236

3 

 7314 //لسياسة اللغوية

جماليات التلقي// محمود درويشلشعر//   9671 

 7878 لطفل الالجئ الصحراوي 

 7497 //لغات القرآن//ابن عباس

 //لغات// حضارات
1500

4 

 C++ لغة
1151

3 

 GW-BASIC 7926 لغة

 7116 لغة أسمبلي

 لغة البيسك
1469

3 

 لغة الجسد 
1106

5 



 7500 لغة الشعر// دراسات نقدية

الحمداني لغة الشعر//أبي فراس   
1164

8 

 لغة الشعر//الجواهري//النزعة الخطابية//التركيب اللغوي
1285

0 

 //لغة الضاد
7321, 

8313 

المعاني -لغة القرآن  9583 

 لغة النص 

1149

9, 

1317

8 

 //لغة النقد//النقد العربي//القرن السابع الهجري
1052

3 

 لغة عربية 
1381

9 

مصادر//األصوات//الصرف و النحو//نماذج-اللغويلغة عربية//البحث  // 
1210

7 

 7063 /لغة//معجم لغة

 8019 //لغةالنص: علم

 لغويات محدثة//اللغة العربية
1010

2 

 /لغويات//لغة عربية
1193

3 

 لفقه اإلسالمي // أصول و أدلة // اإلستنباط // قواعد فقهية 
7870, 

7872 

الضراعة // الغضب //الضمان لفقه اإلسالمي // السلم //   6657 

 لقمان الحكيم//القرآن 
6949, 

6950 

لقيمة الحضارية//األثر الجغرافي فى الحصارة//مصادر التاريخ//مراحل التاريخ//أثينةواسبرطة//الفن 
 اليوناني 

1515

2 

 //للسان العربي//مصطلح//آليةالفهم
1090

0 

 للفسلفة 
1193

6 

 لمعرب//الدخيل//اللغة العربية 
1169

9 

 لمن تقرع األجراس// القصة 
1494

9 

 6189 لهجات

 //لهجات العرب//القرآن الكريم
9280, 

9281 

 //لهجة اإلقليم الشمالي// الداللة الصوتية
1199

9 



 لوحات//السيرة//النبوية//العطرة 

1411

3, 

1411

7 

 8241 لورنا دون// القصة 

 7255 مأثورات 

 مأساة الحالج
1422

9 

 6281 ماسينيسا : سيرة 

 //مالك بن نبي
1192

1 

أركيولوجية-مالك حداد : مقاربة سوسيو  
1146

0 

 ماهية التجديد
1179

4 

 ماهية الشعر//ماهية النثر//مفهوم األدب
1455

6 

التعلم//اإلعاقة//اإلضطرابات//الموهبة و ماهيتها//مفاهيم//مبادؤها األساسية//التخلف العقلي//صعوبات 
 التفوق//الدستور اإلخالقي

5686, 

5688 

 مايكروسوفت 
1479

4 

 Excel 97 9232 مايكروسوفت

 5556 مباحث األلفاظ 

مبادىء التعلم//أنواع األدمغة//العواطف//بناء المدارس//المعرفية//صعوبات التعلم//التربية و 
العصبيةالدماغ//األسس النفس   

6277 

 6687 //مبادئ الدستور

 8377 متفرقات في الدين

 7656 متون اللغة// االمالء// النحو العربي// االدب العربي// الشعر العربي

 مجالس األدب//شعر الخلفاء العباسيين 
1331

8 

 5337 //مجالس العلماء//األدباء//الخلفاء//الحضارة العربية//اإلسالم

 8977 مجمع صيدال

 مجموعة جبران خليل جبران 
1478

3 

 مجموعة قصص 

5967, 

5968, 

5969, 

7257, 

9276 

 مجنون ليلى//الشعر
1037

5 

 محارب النور//رواية
1361

9 

 7203 محاسن األخالق//نوادر//قصص//طرائف//أخبار 



 7310 //محاضرات في اللغة 

 محاضرات//اإلشتقاق//التعريب//المسرح الشعري//األمثال العامية//اللغة المصرية 
1383

3 

 8545 محاضرة األبرار//في األدبيات//في النوادر و األخبار

 8547 //محاضرة األبرار//مسامرة األخيار//األدبيات

الجزائر -محمد السنوسي  
1133

2 

 4793 محمد الشبوكي : ترجمة 

خليفة//األدب الجزائري//دراسات و مقاالت محمد العيد آل   
1101

1 

 محمد بن عبد الكريم؛ التلمساني
1381

0 

 محمد بن عبد الكريم؛ المغيلي التلمساني 
1133

1 

 محمد بوزيدي 
1377

6 

 5530 محمد رسول هللا 

 محمد صلى هللا عليه و سلم 
4534, 

4537 

 محمد صلى هللا عليه وسلم 

4535, 

4536, 

4538, 

6227, 

6229, 

6841, 

6844, 

1206

1, 

1399

5, 

1399

6, 

1497

5, 

1497

7 

 5376 محمد صلى هللا عليه وسلم // الصالة عليه // احكام

 محمد صلى هللا عليه وسلم // اليتيم
6228, 

6230 

 //محمد صلى هللا عليه وسلم//اإلسالم//الغرب//الروحانية
4689, 

4690 

لحياته و أعماله محمود بوعياد : ترجمة   8958 

 محمود تيمور : دراسة و نقد
8076, 

9650 

 9533 محمود درويش 



 //محمود درويش//الشعر
1201

1 

 //محيط المحيط: قاموس

5069, 

5070, 

5071, 

5072, 

5073, 

5074, 

5075, 

5076, 

5077 

 5947 مختار الصحاح //المعاجم الدينية 

 5949 //مختار الصحاح

المنفلوطي مختارات   7585 

 4423 مختارات شعرية 

 مختارات شعرية//دراسات

4674, 

4675, 

4676 

 //مختارات//نصوص//شعر//الشعراء
1045

5 

 6292 /مدارس التعليم العام/االدارة المدرسية/التربية

 //مدارس جمعية العلماء//التهذيب
1308

8 

 مدام بوفاري//رواية 
1310

8 

المنهج الوصفي// المنهج التاريخي// المنهج المقارنمدخل علم اللغة//   
1197

7 

مدخل للثقافة االسالمية//العقيدة االسالمية//أركانها و أركان االيمان//الشريعة//النظم  
 االسالمية//التشريع الجنائي فى االسالم//التحديات

7186 

اإلشراف//تدريب المعلمين//اللقاء اإلشرافيمدخل نظري//تطو اإلشراف//مصادر السلطة//أساليب   
1417

4 

 9366 مدرسة المستقبل/مناهج/التعليم/التربية و الطالب/المنهج الدراسي 

 5538 مدرسة النقد//النقد األدبي//العصر الجاهلي//العصر الحديث

 7399 //مدرسة فرانكفورت

االسمية//التراكيب الفعليةمدونة اللهجات//التراكيب  / 
1412

3 

 8344 مديرية الغابات لوالية المدية

 9814 مدينة البليدة

 9884 مدينة الشلف// التراث 

 مدينة العمارية
1530

2 

 9600 مدينة تنس 

 مدينة عين ماضي
1438

1 



 مدينة مليانة 
1441

4 

 6780 //مذاهب الدين اإلسالمي// التجسيم // توحيد الربوبية

 52 //مذكرات األمير عبد القادر//نسبه//كفاحه//سفره//البيعة//تنظيم الجيش

 مذهب اإلباضية//الخوارج//السمعيات//اإليمان و اإلسالم
1453

8 

 مذهب الخوارج

1174

9, 

1175

0 

 7916 مذهب شيلر 

 9596 مذيع البرامج التلفزيونية 

 مرآة الجنان
7840, 

7843 

الجنان//عبرة اليقظان مرآة   7837 

 /مرآة الجنان//عبرة اليقظان
7838, 

7841 

 9608 مراحل تخطيط المشروع//جمع المعلومات//تمويل المشروع//تنفيذه//تقويمه//أهدافه 

 4955 مراسالت//قصائد

 2133 //مراكز االطفال//رعاية االطفال//االدارة التنظيمية

 مراكز المعلومات 
1055

2 

تطبيقي//لغة عربية // منهجية حديثةمرجع   
1347

7 

 8538 //مرشد//العروض//القوافي//نظم

 مركزالتكوين , االرشاد الفالحي
1112

6 

 //مروج الذهب

7469, 

7470, 

7471 

 مستويات النظم 
1445

3 

 4734 مسرح األطفال 

 //مسرح
1230

7 

 8088 مسرحيات//برشت 

 5570 مسرحية : حمار الحكيم

الهروب إلى هللا -مسرحية  9119 

 مسرحية غنائية//البتراء
1467

1 

 مسرحية//الملك يلعب
5567, 

8817 

 مسيرة المقالة//األدب العربي القديم//المقالة األدبية// العصر الحديث//المقال الصحفي 
1256

5 



 6750 //مسيرة دولة

 7686 مشكالت اإلعراب//الحروف

 مصادر األدب
1281

5 

 مصادر الحضارة//الحياة االقتصادية//الحياة االجتماعية//الفكر القانوني//الفكر الديني//االدب والعلوم
1116

9 

 مصادر الدراسة األدبية 
1007

4 

 7477 مصادر لغوية// موضوعات لغوية// علوم القرآن 

 6106 مصر

 //مصر الحديث//تاريخ مصر المعاصر
1265

9 

 مصطلحات
6888, 

9995 

 5151 مصطلحات الخط العربي

 مصطلحات علمية و تقنية
1272

7 

 مصطلحات نقدية//مصطلحات جمالية
1091

4 

 مضامين الليالي 
1359

2 

 مظاهر التجديد
1179

4 

 مظاهرها
1079

2 

 5795 مظفر النواب : سيرة 

 معاجم 

4160, 

5818, 

8179, 

8183, 

1006

8, 

1252

2, 

1271

8, 

1272

2, 

1272

4, 

1272

5, 

1272

6, 

1272

7, 



1272

9, 

1274

2, 

1463

9, 

1500

8 

اإلستشهادات -معاجم عربية  7095 

 6434 معاجم غريب الحديث واألثر//النحو// الغرابة 

 6808 معاجم//أسانيد

 7494 معاجم//اللغة العربية 

 5984 معاجم//علم المعاني//القرن السادس هجري

 //معارك المجد//الثورة الجزائرية
1195

3 

 معالجة البيانات 
1397

6 

 //معالجة الصور
1223

5 

معالم النهضة الثقافيةو الفكرية//مالمح المقاومةالوطنية//صورةالطامةفى مرثية الجزائر//الشعر 
الشعبي//الشعر فى عهد االمير//بكائية االوجاع والتمزق//الفكر الصوفى واالصالحي//الشعر فى ثورة 
 نوفمبر 

1410

2 

اجتماعية معامالت   
1175

1 

 معامالت اسالمية// الفقه االسالمي// البحر 
4302, 

4303 

 معامالت دينية
1175

1 

 6043 معامالت نقل الملكية 

 معانى وخصائص//الحضارة الدينية//اليهودية//التشريع//المسيحيةالعرب//االغريق
1421

1 

 معاني القرآن الكريم// حرف الجر// تفاعل المعنى
1009

7 

 //معاني القرآن//دالئل القرآن 
5830, 

5831 

 4973 معاني و أمثال

معاول الغزو//جبهات المقاومة//أبطال و زعانف//تجوع الحرة//المملكة العربية//تحوالت و  
 انتفاضات//حكم الغرباء//نهاية عهد

1100

5 

 معجم 

6990, 

7193, 

9515, 

9995 

المصادر -األفعال  -األسماء -معجم   
1204

3 

 6761 // معجم // األخطاء الشائعة // األخطاء اللغوية



 // معجم // اإلستشراق
1409

5 

 5081 // معجم // اللغة العربية

 // معجم // المترادفات // األضداد العربية
1285

4 

 // معجم // النقد العربي // النقد القديم
1428

9 

 // معجم // مصطلحات // البيئة
1342

5 

اإلداريةمعجم //العلوم   // 8059 

عربي // مصطلحات // العلوم اإلدارية // المحاسبة // التمويل // المصارف -معجم : إنكليزي   // 6862 

انكليزي / المعاني / العظام -فرنسي  -معجم : عربي   8691 

فرنسي // اللغة // األمثال والحكم// الفرائد -معجم : عربي   // 9476 

 32 // معجم : عربي

إنكليزي / اللغة العربية -معجم : عربي   
1359

8 

 //معجم األصوات// أسماء األصوات
1468

6 

 //معجم األلفاظ// القيم األخالقية
1066

7 

 // معجم الجموع // اللغة العربية
1177

0 

 9649 معجم الحيوان

الحجر // المجادلة // الحشر معجم القراءات // محمد // الطور // النجم // القمر // الواقعة // الحديد // 
الممتحنة // الصف // المنافقون // الطالق// التحريم  //  

5693 

معجم  -معجم القراءات  5711 

 //معجم اللسانيات
1462

5 

 5813 معجم اللغة//فهرس المصطلحات 

 معجم الهمزة 
1177

1 

 معجم ثقافي//الكلمات// المفاتيح 
1509

7 

 5825 //معجم قواعد اللغة 

 // معجم لغوي // اإلعراب
1302

9 

 4784 // معجم لغوي // اإلنسان // البيئة

 4322 // معجم لغوي // لسان العرب // المحيط

 6511 // معجم لغوي// فهرس األعالم // أعالم النساء

 4323 // معجم لغوي// لسان العرب // المحيط

المصطلحات العلمية//معجم لغوي// لسان العرب // المحيط   // 4321 

 7052 معجم لغوي//األلفاظ العربية//الدراسات النحوية

 //معجم مصطلحات
1263

7 



 //معجم
1435

2 

 7157 معجم// األلفاظ القرآنية

 معجم// التراكيب// المهارات الكتابية
1315

9 

 معجم// الجموع 
1520

7 

 6362 معجم// الرسوم// الحدود 

المصطلحات البالغية معجم//   
1428

8 

 6838 معجم// قطرب

 معجم// قواعد اللغة 
1427

5 

 8471 معجم// مقاييس اللغة

 معجم//اإلعراب

4391, 

5087, 

5164, 

5767, 

5929, 

1495

2 

 معجم//األفعال الرباعية 
1242

6 

 معجم//األفعال// التصريف 
1376

8 

 5152 معجم//العماررة//الفن 

 //معجم//اللسانية//األلفاظ العربية
1030

9 

 7764 /معجم//اللغة االنجليزية//اللغة العربية//جهاد العربية

 معجم//المؤلفين
1016

3 

 7741 //معجم//كلمات إنجليزية//لغة عربية

 معجمات األخطاء اللغوية 
1433

3 

األصل//الفرع//التواتر//الصالة//التوحيد//اإلمامة//الطهارة//الخمر//الجهادمعرفة  // 8406 

 //معركة الجرف
1337

7 

 //معركة المفاهيم
1140

6 

 معلقة بن كلثوم : شرح 
1365

6 

 9340 معلقة//مدينة البيض//شعر

 معلمون،تنمية مهنية//إصالح مدرسي
1169

5 



التفاعل//التناص// األجناس األدبيةمعنى   
1237

3 

 6421 //معنى المدار//الحكاية

 //معوقات التعبير السليم
1069

2 

 9760 مفاربات//األدب المقارن//األدب العربي//األدب الغربي

مفاهيمها و طبيعتها//خصائصها و مميزاتها//وظائفها و عملياتها//السلطة//القيادة//اإلتصال//اإلشراف 
بويالتر  

1238

2 

 //مفدي زكريا//األناشيد
1439

0 

 8525 مفدي زكريا//شاعر الثورة

اإللياذة -مفدي زكرياء  
1510

3 

 مفدي زكرياشعر 
1045

2 

 5864 مفردات//خطة البحث//مناهج البحث//العينات//االستبيات 

 مفهمو السرد//السرد و الشعر//شعرية اللغة السردية 
1410

0 

االبستيمولوجيا//الخطاب النقدي//النقد الحديث مفهوم   
1246

1 

 مفهوم االختبار/التقويم الذاتي/األهداف التعليمية
1191

3 

 مفهوم األدب//الخطاب الخلدوني//دراسة//أدب و نقد
1204

1 

 8454 مفهوم الثقافه وفلسفة

 مفهوم الدليل //مفهوم النص//النص الروائي//نقد الرواية 
1390

2 

 مفهوم و خصائص//التعبير//أساليب تدريسه//إستراتجيات التدريس//األداء التربوي//دراسة تطبيقية
1254

8 

 4438 مفهوم//االستشراق//اسباب//زعماء//اعمال//انتاج//مناهج//شبهات 

 مفهوم//المنهج الدراسي//األهداف التدريسية//التخطيط//طرائق التدريس//تقويم و إختبار 
1415

1 

 مفهوم//برنامج الطفل//تقويم البرنامج//اختبار المفاهيم//مقياس السلوكيات 
1111

5 

 مفهوم//تطور الدراسة//مجاالت العلوم//وسائط التربية//المذاهب التربوية 
1255

6 

 مفهوم//نشاة//عنترة//حاتم//جلجامش//قدموس//انواع//التاريخ
1329

3 

 9346 مقاربة بنيوية تكوينية 

 مقاربة تلفظية 
1016

2 

 //مقاربة سيميائية//نازك المالئكة
1422

5 



 //مقارنة األديان//النصرانية//الملل//اليهودية
7532, 

7533 

 مقاصد الشرع//النظام//الدين//الحداثة//الزكاة//العلم//الدين 
6875, 

6876 

 6972 مقاصدها

 مقاالت 

5706, 

7151, 

7231, 

8221, 

1128

6, 

1429

6, 

1429

7, 

1510

9 

 مقاالت أدبية
1023

4 

 4809 //مقاالت أدبية

 4879 مقاالت اإلسالميين // الشريعة // الشيعة // الجناحية // المنصورية // البزيغية 

 4880 /مقاالت اإلسالميين // الشريعة // الشيعة // الجناحية // المنصورية // البزيغية

 9955 مقاالت ثقافية 

 مقاالت في األدب 

7540, 

8551, 

1194

5, 

1422

6 

 9941 //مقاالت في األدب

 //مقاالت في األدب// في الثقافة
1139

7 

 مقاالت في الثقافة
1194

5 

 مقاالت في الفكر اإلسالمي
1026

7 

 مقاالت في النقد 
1194

5 

 //مقاالت//في األدب//في النقد//سيميائيات//األدب الشعبي//اسالميات
1412

6 

 4945 مقاالت//قراءات// تقويم النصوص

 مقاالت//نجيب محفوظ 
1387

2 

 8309 //مقامات أدبية

بديع الزمان الهمذاني   -كريستيفا -مقامات الحريري  
1222

2 



رسائل اندلسية -مقامات أندلسية  
1363

4 

 //مقامات نقدية//حوارات//الطاهر وطار
1492

0 

 //مقاييس اللغة

8470, 

8472, 

8473, 

8474, 

8475 

 5719 مقدمات 

 مقدمة//األنترنت//القوائم//الصور
1099

1 

 9687 مقدمة//مناهج //البحث العلمي//العالمة ابن خلدون 

 //مقولة الحرفية// نحو
1140

4 

 //مكة//الكعبة المشرفة//لغة القرآن//لغات أوربية//األنبياء//المسجد األقصى//التوراة
7403, 

7404 

األطفال مكتبات   4734 

 ملتقى //الفكر اإلسالمي 
1504

5 

مجلة التاريخ  -ابن حلدون -ملتقى  7449 

مااي  8مجازر  -ملتقى  9256 

 ملتقى// الفكر اإلسالمي 
1504

4 

 5449 ملحمة تاريخية 

 9341 ملحمة شعرية//مدينة سعيدة 

 7995 ملحمة//كلكامش 

 5453 مليانة//معالم صامدة

اإلعالميممارسة العمل   4663 

 //مملكة النص//النقد البالغي: التحليل السيميائي//الجرجاني
1101

2 

 من الكتاب و السنة
5923, 

5924 

 مناسك الحج // أحكام الحج 
1092

6 

 مناهج //التفسير الموضوعي//التفسير الشفاهي

1049

0, 

1049

1 

 /مناهج البث// التاريخ //االثار االسالمية
1091

5 

البحث//أساليب البحث//مراكز البحثمناهج  // 4514 

 مناهج البحث//البحث العلمي//العلوم التربوية//العلوم النفسية
1438

6 



 //مناهج البحث//التربية//علم النفس
1444

5 

 5162 //مناهج البحث//التربية//علم النفس//أساليب

 مناهج البحث//العلم//المسلمين
1270

9 

البحث//علم النفس//المنهج التجريبي النفسي//علم النفس//المنهج التجريببي التربويمناهج  // 
1377

4 

 9381 /مناهج البحث/األبحاث

 /مناهج التفكير/مناهج البحث/األبحاث
1154

8 

 6943 مناهج تأديب األطفال//مشاكل المراهقين//االضطرابات النفسية//العالج//خصائص النمو 

لعربي // المخطوطات العربيةمناهج// التراث ا / 9690 

 //مناهج//البحث اإلجتماعي//الفرضية//االستبيان//القياس
1489

8 

 5858 مناهج//البحث العلمي//المقابلة//المالحظة//التحليل اإلحصائي 

 منتديات المحادثة االلكترونية//انعكاساتها على سلوك المجتمع الجزائري
1015

6 

أشعار العرب//منتهى الطلب  // 8648 

 8651 منتهى الطلب من أشعار العرب

 //منتهى الطلب//أشعار العرب

8647, 

8649, 

8650 

 5080 // منجد الطالب

 5895 //منهاج المترجم// الكتابة

 //منهاج المسلم//عقائد//آداب//أخالق//عبادات//معامالت
5360, 

5361 

اإلسالمي//المنهج األوربيمنهج //النقد التاريخي   
1455

9 

 7794 منهج البحث//التاريخ//التدوين//العرب//التركيب التاريخي//تأريخ السيرة

 منهج البحث/البحث العلمي 
1514

9 

 /منهج البحث/البحث العلمي
1053

1 

 9363 منهج الفقهي//مؤلفات مالكية 

 //منهج سيبويه
1440

2 

 6273 //منهج//تاريخ//المؤرخ//خطوات

 منهجية البحث
1338

6 

 9764 /منهجية البحث//ااالطار النظري//االطار التظبيقي

 9693 منهجية البحث//مصادر البحث//البحث األكاديمي//كتابة البحث 

 5811 /منهجية البحث/البحث العلمي في علم السياسة

السياسية/اإلعالممنهجية البحث/العلوم  / 
1424

2 



 منهجية//البحث األدبي//الباحث و البحث//خطوات البحث
1528

4 

 5481 منهجية//البحوث الجامعية//الرسائل العلمية//األدبيات//اللغويات

 8238 //منوعات أدبية//مقاالت أدبية//المحاضرات

 منوعات في األدب 

5223, 

5224, 

5234, 

5235, 

5236, 

6574, 

7783, 

7784, 

7828, 

8209, 

1065

9 

 منوعات في األدب العربي 
1397

5 

 //منوعات في األدب
6031, 

6032 

 7112 مهارات 

 7592 مهارات االتصال

 9365 مهارات اإلتصال اإلنساني //اللغة العربية

 //مهارات اإلستماع//الطفل
1141

5 

 6732 مهارات التفكير//طرق التعليم//اساليب التدريس

 4482 مهارات القراءة// تعليم القراءة 

 مهارات اللغة// الضعف
1469

8 

 6012 //مهارات لغوية//الرسم اإلمالئي//المسائل النحوية

 //مهالرة القراءة
1319

0 

 مهرجان المسرح//المسرح الجزائري
1029

2 

 مواضيع في اإلسالم

6979, 

8381, 

1004

5, 

1004

6 

 مواضيع في الدين 

5237, 

5238, 

5239, 

5240, 

1423

6, 



1423

7 

 8263 مواقف السيارات غير الشرعية, والية المدية

 //مواقف النفري
1128

7 

 موسوعة
1051

9 

 9387 // الفكرالنقدى// الفكر العربى // الفكر اإلسالمي // موسوعة

 6619 // موسوعة // اإللتزام التنظيمي // الرضا الوظيفي //ضغوط العمل //التدريب

 // موسوعة // الثقافة
1119

3 

 9389 // موسوعة // العلوم // العرب

 9390 // موسوعة // الفكر النقدي // الفكر العربي // الفكر اإلسالمي

 // موسوعة // اللغة العربية // المترادفات // األضداد // المعاني
1284

5 

المنكسرةموسوعة // جبران خليل جبران // األجنحة   // 38 

 42 // موسوعة // جبران خليل جبران // األرواح المتمردة

 37 // موسوعة // جبران خليل جبران // العواصف

 39 // موسوعة // جبران خليل جبران // المجنون

 44 // جبران خليل جبران // الموسيقى // عرائس المروج // موسوعة

آلهة األرضموسوعة // جبران خليل جبران //   // 36 

 43 // موسوعة // جبران خليل جبران // حديقة النبي // رمل و زبد

 47 // موسوعة // جبران خليل جبران // دمعة و ابتسامة

 40 // موسوعة // جبران خليل جبران // مريم الجدلية

 41 // موسوعة // جبران خليل جبران // يسوع ابن اإلنسان

خليل جبران //النبيموسوعة // جبران   // 50 

 46 // موسوعة // جبران خليل جبران// األمم و ذواتها

 45 // موسوعة // جبران خليل جبران// المواكب // البدائع و الطرائف

 //موسوعة // حقوق اإلنسان //التأمالت الفكرية
1447

4 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة // األدب // الشعر // الكتاب
1184

8 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة // األديب الصوفي
1184

9 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة // الحقبة الهجرية // ملحمة الهجرة
1185

2 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة // الطبيعة // األدب
1292

4 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة // جبران // األدب // مقابالت صحافية
1184

7 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة // مهرجانه // تكريمه
1185

0 



 // موسوعة // مخائيل نعيمة //التفكير الماورائي // القضاء و القدر
1292

3 

 // موسوعة // مخائيل نعيمة //العالمية
1185

1 

 9388 // موسوعة // مصطلحات العلوم // العرب

 // موسوعة // ميخائيل نعيمة // األدب
1184

6 

وسوعة : السلوك // الجماعاتم  // 6620 

 . موسوعة تناولت سبعين نظرية أدبية و نقدية
1041

4 

 موسوعة ثقافية

1111

6, 

1111

7, 

1119

4, 

1119

5 

 5104 موسوعة//الحكم//األمثال//آيات قرآنية//أحاديث نبوية//شعر//جوامع الكلم

 7268 //موسيقى//البحر الشعري//الكتابة العروضية

 موضوعات شعر 
1281

6 

 //موقف//األمير عبد القادر

1213

0, 

1213

3 

 7577 مؤلفات المنفلوطي 

 مؤلفات مي زيادة 
1078

3 

 8796 مي زيادة : سيرة 

 8783 ميثاق السلم والمصالحة, الصحافة المكتوبة

 //ميكيافيلي
1468

5 

الصبية// المروض و الثورنبوت الخفير// حمام األنف//أمانة// حكاية الباب// شهوة  // 6020 

 7176 نجيب محفوظ 

التراث اإلسالمي  -التراث العربي  -روايات  -نجيب محفوظ    
1118

2 

 5944 //نحو القرآن//ألفاظ القرآن 

 نحو النص// التحليل النصي//الجملة//النحو 
1205

0 

 4433 نحو النص//نقد المظرية//التراث العربي

 9185 نداءالمجهول// سلوى في مهب الريح// إحسان � // كل عام و انتم بخير 

 7309 ندوة فكرية 

 ندوة//النحو
1448

7 



 نزار قباني

1045

2, 

1374

5 

 5666 نزار قباني//قصائد//رسائل غزلية

حفصة بن نساءه // خديجة // الجويرية // زينب بنت خزيمة // ماريا القبطية // زينب بنت جحش // 
 عمر

1206

1 

 5844 نشأة المسرحية//أنواع المسرحية

 نشوء اللغة//النمو العقلي//اللغوي//فسبولوجية اللغة 
1221

5 

 نصوص
1147

6 

 5951 نصوص أبو زيد

 نصوص أدبية
7564, 

8009 

 نصوص شعرية

1014

2, 

1066

3 

 8197 //نصوص شعرية//األدب المغربي

شعرية//القصيدة الجاهليةنصوص   // 6834 

 8009 نصوص علمية

 نصوص مترجمة//األدباء الفرنسيين//القرن التاسع عشر//الجزائر 
1451

4 

 نصوص مسرحية

1474

0, 

1509

9 

 6255 الكتابة و االمالء //تدريس  //نصوص نثرية وشعرية

 5485 نصوص//الشعر الجاهلى//الشعر اإلسالمى//الشعر األموى

 //نصوص//وثائق//تاريخ الجزائر
1337

5 

 نصيات// الهرمنوطيقا// التفكيكية 
1115

0 

 8792 .مفهومه// خصائصه //LMD نظام

 5846 نظام التعليم//إدخال مشروع//خصائص//مراحل//نماذج//دور المشروع 

ير المناهج نظام التعليم//دور المتاحف//الخبرة اليابانية//األنشطة العلمية//التفكير العلمي//تطو  5845 

 8540 نظام المعلومات اإلدارية 

 نظام ل.م.د 
1490

0 

 نظرة فوكاياما للتاريخ // نهاية 
1315

2 

 /نظريات الترجمة
1130

0 



 8705 //نظريات تعلم اللغة

الفنون األدبية -نظرية النقد -نظرية األدب  4716 

األدبية//نصوصنظرية األدب//التطور في األدب//األنواع   
1377

5 

 نظرية األدب//النقد األدبي//التحليل األدبي
1000

1 

 نظرية األدب//قضايا النثر و الشعر//التخييل و الخيال
1455

0 

 6893 نظرية األدب//مفهوم النص//المقام األدبي

 نظرية الداللة// التخاطب
1257

3 

السيكولوجينظرية الذهن//نمو اللغة و الطفل//البحث   9047 

 نظرية الرومنسية//الغرب//األدب
1477

1 

 نظرية الشعر// اإللياذة
5715, 

5716 

البنيوية  -نظرية القص  4211 

 4725 * نظرية المعرفة// االعتماد// االبستمولوجيا التأملية

المصطلح القرطاجني -نظرية المعنى  7824 

 5718 //نظرية النقد

االدبي/الفن ووظيفته//العالقة بين الكتابةوالنص//السيمائيات//التناص//التناص عند نظرية//النص 
 الغرب//الحيز االدبي 

1411

8 

 5216 نظم الشيخ التليلي 

 نفح الطيب//األندلس
5199, 

5200 

 نفسية التلميذ 

1478

6, 

1478

7 

 4272 نقد

 نقد
1326

2 

 نقد ادبي
1014

9 

العربي//قراءات تحليليةنقد أدبي//السرد   9589 

 نقد الرواية
4561, 

9406 

 6250 نقد السرد

 9951 نقد الشعر

 6249 //نقد الشعر//نشاط اللغة//النحو و الشعر

 7451 نقد المركزيات 

 9535 نقد النص

 5998 //نقد بالغي

 8040 نقد و تحليل//فواتح القصائد//فواتح السور 



 9733 نقد و تفسير 

دراسة//رواية نجيب محفوظنقد و   9855 

 7244 نماذج من الناس// قصة تاريخية

 6128 نوابغ//الكالم

 نوادر
1080

8 

 6776 //نوادر جحا

 7204 نوادر//أساطير

 هجرة الكفاءات العلمية
1324

1 

فروخ//نقوال  هل يصبح التاريخ علم//الثورة العامية//ويليام سيبروك والعرب//سالمة عبيد//عمر 
 زيادة//اوراق من ذاكرة التاريخ 

1176

8 

 هنري السادس 
1146

5 

 واسيني األعرج 
1314

7 

 واسيني األعرج : تراجم
1030

2 

 8260 واقع المراة االعالمية في الجزائر

 7112 وحدات الحاسوب

 وحدة المعالجة
1479

4 

 وداعا أيها السالح// القصة 
1494

7 

للسالح//رواية وداعا   
1495

0 

 9973 ورقلة//كنوز سياحية

 وزير اإلعالم الجزائري، بشير رويس 
1058

1 

 7312 //وسائل اإلتصال و اللغة

 7768 /وسائل اإلتصال//اإلعالم

 وسائل االعالم
1146

3 

 وسائل االعالم, االنترنت 
1324

2 

 وسائل االعالم, الصحفي, االزمات
1232

7 

االعالم// الثقافة// الموضة//الشبابوسائل   8837 

 وسائل التدريس//طرق التعلم//اساليب التدريس//التعلم

1344

2, 

1344

3 

 5374 /وصف مخطوط//سيدي محمد المختار//كالم هللا

 8970 والدة بنت المستكفي: ترجمة لحياتها 



 والية المدية , السكن في قلب التنمية
1382

2 

المدية//االرث السياحي والثقافيوالية   4816 

 ومضات ؛ دروب الحياة 
1454

0 

 ياسمينة خضرا : تراجم 
1030

3 

 يحي فارس
1112

8 

 6281 يوغرطا : سيرة 
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Smith , jonathan 3712 

Snoussaoui, Hafidha 627 

SOKRI, Fatima 2445 

Solt, Bruno 644 

Sophie Gaillard 2522 

Sophie Le Ménahèze-Lefay 2730 

Sophie Moirand 1467 

Sophocle 3714 

Soriano, Jacinto 1538 

Sorlin, Pierre 818 

Sorlin, Sandrine 3715 

SOUALHI, A.E.K 3121 

Soualhi, Amina 3716 

Soualhi, Khadidja 628 

Souchon, Marc 3717 



SOUGH, Zaher 325, 2371, 3571 

SOUGH, Zahir 1998 

Soukhal, Rabah 3718 

Soulez , Bettina 3719 

Soulie,Dolly 3720 

Soulnier, sophie 3721 

Soumati, Amina 3722 

Sourdel, Dominique 3723 

Sourdel, Janine 3724 

Soutet, Olivier 2456, 3725, 3726 

Souyri, Pierre-François 3727 

Sperber, Jonathan 3728 

Spicher , anne 3729 

Spicher,Anne 3730 

Spina, Luigi 709 

Spinelli, elsa 3731 

Spolsky , Bernard 3732 

Sria , Ali 3733 

Stalloni, Yves 
107, 2511, 3734, 3735, 3736, 

3737, 3738 

Steeman, Stanislas-André 3739 

Stefano Magni 3361 

Steinbeck, John 3740, 3741, 3742, 3743 

Steinberg, Jean 3744 

Steinelen, D.A 316 

Steiner , George 3745 

Stendhal 
3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 

3751, 3752, 3753 

Stéphane Bikialo 2231 

Stéphane Saroléa 1084 

Stevenson, Robert L. 3754 

Stevenson, Robert Louis 3755, 3756 

Stevensson, Robert Louiss 3757 

Sthéphane, Pensnel 4007 

Stinnet, Norman R. 3758 

Stoker, Bram 3759 

Stordeur, Joseph 3760 

STOUTAH, Ratiba 634 

Stowe,, Harriet Beecher 3761 

Stoye, Héléne 3762 

Stromberg Peter G. 3763 



Strubel, Armand 3764 

Sue Starfield 3766 

Sue, Eugèn 3767 

Sue, Eugène 3768, 3769 

Suer, Paul 997 

Sueur, Jean-Jacques 3770 

Sultan, Patrick 3771 

summers, della 3772, 3773 

Susanne, Charles - Polet, Caroline 3774 

Suyin, Han 3775, 3776 

Suzuki,Elli 143 

Swaidan,Maya 3777 

Swan , Michael 3778, 3779 

Swift, Jonathan 3780, 3781 

Swiggers, Pierre 3782 

sylviane granger 3477 

Sylvianne rémi- giraud 3186 

Sylvie Luneau , Boris de Schloezer 3865 

Tabet, Emmanuelle 3783 

TADALA, Yasmine 3784 

Tadié, Jean-Yves 3785 

Tadj, Kaouthar 3786 

TADJEROUNI, Amina 3787 

Taggart , gilbert. 1060 

Tagmount, Azedine 3788 

Tahar Bekri 2228 

Tahar Djaout 1297 

Tahraoui, Hadjer 3789 

Tahraoui, Redha 3790 

Tahraoui,Yasmina 3791 

TAHRI, M'hamed 643 

Taib ben Abbas, Anissa 3792 

Taibi, Fella 3793 

TAIBI, Fouzia 3127 

Taibi, Mounir 3794 

TAIBI, Nesrine 3795 

TAIHI, Nassima 3796 

Takdenti, Amel 3797 

Taleb, Ahmed 3798 

Talhi, zhor 3799 

Tamba, Irène 3800 



TAMER, Abderrahmane 1302 

TAMER, Abderrahmane. 3801 

Tami, Zoubida 3802 

Tamine , Joelle gardes 3803 

Tamine, joelle gardes 3804, 3805, 3806 

Tamine,Joellle Gardes 3807 

Tannery, Claude 3808 

TAOUALIT, Achour 3809 

TAOUALIT, Aicha 2103 

Tapié, Victor L. 3810 

Tapiéro, Norbert 3811 

Tardieu, Claire 3812 

Tardif, Maurice 2576 

Tarpinian, Michel 1124 

TASSIST, Halla 3813 

Tassist, Sid Ahme 68 

TASSIST, Sid Ahmed 536, 2111 

Tatin-Gourier, Jean-Jacques 3814 

TAYANE, Hichem 3815 

Taylor, John R 3816 

TCHAKMAGHJI, Nassima 548 

TCHIKOU, Manel 1796 

Tebbal, Amel 871 

TEDJANI, Nesrine 2059 

Temmar, Fatiha 867 

TEMMAR, Hanane 3818 

Teresa Lino, Maria 3819 

Terfaya, Nassima 3820 

A term of university teachers of english 3821 

Termoul, Meriem 3822 

Terranova, Jacqueline lafont 1178 

Terrisse, André 3823 

Tertyre, Jean-Pierre 3423 

texte de P . Kupermen 933 

Thameri, Asmaà 3824 

THAUVIN-CHAPOT, Arielle. 2352 

Theodory, C 3825 

Thérenty, Marie-Eve 3826, 3827 

Thibaudet, Albert 3828, 3829 

Thibault, André 3830 

Thibaux, Jean-Michel 3831 



Thierry Laget 1671 

Thierry, Leguay 3832 

Thiry, Alain - Lellouche, Yves 3833 

Thiry, Claude 3834 

Thiry, Paul 3835 

Thoiron Philippe 250 

Thomas Jaberg, Peter Lang 2757 

Thomas Sperling 2131 

Thomas, Alain 2564 

Thomas, Hugh 3836, 3837 

Thomas, Yves 3838, 3839 

Thomasseau, Jean-Marie 3840 

Thomasset, Claude 952, 1741, 3919 

Thommen, E'velyne 351 

Thomson , Jean-max 3841 

Thorel-Cailleteau, Sylvie 3842 

Thumerel, Fabrice 3843, 3844, 3845 

Thurot, François 3846 

Thyrion, Francine 3847 

Tiano, André 3848 

Tibawi, A. L. 3849 

TIBRI, asmaa 177 

tiesserenc , fulcran 3850 

TIFOUR, Samira 3851 

Tilkin, Françoise 1311 

Tin, Louis-Georges 223 

Tinayre, Marcelle 3852 

Titane, souad 1919 

Titri, Fatiha 3853 

Tobbal, Selma 647, 2830 

Tocqueville, Alexis de 3854 

Toczeck Maarie-Christine 2263 

Toelle, Heidi 3855 

Tolstoi, Léon 
3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 

3861, 3862, 3863, 3864, 3865 

Tolston, Leon 3866 

Tomalin, Claire 3867 

Tomes , Arnaud 944 

Tomes, Arnaud 3868 

Tonyè, Alphonse. 3869 

TORCHI, Fattoum 3870 



Torterat, Frédéric 3871 

Tosi, Guy 2985 

Touat, Arbia Ratiba 3872 

Touati, François-Oliveer 3873 

TOUATI, Karima 3874 

Touchard, pierre - Aimé 2940 

Touchard, Yvonne 669 

Toudoire-Surlapierre, Frédérique 3875 

Touil, Yasmina 577 

TOUMACHE, Mebarka 3851 

Toumi, Hamida 869 

Tounsi, Sarah 132 

Tounsi, Youcef 3876 

Touratier, Christian 3877, 3878, 3879 

Touré, Mounir M 3880 

Touret , Michèle 3881 

Tournand, Jean-Claude 3882 

Tournie,r Isabelle 3499 

Tournier, Jean 3883, 3884 

Tournier, Nicole 3884 

Tourrel, Jean-Paul 1828 

Toursel ,, Nadine 3885 

Toursel, Nadine 3886, 3887, 3888, 3966 

Toussaint, bernard 3889 

Toynbee, Arnold J. 3890 

Trabelsi, Hechmi 3891 

Trabelsi, Mustapha 3892 

TRACH, Samira 3893 

trachi, samira 3894 

trad . Garcin de Tassy 276 

trad par : Magdeleine Paz 2846 

trad par Jules Mohl 1645 

Trad par Michel Seurat 2324 

Trad. Héléne claireau 2636 

Trad.Annie Mesritz 3761 

Trad.Sylvère monod 915 

Trahard, Pierre 676 

Traisnel, Christophe 3895 

Traverso, Véronique 3896 

Treps, Marie 3897 

Tréville , Marie-Claude 3898 



TRIKET, Mohamed 1980 

Tritter, Jean-Louis 3899, 3900 

Troncy, Christel 1909 

Tronson , Jean 3901 

Troubetskoy, Nikolas Sergueevitch 3902 

Trouilleux, François. 3903 

De Troyes, Chrétien 3904 

Truchet, Jacques 3471 

Trudgill, peter 3905 

Tryes, Chrétien ( de ) 3906 

Tse-Toung, Mao 3907 

Tsimbidy, Myriam 669 

Tsourli, Fatima 1927 

Tuaillon, Gaston 3908 

Tully, Andrew 3909 

Tunner, Erika 3910 

Turiel, Frédéric 3911 

TURKI, Hadda 3912 

TURQUI, brahim abbas 3913 

Tutin, Agnès. 1985 

Twain, Mark 3914, 3915, 3916 

Ubersfeld, Anne 3917, 3918 

Ubersfeld, Annie 2205 

Ueltschi, Karin 3919 

ULD BABA ALI, Imene 3920 

Ulysse , Jean 3921 

Umberto ,Eco 3922 

de unamuno , miguel 3923 

Université de Caen Basse-Normandie 2583 

Ur, Penny 2589, 3924 

Urbanik- Rizk, Annie 3925 

Urbanik-Rizk, Annie 3926, 3927, 3928 

V. Bocchino 2764 

V. Rottembourg 2778, 2780 

Vadé, Yves 3929 

Vaillant, Alain 3930, 3931, 3932, 3933 

Vaiss, Paul 3934 

Vaissière , jacqueline 3935 

Valentin , christian 3936 

Valentin, A. 3937 

Valentin,kal 3938 



Valérie aucouturier 1117 

Valèrie Gay-Aksoy 3166 

Valéry Debov 3313 

Valéry, Paul 3939 

Valette ,, Bernard 3940 

Valette Bernard 1595 

Valette, Bernard 3941, 3942, 3943 

Valière, Michel 3944 

Vallès, Jules* 3945 

Vallés, Jules 3946, 3947, 3948, 3949 

Vallespir, Mathilde 3950 

Vallet, Chantal 3951 

Vallet, odon 3952, 3953 

Valleur, marc 1146 

Van Moppès, Denise 2793 

Van Bever, Ad. 3954 

Van den avenne,Cécile 3955 

Van Der Meersch, Maxence 3956 

Van Deyck, Rika 3957 

Van Goethem, Kristel 3958 

Van Hooland, Michelle 3959 

Van Moppés, Denise 2792, 3181 

Vander Borght, Cécile 2288 

Vanessa Mercle 1487 

Vanhulle, Sabine 3960 

Vanséveren, Sylvie 1468 

Varende, Jean de la 3961 

Varga, Aron Kibédi 3962 

Vargas, Claude 1798 

Vasseur, Jean-Pierre 3964 

Vasseur, Marie- Thérése 3965 

Vassevière Jacques 3885 

Vassevière, Jacques 3886, 3887, 3888, 3966, 3967 

Vega y Vega, Jorge Juan 3968 

Velmezova, Ekaterina 3969 

Vercel, Roger 3970, 3971 

Vercors 3972 

Verdelhan-bourgade, michéle 3973 

Verdier, Lionel 3974 

Verdonk , Peter 3975 

Vergez, Raoul 3976, 3977 



Verhulst, Gilliane 3978 

Verlaine, Paul 3979, 3980, 3981, 3982 

Vernant, Denis 3983 

Verne, Jule 3984 

Verne, Jules 3985, 3986, 3987, 3988 

Vernes, Jules 3989 

Vernet, Marc 308 

Verschafell , Lieven 3990 

Véry, Pierre 3991 

Vet, Co 3016 

Viala, Alain 251 

Vialar, Paul 3992 

Viart, Dominique 3993, 3994 

Victor Viko 476 

Vidal, Dominique 1831, 3996 

Vidal-Naquet, Pierre 2180 

Viegas, Evelyne 819 

Viel, Michel 2586 

Viennot, Eliane 176 

Vigner, Gérard 3997 

Vigny, Alfred ( de ) 3998 

Villani, Jacqueline 3999 

de Villeneuve, Roselyne 3950 

Villon, François 4000, 4001, 4002 

Villoteau, René 3776 

Vinay, J.P - Darbelnet, J 4003 

Vincensini, Jean-Jacques 4004 

Vincent Bisson, Jean-Claude Brulé, Robert 

Escallier, ...et al. 
734 

Vincent Jolivet 710 

Vincent, Jean-Pierre 4005 

Violette Falo-Hanoun 3271 

Vion-Dury, Juliette 4006, 4007 

Virga 4008 

Vitray-Meyerovitch, Eva de 4009 

Viviane durand-guerrier 2007 

Vogel, Christina 351 

Voltaire 

4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 

4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 

4021, 4022 

Voltz, Nicole 3467, 3468 

Vulliard, Christine 2720, 4023 



Vulliemin, Berthe 912, 2600 

W. De Mulder , N. Flaux 188 

W. Skeat, Walter 4024 

Wa Thiong'o, Ngugi 4025 

Waciny, Larej 4026 

Wade Abdoulaye 3895 

Wagner ,Robert léon* 4027 

WAHIB, Imane 2903 

wahl, philippe 1096 

Walezak, Emille 4028 

Walker, Elaine - Elsworth, steve 4029 

Waller , sheila 4030 

Walter, Philippe 4031 

Warnant , léon 4032 

Warnant, Léon 4033 

Watt, W.Montgomery 4034 

Wehmeier, Sally - Horby, A.S 4035 

Weihmeir, Sally 2187 

Weinrich, Harald* 4036 

Weiviorka, Olivier 2895 

Well, Catherine 3534 

wells , jc 4037 

Wells, H.G 4038 

Wells, JC 4039 

wendy lee 3772, 3773 

Wepf, Reinhod 4040 

West,morris 4041 

Wieser, Dagmar 4042 

Wilde, Oscar 4043, 4044 

Wilhelm, Frank 4045 

Wilkinson, Robin 4046 

Willems, Dominique 4047, 4048 

Williams, Geoffrey 2590 

Williams, Tennessee 4049 

Wilmet , marc 4050 

Wilmet, Marc 
3957, 4047, 4051, 4052, 4053, 

4054 

Wilson-Biver, Susan 4055 

Winter, Guillaume 2558 

Winter, Michèle 1660 

Witte, Anne E. 4056 



Wolf, Lucien 268 

Wolfs, José-Luis 4057 

Wolkenstein, Julie 4058 

Wong,Lillian L C 4059 

La Wrence, T .E 4060 

Wright, Richard 4061, 4062 

Wurmser, André 4063 

Xavier ,Delestre 4064 

Xavier Mignot 472 

YAAGOB, Loudmia 840 

Yaagoub, LOUDMIA 1999 

Yaagoub, Ludmia 
235, 636, 801, 2052, 2372, 2491, 

4065, 4066, 4083, 4154 

Yacia, Sara 350 

Yacine Derraji 3313 

yaël freund 1747 

YAGOOB, Ludmia 2870 

YAGOUB, LEDMIA 314 

YAGOUB, Ludmia 1122 

YAHIA CHERIF, Rabia 4067 

YAHIA HELALI, Baya 3139, 3870, 4068, 4069 

YAHIA HELLALI, Baya 234 

YAHIA HILLALI, Baya 2152, 3508 

Yahia, Rachid Ali 4070 

YAHIAOUI, Amina 4071 

Yahiaoui, Baya 845 

YAHLALI, Fella 520 

Yaiche, Alain - Mettoudi, Chantal 4072 

YAKOUB 1121, 2309 

Yanoshevsky, Galia 4073 

YEDDOU, Lakhdar 3136 

YEKHLEF CHAOUCHE, Iman 4074 

Yotova, Rennie 4075 

Youcenar, Marguerite 4076 

Younsi, Samia 576 

YOUSFI, Fethia 4077 

YOUSFI, Nesrine 612 

Yousfi, Samia 4078 

Yule , George 4079, 4080 

Yuzuru Takasaki 2397 

Yvane, Jean 4081 



Yves Brayer 1871 

Yves Lévèque 2142 

Yves Thomas 3838 

Yvette Métral 3754 

ZAHI, Zineb 2487 

ZAHRAOUI, Safia 4082 

Zahraoui, saida 4083 

Zaitri, Achour 830, 2459, 2868 

Zakad, Abderrahmane 4084, 4085 

Zakharia, Katia 3855 

ZANOUN, Ibtissem 4086 

zanten , agnés van 4087 

ZAOUI, Aicha 4088 

Zaoui, Karima 3802 

Zaoui, Rabie 561 

ZAOUI, RACHID 560 

ZAOUIDI, Amel 4089 

Zaouidi, Azzeddine 4090 

Zaragoza, Georges 4091 

ZAROUTA, Sarra 4092 

ZEBIBAT, Karima 4093 

ZEBICHE, Atika 4094 

Zehnacker, Hubert 4095 

ZEHRAOUI, Katia 4096 

Zeinab lawaj 4026 

ZEKHMI, Nourddine 4097 

Zeldin, Theodore 4098 

Zellal, nacira 4099 

Zemirline, Hanifa 4100 

Zemirline, Nassima 2923 

Zemmour, David 4101, 4102 

ZENAINI, Zakia 4103 

ZENDJABIL, amina 2058 

Zéraffa, Michel 4104 

ZERGA, Bachira 4105 

ZERGA, Hamida 4106 

ZEROUAK, Karima 4107 

Zeroughui, Asmaa 2820 

ZEROUK 4090 

ZEROUK, Soulef 1996 

ZERROUATI, Hadjer 4108 



ZERROUK, Soulef 
117, 569, 648, 866, 892, 2355, 

3123, 4109 

ZERROUKI, Fatima 4110 

ZERROUKI, Hassina 4111 

ZERROUKI, Manel 846 

ZERROUKI, Yasmine 608 

Zerrouki, Zahia 707 

ZIANE, Khaled 4112 

ZIDI, Nawel 822 

Zimmerman, Barry J. 4113 

Zink, gaston 4114 

Zink, Michel 4115, 4116 

Ziraoui, Brahim 624 

Zirar, Aicha 4117 

Zirari, Nacera 4118 

ZIRARI, Sanaa 2012 

Zola, Emile 

4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 

4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 

4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 

4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 

4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 

4144, 4145, 4146, 4147, 4148 

Zoltàn , dornyei 4149 

Zouak, Fatima Zohra 4150 

Zoubir, Abdelhamid 4151, 4152 

ZOUBIRI, Bachira 4153 

Zouggar, Mouchira 4154 

Zoulikha, Remaissa 1437 

Zribi, Adnane - Elouedi, Zied 4155 

Zribi-Hertz Anne 2892 

Zufferey, Sandrine 4156 

Zussa, Gaelle 4157 

Zweig, Stefan 4158 

Zythum, Kondratiev 4159 

 14817 أ . بشير، حورية

 15070 أ, الشاذلي ، سعدودي 

 12991 أ, بولمعالي، نذير 

 14706 ,10874 ,9367 أ. السراج ، خالد 

 13327 أ. السراج خالد 

 11923 أ. السعيد تومي 

 13306 ,11779 ,9662 أ. الشاذلي سعدودي 

 9449 أ. العرابي ، مراد 



 أ. العربي ، حسين
8842, 9195, 9871, 10411, 10643, 

10765, 11631, 12662, 12977, 

13672 

 أ. العشمي ، عائشة 
8346, 10100, 11220, 13522, 

14843, 14869 

 13255 أ. العشمي، عائشة 

 10223 أ. النذير بولمعالي

 14746 أ. الهيصاك ، مختار

 8330 أ. الهيطاك ، مختار 

 13682 أ. بختي ، بشير 

 8775 أ. بخوش ، كمال 

 11431 ,10454 أ. برادي ، علي 

 أ. بشير ، حورية
9725, 9872, 11482, 11629, 

14789, 14907 

بلحنيش ، عبد الرحمانأ.   7863, 14889 

 13930 أ. بن أحمد فؤاد نورين

 14841 ,11227 أ. بن ربيعي ، فطيمة 

 10060 أ. بن ربيعي، فطيمة 

 14461 ,11074 ,10901 ,9351 أ. بن علية ، عبد السالم 

 13099 ,7814 أ. بوخنازر ، عبد القادر 

 أ. تومي ، سعيد 
6822, 9869, 9997, 10453, 11072, 

13218, 13648, 14190 

 13705 أ. خالدي ، هشام 

 11516 أ. خشاب ، الصادق 

 أ. دوالي ، بلخير 
8580, 9527, 9729, 10385, 11078, 

12601 

 10611 أ. زاوي عبد الرحمان 

 15127 أ. زكريا يوسف الرحماني 

 13794 ,13071 ,11703 أ. سرير ، محمد

 12890 ,12675 ,11205 ,8399 أ. سرير، محمد

 15095 ,14497 ,12976 أ. شرفي ، عبد الكريم

 14469 أ. شنوفي ، علي 

 9594 أ. عبابسي ، ميلود

 أ. عقال ، فاطمة الزهراء 
7864, 11241, 11691, 13524, 

14579 

 4634 أ. فاطمة الزهراء

 15288 ,12227 أ. فجر ، أحمد 

 7867 أ. فجر، أحمد 

 8995 أ. قوجيل ، جميلة

 11237 أ. قوري، الصديق

 15069 ,12266 ,9873 أ. كادي ، نورة

 10443 أ. كمال بخوش 



 8603 أ. محمد

 9147 ,8761 أ. محمد توامي 

 10499 ,8884 أ. محمد سرير 

 10457 أ. محمد صغير أحمد

 أ. محمد مداني
6938, 8505, 8854, 13096, 13414, 

14638, 15077, 15125 

 12940 أ. مدان ، حورية 

 12401 أ. مدان حورية 

 15253 ,8496 أ. مداني ، محمد

 11146 ,8961 أ. مداني محمد

 أ. مدني ، محمد 
8670, 9525, 9789, 10401, 10446, 

10493, 12800, 14147, 14624 

 8875 أ. مكي ، محمد 

 أ. ناهلية ، مسعود
6935, 11676, 13307, 13623, 

15259 

 13701 ,12968 ,9960 أ. نعمي ، محمد 

 4160 .أ. واكيم

 4161 أ.هندريك ، ويليام 

 6187 أبا الشيخ, محمد سالم

 4162 أبا زيد, صابر عبده

 4163 آبادى، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز

 4164 أبادي, الفيروز

 4165 اباه, أحمد سالم ولد 

 4166 إباون ، سعيد

 4167 ابتسام، العربي

العربيإبتسام،   11324 

 4169 ,4168 ابراش, إبراهيم

 4170 إبراقن، محمود

 9131 ابراهمي، أمال

 10901 آبراهيم ,لوصيف

 4171 ابراهيم ،بسلم عبد هللا

 4172 إبراهيم إبراهيم أحمد

 6088 ,6087 ,6086 ,6085 ابراهيم االبياري 

 4838 ,4296 ابراهيم األبياري 

الحفيظ شلبيابراهيم األبياري, عبد   4357, 4359, 6263, 6264 

 4173 ابراهيم الرحماني، سميرة 

 4926 ,4925 ابراهيم السعافين

 14957 ابراهيم الكيالني

 4174 ابراهيم بلهواري، المية 

 ابراهيم بن محمد طالي 
4748, 4749, 4752, 4753, 4754, 

4756, 4757, 4759, 4760, 4761, 

4762, 4763, 4764 



 5240 ,5239 ,5238 ,5237 إبراهيم بن مهية 

 13104 ,13103 ابراهيم حمادوا

 4175 إبراهيم خليل

 12663 إبراهيم خميس إبراهيم سالمة 

 4176 إبراهيم رماني

 6489 ,6488 ,6487 ,6486 ,6485 ابراهيم زكي خورشيد, , عبد الحميد يونس 

 6483 ابراهيم زكي خورشيد, عبد الحميد يونس 

 6484 إبراهيم زكي خورشيد, عبد الحميد يونس 

 7538 ,6401 ,6400 ,6399 ,6398 ابراهيم شمس الدين

 7123 إبراهيم شمس الدين

 10867 ,10866 ,10865 ,10864 إبراهيم صحراوي 

 5422 إبراهيم عبد الحافظ 

 4177 ابراهيم عبد السالم، سهى 

 4178 ابراهيم عبد الكريم، سهى

علي، إسماعيل إبراهيم   4179 

 11696 ابراهيم محمد

 6651 ابراهيم محمد أبو الفضل

 4181 ,4180 ابراهيم, ابراهيم عبد الرحمن 

 4183 ,4182 ابراهيم, إياد عبد المجيد 

 4184 ابراهيم, خليل

 12618 إبراهيم, داليا محمد

 9444 إبراهيم, ربود

 4187 ,4186 ,4185 ابراهيم, رجب عبد الجواد 

 4188 ابراهيم, رزان محمود

 4189 ابراهيم, سعد الدين 

 4191 ,4190 ابراهيم, صالح 

 4192 ابراهيم, طه أحمد 

 4194 ,4193 ابراهيم, عباس

 4197 ,4196 ,4195 ابراهيم, عبد العليم 

 4199 ,4198 ابراهيم, عبد هللا

 14481 إبراهيم, عبد هللا عبد الرزاق 

 4201 ,4200 ابراهيم, عبد هللا علي 

 4204 ,4203 ,4202 ابراهيم, مجدي ابراهيم محمد

 4205 ابراهيم, مجدي عزيز

 5176 ابراهيم, محمد شحاتة

 4206 إبراهيم, محمد عباس 

 4455 ابراهيم, محمد عبد الرزاق 

 4207 *ابراهيم, محمد محمد

 4208 ابراهيم, ميرينا 

 4212 ,4211 ,4210 ,4209 ابراهيم, نبيلة

 4213 ابراهيم, نوال مصطفى احمد



 4214 ابراهيم, هالل الوصيف 

 4215 إبراهيم، إياد عبد المجيد 

 4216 إبراهيم، خليل

 9046 إبراهيم، سامية

 4221 ,4220 ,4219 ,4218 ,4217 إبراهيم، عبد هللا

 4222 إبراهيم، عز الدين 

 9575 ,4223 إبراهيم، مجدي عزيز

 4224 إبراهيم، محمد محمد 

 4226 ,4225 ابراهيم،ابراهيم محمد

 4227 إبراهيم،أبو بكر محمد أحمد

 4229 ,4228 ابراهيم،محمد عبد الرزاق 

 4230 إبراهيم،محمد عبد الرزاق 

 4231 ابراهيمي ، سامية 

 10883 ابراهيمي بيومي مدكور 

 8864 إبراهيمي، حكيمة 

 4232 إبراهيمي، راضية 

 12333 إبراهيمي، سارة

 4233 إبراهيمي، سعدية

 4234 إبراهيمي، علي 

 9479 إبراهيمي، نعيمة

 11584 إبراهيمي، نوال

 4235 إبرهارت، إيزابيل

 4236 إبرهاردت، إيزابيل

 4237 إبرير, بشير 

 11683 إبرير، بشير 

 4238 ابريهوم، فاطمة 

 4239 ابن أحمد, الخليل 

 4241 ,4240 ابن ادريس, عمر خليفة 

 ابن اسماعيل, أبي الحسن علي 
4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 

4247, 4248, 4249 

 4250 ابن االثير, مجد الدين ابن السعادات المبارك بن محمد 

 4251 ابن االثير, مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد 

 4252 ابن األثير, نجم الدين أحمد بن اسماعيل

الفتوح محمود ابن الحسين, أبو   4253 

 4254 ابن الزيبان 

 4257 ,4256 ,4255 ابن السكيت

 10366 *ابن السكيت

 4239 ابن السكيت, الرازي 

 4258 ابن الشيخ, الحسين سفيان 

 4259 ابن العربي، محي الدين 

 4260 ابن الفارض 



 4261 ابن القاضي, عبد القادر بن محمد 

 4262 ابن القوطية

القوطية ، أبي بكر األندلسيابن   4263 

 4264 ابن المبارك, محمد بن عمر

 9053 ابن المقفع

 4266 ,4265 ابن المقفع, عبد هللا

 4269 ,4268 ,4267 ابن المقفع، عبد هللا

 4270 ابن تميم, علي

 4271 ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد

 4272 ابن جعفر, أبو الفرج قدامة

أبي الفتح عثمانابن جني,   4273, 4274, 4275, 4276, 4277 

 4278 ابن حزم, ابي محمد علي بن احمد

 4279 ابن حمودة, بوعالم

 4280 ابن خالوية, أبي عبد هللا الحسين 

 4281 ابن خالويه 

 4284 ,4283 ,4282 ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد 

 4286 ,4285 ابن خالويه, الحسين بن احمد 

 4287 ابن ربيعة, لبيد 

 4288 ابن زرقة, سعيد 

 4289 ابن زيدون

 4290 ابن سعد

 4291 ابن سليمان, بختة

 4292 ابن سينا, الرئيس أبي علي الحسين

 4293 ابن صالح, ابراهيم

 4294 ابن عاشور, محمد الطاهر 

 4295 ابن عاشور، محمد الطاهر 

 4296 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف

 4297 ابن عربشاه

 4298 ابن علو, األزرق 

 4299 ابن عمر, باعزيز

 4300 ابن عمر, بلملياني

 4301 ابن عيسى, ابي الحجاج يوسف بن سليمان

 4303 ,4302 ابن فايع, عبد الرحمن بن احمد بن محمد

 4304 ابن قنبر, أبي بشر عمر بن عثمان

 4306 ,4305 ابن قنبر, أبي بشر عمر بن عثمان

 4307 ابن قنبر, أبي بشر عمرو بن عثمان

 4308 ابن قينة, عمر

 4309 ابن كثير, أبي الفدا اسماعيل

 ابن كثير, الحافظ
4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 

4315 

 4320 ,4319 ,4318 ,4317 ,4316 ابن مالك, جمال الدين أبي عبد هللا



 7976 إبن منصور العبد هللا 

منظور ابن   

4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 

4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 

4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 

4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 

4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 

4346, 4347, 4348, 4349, 4350 

 4354 ,4353 ,4352 ,4351 ابن منظور, محمد بن مكرم 

 ابن هشام
4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 

4360, 4361 

 7479 ابن هشام األنصاري 

 4362 أبو أحمد, حامد

 8377 أبو إسحاق رضا الزواوي 

 6971 ,4364 ,4363 أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف 

 7786 أبو أسعد، أحمد

 7787 ,4365 أبو أسعد،أحمد

 4367 ,4366 أبو اشقير، عبد المهدي كايد 

صالح أبو إصبع،   4368 

 4369 أبو البصل, علي 

 4370 أبو الخشب، ابراهيم علي 

 أبو الخير, أحمد مصطفى
4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 

4376 

 4377 أبو الرب, محمد 

 4379 ,4378 أبو الرضا, سعد 

 4383 ,4382 ,4381 ,4380 أبو السعود, أبو السعود سالمة

 4384 أبو السعود, سالمة أبو السعود

 4386 ,4385 أبو السعود, صابر بكر 

 4387 أبو السميد،سهيلة

 4388 أبو الضبعات, زكريا اسماعيل 

 4389 أبو الضبعات, زكريا إسماعيل 

 4390 أبو الضبعات،زكريااسماعيل 

 7036 أبو العاصي, كامل علي 

 5629 ,4391 أبو العباس, محمد علي

 4395 ,4394 ,4393 ,4392 أبو العدوس, يوسف 

 4396 أبو العدوس، يوسف 

 4397 أبو العطا, مجدي محمد 

 11474 ,11473 ,10597 أبو العيد دودو

 9119 أبو العيد، دودو

 4398 أبو العينين بدران, بدران

 4399 أبو العينين, عمر أبو المعطي

 4401 ,4400 أبو العينين، خضر

 4352 أبو الفضل ابراهيم 



إبراهيم، محمدأبو الفضل   4402, 4403 

 13921 ,7986 ,5216 أبو القاسم سعد هللا

 4404 أبو المجد، أحمد

 4405 أبو المجد، أحمد السيد 

 14816 ,14408 أبو المعالي، نذير

 4410 ,4409 ,4408 ,4407 ,4406 أبو المكارم, علي 

 4413 ,4412 ,4411 أبو المكارم، علي 

 4415 ,4414 أبو النصر, عمر

 4416 أبو النصر, مدحت

 4418 ,4417 أبو النصر،مدحت

 4419 أبو الهجاء،عبد الرحيم عوض 

 4420 أبو الهيجاء, فؤاد حسن

 4421 أبو الهيجاء, فؤاد حسن حسين

 4422 أبو الهيجاء، خلدون

 4423 أبو الهيجاء،عمر 

 7087 ابو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي 

عليوش أبو بكر   5268 

 4424 أبو بكر، فوضيل 

 4425 أبو تاكي, سعود بن غازي

 4426 أبو تاكي, سعود غازي

 4427 أبو جاللة, صبحي حمدان 

 4428 أبو جناح, صاحب 

 4429 أبو حجلة، ليلى فؤاد 

 4430 أبو حسين, محمد صبحي 

 6179 أبو حلتم, نبيل 

 4431 أبو حلتم, نبيل خليل 

جاللأبو حمزة، عيد   14931 

 4432 أبو حويج، مروان

 4433 أبو خرمة،عمر

 4434 أبو خضير، ناصرالدين 

 4436 ,4435 أبو خليل, شوقي

 4437 أبو دلهوم, ممدوح 

 4438 أبو دنيا, عبد المنعم صبحي أبو شعيشع 

 4439 ابو ديب, كمال

 4440 أبو دية،عدنان أحمد 

 4442 ,4441 أبو ذياب, خليل ابراهيم

 4443 أبو ذياب، خليل ابراهيم

 4444 أبو رحاب, حسان

 11414 أبو رياش، حسين محمد 

 12549 أبو ريان، محمد علي

 6234 أبو ريش ، عالية القاسم 



 4445 ابو زالل, عصام الدين عبد السالم

 4449 ,4448 ,4447 ,4446 أبو زالل, عصام الدين عبد السالم

 4450 أبو زميرو, رنا 

زنيد، عثمان أبو   4451 

 4453 ,4452 أبو زيان،محمد على

 4482 أبو زيد, سامي 

 14264 ,4454 أبو زيد, سامي يوسف 

 4455 ابو زيد, عبد الباقي عبد المنعم

 أبو زيد, مدحت عبد الحميد 
4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 

4461 

 4466 ,4465 ,4464 ,4463 ,4462 أبو زيد, نصر حامد

زيد, نواري سعودي أبو   4467 

 4468 أبو زيد,مدحت عبد الحميد 

 7161 ,7160 أبو زيد، زيد موسى 

 4473 ,4472 ,4471 ,4470 ,4469 أبو زيد، سامي يوسف 

 4474 أبو زيد، عبد الباقي 

 4475 أبو زيد، نصر حامد

 4478 ,4477 ,4476 أبو زينة, فريد كامل 

 4479 أبو سالم, إيناس محمود عبد هللا

 6224 أبو سالم، أحمد رجب

 4480 أبو سعدة, محمد حسيني 

 4481 أبو سنة, كمال 

 4482 أبو سنينة، كامل

 4484 ,4483 أبو سنينه،محمد جمال 

 13954 أبو سيف, صالح محمد 

 4485 أبو سيف، ساندي سالم

 10058 أبو شبل, عبير السيد

 4489 ,4488 ,4487 ,4486 أبو شريخ, شاهر ذيب 

 12863 أبو شعيرة خالد محمد

 12865 أبو شعيرة،خالد محمد 

 4490 أبو شقرا, محي الدين يوسف

 4491 أبو شنب , جمال محمد 

 4495 ,4494 ,4493 ,4492 أبو شنب, جمال محمد 

 4496 أبو شندي, عصام حسين إسماعيل

 4497 أبو شوارب, محمد 

 4498 ابو شوارب, محمد مصطفى

محمد مصطفىأبو شوارب,   

4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 

4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 

5755, 5757 

 4510 ,4509 أبو صعيليك, محمد عبد هللا 

 4511 أبو صعيليك، سليمان عودة

 4512 أبو طقة ، محمد فرج 



 4513 أبو عابد،محمود محمد 

 4514 أبو عالم، رجاء محمود 

حمدي أبو علي, محمد بركات   4515, 4516, 4517, 4518 

 4519 أبو عواد , إبراهيم

 4520 أبو عواد، إبراهيم 

 4521 أبو عواد، وليد عبد الفتاح

 4522 أبو عواد،فريال محمد

 14765 أبو عوده, عوده

 4523 ابو عوض،سليم

 4524 ابو عياش ، صالح الدين 

 4525 ابو عياش، صالح الدين 

 4526 أبو عيطة، السيد

 4528 ,4527 ابو غربية, ايمان

 4529 أبو غريبة،سمية

 4530 أبو غنيمة،عادل يوسف

 4532 ,4531 أبو كريشة, طه مصطفى 

 4533 ابو لبن, زياد

 أبو لحية، نور الدين
4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 

4539 

 4541 ,4540 أبو ليل, امين

 4543 ,4542 أبو ليل, أمين

 4544 أبو مطر، أحمد 

 4545 ابو معال, عبد الفتاح 

 4546 أبو معال, عبد الفتاح 

 4547 أبو مغلي ، سميح 

 4551 ,4550 ,4549 ,4548 أبو مغلي, سميح

 أبو مغلي، سميح 
4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 

8416, 12597 

 4557 أبو موسى, محمد محمد 

 13142 أبو نصر، ادوار جميل

 13172 أبو نصر، جميل 

 4558 أبو نضال، نزيه

 4559 أبو نضال،نزيه

 13634 أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم 

 4560 أبو هيف, عبد هللا 

 4562 ,4561 أبو هيف، عبد هللا 

 4563 أبوالعدوس, يوسف 

 4565 ,4564 أبوالفضل إبراهيم، محمد

 14898 أبوالنجا محمد العمرى 

 4567 ,4566 أبوالهيجاء، إيهاب أحمد سليمان

 7249 أبوبكر، مصطفى محمود 



 4568 أبوجيب، سعدي 

 4569 ابوحسين,محمد رزق موسى

 4570 أبوحماد، زياد

 4571 أبوحميدة, ابراهيم 

 4572 أبوخضر, سعيد جبر 

 4573 أبودبسة,فداء حسين

 4574 ابودبسة، فداء حسين

 4575 أبوذياب, خليل إبراهيم

 4576 أبوزبيد، محمد أحمد سعيد 

 4577 أبوزيد, أيمن علي عبد اللطيف 

 10755 ابوزيد, سامي 

 4578 أبوزيد، سالم نادر

 4579 أبوزيد، سامي يوسف 

 4580 أبوزيد، عصام عبد المنصف

 4582 ,4581 أبوزيد، نواري سعودي 

 4584 ,4583 أبوسليمان،ناريمان علي

 4585 أبوسيد أحمد, محمد محمد أحمد

 4586 أبوسيف،ساندي سالم

 12864 أبوشعيرة، خالد أحمد

 4587 أبوشوارب, محمد مصطفى

 4588 أبوشوارب، محمد مصطفى 

 4589 أبوعودة، عودة

 4592 ,4591 ,4590 أبوعيد, عارف خليل 

 4593 أبوغربية، إيمان

 4594 أبوغربية،إيمان

 4595 أبولبن، جميلة

 4596 أبومغلي، سميح 

 4597 أبومغلي،سميح 

 4598 أبي الحجاج, يوسف بن سليمان بن عيسى

 4600 ,4599 أبي القاسم، أبي عبد هللا 

 11358 أبي بكر محمد بن القاسم األنباري

 4603 ,4602 ,4601 أبي بكر، محمد بن الحسن بن دريد

 7850 ,7849 ,7848 أبي سعيد السكري, عن ابن حبيب

الرحمن السلفي المتطبب أبي عبد هللا عزت عبد   8361 

 10361 أبي عبد هللا محمد بن العباس اليزيدي عن األصمعي

 4605 ,4604 أبي علي, الحسن بن أحمد عبد الغفار الفارسي

 4606 أبي نواس

 4607 اتحاد الكتاب الجزائريين

 4608 اتحاد الكتاب العرب

 4609 آتشي، حمزة

 8914 أجيرون



 إحسان عباس 
4907, 4908, 4923, 4925, 4926, 

4933, 4935, 4937, 4944, 10343, 

10355 

 10342 إحسان, عباس 

 4612 أحالم ,بن مليود

 4613 أحالم ، سعدودي 

 4614 أحالم ، فرجاني 

 4615 احالم, برادعي 

 4616 احالم,حمدي

 4617 أحمد ، صالح

 4618 أحمد ، لعويجي

 4619 أحمد ،بني حمد سالم

 أحمد الشنتاوي, ابراهيم زكي خورشيد
6482, 7080, 7081, 7082, 7083, 

7084 

 9927 أحمد العربي

 10980 ,10979 أحمد القبانجي

 4621 ,4620 أحمد المهدي عبد الحليم

 6244 أحمد الهواري, أنور أبو سويلم

 أحمد أمين
4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 

4627, 4628, 9642, 11238 

 7507 ,4667 أحمد أمين دالي

 4868 ,4866 أحمد أمين, علي الجارم 

 6301 أحمد بن ديمراد

 4629 أحمد بن كريسة، حورية

 4904 أحمد بن محمد الضبيب 

 4630 أحمد بنخود، نور الدين

 4631 أحمد جاد الكريم, عبد هللا 

 4632 أحمد جاسر، عبد هللا

 8706 أحمد حسان 

اسماعيل احمد حسن   6490 

 12917 أحمد حسن الزيات 

 6611 أحمد حسن بسج

 9356 أحمد حسين الطماوي

 8383 أحمد حيرش

 6584 أحمد خان 

 9649 احمد راتب اشرف

 4633 أحمد زبن، رانيا رمضان 

 13941 أحمد زلط

 9297 احمد سرير, صهيب 

 6814 ,6813 أحمد سليم غانم

 4634 أحمد صغير، وهيبة 

عبد السالم الطيبيأحمد   5088 



 9062 أحمد عبد العزيز

 4836 ,4835 أحمد عبد العليم البردوني 

 9918 أحمد عبد الكريم حمزة

 9598 أحمد عبد هللا فرهود

 10330 أحمد عبد المجيد الغزالي, أحمد ابراهيم زهوة

 4635 أحمد عطا عمر 

 5546 ,5120 ,4877 أحمد فريد المزيدي 

إدريس بلمليحأحمد قدور,   5658 

 7523 أحمد محمد شاكر 

 7717 أحمد محمد عطا

 10801 احمد محمد عوين

 12193 احمد محمد هريدي

 أحمد محمود المصري
4497, 4505, 4506, 4508, 5766, 

5768, 7958 

 12571 ,4636 أحمد مصطفى المراغي 

 10882 أحمد معراجي

 11888 أحمد منور 

 12957 أحمد مومن

 4637 احمد, حفيظة

 4641 ,4640 ,4639 ,4638 أحمد, سامي سليمان

 4642 أحمد, سمير عبد الوهاب

 4643 أحمد, سهير كامل 

 4645 ,4644 أحمد, شعبان الكومي 

 12495 أحمد, شمس الدين

 4646 أحمد, عبد الفتاح محمد

 5419 أحمد, محمد شاكر 

 4649 ,4648 ,4647 أحمد, محمد فتوح 

 4650 أحمد، توفيق 

 12160 أحمد، حسين علي 

 4651 احمد، سعد الدين 

 4652 أحمد، عرابي 

 4653 أحمد، محمد

 4654 أحمد، محمد جاد

 4655 أحمد، محمد مقروف 

 4656 احمد، نهلة شهاب 

 4657 ,4161 ,54 أحمد، نوزاد حسن 

 4658 أحمد،السيد أبو المجد 

 4659 أحمدي, عايدة

مهدي أحمدي, محمد   4660 

 4661 احميده, عميراوي 

 4662 أخذاري، بكاي 



 8104 آخرون 

 9059 ,9058 ,9057 ,9056 أخريف، المهدي

 8711 أدرغال ، أسماء

 9479 أدرغال، نوال 

 4666 إدريس ، سهيل

 10403 ادريس الخطاب

 10079 إدريس، زينة جابر

 4667 إدريس، محمد

 أدونيس 
4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 

4673, 4674, 4675, 4676, 4677 

 4678 آدي،فيلب 

 4897 أذرتاش ,أذزنوش

 4900 أذرتاش أذزنوش

 4679 آذرنوش, آذرتاش

 4680 أراق، سعيد

 4682 ,4681 آربر، آن 

 4683 أرزقي فراد ، د.محمد 

 4684 آرزقي فراد، محمد

 4685 أرزقي، ديداني 

 4686 أرسالن، شكيب

 4687 آرمسترونغ, كارين

 4688 أرمسترونغ، كارين

 14584 أرنست البروس, مارك بولوازو 

 4690 ,4689 ٌ◌إرنست، كارل 

 4691 آرون، بول

 4692 أريفيه، ميشال 

 4693 أزراج، عمر 

 4694 أزروال، حسن محمد علي 

 4695 أزغيدي, محمد لحسن 

 4687 أسامة إسبر

 5257 أسامة البحيري

 14889 اسامة, حمدوش

 4698 ,4697 ,4696 استيتية, سمير شريف 

 15097 أسد, طالل 

 4699 أسعد, وفاء محمد 

 4700 اسكندر ،فاطمة الزهراء 

 10299 اسكندر جرجي معصب 

 4701 إسكندر, نجيب 

 4702 اسكندر، إيمان

 4703 إسكندر، إيمان

 9773 اسكندر، بتول 



 9055 إسكندر، حبش 

 11131 اسكندر، سارة

 8850 اسكندر، نزيهة 

 4704 اسكندر، يوسف 

 4705 إسكندر، يوسف 

 4706 إسالم، عزمي 

 4707 اسماء ,عزيري

 4708 إسماعيل ، عالوي 

 4709 اسماعيل عايز، ايمان

 4710 إسماعيل علي، سعيد 

 4711 إسماعيل, حسن 

 4712 اسماعيل, زكريا

 11518 اسماعيل, سامح سعيد

 4713 اسماعيل, سيد علي 

 4714 اسماعيل, صالح حامد

 4719 ,4718 ,4717 ,4716 ,4715 اسماعيل, عز الدين 

 4720 اسماعيل, عزيز

 4721 اسماعيل, علي عبد ربه حسين

 4722 اسماعيل, محمد

 4723 اسماعيل, محمد حسن محمد حسن

 5233 إسماعيل, محمد حسن محمد حسن

القاسم البغدادي اسماعيل، أبي علي بن   4724 

 4725 إسماعيل، صالح

 4728 ,4727 ,4726 إسماعيل، طالب محمد

 4729 *اسماعيل، طالب محمد

 4730 اسماعيل، عز الدين 

 4732 ,4731 إسماعيل، عز الدين 

إسماعيل، فغيران أنق الحاج أمير الدين عالم شاه بن فغيران مود 
 الحاج

4733 

محمد حسنإسماعيل، محمد حسن   6363 

 4734 إسماعيل، محمود حسن

 4736 ,4735 اسماعيل، نوار محمد

 4737 إسيود البشير، صباح 

 4738 أشار, بيار

 4739 اشتيه، حفظي

 4740 اشتيوه، فوزي فايز 

 8381 اشراف عبد الرحمن دويب

 14465 ,7919 ,7252 إشراف عبد الرحمن دويب

 4747 أصفهاني ، محمد خافاني 

 أطفيش، أحمد بن يوسف 
4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 

4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 



4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 

4763, 4764 

 4739 اعالوي، نزيه

 4768 اعمر ستي, زهرة

 4769 أعمر ستي، خديجة 

 12326 اغظفنا محمد، مينتو 

 10927 أفنان، سعدالدين 

 12982 ,4770 إقبال، محمد

 4771 أقلمون، عبد السالم 

 4773 ,4772 أقيس، خالد 

 4774 أكبر, أحمد

 4775 إكزوبري، أنطوانت دوسانت 

 4776 إكزوبيري، أنطوان دي سانت 

 4777 إكزوبيري، أنطوان دي ساينت 

 12240 أكسيل, ليديا

 4778 آل اسماعيل، حازم رضوان 

 4779 آل سالم, طارق بن أنور 

سليمان هاديآل طعمة,   4780 

 4782 ,4781 آل عجين، علي بن إبراهيم بن سعود

 4783 ال مخيف ، زيد ثامر عبد الكاظم

 4784 آل ناصر الدين، أمين 

 4785 آل وادي، علي شناوة

 13750 ال.شنايدر، روبرت

 4786 اإلبراهيمي, محمد البشير 

 4787 األبشيهي، أبي الفتح 

 12955 األتاسي، جمال

 4788 اآلثاري, زين الدين شعبان بن محمد القرشي

 4903 األثري, محمد بهجة

 4790 األحمد, أحمد عيسى

 4791 األحمدي, موسى بن محمد بن الملياني

 4793 ,4792 األحمدي، تومي عياد 

 4794 األحمدي، غادة فيصل 

 األحمر، فيصل
4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 

4800, 4801, 13112 

 4802 * األحمر، فيصل

 4803 األخرس, موسى توفيق 

 4806 ,4805 ,4804 األخضر، ابن السائح 

 4807 األخضر، محمد

 4808 األدرع, الشريف

 األدرع، الشريف
4809, 4810, 4811, 4812, 10292, 

13424 

 4814 ,4813 اإلدريسي, الشريف



الحسيناألرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن   4817, 4818, 4819, 4820 

 4823 ,4822 ,4821 األزدي, أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 

 األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد

4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 

4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 

4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 

4839 

 4844 ,4843 ,4842 ,4841 ,4840 األزهري, خالد بن عبد هللا 

 4845 األزهري, زين الدين خالد بن عبد هللا

 4846 األزهري، خالد بن عبد هللا 

 األستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن 
4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 

4853, 4854, 4855, 4856 

 7265 ,7264 ,7263 ,7262 اإلستراباذي، رضى الدين محمد بن الحسن 

 12324 ,12323 اإلسترباذي النحوي، رضى الدين محمد بن الحسن 

 4858 ,4857 اإلسترباذي, أبي الفضائل ركن الدين الحسن 

 4859 األسد, ناصر الدين 

 4860 األسدي ، سعيد جاسم

 4861 االسدي, سامرفاضل 

 4863 ,4862 األسعد, عمر

 4864 األسعد، عمر

 10283 األسعد، نور 

 4865 اإلسفراييني, عصام

 10513 االسكندراني، محمد 

 4868 ,4867 ,4866 اإلسكندري, أحمد

 10366 ,4870 ,4869 األسمر, راجي

 4875 ,4874 ,4873 ,4872 ,4871 األسمر، راجي

 4876 اإلشبيلي, أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكالعي 

 4877 اإلشبيلي, علي بن محمد

 4878 اإلشبيلي، إبن عصفور

 4880 ,4879 األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل

 4881 االشعري, محمد 

 4882 األشقر, محمد أحمد 

 4884 ,4883 األشقر، عمر سليمان

 4885 األشنانداني، سعيد بن هارون

 4886 األشهب، خالد

 األصبهاني, عماد الدين

4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 

4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 

4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 

4903 

 4904 األصبهاني، أبي عبد هللا حمزة بن الحسن 

 األصفهاني، أبي الفرج

4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 

4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 

4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 

4920, 4921, 4922, 4923, 4924 



 األصفهاني،أبي الفرج

4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 

4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 

4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 

4940, 4941, 4942, 4943, 4944 

 4945 اإلصالحي، محمد أجمل أيوب

 4946 األصم، عمر الشيخ 

 4947 األصمعي, أبو سعيد عبد المالك بن قريب بن عبد الملك الباهلي 

 4948 األصمعي, أبي سعيد 

 4951 األعرج, واسيني 

 4952 االعرجي،علي عباس عليوي 

 4953 األعسم، باسم

 4954 األعشى

 4956 األعوج، زينب 

 4957 األفندى، سعيد بن أحمد

 4959 ,4958 األكشة, جمال مهدي محمود 

 4961 االلفي, اسامة

 4962 األلوسي, السيد محمود شكري 

 4963 اآللوسي، ثابت عبد الرزاق

 4964 اآللية إلفريقية للتقيم من قبل النظراء

 4965 اإلمام البخاري

 4966 اإلمام محمد صالح

 4967 اإلمام, وفقي السيد

 5417 ,4968 اإلمام،محمد صالح

 4970 ,4969 االمير, محمد أبو زيد 

 4971 األنباري, أبي البركات عبد الرحمن بن محمد 

 4972 األنباري, أبي بكر محمد بن القاسم

 4973 األنباري، محمد بن القاسم 

 8372 االندلسي ، ابن سيده المرسي

 األندلسي, ابن سيده المرسي
4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 

4248, 4249 

 4978 ,4977 ,4976 ,4975 ,4974 األندلسي, أبي حيان

الدين محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي, أبي عبد هللا جمال 
 الطائي

4979 

 4980 األندلسي, جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك

 4242 األندلسي,ابن سيده المرسي

 4982 ,4981 األندلسي، أبو حيان

 4983 األندلسي، أبوحيان

 4984 *األندلسي، أبي عبد هللا بن مالك

د ربه األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عب  
4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 

4990, 4991 

 4996 ,4995 ,4994 ,4993 ,4992 األنصاري, ابن هشام 



األنصاري, اإلمام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد إبن 
 هشام

4997, 4998, 4999 

 5001 ,5000 األنصاري, جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام

الدين هشام االنصاري, جمال   5002 

 5004 ,5003 األنصاري, فريد

 5006 ,5005 األنصاري, لعمر بن القاسم

 5007 األنصاري, محمد جابر 

 5008 األنصاري، جمال الدين 

 5009 اإلنطاكي، داوود

 5012 األهواني، أحمد فؤاد 

 5016 ,5015 ,5014 ,5013 األوراسي، هود بن محكم الهواري

 5017 األوراسي،هود بن محكم الهواري

 5256 األيوبي, ياسين

 5019 ,5018 البابطين، عبد العزيز سعود

 البابطين،عبد العزيز سعود

14311, 14312, 14313, 14314, 

14315, 14316, 14317, 14318, 

14319, 14320, 14321, 14322, 

14323, 14324, 14325, 14326, 

14327, 14328, 14329, 14330, 

14331, 14332 

 5022 ,5021 ,5020 البابلى، عدلى 

 5023 البادي, حصة 

 5025 ,5024 البازعي, سعد 

 5026 البازعي، سعد 

 5027 الباقولي األصبهاني, أبي الحسن علي بن الحسين 

 5028 الباهي, حسان 

 5029 الباوي، محمد محمود 

 5030 البجاري, يونس طركي سلوم 

 5032 ,5031 البجة, عبد الفتاح حسن

 5035 ,5034 ,5033 البحتري

 5036 البحراوي, سيد

 5039 ,5038 ,5037 البحراوي، السيد 

 البحراوي، سيد
4887, 5040, 5041, 5042, 5043, 

7920, 9361 

 5044 البخيت،عواد صياح المبارك

 5045 البدراني، عبد الستار عبد هللا

جواد حبيب البدراني، محمد   5046, 5047 

 5048 البدري, جمال 

 5049 البدري, جمال شاكر

 5050 البدري, طارق عبد الحميد 

 5051 البدري, نعيم سلمان غالي 

 5052 البدري، عبد العزيز



 5054 ,5053 البدوى،يوسف أحمد محمد

 5055 البدوي، آمنة

 5056 البديرات, سالم عبد 

القادر البرادعي، نبيل عبد   13529 

 5057 البراري،هزاع 

 7486 البرازي, مجد 

 5058 البرديسي, محمد زكريا 

 5059 البرغوثي ، بشير

 5060 البرغوثي،بشير

 5061 البرقعاوي ، جالل عزيز فرمان 

 5063 ,5062 البرقوقي, عبد الرحمن 

 5064 البرقوقي، عبد الرحمان 

 5065 البريثن, عبد العزيز عبد هللا

 5066 البريسم, قاسم

 5067 البريكي, فاطمة

 9069 البزاز، توفيق عزيز

 5068 البستاني, بطرس 

 10351 البستاني, كرم 

 البستاني، المعلم بطرس 
5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 

5074, 5075, 5076, 5077, 5078 

 5079 البستاني، انطوان مسعود 

 5080 البستاني، فؤاد إفرام 

 5081 البستاني،عبد هللا

 5082 البسيوني, محمد أبو المجد علي 

 5083 البشتاوي, يحي 

 5084 البشتاوي، يحي

 5085 البشتاوي، يحي سليم

 5086 البصري, أبو عبيدة معمر بن المثنى اليتمي 

 5087 البصري, أبي محمد القاسم 

 5088 البصري, ابي محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري 

 5092 ,5091 ,5090 ,5089 البصري, صدر الدين علي بن ابي الفرج

 5093 البطاشي, خليل بن ياسر

 5094 البطريق, عبد الحميد

 5095 البطش, محمد الوليد

 5098 ,5097 ,5096 البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن السيد

 5099 البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن محمد ابن السيد

 5100 البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن محمد إبن السيد

 5101 البطوش، تحسين ابراهيم 

 5102 البطوطي, ماهر

 5103 البطوي، بوعبد هللا البوعبدلي

 5104 البعلبكي، روحي



 13170 ,7999 البعلبكي، منير 

 5105 البغدادي, ابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 

بكر أحمد بن علي الخطيبالبغدادي, الحافظ أبي   5106 

 5107 البغدادي, عبد القادر بن عمر 

 البغدادي, عبد القادر بن عمر 
5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 

5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 

5118, 5119 

 5120 البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 

 5121 البغدادي، الخطيب 

 5122 البقاعي، شفيق

 4692 البقاعي، محمد خير محمود 

 5124 ,5123 البقري, أحمد ماهر

 5125 البكري ، حسين محيسن ختالن

 5126 البكري ، وليد

 5127 البكري, محمد توفيق 

 5128 البكري، حسين محيسن ختالن

 5129 البكري،صفية

 11585 البكور ، حسن فالح 

 13760 البكوش, الطيب 

الحسن علي بن سليمانالبكيلي, أبي   5130 

 11610 البالصي، أحمد 

 11501 البالصي، أحمد يوسف

 5132 البلخي, مقاتل بن سليمان

 5133 البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد 

 5135 ,5134 البلقطرى، خالد 

 5136 البنا، بان صالح

 5137 البنكي, محمد احمد 

 5138 البني, إحسان 

 5140 البهلول، عبد هللا

 البهنساوي, حسام 
5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 

5146, 5147, 5148, 5149, 9123 

 5150 البهنسي ، سعد الصديق

 5151 البهنسي, عفيف 

 5152 البهنسي، عفيف 

 7636 البهنسي، محمد صديق 

 5156 ,5155 ,5154 ,5153 البهي, محمد 

 5157 البواب, علي حسين 

 5158 البواب، فضل خضر 

 5159 البوشيخي, الشاهد

 5160 البوعمراني ,محمد الصالح 

 5161 البوني، الباهي

 5162 البوهي, فاروق شوقي



 5163 البياتي, سناء حميد 

 5165 ,5164 البياتي, ظاهر شوكت 

 12294 البياتي، سوسن

 9990 البياتي،عبد الجبار توفيق 

 5167 ,5166 البيالوي، حسن حسين

 5168 البيلى, عادل عباس

 5169 البيهقي, ابي بكر احمد بن الحسين بن علي 

 5171 ,5170 البيومي, محمد رجب

 5172 البيومي، محمد رجب 

 5174 ,5173 التباني، محمد العربي 

 5175 التبريزي, ابن الخطيب

 5176 التبريزي, أبي زكريا يحي بن علي

 5177 التبريزي, الخطيب 

 5178 التبريزي, محمد 

 5179 التركستاني, حبيب هللا بن محمد رحيم

 5180 ألتشولر، سيليا

 التطاوي, عبد هللا
5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 

5186, 5187, 5188 

 5190 ,5189 التطاوي، عبد هللا

 5192 التعليم العالي و البحث العلمي

 7240 ,7238 التقي, أحمد

عدنانالتكريتي   10968 

 5193 التل, وائل عبد الرحمن 

 5589 ,5095 ,4478 ,4477 التل، سعيد

 5195 ,5194 التل،وائل عبد الرحمن 

 5197 ,5196 التالوي, محمد نجيب 

 5198 التلمحرى , ديونسيوس 

 التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري
5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 

5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 

5209, 5210 

 5211 التلمساني، محمد ابن مرزوق 

 5215 ,5214 ,5213 ,5212 التليسي،خليفة محمد

 5216 التليلي، محمد

 5217 التميمي, أمل 

 4948 التميمي, صبيح 

 5219 ,5218 التميمي، صبيح 

 5220 التميمي،عواطف كنوش المصطفى

 5222 التنبكتي، ابي العباس احمد باب 

 5224 ,5223 التنوخي، القاضي 

 5225 التهالي, البشير

 5226 التهامى،حسين

 5227 التهامي ، حسين



 5228 التهامي العلمي، عبد الواحد 

 5229 التهامي، حسين

 5230 التواتي، عبد هللا

 5233 ,5232 التوحيدي, أبي حيان

 5236 ,5235 ,5234 التوحيدي، أبو حيان

حيانالتوحيدي، أبي   5237, 5238, 5239, 5240 

 5241 التوحيدي، البي حيان

 8690 التومي، كمال 

 5242 التومي، محمد 

 10373 التونجي محمد 

 التونجي, محمد 
4679, 5243, 5244, 5245, 5246, 

5247, 5248 

 5249 ألتونجي, محمد 

 5250 ألتونجي، محمد 

 5251 التونسي, رنا 

عبد المحسنالتويجري, عبد العزيز بن   5252, 5253 

 5254 التويجري،محمد بن عبد المحسن

 5255 التيتون، أمينة 

 5257 ,5256 الثعالبي, أبو منصور 

 5260 ,5259 ,5258 الثعالبي, أبي منصور 

 5261 الثعالبي, أبي منصور عبد الملك بن محمد

 5263 ,5262 الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف

 5264 الثعالبي، أبي منصور عبد الملك

 5265 الثعالبي، سيدي عبد الرحمان 

 الثعالبي، عبد الرحمان 
5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 

5271, 5272, 5273, 5274, 5275 

 5279 ,5278 ,5277 ,5276 الثعالبي، عبد الرحمن 

 5280 الثميني, ابراهيم بن عبد الرحمن

 5281 الجابري, محمد صالح 

 5282 الجابري, محمد عابد

 8277 الجابري، شكيب 

 5283 الجابري، علي حسين

 5284 الجابري، فوزية لعيوس غازي 

 5285 الجاحظ 

 5286 الجاحظ ، ابي عثمان عمرو بن بحر

 5287 الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر

 5288 الجاحظ, ابي عثمان عمرو بن بحر

بحرالجاحظ, أبي عثمان عمرو بن   
5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 

5294, 5295, 5296, 5297 

 5298 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 5299 الجادري، عدنان حسين 

 5302 ,5301 ,5300 الجارم, أحمد علي 



 الجارم, علي 
5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 

5308, 14254, 14255 

 5313 ,5312 ,5311 ,5310 ,5309 الجارم، علي 

 8707 الجامعي ، خالد 

 5315 ,5314 الجامي, نور الدين عبد الرحمن 

 5316 الجاويش, محمد إسماعيل

 5317 الجبالي، حمزة

 5318 الجبالي، نبيل موسى 

 6905 ,5319 الجبر, خالد عبد الرؤوف 

 5320 الجبوري, أحمد إسماعيل 

 5324 ,5323 ,5322 ,5321 الجبوري, عبد هللا

 الجبوري, كامل سليمان
5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 

5330 

 5331 الجبوري, محمد يحي سالم

 5332 الجبوري، توفيق إبراهيم 

 5333 الجبوري، جمعة حسين يوسف 

 5334 الجبوري، سامي شهاب أحمد 

 5335 الجبوري، عبد هللا

 5336 الجبوري، عبد هللا حسن 

 6271 الجبوري، عمران جاسم 

 5337 الجبوري، يحيى وهيب 

 5339 ,5338 الجبيلي، سجيع جميل 

 5341 ,5340 الجحاوي، محمد فرج

 8147 الجديدي، رشا 

 6053 ,6052 ,6048 الجراح نواف 

 5342 الجراح, محمود محمد 

 6083 ,5343 الجراح، نواف 

 5344 الجربي, محمد رمضان

 5345 الجرجانى، عبد القاهر 

بكر عبد القاهر بن محمدالجرجاني, أبو   5346 

 5347 الجرجاني, السيد الشريف علي بن محمد

 5348 الجرجاني, عبد القادر 

 5350 ,5349 الجرجاني, عبد القاهر 

 5352 ,5351 الجرجاني, عبد القاهر بن عبد الرحمن

 5353 الجرجاني, محمد بن على بن محمد

 5354 الجزابرة, شرح فاطمة محمود ظاهر

 5356 ,5355 الجزار, أحمد محمود 

 5358 ,5357 الجزار, محمد فكري 

 5359 الجزائري, أبو بكر جابر

 5361 ,5360 الجزائري, أبوبكر جابر

 5362 الجزائري, محمد سماعي



 الجزائري، عبد السالم بن عبد الرحمن
5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 

5368 

 5369 الجزائري، عمر بن قدور 

 5370 الجزائري، نور الدين عبد القادر البسكري

 5371 الجسماني, عبد العلي 

 5372 الجعافرة، ماجد ياسين

 5789 الجعفري, صالح 

 5373 الجعفري،ماهر إسماعيل

 5263 ,5262 الجكاني، حبيب التندوفي 

 5374 الجكنى ، محمد المختار بن بلعمش الموساوي

لعمش الموسانيالجكني ، محمد المختار بن   5375 

 5376 الجكني، ابن االعمش الموساني

 5377 الجلياني، عبد المنعم بن عمر بن حسان

 5378 الجليل, محمد بدري عبد 

 5379 الجليند, محمد السيد

 5380 الجمال، أحمد محمد إسماعيل أحمد

 5381 الجمال، محمد حسين

 5382 الجمالي، محمد فاضل 

الرزاق الجمايعي، عبد   8248 

 5383 الجمحي, محمد بن سالم

 5384 الجمحي, محمد شاكر

 5385 الجمحي، محمد بن سالم

 5386 الجمعي,مريم محمد جاسم 

 5387 الجمعية الثقافية الجاحظية 

 5388 الجمعية العربية للبحوث االقتصادية

 5389 الجمل, إيمان

 5390 الجمل, بسام

 5391 الجمل, شوقي 

 6179 الجمل, نظمي

 5393 ,5392 الجمل، أحمد محمد عبد العظيم

 5394 الجمل، أمل 

 7090 ,5395 الجمل، محمد جهاد

 5396 الجمل،إيمان 

 5397 الجميل, سيار

 5398 الجميلي, محسن عبد فرحان صالح

 5399 الجنابى،قيس كاظم 

 5400 الجنابي, يونس عبد مرزوك 

الزهرة الجنابي، سيروان عبد   5401, 5402 

 5403 الجنابي، عبد الكريم إبراهيم دوحان

 5404 الجنابي، قيس حاتم هاني 

 5405 الجنابي، محمود شاكر 



 5406 الجندي, علي 

 5407 الجندي، إكرام حمودة 

 5408 الجهني, فايز

 5409 الجوابرة, فاطمة محمود

 5410 الجوابرة، علي سليمان 

الستار الجوادي, أحمد عبد   5411 

 5412 رائد راكان قاسم  , الجوارى

 5415 ,5414 ,5413 الجواري, أحمد عبد الستار 

 5416 الجواري، احمد عبد الستار 

 5417 الجوالدة،فؤاد عيد 

 5418 الجوالده،فؤاد عيد 

 5419 الجواليقي, أبي منصور

 14339 الجوزو، مصطفى

 5421 ,5420 الجوزية, ابن قيم 

محمد الصالح ألجون،   52 

 5423 ,5422 الجوهري, محمد

 5424 الجوهري, محمد محمود 

 12433 ,5426 ,5425 الجوهري، اسماعيل بن حماد 

 5430 ,5429 ,5428 ,5427 الجوهري، إسماعيل بن حماد 

 5431 الجويدي، محمد صالح

 5432 الجويدي، مهدي صالح

 الجويني, مصطفى الصاوي
5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 

5438, 5439 

 4588 الجويني، مصطفى الصاوي

 5440 الجيار, مدحت

 5445 ,5444 ,5443 ,5442 ,5441 الجياش، عبد الحميد 

 12467 الجيش،يوسف ابراهيم

 5446 الجيالني, ابراهيم بدوي

 11088 ,11087 ,5449 ,5448 ,5447 الجيالني، حسان

 6957 الجيالني، عبد اللطيف 

 5450 الجيالني،حسان

 5451 الجيالني،ضيف

 5452 الحاتمي، االء علي عبود 

 5453 الحاج أحمد، سالم 

 5454 الحاج أحمد، علي قاسم 

 13919 الحاج بن عال 

 5455 الحاج حسن، حسين 

 5458 ,5457 ,5456 الحاج صالح، عبد الرحمان 

 5460 ,5459 الحاج صالح، عبد الرحمن 

 4668 الحاج, أنسي

 5461 الحاج, وليد ابراهيم



 5462 الحاج، نصار 

 5463 الحارون،شيماء حمودة 

 5464 الحافظ, منير

 5465 الحامدي, إبراهيم بن الحسين 

 5466 الحايك، أودين سلوم 

 5467 الحبار، أمين لقمان

 5468 الحبار، لقمان أمين

 5469 الحباس، محمد

 5470 الحباشة ، صابر 

 8248 ,5473 ,5472 ,5471 الحباشة، صابر 

 5474 الحباشة، صابر محمود

 5475 الحبسية،رضية بن سليمان بن ناصر

 14659 الحبيب السائح

 9193 ,6809 ,5476 الحتي, حنا نصر

 5477 الحجاوي, عارف احمد 

 5478 الحجوي, حسن أحمد 

 5479 الحجيالن، ناصر 

 5480 الحداد, عباس يوسف

 5481 الحداد, فيصل مفتاح

 5482 الحداد, محمد حمزة إسماعيل 

 5483 الحداوي، الطائع

 5484 الحدباوي، العلمي 

 5485 الحديثى،بهجت عبد الغفور 

 5486 الحديثي, بهجت عبد الغفور 

 5488 ,5487 الحديثي, خديجة 

 5489 الحديثي, طالل سالم 

 5490 الحديثي، خديجة 

سالم الحديثي، طالل   5491 

 5492 الحديدي, إيناس

 5493 الحديدي, عبد الطيف محمد السيد

 5494 الحديدي, عبد اللطيف محمد السيد

 5688 ,5686 الحديدي, منىصبحي

 5495 الحديدي، محمد هاشم 

 5496 الحديدي،منى

 5497 الحذيري، أحمد 

 5499 ,5498 الحر, عبد المجيد

 5500 الحراق، محمد شداد 

 5501 الحربي, فرحان بدري 

 5502 الحربي, محمد خليل مراد

 5503 الحربي،قاسم بن عائل 

 5504 الحرز, محمد



 5505 الحري، عبد النبي

 5506 الحريري 

 5507 الحريري, رافدة

 5509 ,5508 الحريري، أبو محمد القاسم

 5510 الحريري، بلقيس

 5510 الحريري، رافدة

 الحريري،رافدة
4230, 5511, 5512, 5513, 5514, 

5515 

 5516 الحريري،رافدة عمر 

 5520 ,5519 ,5518 ,5517 الحزيمي, سعود بن عبد هللا

 5521 الحسامي، عبد الحميد 

 5523 ,5522 الحسن, إحسان محمد

 5524 الحسن, شاهر 

 5526 ,5525 الحسن, عيسى 

 7283 الحسن، جمعة 

المنعم القاسميالحسني ، عبد   5527 

 5528 الحسني الجزائري، بن محي الدين

 5529 الحسني, محمد الهادي

 5530 الحسني, محمد بن علوي المالكي 

 5531 الحسني، سامية الدريدي 

 5533 ,5532 الحسون, خليل بنيان

 5534 الحسيب، عبد المجيد

 5536 ,5535 الحسين, قصي 

 5538 ,5537 الحسين، قصي 

 5540 ,5539 الحسينى،هويدا محمد 

 5545 ,5544 ,5543 ,5542 ,5541 الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي 

 5546 الحسيني, محمد رشيد رضا

 5547 الحسيني، أبوالنصر مبشر الطرازي

 5548 الحسيني، علي 

 5549 الحسيني، معز الدين محمد المهدي

 6232 الحشكي, يوسف

يوسفالحشكي،   6996 

 5550 الحصري، ساطع 

 5551 الحصناوي، سامي

 5553 ,5552 الحصني, إياد 

 14625 الحضري،جمال 

 5554 الحطاب، عبد الهادي خضير

 10776 الحفار، نبيل

 5557 ,5556 ,5555 الحفناوي, محمد ابراهيم 

 5559 ,5558 الحفيد التلمساني أبو عبد هللا محمد بن مرزوق

 5560 الحكماوي، جالل



 5561 الحكمي، يحي بن محمد 

 5566 ,5565 ,5564 ,5563 ,5562 الحكيم, توفيق 

 5571 ,5570 ,5569 ,5568 ,5567 الحكيم، توفيق 

 5572 الحالق،علي سامي 

 5573 الحلبي, محمد خير طعمه 

 5574 الحلبي، أبي محمد عبد هللا بن سعيد بن سنان الخفاجي

منصورالحلو,   5575 

 5576 الحلوي، عبد العزيز

 5579 ,5578 ,5577 الحليبي, محمود بن سعود بن عبد العزيز

 5580 الحمامصى,مروة مرتضى 

 5581 الحمامي، عالء حسين

 5582 الحمامي، علي 

 5583 الحمد, تركي

 5584 الحمد, علي توفيق

 5585 الحمد، غانم قدوري 

 5586 الحمداني ، موفق

 5588 ,5587 الحمداني, خديجة 

 5590 ,5589 الحمداني, موفق

 5591 الحمداني,علي عبد الحسين 

 5592 الحمداني، خديجة زبار 

 5593 الحمراني, إنتصار جواد 

 5594 الحمزاوي, عالء اسماعيل 

 5595 الحمزاوي, محمد رشاد

 5596 الحمزة، بشير 

 5598 ,5597 الحمالوي, أحمد

 5600 ,5599 الحمالوي, أحمد بن محمد بن أحمد

 8656 الحمو, أحمد

 5601 الحمود، هاني

 5606 ,5605 ,5604 ,5603 ,5602 الحموز, محمد عواد

 5609 ,5608 ,5607 الحموز، عبد الفتاح

 5610 الحموز، عبد الفتاح أحمد

 5611 الحموز، محمد عواد

 الحموي، ابن حجة 
5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 

5617, 5618 

 5620 ,5619 الحميري, عبد الواسع 

 5622 ,5621 الحميري, عبد الواسع أحمد 

 5624 ,5623 الحميري، عبد الواسع 

 5625 الحنبلي, مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي

 5626 الحنصالي, سعيد

الجرجاني الحنفي, السيد الشريف ابي الحسن علي الحسيني   5627 

 5628 الحنفي, السيد الشريف علي 



 5629 الحنفي, السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني

 5630 الحنيطي, صالح 

 الحوار، نوال 
5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 

5636, 5637 

 11882 الحوامدة, محمد فؤاد

 5639 ,5638 الحوامدة، رحاب شاهر محمد

 9373 الحوراني، يوسف

 5641 ,5640 الحوسني, عبد الحي بن علي سيد احمد

 5642 الحوضي, أحمد محمد 

 10805 ,5643 الحوفي, أحمد محمد

 5644 الحولي، فيصل حسان 

 5645 الحيادرة, مصطفى طاهر أحمد

 5647 ,5646 الحياري, معاذ جميل

 5648 الحيالي, معن توفيق دحام

بردان الحياني، صبري   5649 

 5650 الحياني، محمود خليف 

 5651 الحيلة, محمد محمود

 5653 ,5652 الحيلة، محمد محمود

 5655 ,5654 الحيلة،محمد محمود

 5656 الخاتوني، موفق قاسم خلف

 5657 الخازمي، محمد الصادق 

 5658 الخاطر, مبارك

 5659 الخالدي, عبد هللا

 5661 ,5660 الخالدي, كريم حسين 

 5665 ,5664 ,5663 ,5662 الخالدي, كريم حسين ناصح 

 5666 الخالدي, نوال 

 5667 الخالدي، عطا هللا فؤاد 

 5669 ,5668 الخباص, جمعة عوض

 5670 الخراشي, ناهد عبد العال 

 5671 الخراشي، ناهد 

 5672 الخراط, إدوار 

 5673 الخرفي، صالح 

محمد بن ابراهيم الخركوشي, النيسابوري عبد الملك بن   5674 

 13348 الخريسات ، سمير عبد سالم

 5675 الخريسات،سمير عبد سالم

 11674 الخريسات،سمير عبدسالم

 5676 الخريشة, عيد 

 5677 الخزاعلة، محمد و آخرون 

 6233 الخزاعلة،محمد سلمان فياض 

 5678 الخزاعلة،وصفي محمد فرحان 

الصاحبالخزاعي، عبد السادة عبد   5679 



 5680 الخزامى،عبد الحكم 

 6101 الخزندار،نائلة نجيب

 5681 الخشن, الشيخ حسين

 5682 الخضور, صادق عيسى

 5683 الخطاط, خالد محمد المصري 

 11456 الخطبا، فوزي 

 13527 ,5684 الخطيب, أحمد شفيق 

 5685 الخطيب, جمال

 5689 ,5688 ,5687 ,5686 الخطيب, جمال محمد 

 5690 الخطيب, خليل

 5691 الخطيب, طاهر يوسف 

 5692 الخطيب, عبد الطيف محمد

 الخطيب, عبد اللطيف
5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 

5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 

5703 

 5704 الخطيب, علي أحمد 

 5707 ,5706 ,5705 الخطيب, محمد كامل

 5708 الخطيب، أحمد

 5709 ,5496 الخطيب، جمال

 5710 الخطيب، عبد القادر هيثم

 5711 الخطيب، عبد اللطيف

 5712 الخطيب، عماد علي 

 5713 الخطيب، عماد علي سليم 

 5714 الخطيب، محمد أحمد 

 الخطيب، محمد كامل
5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 

5720 

 5721 الخطيب،إبراهيم

 5728 ,5722 الخطيب،أحمد

 5723 الخطيب،أمل إبراهيم

 5724 الخطيب،جمال

 5726 ,5725 الخطيب،جمال محمد 

 5727 الخطيب،جمال محمد سعيد

 5728 الخطيب،رداح

 5729 الخفاجي, محمد عبد المنعم

 5730 الخفاجي, نافع الجوهري 

 5731 الخفاجي، عامر عمران 

 11468 ,11405 الخفاجي، عبد الرزاق محسن 

 5732 الخفاف،ايمان عباس

 12475 الخالدي، عبد القادر 

 5733 الخاليلة, محمد خليل 

 12157 الخليل سيد احمد, الزينة 

 5734 الخليل، سحر سليمان 



 5735 الخليلي,زهير توفيق

 5737 ,5736 الخمليشي،حورية

 5738 الخميسي، موسى 

 5740 ,5739 الخنيزي, أبو الحسن 

إنعامالخواجا، صادق   5741 

 الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا 
5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 

5747 

 5748 الخوالدة, محمد محمود

 5749 الخوام, رياض بن حسن 

 5750 الخوري, توما جورج 

 5751 الخوري،توما جورج 

 5752 الخولي, محمد علي 

 5753 الخولي، البهى

 5754 الخويسك،زين كامل

 الخويسكي, زين كامل 

5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 

5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 

5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 

5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 

5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 

5780, 5781 

 5784 ,5783 ,5782 الخويسكي، زين كامل 

 5785 الخويلدي, زهير 

 5786 الخياط، ماجد

 5787 الخياط، ماجد محمد

 5788 الخياط،ماجد محمد

 5789 الخيام, عمر 

 5790 الخير, هاني

 الخير، هاني
5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 

5796 

 5797 الخير،هاني

 5798 الخيري، سيرين مدحت

 5799 الداديسي، الكبير

 5800 الدالي, الهادي المبروك

لوباني الداموني، حسين علي   5801 

 5802 الداني, أبي عمرو عثمان بن سعيد

 5803 الداهري،صالح حسن أحمد 

 5804 الداهي، محمد 

 5805 الداوودي،زهدي 

 5807 ,5806 الداية, محمد رضوان 

 5808 الدباس، صادق يوسف

 5809 الدبوبي، عبد هللا

 5810 الدجاني, عدنان يوسف 



 5811 الدجاني, محمد سليمان

 5812 الدجداح، أنطوان

 5817 ,5816 ,5815 ,5814 ,5813 الدحداح, أنطوان 

 5818 الدحداح، ابو فارس

 الدحداح، أبو فارس
5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 

5824 

 5825 الدحداح، أنطوان

 13029 الدحداح، رشيد 

 5826 الدحيات،عيد 

 5827 الدخيلي,حسين علي 

الحسين الدخيلي، حسين عبد   5828 

 5829 الدخيلي، حسين علي 

 5831 ,5830 الددو، عمار 

 5833 الدراسية,محمد عبد هللا 

 5834 الدراويش, عبد الفتاح محمد حسين

 12215 الدراويش، حسين 

 5150 الدرايسة ، محمد عبد هللا 

 12214 ,7636 الدرايسة، محمد عبد هللا 

 5835 الدرة, ضرغام 

 5836 الدرة، عادل حريز 

 5837 الدردير, عبد المنعم أحمد

 12955 الدروبي, سامي

 5838 الدروبي، سمير

 5839 الدريدي, سامية 

 5840 الدريدي، سامية 

 5841 الدسوقى،محمد السيد أحمد 

 5842 الدسوقي, ابراهيم 

 5843 الدسوقي, عبد العزيز

 5844 الدسوقي, عمر 

 5845 الدسوقي, عيد أبو المعاطي 

 5846 الدسوقي, عيد أبوالمعاطي 

 5847 الدسوقي, محمد

 5849 ,5848 الدسوقي, محمد السيد أحمد 

 5850 الدسوقي, محمد كمال

 12475 ,7039 الدسوقي، عمر 

 5853 ,5852 ,5851 الدسوقي، محمد 

 5854 الدسوقي،سماح محمد

 9162 ,9159 ,5856 ,5855 الدسوقي،عيد أبو المعاطي

 5858 الدعيلج, إبراهيم بن عبد العزيز 

 5859 الدغيشي, حمود 

 5860 الدقاق, عمر 



 5861 الدقس، فؤاد حمدو

 5862 الدالبيح, محمد فضل

 5863 الدلجي, اإلمام أحمد بن علي 

 5864 الدليمي, حميد جاعد محسن 

 5868 ,5867 ,5866 ,5865 الدليمي, طه علي حسين 

نجم الدليمي, كامل محمود   5867, 5869 

 5870 الدليمي، رياص عبود غوار 

 5871 الدليمي، رياض عبود غوار 

 5872 الدليمي، عبد الرزاق محمد

 5873 الدليمي،طه علي حسين 

 5874 الدمرداش، صبري 

الدمشقي ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 البصروي 

5875 

النوويالدمشقي، أبي زكريا يحيى بن شرف   5876 

الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 البصروي 

5877, 5878, 5879, 5880 

الدمشقي،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 البصروي 

5881 

 5882 الدمياطي، محمد بن محمد البديري

 5883 الدناع, محمد خليفة

 5884 الدهشان، جمال على 

 5885 الدهشان،جمال علي 

 5886 الدهشي،محمد بن عامر 

 5887 الدهماني، تركي بن الحسن 

 5888 الدهون، إبراهيم مصطفى محمد

 5889 الدوري, إسراء عريبي

 5890 الدوري، إسراء عريبي

 5891 الدوسري, أحمد 

 5892 الدويرى, زايد نواف 

 10332 الدويهي, خليل

 10329 الدويهي، خليل

 5896 ,5895 ,5894 ,5893 الديداوي, محمد

 5897 الديسي، عبد الكريم 

 10266 ,5899 ,5898 الديسي، محمد بن عبد الرحمان 

 5900 الديلمي، عبد الرزاق محمد

 5901 الديلمي، فاطمة الزهراء 

 5902 الدينوري, ابي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة 

مسلم بن قتيبة الدينوري, أبي محمد عبد هللا بن   5903, 5904 

 5905 الدينوري, أبي محمد عبد هللا بن مسلمابن قتيبة

 8752 الذنيبات, محمد محمود 

 5906 الذهبة، محمد أمين



 الذهبي, أبي عبد هللا 

5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 

5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 

5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 

5922 

 5923 الذهبي، الحافظ أبي عبد هللا

 5924 الذهبي، شمس الدين 

 5925 الذيب، محمد

 5926 الذييب، سليمان بن عبد الرحمن بن محمد

 9799 الراجحي ، شرف الدين 

 9799 الراجحي ، عبده

 5927 الراجحي, زكية عبد السالم 

 5928 الراجحي, شرف الدين 

 5932 ,5931 ,5930 ,5929 الراجحي, شرف الدين علي 

 الراجحي, عبده
5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 

5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 

8082 

 5943 الراجحي، عبده

 5944 الراجحي، فاطمة راشد 

 5945 الرازي, أبي عبد هللا بن أبي بكر

 5946 الرازي, فخر الدين 

 5947 الرازي, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

 5948 الرازي، أبو علي أحمد 

 5949 الرازي، محمد بن أبي بكر

 5950 الراسخ ،سوزان 

 5951 الراشدي، عامر جميل شامي

 7089 الراشدي، محمد ذنون 

 5953 ,5952 الراضوي, نائلة السليني

 5955 ,5954 الرافعي, مصطفى 

 الرافعي, مصطفى صادق 
5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 

5961, 5962, 5963 

 الرافعي، مصطفى صادق 
5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 

5969 

 5970 الرافيعي، مصطفى صادق 

 5972 ,5971 الراميني, فواز بن فتح هللا

 5973 الراميني، فواز بن فتح هللا

 9366 الراميني، فواز فتح هللا

 11262 ,11261 الراميني،فواز فتح اللة 

 10991 الراميني،محمد محمود

 5975 ,5974 الراوي, عمر احمد 

 5977 ,5976 الربابعة, هارون محمد بدر الدين 

 5979 ,5978 الرباعي, ربى عبد القادر 

 5981 ,5980 الرباعي, عبد القادر 



 5982 الرباعي، عبد القادر 

 9037 الربعي بن سالمة

 5983 الربيحات, عمر أحمد

أحمد فرجالربيعي,   5984 

 5987 ,5986 ,5985 الربيعي, محمود 

 5988 الربيعي، علي محمد

 5990 ,5989 الربيعي،محمود داود

 5992 ,5991 الرجوب، نايف محمود 

 9290 الرحالي، محمد 

 5993 الرحالي،محمد 

 5994 الرحبي, سيف

 الرحماني ، أ. زكرياء يوسف 
8960, 9805, 10112, 10424, 

11325, 11386, 12385, 12759, 

13722, 14592, 14711, 15155 

 12881 الرحماني ، زكريا يوسف 

 الرحماني، زكريا يوسف 
8160, 8469, 9021, 10962, 11728, 

13531 

 5995 الرحموني, محمد 

 5996 الرحيلي، عبد هللا بن ضيف هللا 

 5997 الرحيم, عبد الحسين مهدي 

 5998 الرحيوي، عبد الكريم 

 5999 الرخيلي, وهبة 

 6000 الرديني، محمد عبد الكريم

 6001 الرشايدة ، محمد صبيح

 6002 الرشدان،عبد هللا زاهي 

 6005 الرشودي, عبد الحميد

 6003 الرشيد، عبد الرحمان محمد

 6004 الرشيدي, بشير صالح 

 6005 الرصافي, معروف

 6006 الرضى، الشريف 

 6007 الرضي, أبو الحسن محمد

 6008 الرعيني, الشيخ محمد بن محمد

 6010 ,6009 الرفاعي, حسن محمد

 6012 ,6011 الرفايعة, حسين عباس 

 6013 الرفوع, خليل عبد سالم 

 6014 الرفوع، إبراهيم خليل 

 6015 الرقب, أحمد 

 6016 الرقيق, حافظ 

 6020 ,6019 ,6018 ,6017 الرقيق, عبد الوهاب 

هللالركيبي، عبد   6021 

 5349 الرماني الخطابي

 6022 الرماني, أبي الحسن علي بن عيسى



 6025 ,6024 الرمالوى ، محمد سعيد محمد

 6026 الرواشدة, سامح 

 6027 الرواشدة،سامح 

 6028 الروسان، فاروق 

 6029 الروسان،فاروق 

 6030 الروضان, عبدون 

 6032 ,6031 الرومي، جالل الدين 

قاسم بن خلف الرويس,   6033 

 6034 الرويلي, ميجان

 6035 الرويني, عبلة 

 6036 الرياحي, كمال

 6037 الرياحي، كمال

 6038 الريحاني, محمد عبد الرحمن 

 11801 الريحاني،سليمان طعمة

 6311 ,6310 الريشة، محمد حلمي

 6039 الريماوي، محمد عودة

 6040 الريموني، فراس

يوسف راشدالريموني، هيثم    6041 

 6042 الريموني،هيثم يوسف راشد

 6043 الزالط ، محمد منصور

 13530 الزاهي, فريد 

 8430 الزاوي ، عبد الرحمان 

 10295 ,9944 الزاوي، أمين 

 6044 الزبيدى، يوسف شنوت 

 6047 ,6046 ,6045 الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني

 الزبيدي محمد مرتضى الحسيني 
6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 

6053 

 6054 الزبيدي محمد مرتضى الحسيني الزبيدي

 6055 الزبيدي محمد مرتضى الحيسني 

 6056 الزبيدي, أبي بكر محمد بن حسن بن مذحج

 الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني 

6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 

6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 

6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 

6072, 6073, 6074, 6075 

 6077 ,6076 الزبيدي, سعيد جاسم

 6081 ,6080 ,6079 ,6078 الزبيدي, يوسف شنوت 

 6082 الزبيدي، سعيد جاسم

 6083 الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني

 6084 الزبيدي، مفيد محمد 

 6088 ,6087 ,6086 ,6085 الزجاج

 6089 الزجاج, أبو اسحاق

 6090 الزجاجي ، أبي اسحاق 



 6091 الزجاجي، أبي القاسم عبد الرحمن

 6092 الزحيلي, وهبة 

 6093 الزرزموني, ابراهيم أمين

 6095 ,6094 الزركشي, بدر الدين 

 6097 ,6096 الزرهوني، محمد بن عمر

 11801 الزريقات،ابراهيم عبد هللا

 6099 ,6098 الزريقات،إبراهيم عبد هللا فرج

 6100 الزريقات،ابراهيم عبدهللا

 6101 الزعانين،جمال عبد ربه 

 6102 الزعبي, أحمد 

 6103 الزعبي, آمنة صالح 

 6104 الزعبي, زياد 

 6105 الزعبي, محمد عفيف

 5584 الزعبي, يوسف جميل

 6106 الزعبي، أحمد 

 6107 الزعبي، ماجدراضي 

 13347 الزعبي، محمد بالل

 6108 الزعبي، موسى صالح 

 6109 الزغلول, ناصر احمد عقيل 

 6110 الزغلول، عماد 

 6111 الزغول ،عماد عبد الرحيم

 6112 الزغول, عماد 

 6113 الزغول, عماد عبد الرحيم

 6114 الزغول, محمد راجي 

 6115 الزغول،عماد عبد الرحيم

 6116 الزق، أحمد يحي 

 6117 الزكي, أحمد عبد الفتاح 

 6119 ,6118 الزلمى،مصطفى إبراهيم 

 6120 الزليطنى, نعيمة سالم 

 6121 الزماني ، كمال

 6122 الزمخشري 

 6123 الزمخشري, أبو القاسم محمود بن عمر 

 6125 ,6124 الزمخشري, أبي القاسم جار هللا 

 6126 الزمخشري, أبي القاسم محمود بن عمر 

 6129 ,6128 ,6127 الزمخشري, جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر

 6132 ,6131 ,6130 الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر 

 6133 الزناد، األزهر 

 6134 الزنتاني, عبد الوهاب محمد 

 6137 ,6136 ,6135 الزهدي, محمد بن سعد بن منيع 

 6138 الزهـدي, محمد بن سعد بن منيع 

 9870 الزهراء, بلعيد



 6139 الزهرة ,بوسماحة

 6140 الزهرة ،عمروش

 6142 ,6141 الزهرة, شوقي علي 

 8760 الزهرة, قادة 

 6143 الزهرة,عظيم 

 6144 الزهري, توحيد

 الزهري, محمد بن سعد بن منيع 
6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 

6150, 6151, 6152, 6153 

منيع الزهـري, محمد بن سعد بن   6154, 6155 

 6156 الزهيري, محمود غناوي

 6157 الزهيري،طالل ناظم

 6158 الزواهرة, ظاهر محمد هزاع

 6159 الزواوي, خالد 

 6161 ,6160 الزواوي, خالد محمد 

 6162 الزوزني

 6163 الزوزني, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد

 6164 الزوزني، أبي عبد هللا الحسين بن أحمد

 6165 الزوزني،الحسن بن أحمد 

 6166 الزويني، ابتسام صاحب

 6167 الزيات, أحمد حسن 

 6168 الزيادات، تيسير محمد 

 13846 الزيادات، محمد عواد 

 6169 الزيادات،ماهر مفلح

 13849 الزيادات،محمد عواد و آخرون 

 6170 الزيادي، تراث حاكم

 6171 الزيباري، محمد صالح 

مفيدالزيدي,   6172 

 6175 ,6174 ,6173 الزيدي، طه أحمد 

 6626 الزيدي،طه أحمد 

 6177 الزين, سميح عاطف 

 6178 الزين, عبد الفتاح

 6179 الزين, نبيل

 6180 الزين، عبد الفتاح

 6182 ,6181 الزين، نور الدين 

 6183 الساحلي, منى علي سليمان 

 6184 الساري، فؤاد أحمد 

عبد الرحمن الساريسي, عمر   6185 

 14959 الساسي، عمار 

 6186 الساعدي، عبد جاسم 

 6187 السالك البشير, منينة 

 6188 السالمي، هادية 



 6189 السامرائي ,احمد هاشم 

 6193 ,6192 ,6191 ,6190 السامرائي, ابراهيم

 6194 السامرائي, ابراهيم عبود

 13385 السامرائي, إيمان

صالح السامرائي, فاضل    
6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 

6200 

 6202 ,6201 السامرائي، إبراهيم

 6203 السامرائي، ابراهيم عبود 

 6205 ,6204 السامرائي، إبراهيم عبود 

 6206 السامرائي، صباح عالوي

 6207 السامرائي، علي إسماعيل

 6208 السامرائي، علي جميل 

 6210 ,6209 السامرائي، فاضل صالح 

 6211 السامرائي، ماجد صالح 

 6212 السامرائي، مهدي صالح 

 6470 الساموك, سعدون محمود 

 6214 ,6213 الساموك، سعدون

 6215 السائح, الحبيب

 6216 السايح,ابراهيم 

 6217 السائح، محمد

 6218 السائحي, محمد األخضر

 4807 السائحي، عبد القادر 

 6219 الساير، محمد عويد

 12762 السباعي, رأفت 

 6220 السبايلة، عامر زياد 

 6221 السبعان، ليلى خلف أيوب

 6222 السبيعي،معيوف 

 6223 الستري، زكريا

 6224 السجاعي الشافعي، أحمد بن احمد بن محمد

 6225 السجتاني, بن محمد بن عثمان 

 6226 السجستاني, أبي بكر عبد هللا بن أبي داوود سليمان

 6230 ,6229 ,6228 ,6227 السحار, عبد الحميد جوده

 6231 السحيمات، يوسف حسين

 6232 السخاوي, علم الدين علي بن محمد

 6233 السخني،حسين عبد الرحمن 

 12190 السر، أميرتاج

 6234 السرابي ، سهام 

 10114 السراج ، أ. خالد 

 8915 ,8848 ,8141 السراج ، خالد 

 السراج، خالد 
8901, 10766, 12084, 12516, 

12836, 13182, 13745, 14248, 

14902 



 7951 ,7950 السراج،فرح 

 6235 السرطاوي, فؤاد عبد اللطيف 

 6237 ,6236 السرطاوي، محمود علي 

 3276 السرطاوي،عبد العزيز مصطفى 

 6238 السرقسطي, ابي الطاهر محمد بن يوسف

عبد هللا بن مطروح السرقسطي, أبي عبد هللا محمد بن   6239 

 6240 السرور، نادياهايل

 6241 السرور،ناديا هايل

 6242 السرياني, محمد محمود

 6243 السريري, أبي الطيب مولود

 14312 السريع،عبد العزيز 

 السريع،عبد العزيز محمد

14311, 14313, 14314, 14315, 

14316, 14317, 14318, 14319, 

14320, 14321, 14322, 14323, 

14324, 14326, 14327, 14328, 

14329, 14330, 14331, 14332 

 14325 السريع،محمد عبد العزيز

 6244 السعافين, ابراهيم

 4934 السعافين، إبراهيم 

 6245 السعد،مريم قاسم

 6246 السعداني, مصطفى

 6248 ,6247 السعدني, مصطفى

 6249 السعدني، مصطفى

نبهان حسونالسعدون،   6250 

 6251 السعدي, علي 

 4863 السعدي, فاطمة فاضل 

 6252 السعدي, محمد سلمان

 6254 ,6253 السعدي، غازي 

 6255 السعدي،عبد القادر عبد الرحمن 

 6256 السعران, محمود

 6257 السعفي ,هيفاء جدة 

 9905 السعود،راتب

 6258 السعودي، أحمد عطية 

 13066 السعيد, عائشة مرسي

 6260 ,6259 السعيد, محمد مجيد 

 6261 السعيد, مصطفى صالح 

 6262 السعيد، حرير

 6132 السعيدي، محمد عز الدين 

 6264 ,6263 السقا, مصطفى

 6265 السكري، علي علي 

 6266 السكوت, حمدي

 6267 السكيت, أبي يوسف يعقوب بن إسحاق



 6268 السالمي ، اياد كاظم طه 

 6269 السالمي، إياد كاظم طه 

 6270 السالمين، زياد

 6271 السلطاني، حمزة هاشم

 6272 السلطي، ابراهيم علي 

 6273 السلماني, عبد هللا طه عبد هللا

 6274 السلماني, لسان الدين ابن الحطيب

 6275 السلماني،أبي عبد هللا لسان الدين بن الخطيب

 6276 السلمي, سعد بن غرير بن مهدي

 6279 ,6278 ,6277 السليتي, فراس 

 6280 السليطي, ضبية سعيد

 6281 السليماني، أحمد

 6282 السمادوني،السيد إبراهيم

 6283 السمادوني،السيدابراهيم

 6284 السماوي, احمد

 6285 السمرة, محمود 

 6286 السمرة، محمود 

 6289 ,6288 ,6287 السمعوني ، طاهر بن صالح

 6291 ,6290 السمعوني، طاهربن صالح الجزائري

 6292 السميح، عبد المحسن بن محمد

 6293 السنوسي ، أبو عبد هللا محمد بن يوسف 

 6295 ,6294 السنوسي، محمد ابن يوسف 

 6300 ,6299 ,6298 ,6297 ,6296 السنوسي، محمد بن علي

 6302 ,6301 السنوسي، محمد بن يوسف 

عبد الهادي الزاهريالسنوسي، محمد   6303, 6304 

 6306 ,6305 السواد، رياض يونس

 السود, محمد باسل عيون
5627, 6124, 6125, 6307, 6308, 

6309, 6811 

 6311 ,6310 السوداني، مراد 

 6312 السوداني،رفعت كاظم

 6313 السويدي, فاطمة حميد

 8402 ,8401 ,7470 ,7468 السويدي، محمد

 10298 السويركي، وليد

 السويفي, مختار 
6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 

6319 

 6320 السيابي، خالد بن محمد بن خلفان 

 6321 السيد ، السيد إبراهيم 

 6322 السيد أحمد، محمد محمود 

 6323 السيد إسماعيل، مجدي إبراهيم 

 8105 السيد امام

أحمدالسيد عبد الظاهر, مراجعة حامد أبو   9204 



 6324 السيد, أحمد عبد الغفار 

 6325 السيد, أمين علي 

 6326 السيد, خالد عبد الرزاق 

 السيد, شفيع
6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 

6332 

 6333 السيد, عبد الحميد 

 6334 السيد, عبد الحميد مصطفى

 6336 ,6335 السيد, عبد اللطيف عبد الهادي 

محمدالسيد, محمد صالح   6337 

 6338 السيد، شفيع

 6339 السيد، صبري ابراهيم 

 6340 السيد، عبد الحميد 

 6344 ,6343 ,6342 ,6341 السيد، محمود

 6346 ,6345 السيد،إبراهيم جابر

 6350 ,6349 ,6348 ,6347 السيد،عبد الحميد مصطفى

 6351 السيد،محمد

 6352 السيرافي, أبي محمد يوسف بن المرزبان

 6357 ,6356 ,6355 ,6354 ,6353 السيرافي، أبي سعيد الحسن بن المرزبان

 6358 السيفية، عائشة بنت عبد هللا بن مبارك

 6359 السيناوني، الشيخ سيدي حسن ابن الحاج 

 6361 ,6360 السيوري, عبد الحميد

 6362 السيوطي, ابي الفضل عبد الرحمن جالل الدين 

الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي, اإلمام   6363 

 6364 السيوطي, الحافظ عبد الرحمن جالل الدين 

 السيوطي, جالل الدين 
6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 

6370 

 6372 ,6371 السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن

 السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 

6378, 6379 

 6381 ,6380 السيوطي، جالل الدين 

 6382 السيوطي،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

 6386 ,6385 ,6384 ,6383 السيوفي, مصطفى

 6387 السيوفي, مصطفى محمد 

 6388 السيوفي، مصطفى

 6389 الشابي، أبو القاسم 

 6390 الشادي،صالح 

الجبار الشاطي, عادل عبد   7029 

 6511 الشاطي، عادل عبد الجبار

 6392 الشاعر، عبدالرحمن ابراهيم 

 6394 ,6393 الشافعي, ابي عبد هللا محمد بن إدريس

 6395 الشافعي, أحمد محمود

 6396 الشافعي, شريف



 6397 الشافعي, محمد بن إدريس

 6401 ,6400 ,6399 ,6398 الشافعي, محمد بن علي الصبان 

 6403 ,6402 الشافعي, يونس عبد القوي السيد

 6404 الشافعي،منى

 6405 الشامي, فاطمة قدورة 

 13004 الشامي, فيفيان

 6408 ,6407 ,6406 الشامي، فاطمة قدورة 

 6409 الشامي، هاتف

 6410 الشاهد، نبيل حمدي

 6411 الشاوش، بسمة نهى 

 6412 الشايب، فوزي حسن 

بلقاسم الشايب، محمد   6413 

 6414 الشباسي ، منة هللا

 6415 الشبوكي, محمد 

 6416 الشبوكي، محمد 

 6417 الشبول، قاسم محمد سالمة

 6418 الشجيري، ابتسام عباس عالوي

 6419 الشجيري، سحر كاظم حمزة

 6420 الشحروري، مها حسني

 6421 الشدوي، علي 

 6422 الشذر, طيبة صالح 

محمودالشرادقة، نسرين   6423 

 6424 الشراعي ,عبد هللا احمد بن احمد 

 6426 ,6425 الشرايدة, سالم تيسير

 13347 الشرايعة، أحمدعبد العزيز

 9234 الشربيني, ليلى

 6427 الشربيني، لطفي عبد العزيز

 6429 ,6428 الشربيني،فوزي

 6431 ,6430 الشرع، علي 

 6432 الشرعة، حازم محمد

فاروقالشرفي، خليل    8512, 10671, 11408 

 6433 الشرفي، عبد المجيد

 6600 ,6434 الشرقاوي, السيد 

 6435 الشرقاوي, عبد الكبير

 6436 الشرقاوي, عفت 

 8113 الشرقاوي, محمد

 11271 الشرقاوي، عبد الكبير

 6437 الشرقاوي، عفت 

 6438 الشرمان, حسام محمد

 6439 الشرنباصي, رمضان على 

 6440 الشريف, محمد بن يالوشة



 6441 الشريف، تيسير عباس محمد

 6442 الشريف، عبد هللا

 6443 الشريفين،نضال كمال

 6444 الشريم, عدنان علي 

 6445 الشريم، عدنان علي 

 6446 الشطي, عبد الفتاح عبد المحسن 

 6448 ,6447 الشعار, فواز 

 6449 الشعار، فواز 

 6450 الشعبان، علي 

 9097 ,9096 ,6453 ,6452 الشعراني, عبد الوهاب 

 6454 الشعراوي, محمد متولي 

 6456 ,6455 الشعراوي, ناهد

 6457 الشعراوي, ناهد أحمد السيد 

 6458 الشعراوي,محمد متولي 

 6460 ,6459 الشعراوي، محمد متولي 

 6461 الشعراوي، ناهد أحمد 

 6463 ,6462 الشعراوي،محمد متولي 

 6464 الشقيرات، حسين محمود 

 6466 ,6465 الشكعة, مصطفى

 6467 الشكعة، مصطفى

 6468 الشمالي, نضال 

 6469 الشمالي، نضال 

 6470 الشمري, هدى علي جواد 

 6471 الشمري,شغاف خيون

 6473 ,6472 الشمري، ثائر سمير حسن 

 6474 الشمري، حافظ محمد

 6475 الشملي, منجي

 6476 الشناق،قسيم محمد

 6477 الشناوي, عبد العزيز

 6478 الشناوي, علي الغريب

 6481 ,6480 ,6479 الشناوي, علي الغريب محمد 

 4375 الشناوي، علي الغريب

 الشنتاوي, أحمد
6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 

6487, 6488, 6489 

 6490 الشنتريني, ابن السراج

األعلمالشنتمري،   6491, 6492, 6493 

 6494 الشنتناوي ، أحمد

 6495 الشنطي، عصام محمد 

 6496 الشنقيطي 

 6499 ,6498 ,6497 الشنقيطي, أحمد بن األمين 

 6500 الشهراني، معلوي بن عبد هللا



 6501 الشهري, عبد الهادي بن ظافر 

 6504 ,6503 ,6502 الشوابكة, داود غطاشة 

غطاشة الشوابكة, داوود   6505 

 6506 ,5574 الشوابكة، داود غطاشة 

 6507 الشوابكة،داود 

 6508 الشوك, علي 

 6509 الشوم, محمد قاسم

 6510 الشيباني, أبي زكريا يحي بن علي بن محمد الحسن 

 6511 الشيباني، أبوعمرو 

 8383 الشيخ شعثان

 10348 الشيخ محمد البقاعي

 8525 الشيخ نجل، سليمان

 6516 ,6515 ,6514 ,6513 الشيخ, حمدي 

 8218 ,6517 الشيخ, خليل 

 6518 الشيخ, زين الدين زكريا

 6519 الشيخ, سليمان

 الشيخ, عبد الواحد حسن 
6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 

6525, 6526, 6527, 6528, 6529 

 6531 ,6530 الشيخ, غريد 

 15309 ,10757 الشيخ, محمد عبد الرؤوف 

 6533 ,6532 الشيخ, محمود

 6534 الشيخ، حسين منصور

 6535 الشيخ، حمدي 

 6536 الشيخ، سمير

 6538 ,6537 الشيخ، منال

 6539 الشيزاوي، محمد بن صالح بن علي

 8722 الشيكر, أنيسة

 6540 الصابوني, عبد الوهاب

 6542 ,6541 الصابوني، محمد علي 

 14786 الصادق, خشاب 

 13191 الصافى،عبد الحكيم 

 6543 الصافي ، عبد الرزاق 

 6545 ,6544 الصافي، خديجة محمد

 11414 الصافي، عبد الحكيم 

 13192 ,13189 ,6546 الصافي،عبد الحكيم محمود

 4666 الصالح ، صبحي 

 6547 الصالح, حسين حامد 

 12762 الصالح, عبداللطيف

 6550 ,6549 ,6548 الصالح، صبحي 

 6551 الصالح، محمد

 13001 الصاوي، أحمد محمد 



 6554 ,6553 ,6552 الصائغ, عبد اإلله 

 6555 الصايغ, ماجد

 6556 الصايغ، وجدان 

 6558 ,6557 الصباغ, رمضان 

 6560 ,6559 الصباغ, مرسي

 6561 الصباغ، رمضان 

 6562 الصباغ، مرسي السيد

 6563 الصبان, الشيخ أبي العرفان محمد بن علي 

 6564 الصبان، منى

 8006 الصبان،سعد بن هادي 

 6565 الصبيحي,محمد األخضر

 6566 الصديق, حسين 

 6569 ,6568 ,6567 الصديق, محمد الصالح 

 6570 الصديق، رجاء 

 6575 ,6574 ,6573 ,6572 ,6571 الصديق، محمد الصالح 

 6576 الصديق،محمد صالح 

 6577 الصديقي, سلوي عثمان 

 8397 الصراط السوى 

 6578 الصرايرة, رانيا سالم سالمة 

 6579 الصرايرة، خالد أحمد 

 6580 الصعيدي, عبد الفتاح

 6583 ,6582 ,6581 الصعيدي, عبد المتعال 

 6584 الصغاني, الحسن بن محمد بن الحسن

 8578 الصغير, سالم 

 6585 الصغير, محمود فتح هللا 

 6590 ,6589 ,6588 ,6587 ,6586 الصفاء، إخوان 

 6593 ,6592 ,6591 الصفار, ابتسام مرهون

 6594 الصفار، ابتسام مرهون

 6595 الصفار، حسن موسى 

 6596 الصفار،ابتسام مرهون

 6599 ,6598 ,6597 الصفدي, أبي الصفاء 

 6600 الصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك 

 6601 الصفراني، محمد

هللا محمد ابن ظفرالصقلي، أبي عبد   6602 

 6603 الصقلي،القطاع

 6604 الصالبي، علي محمد

 6606 ,6605 الصليبي, مصطفي سعيد

 6607 الصليبي، محمود عبد المسلم 

 10002 الصمادي, إمتنان 

 5724 ,5709 الصمادي،جميل 

 8506 الصمد، مصباح



 7949 ,7948 الصمعي, أحمد

 6608 الصميدعي، جاسم محمد 

 6609 الصنهاجي, أبي عبد هللا بن محمد بن داود 

 6610 الصنهاجي, ابي عبد هللا محمد بن داوود

 6611 الصولي, أبي بكر محمد بن يحي بن عبد هللا

 6612 الصوي، بسام محمد

 6613 الصويركي ، محمد

 6614 الصويركي, محمد علي 

 6615 الصويعي، عبد هللا علي 

المنجميالصيادي، محمد   6616 

 6617 الصيرفى،محمد 

 6618 الصيرفي, محمد عبد الفتاح

 6622 ,6621 ,6620 ,6619 الصيرفي، محمد 

 6623 الصيفي, اسماعيل 

 13620 الصيفي, رنا إلياس

 6624 الصيفي، مريم

 6625 الصيقل, محمد بن سليمان بن ناصر

 6626 الضاري،مثنى حارث

 8003 ,6628 ,6627 الضالع, محمد صالح 

 6630 ,6629 الضامن, منذر 

 6631 الضبع, محمود إبراهيم

 6632 الضرابعة، زياد شفقان 

 6633 الضرير, القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي 

 6634 الضمور، نزار عبد هللا 

 6635 الضمور، نزار عبد هللا خليل 

 13779 الضناوي، سعدي 

 6638 ,6637 ,6636 الضنجي،بدر العمراني 

 6639 الطالب, هايل محمد

 5278 ,5277 ,5276 الطالبي، عمار 

 6640 الطاهر, علي جواد 

 6642 ,6641 الطاهر، بلحيا

 6643 الطاهر، عالء فرج 

 6644 الطاهر، علي جواد 

 6645 الطاهر، فاطمة بن حاج 

 6646 الطائي, مصطفى حميد 

 6647 الطائي، صالح محمود محمد

المجيد حسن الطائي، عبد   6648 

 6649 الطائي،يوسف حجيم

 6650 الطباع، عمر فاروق

 6651 الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير

 6652 الطبري, أبوجعفر محمد بن جرير



 الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير
6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 

6658, 6659 

 6664 ,6663 ,6662 ,6661 ,6660 الطبري, جعفر محمد بن جرير 

 6665 الطبطبائي, طالب سيد هاشم 

 6666 الطحان, طاهرة أحمد 

 6668 ,6667 الطحان،طاهرة أحمد 

 12937 الطحاوي،حاتم

 6669 الطرابلسي, محمد الهادي 

 6670 الطريسي, أحمد

 6671 الطريفي, يوسف عطا

 6673 ,6672 الطريفي، يوسف عطا

 6674 الطريفي،يوسف عطا

 5232 الطعيمي, هيثم خليفة

 6675 الطلبة, محمد سالم محمد األمين

 6676 الطلبة، محمد سالم محمد األمين

 6678 ,6677 الطمار، محمد

 6682 ,6681 ,6680 ,6679 الطناحي, محمود محمد 

 6684 ,6683 الطنبولي, منى درويش 

 6685 الطنجي، بدر العمراني

 6958 ,6957 الطنجي، بدرالعمراني

 6687 ,6686 الطهطاوي، رفاعة رافع 

 6688 الطواب، سيد محمود 

 6689 الطواب،سيد محمود 

 6691 ,6690 الطويبخي، طالل يحيى 

 6694 ,6693 ,6692 الطويل, محمد عبد المجيد

 6695 الطويل، رضا 

 6696 الطويل، فالح

 6697 الطويل،نبيل صبحى

 8239 الطيب العشاش

الجواد الطيب, عبد   6698, 6699, 6700, 6701, 6702 

 6703 الطيبي, شرف الدين الحسين بن عبد هللا

 6704 الطيبي، أحمد

 6705 الطيطي،محمد عيسى

 6706 الظاهر قحطان أحمد 

 6707 الظاهر،قحطان أحمد

 6708 العارف ، أحمد 

 6709 العارف, عبد الرحمن حسن 

 6710 العارف, فايزة

 10109 العارف، أحمد 

 13468 العارف، فريدة 

 6711 العاكوب, عيسى علي



 6712 العالم, اسماعيل أحمد 

 6713 العالم, إسماعيل أحمد 

 6714 العالم،إسماعيل أحمد 

 6715 العامري,محمد بشير 

 8069 العامري، خالد 

 6733 العامري، ميادة عبد األمير 

 6716 العامرية، قاسم 

 6717 العاني, محمد شهاب 

 6718 العبادى, أحمد مختار

 9883 العبادي, بلعباس 

 5001 العبادي، علوان حسين

 6719 العبادي، مخلد بركات

 6649 العبادي،هاشم فوزي 

 6720 العباس, ابي حيان علي بن محمد بن

 6722 ,6721 العباس، محمد 

 6723 العباسي, عبد الرحيم 

 6725 ,6724 العباقي، الحسن 

أحمد جاسرالعبد هللا,   6726 

 7653 العبد هللا, شهالن محمد 

 6727 العبد هللا، محمد فندي

 6728 العبد, عبد الحكيم

 12078 ,6729 العبد, محمد 

 6730 العبد، محمد

 6731 العبسي، خالد عبد الحليم 

 6732 العبسي،محمد مصطفى 

 6733 العبودي، ضياء غني

 6734 العبودي، ضياء غني لفتة

 6735 العبودي،عبد الكاظم 

 6736 العبيدي, خالد فائق

 6737 العبيدي, شعبان عوض محمد 

 6739 ,6738 العبيدي, عادل هادي حمادي 

 8490 ,8489 العبيدي, محمد مختار

 6740 العبيدي، سلمان علوان 

 6741 العبيدي، شعبان عوض

 6742 العبيدي، عمار حازم محمد

 6743 العبيدي، محمد جاسم

 6744 العبيدي، وسام حسين جاسم

 9231 العبيدي،أالء محمد 

 9231 ,6748 ,6747 ,6746 ,6745 العبيدي،محمد جاسم

 15303 العتابي، قصي

 12510 العتوم، عدنان يوسف



 6749 العتوم،منذر سامح 

 6750 العتيبي، غالب عوض

 6751 العثيمين، محمد بن صالح 

سليمانالعثيميين عبد الرحمن بن   6752 

 6752 العثيميين, عبد الرحمن بن سليمان

 14894 العجمي, فالح بن شبيب

 9563 العجمي، محمد حسنين 

 6756 ,6755 ,6754 ,6753 العجمي،محمد حسنين 

 6757 العجيلي،محمد صالح ربيع

 6758 العجيمي, محمد الناصر

 6759 العدل،عادل محمد

 6760 العدناني, محمد 

 6761 العدناني، محمد 

 6762 العدواني، أحمد 

 6763 العدواني، معجب 

 6764 العدوس، يوسف

 6766 ,6765 العدوي, الصعيدي 

 6767 العدوي، محمد فهمي

 11210 العديلي،عبد السالم موسى 

 6768 العذاري ، طارق 

 6769 العذاري,طارق 

 12802 ,8724 العرابي، مراد 

 6770 العراجي، صالحة 

 12473 العراقي, عاطف 

 6772 ,6771 العراقي, ولي الدين أبو زرعة 

 4828 العرباوي, عبد الكريم

 6773 العرباوي, عمر

 6774 العرباوي، زبيدة 

 13143 ,8548 العربي ، أ. حسين

 8500 العربي دحو

 6775 العربي, أمان

 6708 العربي، أ. حسين

 6776 العربي، بسام أمين

حسينالعربي،   8923, 11340, 13091, 14195 

 6777 العربي، حنان

 6778 العربي، سمراء

 6779 العربي، سهيلة

 6783 ,6782 ,6781 ,6780 العربي، محمد بن التباني 

 6784 العربي، محمود الحامد

 13410 العرجوم, مباركة

 13812 العرجوم، نسيمة



 11641 العرجوم، نصيرة

 6785 العرجي، ناصرية 

 6786 العرضاوي,رانية محمد شريف

 12250 ,12249 العرفي،عبد هللا بالقاسم 

 6787 العرود, أحمد ياسين

 14460 العروسي، هادية 

 6789 ,6788 العروي, عبد هللا

 14829 العروي، سميحة

 14628 العروي، عبد هللا

 6790 العريان, محمد سعيد 

 6791 العزام، أحمد حسن 

خالد جبر العزام، جبر   6792 

 6793 العزاني, خالد بن صالح بن محمد 

 8504 العزاوي حفصة 

 6795 ,6794 العزاوي, عمر قحطان عبد اللطيف

 6796 العزاوي، باسم ابراهيم

 6797 العزاوي، حنان 

 6798 العزاوي، شمس الهدى 

 12218 العزاوي، فايزة محمد

 6799 العزب، محمود 

 6800 العزب،محمود 

 6802 ,6801 العزة, سعيد حسني 

 6803 العزة, محمد حسين 

 6804 العزة، سعيد حسني 

 6805 العزة،سعيد حسني 

 6806 العزي، نفلة حسن أحمد 

 6807 العسقالني, الحافظ أحمد بن علي بن حجر

 6808 العسقالني, الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي إبن 

الحسن بن الحسينالعسكري, أبي سعيد   6809 

 6810 العسكري, أبي هالل

 6811 العسكري, ابي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل

 6812 العسكري,أبي هالل

 6814 ,6813 العسكري، أبي الهالل 

 6817 ,6816 ,6815 العسكري، أبي هالل

 6818 العسكري، أبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل

 6819 العسل،إبراهيم حسين 

 6820 بسام ,العسيلى

 6821 العشاب ، نعيمة

 6822 العشاب ، وسيلة

 6823 العشاب، وسيلة

 6824 العشراوي، عبد الجليل 



 6825 العشري، محمد

 6829 ,6828 ,6827 ,6826 العشماوي, محمد زكي 

 6830 العشماوي، أيمن محمد زكي 

 العشمي، عائشة
6831, 11107, 11378, 13345, 

13550, 15257 

 6832 العشي, نوال

 6833 العشيبي, بشيرة علي فرج

 6834 العضيبي، عبد هللا محمد 

 6835 العطار, رمضان عبد الغني

 10407 العطار, سليمان

 6836 العطافي، نعيم

 14582 العطراوي، نورة

 6837 العطوي، مسعد بن عيد

ابراهيمالعطية, خليل   6838 

 6839 العطية، أيوب جرجيس 

 6816 العطية، مروان

 6840 العفيفي, عبد الحكيم

 7982 ,6844 ,6843 ,6842 ,6841 العقاد, عباس محمود 

 6845 العقاد, محمود عباس 

 6847 ,6846 العقاد،عباس محمود 

 8395 العقبى و الزاهرى 

 8396 العقبىوالزهرى

 6852 العقلي، أحالم 

 6854 ,6853 العقيلي, بهاء الدين بن عبد هللا

 6855 العكايشي، عزيز

 6856 العكيلي، حسن منديل حسن

 6857 العكيمي، عبد الرحمان

 6858 العالف، نديم

 6861 ,6860 ,6859 العالق, علي جعفر

 6862 العالق، بشير عباس 

 4323 ,4322 ,4321 العاليلي، عبد هللا

 6863 العلجة ، مودود 

 6864 العلجة، مسدورة 

 6866 العلمي, محمد

 5667 العلمي، دالل سعد الدين 

 6868 ,6867 العلمي، محمد

 6870 ,6869 العلوي, اإلمام المؤيد باy يحيى بن حمزة

 6871 العلوي, توفيق 

 6872 العلوي, هبة اللة بن علي بن محمد بن حمزة الحسني

محمد بن حمزة الحسنيالعلوي, هبة هللا بن علي بن   6873 

 6874 العلوي, هبة هللا بن محمد بن حمزة الحسيني



 6876 ,6875 العلوي،سعيد بنسعيد 

 8028 العلي ، محمد عقله 

 6878 ,6877 العلي, أحمد عبد هللا 

 6879 العلي, فيصل حسين طحيمر

 6880 العلي, محمد مهنا 

 6881 العلي،عدنان عبيد

 7961 العماري، أمحمد

 9469 العماري، محمد

 6882 العماري، محمد التهامي 

 6883 العمامي, محمد نجيب 

 6884 العمايرة، محمد حسن 

 6885 العمايرة،محمد حسن 

 6886 العمراني, محمد 

 6887 العمراني، نصيرة 

 10771 العمراوي، ماني

 6888 العمري ، نادية

 6889 العمري, إبن فضل هللا 

حسين منصور العمري,   6890 

 6891 العمري, فريد

 8208 ,6893 ,6892 العمري, محمد

 6894 العمري، حبيبة 

 6895 العمري، صوشة 

 6896 العمري، ليلى 

 6897 العمري، محمد محمد 

 14146 العمري، نادية

 11365 العمري، هاجر

 6899 العموش،بسام علي سالمة

 6901 ,6900 العموش،خلود

 6902 العميري, محمد بن عبد هللا 

 6903 العميري, نادية

 6904 العميريني, محمد بن عبد العزيز

 6905 العناتي, وليد أحمد

 6908 ,6907 ,6906 العناتي، وليد

 6909 محمد إسحاق  ,العناني

 6910 العناني, رشيد 

 13636 العناني، محمد 

 7052 العنبكي, داود سلمان

جاسمالعنبكي, غازي   6911 

 6912 العنبكي، علي عبد هللا حسين

 6779 العنتري، غزيل

 6913 العنزي، قالط بن حجي 



 6914 العنزي،فاطمة بنت قاسم

 6915 العنيزات, صالح 

 11163 العنيكي، داود

 12842 العوا, عادل 

 6916 العوادي, أسعد خلف 

 6917 العوادي، أسعد خلف 

 8104 العواضي، حميد

 6918 العواملة, نائل عبد الحافظ 

 6920 ,6919 العوبي, رابح

 11620 العوفي، ذهبية

 6921 العويد, ماجد رشيد

 6922 العيادي، خديجة 

 6923 العيادي، كمال

 14885 العياشي، صالح

 6924 العياصرة, وليد رفيق محمد 

 7738 العيد, رتيمة محمد 

 6925 العيد, عبد الحكيم عبد السالم 

 6927 ,6926 العيد, يمنى 

 6928 العيداني ، سميرة 

 6929 العيداني, ياسمين 

 6931 ,6930 العيداني، جالل الدين يوسف 

 13693 العيداني، خيرة

 10207 العيداني، سميرة 

 6932 العيداني، عائشة 

 6933 العيدروس, محمد حسن

 6934 العيدروس، محمد حسن

 6935 العيدي ، زينب 

 6936 العيدي, امحمد

 6937 العيدي, بلغيث 

 14066 العيدي, حمزة

 13262 العيدي، حميدة

 6938 العيدي، زهرة

 8518 العيدي، عبد المالك 

 6939 العيدي، مسعود 

 9682 العيدي، نوال

 6940 العيساوي, عبد السالم 

 6941 العيساوي، خالد مسعود خليل

 6942 العيسوى, بشير 

 6944 ,6943 العيسوي، عبد الرحمن 

 6945 العيسوي،عبد الرحمن 

 6947 ,6946 العيسى, هالل محمد



 6948 العيسى، محمد هالل

 6950 ,6949 العيسى، هالل محمد

 6951 العيسى،بثينة

 6952 العيسي, سليمان

 6953 العيمش، فاطمة الزهراء

 6956 ,6955 ,6954 العيني, بدر الدين محمود بن احمد بن موسى

 6958 ,6957 ,6685 الغازى، محمد سعيد 

 6637 الغازي،محمد السعيد

 6638 ,6636 الغازي،محمد سعيد 

 6959 الغالي، بلقاسم محمد

 6960 الغامدي، صالح بن معيض

 10592 الغانمي, سعيد 

 14884 ,6961 الغانمي، سعيد 

 6965 ,6964 ,6963 ,6962 الغذامي, عبد هللا محمد

 6966 الغذامي، عبد هللا محمد

 6967 الغرافي، مصطفى 

 6969 ,6968 الغرايبة, محمد حمد

 6970 الغريب, انتصار

 6971 الغرير, أحمد نايل

 6972 الغريسي ، أحمد بن فريحة 

 6973 الغريسي، محمد

 6974 الغزالي, عبد القادر 

 6975 الغزالي, محمد 

 6979 ,6978 ,6977 ,6976 الغزالي، محمد 

 6980 الغزاوي، عبد الرحمان حسين 

 14397 الغزاوي،محمد ذبيان

 6982 ,6981 الغزنوي، أبي عبد هللا محمد بن طيفور السجاوندي 

 6983 الغزو، يوسف

 6984 الغزي, محمد

 6985 الغزي، محمد

 6986 الغاليبي، الشيخ مصطفى

 6989 ,6988 ,6987 الغاليبي، مصطفى 

 6990 الغماري ، مصطفى

 6991 الغماري، مصطفى محمد 

 6992 الغناي، مراجع عقيلة 

 6994 ,6993 الغندور, أحمد

 6995 الغوث، سيدي أبي مدين

 6996 الغول، عطية 

 6999 ,6998 ,6997 الغيث, نسيمة

 7000 الغيث، نسيمة راشد

 7020 الفاخري, صالح سليم عبد القادر 



 الفاخوري, حنا
7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 

7026 

 7027 ,5034 ,5033 الفاخوري، حنا

 6507 الفار, مصطفى

 7028 ,6504 الفار, مصطفى محمد

 6506 الفار، مصطفى محمد

 7029 الفارابي, أبو إبراهيم

 7030 الفارابي, أبو نصر

 7031 الفارابي, أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم

نصر محمد بن محمد طرخانالفارابي, أبي   7032 

 7033 الفارسي، حسين بن علي بن مسعود

 7035 ,7034 الفاسي, عالل 

 7037 ,7036 الفاسي, علي الطاهر 

 7038 الفاسي، عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير

 7039 الفاسي، محمد

 7041 ,7040 الفاضل, أحمد 

 7043 ,7042 الفاكهي, أبي محمد عبد هللا 

 7044 الفاكهي, جمال الدين 

 7045 الفاكهي, جمال الدين أبي علي عبد هللا بن احمد

 7047 ,7046 الفتالوي،سهيلة محسن كاظم 

 7049 الفر‡هيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد 

 7050 الفرا, عبد هللا عمر 

 7051 الفراجي, عدنان علي 

 7056 ,7055 ,7054 ,7053 ,7052 الفراهيدي, الخليل بن أحمد 

 الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد 
7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 

7062, 7063 

 7064 الفرح،وجيه

 7065 الفرنواني, هانيء 

 7066 الفريجات، غالب

 7067 الفريح، سهام عبد الوهاب 

 7068 الفريح، هيفاء

 7069 الفريد, فرج

 7072 ,7071 الفقي, سعد كريم 

 7074 ,7073 الفقي, صبحي ابراهيم

 7075 الفقي, عصام الدين عبد الرؤوف 

 6807 الفقي, محمد حامد

 14151 الفقيه, فاطمة حسين

 7076 الفكون القسنطيني، عبد الكريم بن محمد 

 7077 الفالتي, الطيب عبد الرحيم محمد

 7078 الفالح, الشاذلي 

 7079 الفالحي، أحمد علي إبراهيم 



 7084 ,7083 ,7082 ,7081 ,7080 الفندي, محمد ثابت 

 7085 الفهري، عبد القادر الفاسي 

 7087 ,7086 الفيروزآبادى ، مجد الدين محمد بن يعقوب 

 7088 الفيروزي، عجيري 

 7089 الفيشي، هشام األنصاري

 7090 ,5395 الفيصل، سمر روحي

 7093 ,7092 ,7091 الفيومي, محمد ابراهيم 

 7094 القاسمي, خالد بن محمد مبارك 

 7097 ,7096 ,7095 القاسمي, علي 

 7098 القاسمي, مجاهد اإلسالم

 7099 القاسمي، سمير عبد المنعم 

 10130 القاسمي، عبد المنعم

 7100 القاسمي، علي 

 7101 القاسمي،محمد

 7102 القاضى, عبد المنعم زكريا 

 7104 ,7103 القاضى، أحمد عرفات 

 7106 ,7105 القاضى، سعيد اسماعيل 

 7107 القاضي, دالل 

 7112 ,7111 ,7110 ,7109 ,7108 القاضي, زياد 

 7116 ,7115 ,7114 ,7113 القاضي, زياد عبد الكريم

 7117 القاضي، أحمد عبد هللا

 7119 ,7118 القاطرجي, نهى

 7120 القاعود، حلمي محمد

 7121 القباج, محمد بن العباس 

 7122 القحطاني, سعد بن هادي

 8006 القحطاني،سعد بن هادي

 7123 القرشي, ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد

 7125 ,7124 القرضاوي, يوسف

 7127 ,7126 القرضاوي، يوسف

 7128 القرطبي, ابن مضاء

 7130 ,7129 القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد 

 7132 ,7131 القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن رشد 

 7134 ,7133 القرطبي، ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري

 7135 القرعان, فايز عارف 

 7137 ,7136 القرعان، فايز

 7138 القرعان، فايز عارف 

 7140 ,7139 القرعان،فايز عارف 

 7141 القزعة، أمين شوكت 

الخطيب القزويني,   7142, 7143, 7144 

 7147 ,7146 ,7145 القزويني، الخطيب 

 7148 القسطاوي،رمضان خميس



 7149 القسنطيني, ابن قنفذ 

 7150 القصراوي، عماد شوقي ملقى

 7151 القصيمي، عبد هللا

 7152 القضاة, سلمان محمد سلمان

 7624 القضاة،محمد علي 

 7153 القط, عبد القادر 

القادر القط، عبد   5960 

 7154 القعود, عبد الرحمن بن محمد

 7155 القعود، فاضل أحمد 

 7156 القلماوى, سهير 

 7157 القليبي, موسى بن محمد موسى بن يوسف

 7159 ,7158 القواسمة, محمد عبد هللا

 7161 ,7160 القواسمة، احمد حسن 

 7162 القواسمة، محمد

 7163 القواسمة، محمد آالء

 7164 القواسمة، محمد عبد هللا

 7165 القوال, انطوان 

 7168 ,7167 ,7166 القوال, أنطوان 

 7169 القوزي, محمد علي 

 7171 ,7170 القيام, إسماعيل محمود منيزل

 7173 ,7172 القيرواني, عبد هللا بن أبي زيد

 7174 القيسي, أيوب جرجيس عطية 

 7177 ,7176 ,7175 القيسي, عودة هللا منيع 

 7178 القيسي, ناهض عبد الرزاق 

 7179 القيسي، ماجد عبد هللا

 7180 القيسي، ناهض عبد الرزاق 

 7181 الكاتب, ابن التستري

 7183 ,7182 الكاندهلوي, محمد يوسف 

 7185 ,7184 الكبيسي, طراد

 7186 الكبيسي, عبد الغني

 7187 الكبيسي، طراد

أيوب الكبيسي، عيادة بن   7188 

 7189 الكبيسي،فوزية عودة

 7191 الكتاني, علي بن المنتصر

 7192 الكتاني, نور الهدى

 7193 الكتاني، عبد الحق

 7194 الكرخي, أبي منصور محمد بن سهل بن المرزبان

 7197 ,7196 ,7195 الكردي, عبد الرحيم

 7199 ,7198 الكردي،أحمد الحجي 

 7201 ,7200 الكركي، خالد 

 7202 الكرملي, أنستاس ماري



 7204 ,7203 الكرمي, خالد عبد هللا 

 7205 الكريطي، حاكم حبيب 

 7207 ,7206 الكريم, عبد هللا أحمد جاد 

 7208 الكريم, عبد هللا جاد

 7209 الكريم، عبد هللا أحمد جاد 

 7210 الكساسبه, رضا عبد الغني

 7211 الكسجي،محمد أحمد

 7212 الكسواني, خليل مصطفى

 7213 الكسواني, مصطفى خليل

 7214 الكسواني، خليل مصطفى

 13340 ,7216 ,7215 الكسواني، مصطفى خليل

 7217 الكعبي، ضياء 

 7218 الكفراوي, عوف محمد

 7221 ,7220 ,7219 الكفراوي, محمد عبد العزيز

 7222 الكفراوي، محمد عبد العزيز

 14880 ,13162 ,9410 الكالبي, أحمد شاكر

 7223 الكلوب, بشير عبد الرحيم

 7224 الكناني، ابن منقد 

 7225 الكنتي، محمد بن باد 

 7226 الكندي, خالد بن سليمان بن مهنا 

 7227 الكندي، خالدبن سليمان بن مهنا

 7230 ,7229 ,7228 الكواز, محمد كريم 

 7231 الكواكبي، عبد الرحمان 

 7232 الكوفحي، يوسف محمد 

 7233 الكومي, محمد شبل 

 7234 الكوني، إبراهيم

 4776 الكيالي، حسيب

 9278 الكيش، عبدهللا

 7235 الكيشي, القريشي

 7236 الكيفاني، محمد توفيق بن عمار

 7237 الكيالني, إيمان محمد أمين خضر

 7240 ,7239 ,7238 الكيالني, عبد هللا زيد 

 7241 الكيالني، نجيب 

 6443 الكيالني،عبد هللا زيد 

 7242 الكيالني،مصطفى 

 7243 الالذقاني، محي الدين 

 7244 اللبان, محمد عبد الشافي 

 7245 اللبدي, أيمن داوود 

 7246 اللبدي، أيمن 

 7247 اللبدي، عبد العزيز طاهر

 7248 اللجائي، أبي القاسم عبد الرحمان بن يوسف 



 5385 اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي

 7249 اللحلح،أحمد عبد هللا 

 7250 اللخمي, أبي القاسم 

 7253 اللوح،أحمد حسن 

 7254 اللوزي، موسى 

 9764 اللوزي، موسى سالمة

 7256 الماجدي, خزعل 

 7257 المازني، ابراهيم عبد القادر 

 7258 المازني، عبد القادر 

أحمد بن علي المازني، علي بن   7259 

 7260 الماغوسي ، ابي جمعة سعيد

 7261 الماكري, محمد

 7263 ,7262 المالكي، جالل الدين أبي عمرو عثمان

 7265 ,7264 المالكي، جمال الدين أبي عمر و عثمان بن عمر

 7267 ,7266 الماوردي، أبو الحسن علي 

 7268 المبارك, حسن محمد

 7269 المبارك, مازن

 7270 المبارك, ناصر

 6091 المبارك، مازن

 7273 ,7272 ,7271 المبارك، محمد 

 7274 المبخوت، شكري 

 7275 المبرد , أبي العباس محمد بن يزيد

 7276 المبرد, أبي العباس محمد ابن يزيد

 7277 المبرد, ابي العباس محمد بن يزيد

 7282 ,7281 ,7280 ,7279 ,7278 المبرد, أبي العباس محمد بن يزيد

 7283 المبرد، أبو العباس

 7284 المبسلي،خلفان بن محمد بن خميس

 7286 ,7285 المبيض, محمد احمد 

 7289 المترك, عمر ابن عبد العزيز

 7290 المتوكل ، أحمد

 7291 المتوكل، أحمد

 7294 ,7293 ,7292 المتولي, صبري

 7295 المتولي، صبري

 7296 المتولي،صبري

 7299 ,7298 ,7297 المجاوي، الهبري

 7299 ,7298 المجاوي، محمد توفيق 

 7300 المجلس االسالمي األعلى 

 7301 المجلس األعلى للشؤون االسالمية

 المجلس االعلى للغة العربية 
7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 

7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 

7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 



7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 

7322 

 المجلس األعلى للغة العربية 

7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 

7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 

7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 

7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 

7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 

7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 

7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 

7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 

7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 

7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 

7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 

7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 

7383, 7384, 7385, 7386, 7387 

 7388 المجمع التونسي و المحافظة على التراث

 7389 المجمع الثقافي العربي

 7393 ,7392 ,7391 ,7390 المجمع الجزائري للغة العربية

 7394 المحارب, عبد هللا بن حمد

 14545 المحاسنة،ابراهيم محمد

 7395 المحاسنة،إبراهيم محمد

 7396 المحافظة العامة 

 7398 ,7397 المحبي, محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد

 7399 المحمداوي، علي عبود

 14542 المحمداوي،علي عبود

 7400 المحمودي, رامي فواز أحمد 

 7401 المحياوي، ميرفت يوسف كاظم 

 7402 المخادمي, عبد القادر رزيق 

 7404 ,7403 المدرس، عالء الدين 

 7405 المدني, أحمد توفيق 

 7406 المدني,أحمد توفيق 

السيد عبد الكريم المدني، ابتسام   7407, 7408 

 7409 المدني، أحمد توفيق 

 7410 المديرية الفرعية لألنشطة ( جامعة قسنطينة ) 

 7411 المديني،أحمد

 7412 المرازيق، أحمد جمال

 7413 المراغي, أحمد الصغير 

 7414 المراغي, أحمد مصطفى 

 7416 ,7415 المراغي, محمود أحمد حسن 

الواحد بن علي المراكشي، عبد   7417 

 7418 المرجى، راجي عبد القادر 

 7419 المرزوقي, أبو يعرب 

 7420 المرزوقي, أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن 



 7421 المرزوك، صباح نوري

 7423 ,7422 المرسى، كمال الدين عبد الغنى المرسى

 المرسي, كمال الدين عبد الغني
7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 

7429, 7430, 7431 

 7432 المرصيفي, سعد

 7434 ,7433 المرعشلي, محمد عبد الرحمن 

 7435 المرعشلي, يوسف 

 7436 المركز الثقافي اإلسالمي

 7437 المركز الثقافي الفلسطيني

 10571 المركز الثقافي للتعريب و الترجمة

 8085 المركز الثقافي للتعريب والترجمة

الجامعي ( تمنراست ) المركز   
7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 

7443, 7444 

 7445 المركز الجامعي بخميس مليانة 

 7448 ,7447 ,7446 ( المدية ) المركز الجامعي د . يحي فارس

 8745 المركز الجامعي يحي فارس

 7449 المركز الوطني للدراسات التاريخية

التربوية المركز الوطني للوثائق   7450 

 7451 المرهج, عبد هللا عبد الهادي 

 7453 ,7452 المزاري, بن عودة 

 7454 المزاهرة، منال هالل

 8694 المزيني, حمزة بن قبالن 

 7455 المساعيد،مفضي عايد 

 5734 المستريحي، حسين حكمت 

 7456 المستغانمي، امحمد محمد صافي

 المسدي, عبد السالم 
7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 

7462 

 7465 ,7464 ,7463 المسدي، عبد السالم 

 8661 المسعدي، محمود 

 7467 المسعودي ، حميد حسون بجية 

 7470 ,7469 ,7468 المسعودي، أبو الحسين علي 

 7471 *المسعودي، أبوالحسين علي

 4860 المسعودي، محمد حميد 

 7472 المسيري, منير محمود 

 7473 المسيري,عبد الوهاب

 7474 المسيري، عبد الوهاب

 7476 ,7475 المسئول, عبد العلي يوسف

 7477 المشهداني, حمودي زين الدين 

 5001 المشهداني، نعيم حمادي 

 7478 المصرى، أحمد محمود

 7479 المصري, أبي محمد عبد هللا جمال الدين 

 7481 ,7480 ,4507 المصري, أحمد محمود



 7482 المصري, حسين مجيب

 14918 المصري, عيسى 

 7484 ,7483 المصري, فتح هللا صالح 

 7485 ,6022 المصري, فتح هللا صالح علي 

 7486 المصري, محمد

 7487 المصري, محمد عبد الغني

 7488 المصري، أحمد محمد 

 7489 المصري، فتح هللا صالح علي 

 7490 المصري، محمود أحمد

 7492 ,7491 المصطفى, تركي فرحان 

 7493 المصطفى، سعد الدين 

 7494 المطرزي, أبي الفتح 

 7495 المطرزي، ناصر بن أبي المكارم 

 7496 المطلبي, غالب فاضل 

 7497 المظفر، محمد بن علي

 7498 المعايطة, ريم فرحان

 7499 المعايطة، عبد العزيز عطا هللا

 7501 ,7500 المعتوق, أحمد محمد

 7503 المعري, أبي العالء

 7505 ,7504 المعري، أبي العالء

 7506 المعسكري، العربي بن عبد هللا

 7507 المعسكري، محمد أبو راس الناصر

 7508 المعموري،ناجح

 7511 ,7510 ,7509 المعوش, سالم

 7512 المعوش، سالم

 7513 المعيني، خالدالمعيني 

 7515 ,7514 المغربى،محمود عبد المجيد 

 4979 المغربي, أحمد عبد هللا

 7516 المغربي, كامل محمد

 7517 المغربي، حافظ

 7518 المغيلي، أبي عبد هللا محمد بن عبد الكريم

 7521 ,7520 ,7519 المغيلي، محمد بن عبد الكريم

 7522 المغيلي، محمد عبد الكريم

العزيز المقالح, عبد   7524, 7525 

 7526 المقبالي، موزة 

 7527 المقبل، صابر بن توفيق 

 7528 المقبل، صابر توفيق 

 7529 المقدادي. يوسف خالد غسان 

 7530 المقدسى،أنيس

 7531 المقدم, لمياء

 7533 ,7532 المقراني, عدنان 



 7534 المقري، أبو العباس أحمد

الفيّومي المقري، أحمد بن محمد بن علي   7535 

 9060 المقريني،محمد 

 8426 المكشر, نور الدين

 7536 المكودي, أبي زيد

 7537 المكودي, ابي زيد عبد الرحمن 

 7538 المكودي, أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح 

 7539 المال, محمد علي

 7540 المالح، عبد الغني

 7542 ,7541 المالح، محمد عبد الكريم

 7543 المالح،محمد عبد الكريم

 7544 المالئكة، نازك

 7547 ,7546 ,7545 الملخ, حسن خميس

 14948 الملوحي، عدنان 

 7548 المليجي، يعقوب محمد 

 7549 المليطان، سالم 

 المناصرة, عز الدين 
7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 

7555, 7556, 7557, 7558, 7957 

 7559 المناصرة, عزالدين 

 7560 المناصرة، حسين

 7561 المناصرة، عباس

 7562 المناصرة، محمد عز الدين 

 7563 المناصرة،حسين

 7568 ,7567 ,7566 ,7565 المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين 

 7570 ,7569 المنصف, عاشور 

 7572 ,7571 المنصوري, علي جابر 

والعلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة   7573 

 7574 المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني 

 المنفلوطي, مصطفى لطفي 
7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 

7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 

7585, 7586 

 9045 ,7588 ,7587 المنفلوطي، مصطفى لطفي 

 14886 المهدوي، إبراهيم أحمد إمحمد

 7589 المهدي، شفيق 

 7590 المهري, سارة

 7591 المهنا,عبود حسن

 7592 المهنا، عبود الحسن

 5591 المهنا،عبود حسين 

 13760 المهيري, عبد القادر 

 7593 المواجدة، بكر سميح 

 7594 المواجدة،بكر سميح 

 7595 الموافي, عبد العزيز 



 7596 الموافي, ناصر عبد الرزاق 

العزيزالموافي، محمد عبد   7597 

 7598 المودن، حسن 

 7599 الموسوي, محسن جاسم

 7600 الموسوي,محسن جاسم

 7601 الموسوي، عزيز حسين

 7602 الموسوي، محسن جاسم

 7603 الموسوي،محسن جاسم

 7607 ,7606 ,7605 ,7604 الموسى, نهاد

 7608 الموسى، أنور عبد الحميد

 7609 ,4589 الموسى، نهاد

 الموصلي, موفق الدين أبي البقاء
7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 

7615 

 7617 ,7616 المؤلفين الغربيين 

 7619 ,7618 المولى, محمد أحمد جاد

 4686 المولى، سعود

 7620 المولى، ميالد عادل جمال 

 7621 المومني, أسماء أحمد رشيد 

 7622 المومني, قاسم

 7623 المومني,موفق محمد 

 7624 المومني،خالد سليمان

 7625 المويلحي، محمد

 14980 المياس، عصام 

 7626 الميالد, زكي

 7627 الميلي, محمد مبارك 

 7628 الميلي، مبارك بن محمد 

 7629 الميلي، محمد

 7630 الميمني, عبد العزيز 

 7631 آلن, روجر 

 7633 ,7632 النابي, علي محمود

أسعدالنادري, محمد   7634 

 6986 النادري، محمد أسعد

 5150 النادي ، نور الدين أحمد 

 7636 ,7635 النادي، نور الدين احمد 

 7639 ,7638 ,7637 الناشف،هدى محمود

 7640 الناصر، محمد أبو راس

 7641 الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد 

 7644 ,7643 ,7642 الناصري، أبي واس 

 7645 النبريص، باسم

 4253 النبوي عبد الواحد شعالن 

 7646 النجار, أشواق محمد إسماعيل



 7647 النجار, طارق

 13097 ,4825 النجار, عبد الحليم

 7648 النجار, عبد الوهاب 

 6107 النجار, فايز جمعة

 النجار, فخري خليل 
7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 

7654 

 النجار, محمد علي 
4275, 4276, 4277, 4825, 4826, 

4828, 4829 

 النجار, نادية رمضان 
7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 

7660 

 6107 النجار, نبيل جمعة 

 7661 النجار، أسعد محمد علي 

 7662 النجار، أفنان عبد الفتاح

 7663 النجار، تيسير 

 7665 ,7664 النجار، عبد الوهاب 

 8419 ,8418 النجار، محمد علي 

 8417 *النجار، محمد علي

 7666 النجار، نبيل جمعة صالح

 7667 النجار،أشواق محمد

 7668 النجار،نبيل جمعه صالح

 النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل
7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 

7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 

7679 

 7680 النحوي, أبي الحسن طاهر 

العباس محمد بن يزيد المبردالنحوي, أبي   7681 

 7682 النحوي, أبي الفرج بن عبيد هللا بن سهيل

 7683 النحوي, ابي علي 

 7684 النحوي, اإلمام أبي الحسن علي بن عيسى الرماني 

 7685 النحوي, عدنان علي رضا 

 7686 النحوي, علي بن عدالن الموصلي

الغفار النحوي، أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد   7687 

 7688 الندوي, محمد اسماعيل

 7689 الندوي، أبو الحسن 

 7690 الندوي، أبي الحسن علي الحسني 

 7691 الندوي، محمد نجم الحق

 7692 الندوي، ولي الدين 

 7694 ,7693 الندوي،سيد رضوان علي 

 7696 النساج, سيد حامد

 7697 النساج, عبد الحميد درويش

سامي النشار, علي   7698 

 7699 النشوى, ناصر أحمد ابراهيم

 7700 النشيمي،عجيل جاسم



 7701 النعاس،عمر مصطفى محمد 

 11585 النعانعة ، ابراهيم عبد الرحمن 

 7703 ,7702 النعانعة،إبراهيم

 7704 النعمان, طارق

 7705 النعمة، مقبول علي بشير 

 7707 ,7706 النعيمي, أحمد حمد 

محمد عبد العالالنعيمي,   9990 

 7708 النعيمي، عبد العال

 7709 النعيمي، عمار عادل

 7141 النعيمي، غادة

 7710 النقراط, عبد هللا محمد

 7711 النكر، سعيد 

 7712 النمر،عصام 

 7714 ,7713 النمري، سليم خليل

 7715 النميري، حسن محمود موسى 

 7716 النواجي, أشرف ماهر 

الدين محمد بن حسنالنواجي, شمس   7717 

 7718 النواصرة ، جمال محمد

 7721 ,7720 ,7719 ,6971 النوايسة, أديب عبد هللا

 7722 النوايسة،نايف

 7723 النوتي، أحمد موسى 

 7724 النووي, صالح الدين كشريد

 7725 النيال، مايسة احمد

 14075 النيال، مايسة أحمد

 11229 النيال،مايسة أحمد

 7726 النيسابوري, أبي منصور عبد الملك الثعالبي

 النيسابوري, القشيري
7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 

7732 

 7733 النيسابوري، أبي منصور عبد الملك الثعالبي

 7734 النيسابوري، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي

 7735 النيفر, المنجي

 7736 النيفر, محمد توفيق 

 7737 النيهوم، الصادق 

 7738 الهادي, بورطان محمد

 7276 الهادي, صالح الدين 

 7739 الهادي, محمد محمد

 7740 الهاشم, رانيا

 12486 الهاشمي ، أ. محمد

 8768 الهاشمي ، د. محمد

 7741 الهاشمي ، مهند عبد الرزاق الفلوجي

إبراهيم بن مصطفىالهاشمي األزهري المصري, أحمد بن   7742 



 7746 ,7745 ,7744 ,7743 الهاشمي, أحمد

 7748 ,7747 الهاشمي, السيد احمد

 7749 الهاشمي, السيد أحمد

 7750 الهاشمي, عبد الحفيظ

 7751 الهاشمي, عبد الرحمن 

 7753 ,7752 الهاشمي, عبد الرحمن عبد علي 

 7757 ,7756 ,7755 ,7754 الهاشمي، أحمد

 7758 الهاشمي، السيد احمد 

 7759 الهاشمي، السيد أحمد 

 7760 الهاشمي، إياذ علي 

 7761 الهاشمي، بشير 

 7763 ,7762 الهاشمي، عبد الرحمن 

 13523 الهاشمي، محمود منقذ 

 7764 الهاشمي، مهند عبد الرزاق الفلوجي

 7765 الهاشمي،السيد أحمد 

 7766 الهاشمي،عبد الرحمن عبد علي 

 7767 الهاشمي،علوي 

 7768 الهاشمي،مجد

 7769 الهدروسي، نور مرعي

 7770 الهديب،فائزة عبد االمير نايف 

 7771 الهرامة, عبد الحميد عبد هللا

 9278 الهرامة، عبد الحميد

 14397 الهرش،عايد حمدان 

 7772 الهرفي, محمد بن علي 

 7775 ,7774 ,7773 الهرمي، عمر بن عيسى بن إسماعيل

 7777 ,7776 ,6012 الهروط, عبد الحليم حسين 

 7778 الهاللي, الشربيني الهاللي 

 7780 ,7779 الهاللي، أبو زيد

 7781 الهمالي،نجاة عمار

 7782 الهمداني، أحمد علي 

 7784 ,7783 الهمذاني، بديع الزمان

 7785 الهنداوي, عبد الحميد 

 7786 الهواري، لمياء

 7787 الهواري،لمياء

 7788 الهيشري, الشاذلي 

 7789 الهيشري، الشاذلي 

 11036 الهيصاك ، أ. مختار

 14989 الهيئة الدولية للمسرح 

 13023 الواج، أحالم 

 7790 الواحدي, أبي الحسن علي بن أحمد

 7792 ,7791 الواد, حسين 



 7793 الواد، حسين 

 7794 الوافي, محمد عبد الكريم 

 7799 ,7798 ,7797 ,7796 ,7795 الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي

 8427 الوالي، بوجمعة

 8723 الوالي، زهرة 

 5865 الوائلي, سعاد عبد الكريم 

 5866 الوائلي, سعاد عبد الكريم عباس 

 7800 الوائلي، سعاد عبد الكريم عباس 

 7801 الوجود, ثناء أنس 

 7802 الودرني ، احمد 

 7805 ,7804 ,7803 الودرني, أحمد 

 7806 الودرني، احمد 

 11275 الودرني، أحمد 

 7807 الوراق, ابي الحسن محمد بن عبد هللا

 7808 الورداني, محمد خليل

 7809 الوردني، أحمد 

 7811 ,7810 الوردي, هيثم

 7812 الورقي, السعيد 

 7813 الوريكات، محمد عيسى 

 13395 الوزري، إبراهيم 

 7814 الوزري، حفيظة 

 7815 الوصيف, عبد الرحمن محمد 

 7816 الوعر, مازن 

 7817 الوقاد, نجالء علي حسين 

 7818 الوقاد, نصيرة

 11386 الوكاد، الطيب

 7820 ,7819 الوكيل, سعيد 

 7821 الوليدي, منصور صالح محمد علي

 7822 الوهابي, عبد الرحمن بن محمد 

 7823 الوهايبي, منصف 

 7825 ,7824 الوهيبي, فاطمة عبد هللا

 10077 الوود,ينس 

 7827 اليازجي, ناصيف

 7829 ,7828 اليازجي، ناصيف

 7830 الياس, جوزيف

 13451 الياس، سهيل

 7831 الياس، منى

 7832 الياسري فاخر 

 7833 الياسري, علي مزهر محمد 

 7835 ,7834 الياسري، فاخر 

 7836 الياسين, ابراهيم منصور محمد 



 اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد
7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 

7842, 7843 

 7845 ,7844 اليافي, عبد الكريم 

 7846 اليافي، نعيم

 7847 الياقوري, أحمد حسن 

 7850 ,7849 ,7848 اليزيدي, أبي عبد هللا

 7851 اليسوعي, رفائيل نخلة 

 14919 اليسوعي, شيخو

 7852 اليسوعي, هنريكوس المنس 

 7854 ,7853 اليعقوبي،طارش بن غالب 

 7856 ,7855 اليماني، بهاء الدين 

 7857 الينبعاوي, غنيم بن غانم

 7859 ,7858 إليوت, جورج 

 7860 اليوت، جورج 

 7861 اليوسفي، محمد لطفي 

 7863 ام الخير, سلمان 

الخير,عثمانيأم   7864 

 7865 أم سارة

 7866 ام هاني,عسلي 

 7867 آمال ، لباني

 7868 آمال, عبدوش

 4167 أمال، الوشفون 

 7868 أمال، سعد

 7869 امال، صالح 

 7872 ,7871 ,7870 إمام, محمد كمال الدين

 13270 أماني، األوا

 11214 امبارك ، أ. تركي 

 7873 أمبرتو إيكو 

 7874 إمبيرش، مهدي

 9238 ,9237 أمجد طالفحة 

 10106 أمجد عبد الهادي الجوهري 

 7875 أمداح، حياة

 7876 أمطوش ، محمد 

 13423 ,10578 ,7877 أمطوش، محمد 

 7878 أمغيلي الحافظ, محمد سالم

 13247 أمقران ، د. يوسف

 13429 امل الصبان 

 11537 أمل عبد شنبور 

 7879 املية، فريحة 

 10225 آمنة ، نور الدين

 7880 امنية ,سماش 



 11533 امنية, حمودة 

 7881 امنية, سالمي

 7882 أمير ، حورية

 7883 أميرة ,عصماني

 9447 أميرة, العشاب 

 5691 إميل ,يعقوب 

 10371 ,10338 ,6854 ,6853 ,5002 اميل بديع يعقوب 

 إميل بديع يعقوب 
4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 

7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 

7615 

 6389 إميل كبا 

 6448 إميل يعقوب 

 9846 أمين ، مباركي 

 7884 أمين عبد ربه, محمود

 7885 أمين, أحمد

 7886 أمين, عبد هللا

 7887 أمين, فوزي

 7888 ,5765 أمين, فوزي محمد

 أمين، أحمد

7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 

7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 

7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 

7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 

7909, 7910, 7911, 7912 

 7913 أمين، إسماعيل حميد حمد

 7915 ,7914 أمين، بكري 

 7916 امين، عثمان

 5313 ,5312 ,5311 أمين، مصطفى

 14461 أمينة ، لوالي

 12967 أمينة ، ولد يحي

 6639 أمينة عثمان

 9062 أندريه م. روسو

 11297 أندي ميليجان

 8387 انطوان موصلي

 7917 أنطوان، دو سانت اقزوبري

 8721 أنطونيوس، فريد

 7918 أنعم، منير عبده علي

 10200 إنقزو, فتحي

 7031 أنيس, إبراهيم 

 8658 أهنصري، فاطمة 

 7922 أودينة، محمد

 7925 ,7924 ,7923 أوذينة، محمد

 7926 اورفيس



 7927 أورو، سيلفان

 7928 اوريغاس، جان جاك

 7930 ,7929 أوستن, جين

 7931 أوستن، جين

 7932 أوشان, علي آيت

 7933 أوصديق, طاهر

 7934 أوصديق، فوزي 

 9826 أوقاسي، سعاد

 7935 اوقاسي، فاطمة الزهراء 

 7936 أولمان, ستيفن

 10120 أومريش, محمد وليد

 7937 أوموادن، بهجة

 7938 أوموادن، رابح 

 7939 أونامونو, ميغيل دي

 7940 أوهان, فاروق 

 13156 إيان أو. ليسر

 8905 آيت وعرابي, صبيحة

 7941 إيرس، حسيبة

 9756 إيرس، سارة

 13487 ايرس، نبيل 

 7942 إيزة, عبد الحميد

 7943 آيزن, انطوني فون

توشيهيكو إيزوتسو,   7944 

 10503 إيططاحين, عادل 

 7945 إيفانكوس, خوسيه ماريا بوثويلو 

 7946 ايكو, امبرتو 

 7949 ,7948 ,7947 إيكو, أمبرتو 

 7951 ,7950 أيكين،لويس 

 13460 ,9191 ايلي مهنا 

 13107 ,12889 ,8126 إيلي مهنا 

 7952 إيمار, أندريه

 9873 ايمان, بوزيداني 

بوطالب أيمان,   7953 

 7954 أيمن سليمان مزاهرة

 4297 أيمن عبد الجابر البحيرى 

 7721 ,7720 ,7719 أيمن عبد الرزاق الصرايرة 

 4869 *إيميل,بديع يعقوب

 7955 إينالجك ، خليل

 7956 إينو ، آن

 7957 إينو, آن

 9228 أيوب 



 7958 أيوب, بثينة 

 7959 أيوب، سميحة 

 12921 أيوب، سهيل 

 12921 أيوب، فؤاد

 باب الشيخ، محمد 

8175, 8910, 8969, 10158, 10313, 

11127, 11567, 11576, 12354, 

12621, 13098, 13730, 15009, 

15169 

 7960 بابا, جميلة

 7961 بابا، جمال 

 12608 بابا، حورية 

 7962 بابا، زبيدة 

 7963 بابا، ساميا 

 8978 بابا، سمية

 8804 بابا، فتيحة 

 14408 بابا، منور 

 7964 بابان، ستار مصطفى 

 7966 ,7965 بابتي, عزيزة فوال

 7967 بابي، محمد 

 10107 بات كولمان, لن غيلبرت 

 7968 بات، جيل 

 7969 باتوت, آالن 

 4164 باجور, أحمد عبد هللا

 7970 باجي، عبد القادر 

 7971 باحمد, أمال

 7972 باختين, ميخائيل 

جوزفبادروس،   7973 

 13706 بادي, علي محسن 

 7974 باديس, نور الهدى 

 7975 باديس، نور الهدى

 7976 باربولسكو, لوك 

 8746 بارة، التالية

 7977 بارة، إلياس

 7978 بارتشت, بريجيتيه 

 7979 باركر, كريس 

 7980 بارنت,ريتشارد

 7981 باشا, ابن كمال 

 7985 ,7984 ,7983 ,7982 باشا, أحمد تيمور 

 9150 ,9149 باشا، علي 

 7986 باشا، محمد بن ابراهيم 

 5231 بإشراف محمد عابد الجابري

 7987 باشن، آسيا



 9101 باشن، سهام

 13041 باشن، سهيلة

 7990 باشن، مريم

 7988 باشي، سارة

 7989 باصور، خيرة

 7990 باصور، رشيدة

 7991 باطاهر، بنعيسى 

 12482 باطن، صافية 

 7993 ,7992 باقادر, أبو بكر أحمد 

 7994 باقر, مرتضى جواد

 7996 ,7995 باقر، طه

 7997 باك, بيرل 

 7999 ,7998 باك، بيرل 

 8000 باكرية، ناصر الدين 

 8001 باكلي, رون

 8002 بالحميسي، موالي 

 12898 بالعزوز، نادية

 8003 بالمر, هارولد

 8960 بالي، خيرة

سمير فرنانبالي،   8004 

 8005 باني، فتيحة 

 13020 باهي، مريم 

 8006 باورز،بوب 

 8007 باوية، محمد الصالح 

 8008 باي, ماريو 

 13457 بتزنر 

 8009 بجية المسعودي، حميد حسون 

 8459 بحة ، سعد

 8010 بحة, حليمة

 8011 بحة، سعد

 7687 بحرالمرجان، كاظم

 8012 بحري، السعيد

حمريبحري،   8013, 8014 

 8015 بحري، محمد األمين 

 14905 بحري، نوال

 8961 بحري، نورة 

 10726 بحرية، سفيان

 14915 بحوش، كمال 

 بحيري, سعيد حسن 
7978, 8016, 8017, 8018, 8019, 

8020, 8137, 9032, 13178, 14235, 

14938, 14939 



 13151 ,8021 بحيري، سعيد حسن 

 14406 بختاش، شهيرة 

 9029 بختاوي، نهاد

 8022 بختاوي، هاجر 

 8023 بختاوي، وردة 

 10518 بختي ، أ. البشير

 8024 بختي, زهرة 

 15178 ,11124 ,8853 ,8766 بخوش ، أ. مفتاح 

 بخوش ، د. كمال 
8890, 10038, 11029, 12693, 

13407, 14854, 14867 

 14367 بخوش، أحمد

 8026 ,8025 بخوش، عبد المجيد

 14350 بخوش، كمال 

 8027 بخوش، مريم 

 8028 بخيت ، محمود عبد هللا 

 8029 بخيت, عبد الحميد 

 8770 بداش، عبد الرحيم 

 8030 بدال، سكينة

 12422 بداني، نسرين

 8031 بدة، عمر

 4573 بدر غيث، خلود

 8033 بدر، سالم عيسى 

 8034 بدر، سهام محمد 

 14789 بدران ، جميلة 

 8035 بدران, بدران أبو العينين 

 8038 ,8037 ,8036 بدران, شبل 

 8039 بدران، جميلة 

 8040 بدري عبد الجليل، محمد 

 8041 بدري, عثمان

 8043 ,8042 بدري، رابعة العدوية 

 8045 ,8044 بدري، عثمان

 8046 بدوان, أسعد

 8047 بدوح ، حسن

 9192 ,8048 بدوى، عبد الرحمن 

 8049 بدوى،عاطف محمد

 8051 ,8050 بدوي, أحمد أحمد

 8052 بدوي, أنس

 8053 بدوي, صالح جمال 

 8054 بدوي, عبد الرحمان 

 8058 ,8057 ,8056 ,8055 بدوي, عبده

 13731 ,12933 بدوي, محمد 



 8059 بدوي، أحمد زكي

 9415 بدوي، عبدالرحمان 

 13382 ,8062 ,8061 ,8060 بدوي،رمضان مسعد

 8066 ,8065 ,8064 ,8063 بدير, حلمي

 8067 برابعة، نسيمة

 8068 براح، محمد 

 8069 برادبيري، أندرو

 14841 برادعي ، رشيدة 

 15250 برادعي، خليدة 

 10536 ,8921 برادى ، علي 

 برادي ، أ. علي 
8243, 8443, 8996, 9141, 9376, 

9745, 10655, 10881, 12790, 

13258, 13624, 14412, 14868 

 10126 برادي علي 

 برادي، علي 
8423, 8827, 11037, 12835, 

12874, 13183, 15167 

 10601 براش،رونالد

 8070 براشد،مهدي

 8071 براشيش, ناريمان

 8072 براقشي، كريمة

 8073 براقشي، نعيمة 

 6775 برامقي، فاطمة الزهراء 

 8074 براه, كويسي براه

 6669 براهم, عبد الواحد 

 10973 براهم، عبد الواحد 

 8075 براهمي، ابراهيم

 8076 براهمي، عادل 

 8077 براهمي، مريم 

 8078 براهيم الرحماني، علي 

 8079 براهيم بلهواري ، المية

 8080 براهيمي ، نعيمة 

 9030 براهيمي، ابراهيم 

 8081 براهيمي، جيجقة 

 8160 براهيمي، رتيبة

 9832 براهيمي، وسيلة

 8082 براون, دوجالس

 8083 براي، أمينة

 8084 بربار, وهيبة

 15319 بربري، وليد

 7882 بربوشة ، سليمة 

 8085 برج،شتاين 

 8496 برحال ,سميحة



 8086 برحايل، أبو العباس 

 8087 برداية، سامية

 8465 برزان ، محمد

 8088 برشت، مسرحيات 

 11070 برطاش, يونس 

 8089 برغوث، عبد القادر 

 8187 برقاش، حسيبة

 8090 بركات ، فريدة 

 4972 بركات يوسف هبود 

 8091 بركات, حسين حسن 

 8092 بركات, سلمي 

 8093 بركات, عبد الرزاق

 8094 بركات، ا مباركة

 8098 ,8097 ,8096 ,8095 بركات، إبراهيم إبراهيم 

 8099 بركات، سليم 

هجيرة بركان ،   8943 

 8100 بركان, محمد 

 8480 بركان، مليكة 

 8716 بركاني, حفيظة حسناء 

 8969 بركاني، أمينة

 14903 بركاهم ,العوفي

 8102 ,8101 بركة, بسام

 8103 بركة, فاطمة الطبال

 14619 ,13154 ,9416 بركة، بسام

 14372 بركوكي، فاطمة الزهراء

 11251 بركي، سمير 

أنطوانبرمان،   8104 

 8106 ,8105 برنس, جيرالد

 8107 برهم, منال عصام إبراهيم 

 8109 ,8108 برهم، منال عصام 

 8110 برهومة, عيسى

 6908 برهومة،عيسى

 14154 بروج, زكية

 8111 برودي، الزهرة 

 8112 بروست،مارسيل

 8113 بروستاد, كرستان 

 بروكلمان, كارل
8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 

8119, 8120, 8121, 8122, 8123 

 8124 برولي، إيف

 8127 ,8126 ,8125 برونتي, شارلوت 

 8128 برونتي، إميلي



 8129 برونتي، شارلوت 

 14275 ,5815 برويه, هنري 

 8130 بري, حواس

 8131 برياني, خديجة 

 8132 بريري, محمد احمد 

 8133 بريش ، خديجة

 12836 بريش، رتيبة

 14428 بريش، عبد الغاني 

 11413 بريشي, عائشة

 8134 بريك ، مسعودة 

 8135 بريك، أمال

 8136 بريك، جهيدة

 8448 بريك، مسعودة 

 13548 بريك، نورة 

 8137 برينكر, كالوس 

 8138 بريهمي, لويزة 

 8139 بزوبيري، وفاء 

 10451 بزيان, حنان

 8140 بزيع ،فتيحة 

 8141 بزيك ، سلمى 

 8142 بزيو, راضية

 14999 بساعد, محمد أمين

 8143 بسام, كنزة 

 8145 ,8144 بسايح, بوعالم 

 8146 بسايح، بوعالم

 8147 بسترناك, بوريس 

 8148 بسعيد, عبد المجيد 

 5898 بسكر، محمد 

 14640 بسمة عيد

 8149 بسناسي ، سعاد 

 8151 ,8150 بسناسي، سعاد 

 8152 بشارة قيقانو, أنطون 

منصور، ليليان-بشارة  8153 

 8158 ,8157 ,8156 ,8155 ,8154 بشر, كمال 

 8159 بشر, كمال محمد

 7936 *بشر,كمال

 10228 بشراير ، هاجر

 8160 بشراير، إيمان

 8161 بشراير، سميرة 

 8162 بشراير، عبد الغني

 8163 بشرى, بهياني 



 8176 بشفراق, نسيمة

 8164 بشلم، منى 

سليمان بشنون،   8165, 8166 

 8167 بشوات، إسماعيل

 9422 بشير عليه

 11118 بشير, حورية 

 9100 بشير, دحمان

 8168 بشير, فاطمة الزهراء

 بشير، حورية 
8887, 8891, 9543, 10297, 10465, 

12698, 13093, 14059 

 8169 بشير، ذهبية 

 8170 بشيرة بن قرنوز 

 8171 بشيرة، بوجمعة 

آمالبشيري،   8172 

 8173 بصاشي، حنان

 8174 بصاشي، نعيمة 

 8175 بصري، سعاد

 8176 بطاش, أسماء 

 8177 بطاش، سمية 

 8178 بطرس حافظ بطرس 

 8179 بطرس, انطونيوس 

 8182 ,8181 ,8180 بطرس, أنطونيوس 

 12718 بطرس، ا

 8183 بطرس، انطونيوس 

 8184 بطرس، أنطونيوس 

 8185 بطرس، بطرس حافظ 

 8186 بطرس،حافظ بطرس 

 8187 بطوش, مسعودة 

 8188 بطوش، تفاحة

 4603 ,4602 ,4601 بعلبكي، رمزي منير 

 10311 ,8127 بعلبكي، منير 

 8190 ,8189 بعلي, حفناوي 

 8192 ,8191 بعلي، حفناوي 

 8193 بعلي، حفناوي رشيد 

 14855 بعيو، دليلة

 15006 بغداد، شروق

 8197 ,8196 ,8195 ,8194 بغداد، محمد

 8198 بغدادي منار محمد 

 8199 بغدادي, موالي ملياني

 9794 بغدادي، رقية 

 14495 بغدادي، عائشة 



 8200 بغدادي، منار محمد 

 8201 بغدادي، منار محمد إسماعيل 

 8202 بغدادي،منار محمد إسماعيل 

 8203 بغورة، صبحة 

 14454 بقادي، عائشة

 8204 بقاعي, ايمان

 8206 ,8205 بقاعي، إيمان

 13745 بقراط، ليلى

 11698 بقرني ، نورة 

 8207 بقرني، أسية

 8208 بقشي, عبد القادر

 بقطاش، مرزاق 
4269, 8209, 8210, 8211, 8212, 

8734, 8735 

 8213 بقعة، أمينة 

 8214 بقعة، راقية

 8216 ,8215 بقيعي،نافز أحمد

 8217 بك,أحمد عيسى

يوسف بكار,   8218, 12543 

 8220 ,8219 بكار، يوسف 

 8221 بكار، يوسف حسين

 8222 بكداش، رنا الحكيم 

 4926 ,4925 بكر عباس 

 8223 بكر, عبد الجواد

 8224 بكر, ليلى سليمان 

 8225 بكر، إسماعيل عبد الحكم

 8227 ,8226 بكر، السيد يعقوب 

 4934 بكر، عباس 

 8228 بكرالس, مليكة 

 10294 ,10291 ,10285 بكلي، أحمد بن محمد 

 8229 بكور، سعيد

 8230 بكور،سعيد

 10396 بكوش ، عبد القادر

 8231 بكوش, فاطمة الهاشمي 

 8232 بكوش, يوسف 

 8233 بكوش، ميلود 

 8234 بكير التركي, سعاد

 8237 ,8236 ,8235 بكير, أحمد عبد الوهاب 

 8238 بكير، عبد الوهاب 

شارلبال،   8239 

 8240 بالسي, محمد السيد علي

 8241 بالكمور, ر.د



 8242 بالل, مريم 

 8243 بالل,أحالم

 8244 بالل,سعيدي 

 9665 بالل، إيمان

 8247 ,8246 ,8245 بالل، عمارية

 15164 بالل، فاطنة

 8248 بالنشيه، فيليب 

 8249 بلبراهيم, زكية 

 13463 بلبول، محمد 

 14596 بلجريشى،ناصر محمد 

 8250 بلجوهر، أمينة 

 8589 بلجوهر، بشيرة 

 8251 بلجوهر، محمد 

 14546 بلجوهر، هجيرة 

 10272 بلحاج ، الزين الزهرة 

 8252 بلحاج عبد الكريم

 13468 بلحاج مهدي، نصيرة 

 8253 بلحاج, ابتسام 

 8254 بلحاج, أمينة 

 8922 بلحاج, عائشة

 11353 بلحاج, نصيرة 

 8255 بلحاج، خديجة

 8257 ,8256 بلحاج، شهرزاد

 8258 بلحاج، مريم 

 8259 بلحاف، عامر فائل محمد

 11863 بلحسن، هاجر

 8260 بلحلوش، حكيمة 

 10475 بلحمزي، فاطمة

 12802 بلحمزي، فضيلة 

 8261 بلحمزي، محفوظ 

 15154 بلحنيش ، يامنة 

 8262 بلحنيش, آسيا 

 8263 بلحنيش, زينب 

 8264 بلحنيش، حسين 

 8581 بلحنيش، سارة 

 10117 بلحنيش، عبد الرحمن

 13141 ,8265 بلحنيش، فاطمة 

 8266 بلحنيش، ليلى 

 10117 بلحنيش، محمد 

 8267 بلحوت ، سمية 

 15007 بلحوت، وهيبة



 8268 بلحوت، فائزة 

 8269 بلحوت، نصيرة 

 13664 بلحوت، نورة 

 14340 بلحوت،أسماء 

 10787 بلحوت،خالد

 9303 بلحوت،سمية 

 9801 بلخضر, عمر 

 8270 بلخضر، أحمد 

 8271 بلخليفي، جميلة

 8272 بلخوجة، فتيحة

 9175 بلخير ، دوالي

 8273 بلخير, عمر

 10125 بلخير، أم السعد 

 8274 بلخير، سمية 

 14374 بلخير، فضيلة 

 8275 بلخيرات، جميلة

 11767 بلخيري، أم الخير 

 13489 بلخيري، شريفة

 8277 ,8276 بلزاك

 8278 بلطرش، إيمان

 8279 بلطرش، عقيلة

 8664 بلعابد، عبد الحق

 8280 بلعابد،عبد الحق

 8281 بلعالم، عبد العزيز

 8282 بلعباس,كريمة 

 8283 بلعباس، سارة 

 9143 بلعباس، ضاوية 

 10219 بلعباسي, تركية

 10219 بلعباسي, هدى

 8284 بلعباسي، فتحية 

 7644 ,7643 ,7642 بلعدل، الطيب

 8285 بلعربي, جمال 

 8286 بلعربي، بهية

 8287 بلعربي، ريمة 

 8288 بلعربي، سعاد 

 8290 ,8289 بلعرج, بلقاسم 

 8291 بلعريف, نسرين 

 8950 بلعزوز، صفية

 14654 ,13689 ,12333 بلعزوقي ، أ. محمد

محمدبلعزوقي ، د.   11729 

 8292 بلعزوقي ، سارة



 8429 بلعزوقي، سارة

 10977 ,9751 بلعزوقي، محمد 

 8293 بلعلى، آمنة

 8294 بلعيد ، صالح 

 8295 بلعيد ، صالح 

 8297 ,8296 بلعيد, الصادق

 بلعيد, صالح
8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 

8303, 8304, 8305, 8306, 8307 

 بلعيد، صالح 

8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 

8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 

8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 

8323, 8324 

 8326 ,8325 بلعيد، م ش 

 8329 ,8328 ,8327 بلعيد، محند شريف

 8330 بلعيفة، سعاد 

 10876 بلعينين، وهيبة 

 8331 بلغيث, زينب 

 8332 بلغيث، زينب 

 8333 بلفاضل، السايح 

 11630 بن قطاية .بلقاسم ، د

 8334 بلقاسم, خالد

 8335 بلقاسم, سالطنية 

 8336 بلقاسم، بن نعيجة 

 12605 بلقاسم، سمية 

 8337 بلقاسم، نوارة 

 8338 بلقاسمي، عبد السالم

 8512 بلقاضي، إيمان

 8343 ,8342 ,8341 ,8340 ,8339 بلقاضي، محمد هشام

 8344 بلقايد , فوزية

 8345 بلقرينات, خديجة

 8346 بلقيس, قير 

 13262 بلكاتب, أحالم 

 بلكاتب، أحالم 
9397, 10166, 10792, 11879, 

11949, 12949, 13175, 13185, 

14229, 15126 

 10662 بلمادي، ليندة

 14885 بلمادي، محمد

 8347 بلماضي، بركاهم

 14225 بلمباركي، ليندة 

 14067 بلمختار، سعاد 

 14772 بلمختار، قرمية 

 13672 بلمختار، نبيلة



 12757 بلملياني ، صبيحة 

 8348 بلملياني، مريم 

 8349 بلمليح, ادريس

 8350 بلمياني، صبيحة

 8503 بلميهوب، خيرة 

 8351 بلهادي، يامنة 

 8352 بلهواري، حمزة إبراهيم

 13738 بلوز, نايف 

 14190 بلوط، فتيحة

 8353 بلومنتريت, كونثر 

 8354 بلوناس ، حيزية 

 8355 بلوني ، عائشة

 8356 بلي ، أمين

 8357 بلي، أمين

 10064 بلي، سمية

 8358 بلية، بغداد أحمد

 8359 بليل، زينب 

 8360 بن محمود, جمال بن محمد

 8361 بن أبي حجلة، أحمد بن يحيى

 8363 ,8362 بن أبي شنب، محمد

هللا بن محمد بن أبي شيبة, أبي بكر عبد   
8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 

8369, 8370 

 14150 بن أحمد نورين، فؤاد

 8371 بن احمد, سعاد

 12790 بن أحمد، مريم

 8372 بن اسماعيل ، أبي الحسن علي 

 8373 *بن إسماعيل، الثعالبي أبي منصور عبد الملك

 8374 بن األنباري, أبو البركات 

العربي بن التباني، محمد   8375, 8376, 8377 

 8378 بن الحسين، اإلمام زين العابدين 

 8379 بن الحسين، محمود

 8380 بن الخطيب، لسان الدين 

 8381 بن الخوجة ، محمد بن مصطفى

 8382 بن الشريف, محمود

 8383 بن الشريف، محمد

 8384 بن الصغير، مراد 

 8385 بن العايزة، وهيبة 

دليلة بن العربي،   8386 

 8387 بن العربي، محي الدين 

 8389 ,8388 بن القاسم, عبد الرحمان بن محمد

 8390 بن القاضي, عبد القادر بن محمد



 8391 بن الموفق، جميلة

 8392 بن الوشفون، بن عيسى

 11223 بن امام، مريم

 8393 بن أودينة, يوسف 

 8394 بن باديس، عبد الحميد

باديس،عبد الحميدبن   8395, 8396, 8397 

 8398 بن بحة، حورية

 8399 بن بريكة,سلمى 

 8400 بن بريكة، محمد 

 8402 ,8401 بن بطوطة، محمد بن عبد هللا 

 8403 بن بهاز، فايزة 

 14829 ,8725 بن بهون الحاج أ محمد، يحي 

 13353 ,12692 ,9669 ,8188 بن بهون حاج امحمد، يحي 

بوسعد، سيليا بن   13858 

 12336 ,10569 ,8404 بن بوعزيز، وحيد 

 11746 بن تسوري, يوسف تسوري

 8405 بن تفيف، جميلة

 8406 بن تومرت، محمد 

 8407 بن تومي، اليامين 

 9537 بن ثابت, جميلة

 8408 بن ثاية، فطيمة

 8409 بن ثاية، مليكة 

 8410 بن جاب هللا، جميلة

 8411 بن جابو، سارة 

 8412 بن جلولي، عبد الحفيظ

 8414 ,8413 بن جني, ابي الفتح عثمان

 8416 ,8415 بن جني, أبي الفتح عثمان

 8419 ,8418 ,8417 بن جني، أبي الفتح عثمان

 8407 بن حبيلس، سميرة 

 14750 بن حجر ، أ. محمد

 بن حجر ، د. محمد
8985, 9377, 11048, 12667, 

13309, 14882 

حجر، أ. محمدبن   14705 

 بن حجر، محمد
8420, 8421, 8676, 11957, 12623, 

13691 

 9866 بن حجوجة ،علي 

 8422 بن حجوجة, سارة

 8423 بن حجوجة، فايزة

 8424 بن حركات, أحمد

 8425 بن حسن، حسينة

 8426 بن حسين, هالل



 8292 بن حليمة ، خديجة

 8869 بن حليمة ، مباركة

حليمة، الجياللي بن   8427 

 8428 بن حليمة، خديجة

 8429 بن حليمة، سارة

 8926 بن حميدي، بالل

 8430 بن حنيش ، حسين 

 14900 بن حوة، نادية

 14101 بن حورة، يوسف العربي 

 8431 بن خالويه, أبو عبد هللا الحسين بن أحمد 

 8432 بن خاوة, عبد الحكيم

 8433 بن خاوة، أمينة 

خاوة، كمال بن   8434 

 6297 بن خبرة، نجيب 

 10444 بن خديجة، يامنة

 8436 ,8435 بن خرف هللا, الطاهر 

 8437 بن خرف هللا، الطاهر 

 8440 ,8439 ,8438 بن خرف هللا،الطاهر 

 10724 ,8441 بن خروبي، أمينة 

 8442 بن خضار، إبراهيم 

 13210 بن خطار، سعاد

 8443 بن خطار، سمية

خلفة, مسعودة بن   8444 

 8807 بن خليفة, فطيمة

 8445 بن خليفة, نادية

 8447 ,8446 بن خليفة، مشري

 8448 بن خمار، سميرة 

 6810 بن خميسي, عمار 

 8450 ,8449 بن خميسي، عمار

 8451 بن خويا، إدريس

 6300 ,6299 ,6298 ,6296 بن خيرة، نجيب 

 8452 بن دادو، أسماء

نصيرةبن داود،   13486 

 8453 بن دعيب، مريم

 8454 بن دوخة, هشام 

 8455 بن ذباح, موني 

 8456 بن ذريل, عدنان 

 8457 بن رابح ، دليلة 

 8458 بن راشد، فاطمة 

 8459 بن رامي ، علي 

 8011 بن رامي، علي 



 بن ربيعي ، أ. فطيمة 
9368, 10769, 11219, 11640, 

11712, 13411, 15238 

ربيعي ، فطيمةبن   11455, 14406 

 بن ربيعي، فطيمة
8111, 8460, 8819, 11422, 12577, 

12892, 13415, 14456, 14666 

 5507 بن رجب, زهرة

 8461 بن رحال، يمينة 

 8462 بن رقية، حفيظة

 8895 بن رقية، زهية 

 8615 بن رمضان، فيروز

 8463 بن رمضان، حسن 

 8464 بن رمضان، صالح 

رمضان، فيروزبن   13048, 15117 

 8176 بن رويسي, تقية

 8465 بن زرقة ، مسعودة

 8466 بن زرقة، حنان 

 8467 بن زرقة، مليكة 

 8468 بن زرقة، نوال 

 8469 بن زروق، أنيسة

 14197 ,8950 بن زروق، سامية

 بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس
8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 

8475 

زهرة، عاشة بن   10788 

 10923 بن زيباك, سامية

 8279 بن زيباك، وهية 

 8476 بن زيد, حنان

 8111 بن زيد، جميلة

 8477 بن زيد، عبد الحميد

 12949 بن زيد، نعيمة

 8836 بن ساري ، فاطمة الزهراء

 8478 بن ساري، مسعود

 14787 بن ساعد، خيرة

 8480 ,8479 بن ساعد، فتيحة 

سالم, أمينةبن   8481 

 13802 بن سالم، مباركة

 8482 بن ساهل، سفيان

 8483 بن سعادة, منير 

 8484 بن سعد, أبي عبد الرحمن عادل 

 8485 بن سعد، محمد السعيد 

 8486 بن سعدة, نورة 

 8487 بن سعدية، نعيمة

 14663 بن سعسع، نجاح 



 8488 بن سعيد, نسيمة فاطمة الزهراء 

عبيد القاسمبن سالم, أبي   8489, 8490 

 8492 ,8491 بن سالمة, الربعي

 8494 ,8493 بن سالمة، الربعي

 8495 بن سلمان ، حسيبة

 8496 بن سلميان, أسماء 

 8497 بن سليمان, جمال

 8498 بن سليمان, عبد الكريم

 8527 بن سليمان، رشيدة

 8500 ,8499 بن سليمان، محمد 

 8501 بن سواف, هجيرة

شارف، أمنيةبن   8502 

 8503 بن شبيرة، نسيمة 

 8714 بن شطاح، محمد 

 8504 بن شعاب، سناء 

 8505 بن شعبان، كريمة 

 14782 بن شهرة، هاجر

 14459 بن شوشة، أحمد

 8506 بن شيخ، جمال الدين 

 13744 بن شيخ،أمينة

 8507 بن صابر, جويدة

 8138 بن صالح, سهام 

 9012 بن صالح، أمال 

صالح، سميرةبن   8508 

 8509 بن صاولة، فاطمة 

 8071 بن صدقة, ايمان

 بن صدقة، عبد القادر 
6939, 8644, 9665, 10059, 10772, 

11248, 11367, 12551, 13408 

 8510 بن صديرة, بلقاسم

 12675 بن صغير, عذيبة

 8511 بن طالب, إيمان

 8467 بن طاهر ،الزهرة 

 8512 بن طبيب، هشام 

طيب, ياسمينةبن   10197 

 15117 بن طيب، أحالم

 8513 بن طير ، لويزة 

 8514 بن طير، لويزة 

 8515 بن عاشور، إيمان

 7299 ,7298 بن عامر، المختار

 14207 بن عامر، عبد القادر 

 8516 بن عائشة سعيدي، زكية



 8517 بن عائشة، حسين أحمد 

 10511 بن عائشة، خيرة

 12701 بن عائشة، المية

 8518 بن عبد الباقي، زكرياء

 8519 بن عبد الرحمان، أمال 

 9883 بن عبد الرحمن, حميد

 8520 بن عبد الكريم ، جمعان

 8521 بن عبد الكريم، جمعان

 8522 بن عبد هللا، أبو عثمان سعيد 

 8525 ,8524 ,8523 بن عبد هللا، بلقاسم

 8526 بن عبد هللا، بلقلسم

هللا، خيرةبن عبد   13132 

 13549 بن عبد النبي، مريم

 10672 بن عبد النبي، نسيمة 

 8848 بن عبد الهادي، نعيمة

 8527 بن عبد الهادي، نورة

 بن عبد ربه، أحمد بن محمد
8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 

8533, 8534, 8535 

 8537 ,8536 بن عبيد، فؤاد 

 8213 بن عبيلة، غنية 

عثمان، محمد بن حسنبن   8538 

 8539 بن عداد، بركاهم 

 8540 بن عدة, زهير

 8541 بن عدة, عبد العزيز 

 8542 بن عدة، عبد العزيز 

 8543 بن عراب، عبد القادر 

 8547 ,8546 ,8545 ,8544 بن عربي، محي الدين 

 13604 بن عرعار، ليلى 

 8385 بن عروج، ليلى

 8548 بن عروس ، حورية

عروس, حوريةبن   8549 

 8552 ,8551 ,8550 بن عروس، العيد

 8553 بن عروس، حورية

 15263 ,12792 ,8838 ,8579 بن عروس، مفتاح 

 8554 بن عزوز، رشيد

 10649 بن عزيزة، خديجة

 8555 بن عزيزة، سيدعلي 

 11237 بن عصنون،أمينة

 8556 بن عطاء هللا, فيروز

 10493 بن عطاء هللا، مريم 

 8557 بن عطية, عبد الرحمان 



 8558 بن عفيف الدين، شمس الدين 

 11037 بن عالني، خيرة

 8559 بن علو, األزرق

 8560 بن علي بن الحسن بن بشر, أبي عبد هللا محمد 

 14414 بن علي, سناء

 8561 بن علي, عامر 

 10791 ,8336 بن علية ، أ. عبد السالم 

 13549 ,11547 ,9794 بن علية ، د. عبد السالم 

 15129 بن علية، أحمد 

 8562 بن علية، شوقي 

 14646 بن علية، عبد السالم 

 8563 بن علية، فاطمة 

 8564 بن علية،فطيمة 

 8851 بن عمار، أمال 

 8565 بن عمار، جمال

 12231 بن عمار، خولة 

 8566 بن عمار، مليكة

 8134 بن عمارة ، سميرة 

 10463 بن عمارة ، يمينة

 8567 بن عمر، حمدادو

 8295 بن عمرة ، احالم

 15071 بن عمري، هند

 8568 بن عمور، منال

 11524 بن عمور، ميمونة

 8569 بن عمير، مروة 

 8570 بن عميش، منى 

 8572 ,8571 بن عوالى، إيمان 

 8573 بن عودة, بختي

 8574 بن عودة, عقيلة 

 8575 بن عودة، خديجة 

فاطمة الزهراءبن عودة،   8508 

 8576 بن عون، الطيب

 8577 بن عياد, سفيان

 8578 بن عياد, نسرين

 12788 بن عياد، حورية

 8579 بن عيجة، أمينة

 8139 بن عيسى يخي، عائشة

 8580 بن عيسى, الياس

 13022 بن عيسى, رشيدة

 13803 بن عيسى، سهيلة

 11251 بن عيسى، إلياس



 12586 ,10489 ,8723 بن عيسى، رشيدة

 8581 بن عيسى، لمياء 

 8582 بن عيسى، مجدي

 8171 بن عيشوش، نجاة 

 8583 بن عيمش، بشير 

 8584 بن غربية, أمينة

 8585 بن غربية, رباب

 8586 بن غربية، أكرم 

 8587 بن غربية، رباب

 15175 بن غريبي, آمال

 8588 بن غنيسة، نصر الدين 

 8589 بن غوالة, بدرة 

 7988 بن غوالة، نضيرة 

 8590 بن غوث، غياث

 11763 بن فخة، سفيان 

 8591 بن فرج،عبد اللطيف بن حسين 

 8592 بن فرحات، خيرة

 10683 بن فرحات، مباركة

 8596 ,8595 ,8594 ,8593 بن فريحة الغريسين، أحمد 

 13048 بن فطيمة، كمال حاج 

 8597 بن فقير، حدة

محمد عبد هللا بن قتيبة، أبي   8598 

 8599 بن قربة،صالح 

 8600 بن قرطبي, رياض

 8509 بن قرطبي، أيوب 

 14062 بن قرنوز، دليلة 

 8601 بن قسمية, أحمد

 8602 بن قشوط، محمد العربي 

 بن قطاية ، أ. بلقاسم
8467, 11672, 13702, 15129, 

15180 

 12425 بن قناب, الحاج

 9112 بن قوية، جلول 

قويدر ، عائشة بن   8603 

 8604 بن قويدر، أحالم 

 8605 بن قويدر، زينب 

 11576 بن قيار، ربيعة 

 8606 بن قيار، عبد النور

 8720 بن قيدة ، أنيسة

 11270 بن قيدة ، مروان

 10930 بن قيدة، الزهرة 

 8607 بن قيرة، مليكة 



 8608 بن قيرش، بركاهم 

 8609 بن قينة, عمر

 8610 بن قينة، عمر

 8611 بن كثير الدمشقي،اإلمام الحافظ أبى الفداءاسماعيل 

 8612 بن كثير، أبي الفدا اسماعيل

 11817 بن كحلة ، عبد القادر 

 8613 بن كراديجة, ريمة

 8904 بن كسيرات، ليليا 

 14524 بن كوار، الزهرة

 12084 بن كوار، فريدة

 8614 بن لخضر, فورار امحمد

نعيمةبن لخضر،   13406 

 12748 ,9882 بن لعالم، مخلوف

 8615 بن لعيد، سميرة 

 8670 بن لكحل، فتيحة

 12516 بن لكحل، هنية

 8616 بن مالك ، رشيد

 13609 ,8618 ,8617 ,7957 بن مالك, رشيد

 8619 بن مالك، رشيد

 8622 ,8621 ,8620 بن مالك، سيدي محمد 

 14816 بن مبارك، جميلة 

مبارك، سعاد بن   8779 

 8623 بن محجوب، حفصة

 8624 بن محجوبة، أمينة 

 8625 بن محرز، ركن الدين محمد

 8626 بن محمد العروضي، أبو الحسن أحمد

 8627 بن محمد الميلي ,مبارك 

 8629 ,8628 بن محمد, أبي الحسن علي 

 14573 بن محمد، زهية

 8630 بن محمد، محمد بن علي

سليم, عبد هللابن مخارق بن   8631 

 10800 بن مختاري، هشام

 بن مرزوقة، محمد
8027, 8666, 8743, 8945, 9753, 

10731, 11080, 11420, 12799, 

13217 

 8632 بن مرسلي, أحمد

 8633 بن مريسي، قدور

 8634 بن مزيان، زهية

 14412 بن مزيان، كريمة 

 8635 بن مسعود، وافية

الفضل محمدبن مغيزل، أبو   8636 



 8638 ,8637 بن مقالش، عبد الرحمان بن محمد

 بن منصور، رجاء 
9813, 10125, 11272, 11526, 

15164 

 8640 ,8639 بن منصور، عبد الوهاب

 8641 بن موسى، عبد القادر 

 8642 بن موسى،فريدة إبراهيم

 8643 بن مولود, حكيم 

 8644 بن مولود، مونية

 11035 بن ميري، عيشة

 8645 بن ميلود ، أحالم

 8646 بن ميلود، محمد 

 8651 ,8650 ,8649 ,8648 ,8647 بن ميمون، محمد

 8652 بن نباتة، جمال الدين

 8653 بن نبي, مالك 

 8655 ,8654 بن نبي، مالك 

 8656 بن نعمان, أحمد 

 8657 بن نعيجة، بلقاسم 

 8658 بن نعيجة، زينب 

 8659 بن نوة, فوزية 

نية, خضرةبن   8660 

بن الحاج يحي، الجيالني -البليش، بلحسن  -بن هادية، علي   8661 

 8662 بن هدوقة، عبد الحميد

 8663 بن وارد ، سارة

 9332 بن وارد، سارة

 8664 بن واز، شريف

 8665 بن يحي ، عقيلة

 8666 بن يحي ، مختاري 

 8667 بن يحي, سامية 

 8668 بن يحي, محمد 

يحي، حسنبن   13040 

 8669 بن يحي، عقيلة

 8670 بن يحي، فاطنة الزهراء 

 بن يحي، فتيحة

8087, 8480, 8671, 8794, 8994, 

9012, 9680, 10640, 10984, 

11385, 11794, 12608, 12970, 

12981, 13092, 13254, 14228, 

14430, 14855, 15233 

 8672 بن يحي، محمد 

 8673 بن يحي، نبيهة

يحيى، عباس بن   12076 

 9880 ,8674 بن يحيى، محمد 

 12898 بن يحيى، ياسمينة 



 8675 بن يشو, جياللي 

 8676 بن يطو، بن عمران

 14547 بن يعقوب، رزيقة 

 8677 بن يغلة، محمد الصالح 

 8678 بن يلس، محمد عطاء هللا 

 8679 بن يمينة، رشيد

 8684 ,8683 ,8682 ,8681 ,8680 بن يوسف، حميدي 

 8685 بناصر, حنيفي 

 8686 بناني ,احمد بوجمعة 

 8687 بناني, محمد الصغير

 52 بناني، محمد الصغير

 8688 بناني، نصيرة 

 8689 بنشلي، بيتر

 8690 بنعبد العالي, عبد السالم 

 8691 بنعبد هللا، عبد العزيز

 8693 ,8692 بنك الجزائر

 8694 بنكر, ستيفن 

 8695 بنكراد, سعيد 

 8696 بنكراد، سعيد 

 8697 بنلحسن، محمد 

 10447 بنونة، وليد 

 8700 ,8699 ,8698 بني أحمد، خالد علي سليمان 

 8701 بني خالد،حسن ظاهر

 8702 بني دومي, خالد قاسم

 6476 بني دومي،حسن علي

 8703 بني عامر، عاصم محمد أمين

 8704 بني هاني،وليد عبد 

فوزي أحمدبني ياسين، محمد   8705 

 8706 بنيامين, فالتر

 8707 بنيس ، عبد الحي

 8708 بنيس، محمد 

 13428 بهاء الدين خطاب 

 4971 بهجت, محمد البيطار 

 6239 بهجت, منجد مصطفى 

 14642 بهلول، بركاهم 

 8876 بهناس, رفيقة

 8709 بهي, عصام

 8710 بهياني ، سامية 

 14471 بهياني، سامية 

خوخة بو رايب ،   8711 

 13604 بو زيدة، عبد القادر



 8712 بو عبد هللا، ليلى

 12479 بو معالي، نذير 

 8713 بواهي، شعيب 

 8714 بواهي، محمد 

 13971 بوباشة، العارم

 8715 بوبعيو، بوجمعة 

 8716 بوبكر, إلهام 

 8717 بوبكر, امينة 

 8644 بوبكر، بسمة 

 8643 بوبكري, سارة 

 8718 بوبكري, محمد 

 8719 بوبكري، زهور 

 8555 بوترعة، فاتح

 9791 بوترعة، وهيبة

 12798 بوتريش، زينب 

 15319 ,13049 بوتشنت، العصفورة 

 8781 بوتليس، رزيقة

 8720 بوتليس، نبيلة 

 8721 بوتور، ميشال 

 8745 بوتومي حيزية, معمري خديجة

 8722 بوتومي, أمال

 8723 بوتومي, سمية 

 8724 بوتومي, ليلى

 9528 بوتومي، عبد الرزاق 

 8725 بوتومي، ليندة 

 8726 بوثلجة، جمال

 10565 بوثليجان، هجيرة 

 8728 ,8727 بوجادي, خليفة

 8729 بوجدرة, رشيد 

 بوجدرة، رشيد
8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 

8735, 8736, 8737, 8738 

 8580 بوجالل, حسان

 13680 بوجالل، لويزة 

 11744 ,4233 بوجمالة، مصطفى

 9035 بوجمعة، فاطمة الزهراء

 14290 بوحاسين، زهية

 8739 بوحبيب، حميد 

 8740 بوحجة, عبد الرزاق 

 8741 بوحزام ، محمد

 8742 بوحسن, أحمد

 8743 بوحسين, نوال 



 8744 بوحفص, عبد الكريم

 8745 بوحمبل, نبيلة 

 8746 بوحموم، حورية 

 8747 بوحميدي، حبيبة 

 8772 بوحنبل, سليمة

 9601 بوحنيش,هاجر

 8748 بوحوش ,عمار 

 8751 ,8750 ,8749 بوحوش, رابح 

 8752 بوحوش, عمار 

 8755 ,8754 ,8753 بوحوش، رابح

 8756 بوحوش، عمار 

 12736 بوخاتم, إلياس 

 8757 بوخاتم, ليندة 

 8758 بوخاتم, موالي علي

 12737 بوخاتم، الياس 

 بوخاتم، أيوب 
8272, 9793, 9874, 10123, 11324, 

11755, 12690, 14569 

 10791 بوخاري ، نورة 

 8141 بوخاري، سعاد

 10799 بوخاري، نورة 

 8759 بوخاري، وردية

 8760 بوخالفة، الزهرة 

 11506 بوخالفة، الياقوت

 8761 بوخالفة، صدام 

 8763 ,8762 بوخالفة، عزي 

 8764 بوخالفة، فتحي

 8765 بوخالفة،الياقوت

 8766 بوخالفة،يوسف 

 8767 بوخدود, علي بهاء الدين

 8768 بوخديم ، خليدة 

 8769 بوخديم، خليدة 

 8133 بوخديمي ، فضيلة

 8770 بوخرص، محند 

 15081 بوخريف، عقيلة

 9468 بوخريف، نعيمة 

 8771 بوخزاني ، فضيلة 

 10722 بوخزاني، فضيلة 

 8772 بوخضرة ,سعدية

 8773 بوخضرة، فاطمة

 8775 ,8774 بوخليف، إلهام

 8776 بوخليف، سيد علي



 8777 بودالي, أحالم 

 8778 بودالي, نصيرة

 10379 بودالي, نورة

 8865 بودالي، رقية 

 8027 بوداوي، كريمة 

 8779 بوداوي، نورة 

 6797 بودراجي، آسية 

 8780 بودراجي، خالد 

 9466 بودراجي، دليلة 

 8781 بودربالة، حدة

 8782 بودرقة، فاطمة الزهراء 

 8783 بودرومي, خديجة

 8784 بودرومي, سهام 

 8785 بودرومي، حياة 

 8786 بودرومي، سميحة

 12515 ,12514 بودرياس، ياسين

 8787 بودغاغن، ليلى 

 8788 بودالل

 8791 ,8790 ,8789 بودوخة، مسعود 

 12405 بودودة، صالح 

 8792 بودورة, نعيمة 

 8793 بودومة، حبيبة

 8794 بودومي, خديجة

 8795 بودويك ،محمد 

 8796 بوديا أبو ثلجة، زهية

 8800 ,8799 ,8798 ,8797 بوديبة، إدريس

 8801 بوديسة, فضيلة 

 8207 بوديسة، حنان

 14902 بوديسة، ربيعة 

 12990 بوديسة، زهير

فريدةبودين،   8832 

 8802 بودين، مسعودة 

 8803 بودين، نعيمة

 8804 بودين، هجيرة 

 8805 بوذينة, عزيز

 8666 بوذينة، حكيم 

 8806 بورابعة, موسى 

 8937 بوراس، عائشة

 15091 بوراعي ، مباركة

 8807 بوراعي, فوزية 

 8808 بوراكي, حنان



 8957 بوراكي, فاطمة

 8809 بوراكي، حنان

 8810 بوراوي، نينا 

 8811 بوراوية، فاطمة

 14153 بورايو, عبد الحميد 

 14888 ,14516 ,8812 بورايو، عبد الحميد

 8813 بوربيع, سعاد 

 13327 بوربيع،أسماء 

 7522 بوربيق،عالل

 10499 بورة، سارة 

 14818 ,13690 ,8959 بورحلة ، أ. رزيقة 

 14205 ,11423 ,10463 بورحلة ، رزيقة

 10678 ,10486 بورحلة دكاري، رزيقة 

 8815 بورحلة، آسية 

 9026 بورحلة، جميلة

 بورحلة، رزيقة
8998, 11073, 11701, 11907, 

14372 

 8817 ,8816 بورحلة،محمد

 8818 بورحماني، إيمان

 8819 بورزامة، سارة

 8820 بورزق,السعيد 

 8821 بورزق، وسام

 8822 بورصاص، مسعود 

 8823 بورقعة، ربيعة 

 14536 بورقعة، فطيمة

 8824 بوركبة، سميرة 

 9911 بورنان، سمية 

 8825 بورويبة, رشيد

 8826 بورويبة، رشيد

 8827 بورياح، أمينة 

 8828 بورياح، سهام

 8829 بوريجي, خالدة

 9347 بوزادة، فتيحة

 8830 بوزار ديلمي, احمد

 8831 بوزار، فاطمة الزهراء 

 8832 بوزارة، أحالم

 12836 بوزاري، فاطمة الزهراء

 8833 بوزاري، محمد

 8834 بوزاوي, مريم 

 15159 بوزاير, فايزة 

 8835 بوزاير، صليحة



 8836 بوزرقولة ، رزيقة 

 14453 بوزرقولة، فاطمة 

 8837 بوزعوط, نبيل

 8838 بوزغادة، ميلود

 8840 ,8839 بوزفور، منصف 

منصور بوزفور،   8841 

 8842 بوزقولة، فطيمة

 13211 بوزكري، فاطمة الزهراء 

 8843 بوزو، ماريو 

 بوزواوي ، أ. محمد 

4700, 7881, 8005, 8479, 8917, 

9203, 9349, 9541, 9870, 10610, 

11485, 11647, 11687, 12487, 

12833, 13140, 13911, 13971, 

14574, 14716 

 10565 بوزواوي ، د. محمد 

زواوي محمد بو  10618 

 8844 بوزواوي, محمد 

 بوزواوي، محمد 

7466, 8083, 8833, 8845, 8846, 

9006, 9111, 9182, 9424, 10919, 

12308, 12980, 13285, 13287, 

14341, 14343, 14790, 14905, 

15261 

 10511 بوزوران، حفيظة

 13657 بوزورين، نبيلة

 9593 بوزيان ، وسام

 8847 بوزيان, آمال

 8848 بوزيان، نبيلة

 10108 بوزيان، آمال

 14790 بوزيان، زهية

 14539 بوزيان، زينب 

 10444 بوزيان، سمية 

 8849 بوزيان، فايزة 

 8850 بوزيان، كوثر 

 10564 بوزيان، نادية

 8851 بوزيان، نبيلة

 9806 بوزيانى ، حليمة

 8852 بوزياني، حنان 

 10395 بوزياني، شهيرة 

 8853 بوزيد, فتحية 

 8899 بوزيد، إيمان 

 12365 بوزيداني، كريمة

 12955 بوزيدة، عبد القادر



 13089 بوزيدي ، فاطمة الزهراء 

 8854 بوزيدي ،عمر

 8855 بوزيدي، محمد 

 8856 بوزيدي، نعيمة 

 11078 بوزينة ،لبنى 

 8857 بوزينة, مباركة

 8359 بوزينة، فاطمة 

 8858 بوسالم, راضية 

 8539 بوسالم، آمال

 8878 بوسالم، محمد 

 8859 بوسدرة، الشايعة

 8860 بوسرية, احالم

 8861 بوسريحي، زهية 

 8862 بوسعادي, جميلة 

 8863 بوسعادي، بركاهم 

 8864 بوسعادي، رشيدة 

 8865 بوسعادي، صباح 

 9466 بوسعادي، فاطمة

 8866 بوسعادي،أمينة 

 8079 بوسعيد ، جهاد

 8867 بوسعيد, رندا

 4174 بوسعيد، جهاد

 8868 بوسعيد، رندة

 8161 بوسعيدي، حيزية

 11731 بوسكين، كريمة 

 7640 بوسالم فايزة 

 8711 بوسليمانى ، سعاد 

 14431 بوسليماني، مريم 

 8869 بوسماحة ، الزهراء

 8870 بوسنة ، فتيحة 

 8871 بوسنة, محفوظ 

 8872 بوسنة,محفوظ 

 8874 ,8873 بوسنينة. المنجي 

 8875 بوسهوة ، أمينة 

 8876 بوسهوة, حنان 

 10454 بوسهوة, وسام 

 8877 بوسهوة، عائشة

 8878 بوسهوة، علي

 10477 بوسهوة، فوزية

 9145 بوسهوة، نشيدة 

 8879 بوسوبل, سعاد 



 8880 بوسيس، و سيلة

 8881 بوسيس، وسيلة

 8924 بوسيلة ، حكيمة 

 8516 بوسيلة، سمية 

 10723 بوسيلة، هدى

 12084 بوسيلة، يمينة

 8882 بوسيلة،امحمد

 10539 بوشالي, نعيمة

 14152 بوشتة ، فاطمة

 8883 بوشحيط، محمد 

 8884 بوشرف، منيرة 

 12339 بوشرود، سليمان 

 8885 بوشريط ، تركية 

 11041 بوشريط، حورية

 12942 بوشريط، زليخة 

 8886 بوشريط، شيماء 

 8887 بوشريط، عبد القادر

 8885 بوشريط، وسيلة

 8889 ,8888 بوشريط، وهيبة 

 8890 بوشعبة, جمال

 8891 بوشعبة, فضيلة 

 8892 بوشعبة, كلثوم 

 14782 بوشعبة، شريفة

 11688 بوشعبة، نورة 

 8893 بوشعير, الرشيد

 14088 بوشالغم, ابتسام 

 8894 بوشلغوم، زهرة 

 14205 بوشنافة ، حورية

 10748 ,8895 بوشنافة، أسماء 

 8896 بوشنافة، سامية 

 8897 بوشنافة، سهام

 8898 بوشنافة، سهيلة

 8899 بوشنافة، فايزة

 8900 بوشهرة,تركية 

 9696 بوشهير ، آمال

 8901 بوشهير, فاطمة الزهراء 

 8902 بوشهير، سامية 

 8903 بوشهيرة، محمد 

 8904 بوشوشة، أحمد

 8905 بوشوية, كريمة

 8906 امينة ,بوشويحة



 8188 بوشيبان، حياة 

 8411 بوشيبان، دنيا 

 10766 بوشيبة، فائزة

 8907 بوصالح, نسيمة

 8908 بوضراوية, الزهرة 

 8909 بوضربة، عبد القادر 

 8910 بوضياف، أسماء 

 8911 بوطاجين, السعيد 

 8912 بوطاجين، السعيد 

 8913 بوطارن، محمد الهادي

 8914 بوطالب, عبد القادر

 12909 بوطالبي، حياة 

 8168 بوطريق, فتيحة

 8878 بوطريق، الطاهر 

 14583 بوطريق، عقيلة 

 8915 بوطريق، نسيمة 

 10616 بوطلبة،فوزية

 8916 بوطهراوي, نعيمة 

 8917 بوطوبة ، خديجة

 8918 بوطوبة، خديجة

 8842 بوطويل، سارة 

 12690 بوطيارة، محمود 

 8920 ,8919 بوطيب، جمال

 8921 بوطيبة، أشواق

 8922 بوعامر, يمينة 

 8923 بوعامر، صفية

 8924 بوعبد هللا ، سعاد 

 4770 ,4743 بوعبد هللا غالم هللا

 8925 بوعبد هللا, سماح 

 8926 بوعبد هللا، عز الدين 

 8927 بوعبد هللا، لحسن

هللا،لحسنبوعبد   8928 

 8930 ,8929 بوعتو، بشير 

 8931 بوعديلة، وليد

 8932 بوعزابية، سيد علي 

 8933 بوعزيز, يحي 

 8935 ,8934 بوعزيز,يحي 

 8936 بوعزيز، حنان

 8937 بوعزيز، حورية

 8938 بوعزيز، يحي 

 8939 بوعسرية, أحمد



 8940 بوعشة, محمد

 11736 بوعكاز, عمر

لمياء بوعكاز,   8941 

 13461 ,8942 بوعالق، محمد 

 12672 بوعالم هللا، ذهبية

 9176 بوعالم هللا، رتيبة 

 8943 بوعالم هللا، سعيدة 

 8944 بوعالم، أحمد

 8945 بوعالم، خديجة

 8946 بوعالم، عبد القادر 

 14009 بوعالمي، خديجة

 14468 بوعلي, سيدعلي 

 8947 بوعلي, فؤاد 

 11309 بوعلي, كلثوم

 10687 بوعلي، سميرة 

 8948 بوعلي، فؤاد 

 10040 بوعمامة، خديجة

 8949 بوعمران، العربي

 8950 بوعمرة, أحالم

 8951 بوعمرة، رزيقة 

 8952 بوعمرة، لخضر

 8953 بوعمرة، لينة 

 8747 بوعمرة، ليندة 

 9670 بوعمريون، سمية

 8954 بوعناني, مختار

 8956 ,8955 بوعناني، مصطفى 

 8957 بوعود, بركاهم 

 8958 بوعياد، محمود آغا

 8959 بوعيسى ، حنان

 8960 بوعيشات، فضيلة

 8961 بوعيشاوي ، سعاد 

 8962 بوعيشاوي, راضية

 8963 بوعيشاوي، تونس 

 8964 بوعيشاوي، سعاد 

 8965 ,8964 بوعيشاوي، فايزة 

 11685 بوعيشة، فاطمة

 8966 بوعيشة، مريم 

 8967 بوغرارة، ابو بكر 

 8724 بوغرارة، سامية

 8432 بوغفالة, مراد 

 12409 بوغولة، عبد القادر 



 8968 بوفاتح, جميلة

 9374 بوفراح، وهيبة 

 8969 بوفراش، أحالم

 8970 بوفالقة، سعد

 10313 بوقادة، سفيان 

 8971 بوقارة، زبيدة 

 8972 بوقبال، محمد 

 13747 بوقتة، إيمان

 8975 ,8974 ,8973 بوقرة, نعمان

 8976 بوقرة,نعمان

 8977 بوقرة، أمينة 

 14828 بوقرة، رتيبة

 8879 بوقرة، سعاد 

 8978 بوقرة، غنية

 8980 ,8979 بوقرة، نعمان

 14213 بوقرة، نورية 

 8981 بوقرة، وهيبة 

 14532 بوقرمي, وهبية

 8982 بوقرني، فتيحة

 8983 بوقرورة,عمر احمد

 8984 بوقرورة، عمر أحمد

 14528 بوقرومي ، وهيبة

 8604 بوقرومي، سمية

 9054 بوقريبة،عقيلة

 14198 بوقرية، نريمان 

 8985 بوقصة، نصيرة

 8986 بوقلماني، ليلى

 9533 بوقمرة، عمار 

 14428 ,8987 ,7960 بوقمرة، عمر 

 8988 بوكتاب, امينة

 8989 بوكدرون, ابراهيم

 12715 بوكرامي، سعيد

 8991 ,8990 بوكروح، مخلوف 

 8992 بول, جورج 

 13830 بوال سندرمان, تريزا صليبا 

 8993 بواللة, فاطمة الزهراء 

 8140 بواللة، حكيمة 

 8994 بواللة، سميرة 

 8505 بواللة،فاطمة

 8995 بولبداوي ، زوليخة

 8996 بولبداوي ، مريم 



 8997 بولحليب، أحمد بن رمضان

 8998 بولدم، أحمد

 9000 ,8999 بولرحال، فيروز

 11733 بولرياح ، فايزة 

 8827 بولرياح، صورية

 11635 بولسحار، سهام

 9001 بولصنام، صارة

 14593 بولعراس، عقيلة

 9002 بولعراش، فتيحة

 9003 بولعسل، كمال 

 11457 بولقاب, حفيظة

 14218 بولقطوط، بشرى منال 

 14899 ,14101 ,9822 ,8852 ,8583 بولمعالي ، د. النذير

 بولمعالي، النذير
8162, 8888, 9712, 10485, 10928, 

12613, 13260, 14991 

 14653 ,14453 ,14009 ,13047 بولمعالي، نذير 

 8031 بولمعاني، النذير

 9004 بولمية, سميرة 

 9005 بولمية، سميرة 

 8243 بولنوار, حنان 

 9006 بولنوار, سميحة 

 10487 بولنوار، أسماء 

 9007 بولنوار، علي

 14097 بولنوار، نورة 

 6995 بومدين بن عبد القادر السليماني

 8500 بومدين بوزيد

 9008 بومدين, ملكية

 9009 بومدين، مليكة

 9011 ,9010 بومزبر, الطاهر بن حسين 

 15126 بومزيود، ربيحة

 14373 ,11706 بومعالي، نذير 

 9829 بومعالي، نذير 

 9012 بومعزة, إلهام

 9014 ,9013 بومعزة, رابح

 9019 ,9018 ,9017 ,9016 ,9015 بومعزة، رابح

 8443 بومعزة، سميرة 

 9020 بومعيزة، أحسن

 9021 بومعيزة، حياة 

 9022 بوملحم, علي

 9023 بومنجل، عائدة 



 بومنجل، عبد الملك
9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 

14029 

 9029 بومنير، راضية

 9030 بومهدي، البشير 

 12931 بومهدي، نوال

 8076 بوناجي، كمال

 12884 بونادري، رفيقة

 9031 بوناس، حيزية

 11618 بوناقة, حمزة 

 9032 بونتنج, كارل ديتري 

 9033 بونسي، سامية

 11323 بونوة, نسيمة

 11710 بونوة، مولود 

 9034 بونيف، الحاج 

 8592 بوهالي، إيمان

 9035 بوهاني بن زيان، حياة 

 14569 بوهدة, خديجة

 9036 بوهرور, حبيب 

 9037 بوهرور، حبيب 

 9038 بوهني، نصر الدين الشيخ 

 9039 بويجرة محمد، بشير 

 9040 بويحي, مريم

 9041 بويحيى, محمد 

 12380 بويحيى، مراد

 12378 بويحيي, مراد

 9042 بويزري, سعيد

 14618 بويوسفي، سميرة 

 13804 بويوسفي، عبد الكريم

 9043 بيات, فاضل

 9044 بياتة،علي

 9045 بيار، برناردين دي سان

 4231 بيان ، شريفة

 12213 ,12212 بيان حسن أعمر

 9046 بيان، شريفة

 9047 بية،جميلة

 9048 بيتر، كوزان

 9049 بيترز, رودلف

 11278 بيث 

 9060 بيدار،دونيس 

 9053 ,9052 ,9051 بيدبا 

 8080 بير ، خيرة 



 9054 بير, رقية

 9059 ,9058 ,9057 ,9056 ,9055 بيسوا، فرناندو 

 9060 بيشار،بيير 

 9061 بيشل, أنريكا كولوتي 

 9062 بيشوا, كلود 

 9064 ,9063 بيضون ، عبد الحفيظ

 9065 بيضون, زكي

 9066 بيكيس، أحمد 

 9067 بيل أشكروفت 

 9068 بيلسي, كاثرين

 9069 بيلون، كرستيان 

 9070 بيلينسكي 

 9071 بين, هيلين 

 9072 بيوض، أحمد 

 9073 بيومي، أبو زيد 

 9077 ,9076 ,9075 ,9074 تاتون, رنية 

 9082 تاج، محمد قدور 

 9083 تارزي، مصطفى باش 

 9084 تاركوفسكي، أندريه 

مسعودة تامن،   9006 

 9086 تاني، حكيمة

 13353 تاني، سمية 

 10540 تاهمي، حنان

 8493 تاورته، محمد العيد 

 9087 تاوريرت، بشير 

 9088 تاوريريت، بشير 

 9090 ,9089 تاوريريت،بشير 

 8291 تايب, يوسف 

 9091 تايبرشاين, جاك

 9093 ,9092 تبرماسين, عبد الرحمن 

 13124 ,9094 تجيني، جلول 

 9095 تحريشي، محمد 

 14964 تحسين قريط 

 5315 ,5314 تحقيق أسامة طه الرفاعي 

 5098 ,5097 ,5096 تحقيق باسل عيون السود

 5674 تحقيق بسام محمد بارود 

 6379 ,6378 تحقيق حسن الملخ، سهى نعجة 

 6382 تحقيق حسن الملخ،سهى نعجة 

 7744 تحقيق حسن حمد 

الجليل يوسفتحقيق حسني عبد   12122 

 4978 تحقيق رجب عثمان محمد, مراد رمضان عبد التواب 



 4977 تحقيق رجب عثمان محمد، مراد رمضان عبد التواب 

 6772 ,6771 تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب, نافز حسين حماد...(و آخرون)

 6095 ,6094 تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب

سليمان العثمينتحقيق عبد الرحمن بن   4282, 4283 

 4284 تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 

 7264 تحقيق عبد العال سالم مكرم

 6007 تحقيق عبد العزيز سيد األهل 

 7235 تحقيق عبد هللا علي الحسيني البركاتي, محسن سالم العميري 

 7043 تحقيق عبد المقصود محمد عبد المقصود

عمر تحقيق علي محمد   6136, 6149, 6150 

 تحقيق علي محمد عمر 
6135, 6137, 6138, 6145, 6146, 

6147, 6148, 6151, 6152, 6153, 

6154 

 7537 ,7536 تحقيق فاطمة راشد الراجحي 

 9097 ,9096 .تحقيق لجنة التراث في الدار

 6352 تحقيق محمد الريح هاشم

 6956 ,6955 ,6954 تحقيق محمد باسل عيون السود

 5349 تحقيق محمد خلف هللا, محمد زغلول سالم

 5027 تحقيق محمد خليل مراد الحربي

 4880 ,4879 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

 4605 ,4604 تحقيق محمود محمد الطناجي

 4251 تحقيق محمود محمد الطناحي

 7045 تحقيق محمود نصار 

 5465 تحقيق مصطفى غالب

ناجي تحقيق هالل   4788 

 7453 تحقيق يحي بو عزيز 

 5287 تحقيق. أحمد العوامري, علي الجارم

 5544 ,5543 ,5542 ,5541 تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب

 5545 ٍ◌تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب

 4965 تحقيق. عبد الرحمن حسن محمود

 4250 تحقيق.محمد محمود الطناحي

 13511 تدرس، فتحي

يوسف الصميليتدقيق   7749 

 10601 تدلمان،ديبورا

 13156 تر . شوقي جالل

 14987 تر . محمد ابراهيم العدوي, محمدالسيد أبو الوفاء...( و آخرون )

 13644 تر . محمد مصطفى زيادة 

 12888 تر .زكي محفوظ, أسامة هزيم

 5198 تر :حافظ , شادية توفيق 

 14660 تر أنطوان حشام

طجو،محمد أحمد تر   9226 



 9051 تر عبد هللا بن المقفع 

 13611 تر غسان رمالوي

 14771 تر نيوف،نوفل

 13627 تر. أسامة ابراهيم الدسوقي, سمير ابراهيم شاهين

 15120 تر. أسامة محمد فتح هللا النحاس

 9180 ,9179 ,9178 تر. فؤاد محمد شبل

النجار تر. محمد أمين المفتي, زينب علي   10464 

 9804 تر. محمد جالل شرف

 13646 ,13645 تر. محمد مصطفى زيادة 

 14794 تر. مركز التعريب و البرمجة 

 11322 ,10107 ,9232 تر. مركز التعريب والبرمجة 

 13519 ,13510 تر. مركز التعريب والبرمجة 

 9091 تر. مفيد شرف الدين, وائل الزين, نصير الدين يحفوفي

تقديم إمام عبد الفتاح إمام تر. و   10939 

 14584 تر. يوسف أسعد واغر, فريد م .داغر 

 13765 تر.جمال بدران

 13364 تر.عبد الرحمن بدوي

 14988 تر.محمد ابراهيم العدوي, محمد السيد أبو الوفاء...( و آخرون )

 13643 تر.محمد مصطفى زيادة 

 12918 ,3206 تر.مركز التعريب و البرمجة 

 13520 تر.يوسف أسعد داغر, فريد م داغر 

 11530 ,7952 تر.يوسف أسعد داغر, فريد م. داغر 

 10251 تر: المنصوري , محمد الطاهر

 14510 ,14509 ترا.و مرا. عثمان نوية, راشدي البراوي, محمد علي أبودرة

 9098 تراس، نزيهة 

 13400 ترايكية، سارة 

 11215 ترجمة طلعت الشايب 

 14970 ترجمة عصام حجازي 

 13360 ترسراست, هجيرة 

 9099 ترشين، صالح 

 4584 ,4583 ترك،صالح عبد العزيز

 9100 تركمان, عبد الرحمان

 9101 تركمان، إيمان 

 11709 تركمان، حنان

 14570 تركمان، سمية 

 9103 ,9102 تركى،إبراهيم محمد 

 9105 ,9104 تركي, ابراهيم محمد 

 9106 تركي, إبراهيم محمد 

 9107 تركية ، بوشهير 

 9109 ,9108 ترمنجهام، سبنسر 

 9110 ترويات، هنري



 9111 تريش، فايزة 

 10591 ,9856 ,8836 ,8711 ,8430 تريكي ، أ. مبارك 

 8765 تريكي ، أ. مباركي

 13647 ,4614 تريكي ، د. مبارك 

 14958 تريكي, مبارك 

 9112 تريكي، حمزة 

 تريكي، مبارك 

4291, 4746, 6821, 8264, 8337, 

8452, 8982, 9113, 9114, 9115, 

9116, 9117, 10227, 10393, 

10427, 10430, 10734, 11154, 

11255, 11354, 12258, 12374, 

12604, 13037, 13101, 13102, 

13243, 13276, 13741, 14451, 

14616, 14992 

 9118 تزغوين، نوال

فانتسافايغ، شتي   9119 

 9120 تشافيلد, كارل

 9121 تشالندلر، دانيال

 9122 تشبالو, ياسمينة

 10023 تشوكتش كبير, عمر 

 9123 تشومسكي, نوعم

 9124 تشومسكي, نوم 

 9125 تشيخوف, أنطون 

 9126 تشيكو، هاجر

 12560 ,12559 تعريب عمر الديراوي 

 8629 ,8628 تعليق سعيد هارون عاشور

المقصود محمد عبد المقصودتعليق عبد   7042 

 7567 ,7566 تعليق مصطفى محمد عمارة 

 5099 تعليق يحي مراد

 11924 تقد خالدة سعيد 

 7735 تقديم الهاشمي السبعي 

 13599 تقديم جمال عبد الناصر

 9383 تقديم سعيد يقطين

 7149 تقديم سليمان الصيد

 12953 تقديم علي حسن فاعور 

أبو العطاتقديم محمد   13429 

 10464 تقديم محمد إسماعيل ظافر 

 12692 تالعيش، شهرزاد

 9130 تلجوم، سليمة

 9131 تلعوم، اسمهان 

 9133 تلمساني، فاطمة

 9134 تليمة, عبد المنعم 



 9135 تليمة، عبد المنعم 

 9630 تمام حسان

 11270 تمامرة، عيسى 

 9137 تهاني، رزيقة 

 9138 توات, دنيا 

 9140 ,9139 توات، الطاهر

 11864 توات، جميلة 

 9141 توات، رنجة

 9142 توات، طاهر 

 9143 توات، فتيحة 

 9399 تواتي ، الزهراء

 14060 تواتي, نادية 

 9144 تواتي، ربيحة 

 9398 تواتي، الزهراء

 9145 تواتي، أمينة 

 13098 تواتي، إيمان 

 14696 تواتي، سامية 

الدينتواتي، نور   9146 

 9147 توام، عائشة

 8665 توامي ، أ. محمد 

 13744 ,13693 ,11620 توامي ، د. محمد 

 11916 ,11688 ,9196 ,9001 توامي، محمد 

 9152 توامي، خديجة

 توامي، محمد 
5901, 8250, 9785, 9963, 11424, 

12837, 13486, 14470, 14673, 

14837 

 9148 توامي، يوسف 

 11278 تودوروف 

 13463 تورابي، عبد الرزاق 

 9149 تورنبي, ميشيل

 9150 تورنيي, ميشيل

 9151 توزوت, جميلة

 9152 توزوت, منال

 9153 توزوت، محمد 

 9154 توشي, كلثوم 

 9156 ,9155 توفيق, حسن 

 9157 توفيق, سعيد 

 9158 توفيق, مجدي أحمد 

 9159 توفيق، رؤوف عزمي 

إبراهيم توفيق، عمر   9160, 9161 

 9162 توفيق،رؤوف عزمي 



 9163 توفيقي، عبد هللا 

 9164 توقة, عائشة 

 14880 تولبت, جي تيلر

 9168 ,9167 ,9166 ,9165 تولستوي, ليو 

 9169 توما، جان عبد هللا

 9170 توماوي، النخلة

 12531 تومي ، سعيد

 8924 تومي ، صليحة

 11310 تومي, بهية 

إكرامتومي،   10465 

 14363 تومي، باية

 9171 تومي، خديجة

 13666 ,9924 تومي، سعيد

 14828 تومي، سليمة 

 8175 تومي، عبد القادر

 8725 تومي، مسعودة 

 9172 توميليلين, عبد القادر 

 8468 تونسي، زهية 

 9173 تونسي، لطيفة 

 9174 تويز, سارة 

 9175 تويزة، سليمة

 11280 تويزة، فاطمة 

 9176 تويزة، نسيمة 

 9177 توين، مارك 

 9181 ,9180 ,9179 ,9178 توينبي, أرنولد

 9182 تيتان، فريدة 

 10682 تيتان، مريم 

 13753 تيسييه، بول

 9183 تيمور, أحمد 

 9185 ,9184 تيمور, محمود 

 9186 ثابت, عمرو 

 9187 ثابت, ناصر

 9188 ثامر, فاضل

 9189 ثاني, أحمد راشد

 9190 ثاني, قدور عبد هللا

 9191 ثاين، إلسوث

 9192 ثربانتس 

 9193 ثعلب, أبي العباس 

 9194 ثاليجي ، فطيمة 

 11266 ثلجة، مخلوف

 9195 ثلجوم سليمة



 14228 ثلجوم، خديجة

 9196 ثلجوم، صليحة 

 9197 ثلجون، أحمد

 10161 ثلجون، حياة

 9201 ,9200 ,9199 ,9198 ثليالني، أحسن

 9202 ثمرة, يد هللا 

 9204 ثوليتا, إيميليا دي 

 9209 ,9208 ,9207 ,9206 ,9205 ثويني, حميد آدم

 9210 ثويني، حميد آدم

 9211 جاب هللا, رضوان منيسي عبد هللا 

 9212 جاب هللا, سيد 

 9214 ,9213 جاب هللا, عبد المعطي 

 9215 جاب هللا، السيد عبد الفتاح

هللا، عبد المعطيجاب   9216 

 13443 ,13442 جابر عبد الحميد جابر

 11133 جابر عصفور

 9217 جابر علي، إبراهيم 

 9219 ,9218 جابر, سامية محمد 

 9220 جابر, وليد أحمد

 9221 جابر، جابر عبد الحميد

 9222 جابر،إبراهيم

 9223 جابر،جابر عبد الحميد

 14472 جابري، عيدة

حياة جابي،   11643 

 9224 جاد, عزت محمد

 9225 جاد, منى محمد علي

 9226 جاريتي،ميشيل

 10106 جاستيل, باربرا 

 9227 جاسم السلطاني، طالب خليف 

 9228 جاسم, ناصر عبد الرزاق المال 

 9229 جاسم، جاسم محمد

 9230 جاسم، ريمة

 9231 جاسم، محمد باسم

 12837 جاسم، هاجر

 8146 جاك بيرك 

 9232 جاكبسون, ريد 

 9233 جاكسون، ليونارد

 9234 جاكوب, أندريه 

 14884 جاكوبسن, رومان 

 9235 جامعة اكلي محند أولحاج ( البويرة )

 14786 ,14747 جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية



 9236 جامعة القاهرة

 9238 ,9237 جامعة اليرموك 

 9242 ,9241 ,9240 ,9239 جامعة أم القرى 

 9243 جامعة باتنة 

 9246 ,9245 ,9244 جامعة باجي مختار (عنابة ) 

 9249 ,9248 ,9247 جامعة حسيبة بن بوعلي ( الشلف )

 9250 جامعة حضرموت للعلوم االنسانية

 9251 جامعة عمار ثليجي ( األغواط ) 

 9252 جامعة غرداية 

 9253 جامعة فيالديلفيا 

مرباح ( ورقلة )جامعة قاصدي   9254, 9255 

 9256 جامعة قالمة

 9257 جامعة محمد خيضر 

 9258 جامعة منتوري ( قسنطينة ) 

 4474 جامل،عبد الرحمن 

 10600 جان باتيست دوروزيل

 9259 جان كالفي، لويس

 7952 جانين أوبوايه 

 9260 جاووت، طاهر 

 9261 جبار, مختار 

 13269 جبار, نبيلة 

آسياجبار،   9262 

 8348 جبار، سهام

 9263 جبار، عائشة

 9264 جبارة ، محمد جاسم 

 9265 جبارين، محمد عدنان

 14205 جبالي، مليكة

 9267 ,9266 جبر, جميل 

 9268 جبر, حسن

 9272 ,9271 ,9270 ,9269 جبران, جبران خليل 

 9274 ,9273 جبران, محمد مسعود 

 9276 ,9275 جبران، جبران خليل 

 9277 جبران، سليمان

 9278 جبران، محمد مسعود 

 9279 جبري, عبد المنعم

 9281 ,9280 جبري، عبد هللا عبد الناصر 

 9283 ,9282 جبريل, عبد الرحمن 

 9284 جبرين، علي هادي 

 9287 ,9286 ,9285 جبل, محمد حسن حسن

 8424 جبور, عبد القادر

 9288 جبور، أم الخير



 13109 جحا، ماري روز

 9289 جحفة, عبد المجيد 

 10062 ,9290 جحفة، عبد المجيد 

 9291 جحفة،عبد المجيد 

 13685 جد، بهية

 9292 جداري، أمال 

 9293 جداوي, أم كلثوم

 9747 جدو، بشيرة 

 9294 جدوع، عصام 

 9295 جدوع،عصام 

 14816 جدي، نجية

 9296 جراب، صالح 

 9297 جرابي, وليد

كلنتون هارتليجراتان،   9298 

 9299 جراح،بدر أحمد

 9300 جراد، إيهاب مجيد 

 5806 جرادات, مازن 

 6409 جرادات، عبد الناصر أحمد 

 9301 جرادات، نادر أحمد 

 9302 جرادات،عزت 

 8267 جرادنية ، سعاد

 9303 جرادنية، سعاد

 9305 ,9304 جرار, شذى 

 9306 جرار, صالح 

 8741 جربي، هاجر

 9307 جرجس, جرجس ميشال

 9308 جرجس، جرجس ميشال

 7830 جرجس، ناصيف

 9309 جرجي زيدان 

 9310 جرمان, كلود

 10446 جرموني ، أمال

 9311 جروان، فتحي عبد الرحمان 

 11958 جروة عالوة وهبي 

 8724 جرود، فاطمة الزهراء

 9312 جرود، فوزية 

 9313 جريبة، وفاء

 10223 جريبة،إبراهيم

 9314 جريدي، سمير 

 9315 جرير

 8338 جزائري، محمد زكرياء 

 10252 جزيني، إبراهيم



 9316 جعفر ، صفاء عبد السالم

 7641 جعفر الناصري, محمد الناصري 

 11621 جعفر, صفاء عبد السالم

 9317 جعفر, عبد القادر

 9318 جعفر، أمينة 

العظيم جعفر، شاكر عبد   9319 

 9320 جعفر، محمود راضي

 9321 جعفر،عبدالقادر 

 9322 جعفري، احمد ابا الصافي 

 9323 جعفري، أحمد أبا الصافي 

 8894 جعفري، سليمة

 9324 جعفري، عز الدين 

 14411 جعفري، مبارك 

 9325 جعكور، مسعود 

 9326 جعنيد، عبد الرزاق

 9328 ,9327 جعنيني،نعيم حبيب 

 9329 جعوط,شهرزاد

 10345 جعيجع، محمد 

 8766 جعيدي، محمد 

 9793 جغالل، كريمة 

 9330 جغول, عبد القادر 

 8673 جفال، حمزة

 جالب، صليحة
8030, 8569, 8832, 9331, 10494, 

13219 

 8663 جالبي ، زهية

 9332 جالبي، زهية

 9141 جالدي، سعاد

 7680 جالل الدين السيوطي

 14845 جالل يحي

 9333 جالل, أحمد سعد

 9334 جالل, أشرف فوزي 

 9335 جالل, ايمان السعيد

 9336 جالل، فاطمة الزهراء

 4230 جالل، محمود أسامة

 9341 ,9340 ,9339 ,9338 ,9337 جاللي، بومدين

 9344 ,9343 ,9342 جالوجي، عز الدين 

 9345 جالوجي،عز الدين 

 9346 جاليلية، سعيدة 

 11258 جلبي, علي عبد الرزاق 

 9347 جلول قوادري، وردة

 9348 جلولي، العيد 



 11855 جلولي، نصيرة

 9349 جلولي،هناء

 8849 جماح، خيرة 

 9350 جماعة مؤلفين

 9351 جمال ، مويسي 

 11279 جمال الجزيري 

 9352 جمال الدين بن الشيخ 

 13572 جمال عبد الناصر 

 9353 جمال قنان

م.أحمدجمال   10076 

 10314 جمال، رشا

 4999 ,4998 ,4997 جمد, حسن

 14321 جمع و ترتيب و تنفيذ هيئة المجمع في المؤسسة 

 جمع و ترتيب و تنفيذ هيئة المعجم في المؤسسة 

14313, 14314, 14315, 14316, 

14317, 14319, 14320, 14322, 

14323, 14324, 14326, 14327, 

14328, 14329, 14330, 14331, 

14332 

 14325 جمع و ترتيب و تنفيذ: هيئة المعجم في المؤسسة 

 14312 جمع وترتيب و تنفيذ هيئة المجمع في الممؤسسة

 14318 جمع وترتيب وتنفيد هيئة المعجم في المؤسسة 

 9354 جمعان، بن عبد الكريم

 9355 جمعة, بديع محمد

 10922 جمعة, خالد محمود

رابح لطفيجمعة,   9356 

 9357 جمعة, محمد لطفي 

 9358 جمعة, محمود عبد الرزاق

 9359 جمعة، بديع محمد

 9360 جمعة، حسين

 9361 جمعة، كامل محمود

 13545 جمعة،سلمى محمود 

 15104 ,14449 ,11350 ,8882 جمعي ، أ. عائشة

 9362 جمعي, فتيحة 

 جمعي، عائشة
6953, 9910, 11792, 12403, 

13798, 14881 

 9363 جمعية اإلرشاد الديني و اإلصالح اإلجتماعي 

 9364 جمعية علم النفس األمريكية

 9365 ,5806 جمل, محمد جهاد 

 9366 جمل، جهاد محمد 

 9367 جملية ,بن شويحة

 9368 جملية, بوجالل

 9369 جموسي عبد الناظر، أسماء



 9370 جموي، حمزة 

 9372 ,9371 جميعي، عبد النور 

 9373 جميل ، فؤاد

 9374 جميل, عائشة

 9375 جميل، عصام زكريا

 9376 جميل،عقيلة

 9377 جميلة

 9378 جميلة, بلفاضل

 9379 جميلة، فالق

 9380 جنادي، حمزة

 9381 جندلي, عبد الناصر 

 8274 جندي ، الزهراء 

 9383 ,9382 جنيت, جيرار

 8031 جنيد، عزيز

مسعودة جنيدي,   9384 

 9385 جنيدي، فاطمة

 9386 جهاد شاهر المجالي 

 9389 ,9388 ,9387 جهامي، جيراد

العجم، رفيق -دغيم، سميع  -جهامي، جيراد   9390 

 9392 ,9391 جهالن, محمد بن أحمد

 8511 جوابري , ياسمين 

 9393 جوابلية ، سهام

 9394 جوابلية ، نوال

 9395 جوابلية, نوال

 11066 جوابلية، سهام

 9396 جوابي, الطيب

 9397 جوابي, سامية 

 9399 ,9398 جوابي، نصيرة 

 13741 جوابي، نوال

 9401 ,9400 جواد الجبوري, حسين محمد

 9402 جواد,فاتن عبد الجبار 

 9403 جوادي، سليمان

 10130 جوبر، عبد الحفيظ

 14898 .جود، وليام ج

 9404 جودات، محمد

 9405 جودات،محمد

 9406 جودة، جاسم حميد

 14970 جودي بورهام

 12302 جودي, خولة 

 13315 جودي, مولود

 9407 جودي، محمد حسين



 10595 ,10594 ,10593 جورج زيناتي 

 9409 ,9408 جوركي, مكسيم

 11538 جوزفين مايلز, جوردن ماكنزي 

 9410 جوزيف, جون إي

 10974 جوزيف، الياس

 12917 جوزيف، ألياس

 9411 جوف، قانسان

 9412 جون،جاسون

 9120 جونسون, تيموثي 

 7733 جويدي، درويش

 9413 جويس, جيري 

 9414 جياووك، مصطفى عبد اللطيف

 9415 جيته

 9416 جيد, أندريه

 9417 جيران, عبد الرحيم 

 12667 جياللي ، زوبيدة 

 12891 جياللي التومي، يسمينة

 9418 جياللي بوزيد, كريمة

 9419 جياللي، زوبيدة 

 8915 جيلي، رقية 

 6639 جيهان خير 

 7686 حاتم صالح الضامن 

 9420 حاتم, باسل

 9421 حاج أحمد، يحي بن بهون 

 11581 حاج شريف, فوزية

 9963 حاج شعبان، سهام 

 9422 حاج علي، بشير

 8271 حاج علي، سارة 

 10108 حاج علي، صليحة 

 13670 ,13669 حاج علي، ليلى 

 8779 حاج عيسى، رباب 

 9423 حاج قناوي, أحمد

 14191 حاج قويدر، رشيدة

 9424 حاجي, عقيلة 

 10941 حاجي، جوالن

 9425 حاجي، سهيلة

 9427 ,9426 حاجيات، عبد الحميد

 9428 حاجيات،عبد الحميد

 9429 حادي, أحالم 

 9430 حاروش، نور الدين

 9432 ,9431 حاطوم, عفيف



 9433 حافظ, أشرف أحمد 

 9434 حافظ،محمد علي 

 7945 حامد أبو أحمد

 9435 حامد هالل، عبد الغفار 

 13725 حامد يوسف أبو أحمد, علي عبد الرؤوف البمبي

 9436 حامد, أحمد حسن

 9437 حامد, عبد السالم السيد 

 9438 حامد، ممدوح محمود 

 9439 حامي، أمينة 

 9440 حامي، هشام

 9441 حاند, رشيدة

 9442 حانه, ماجدة توماس 

 9443 حبار،مختار 

 9444 حباش، عبد لقادر

 10968 حباشنة محمد 

 9445 حبيب ,بوسغادي 

 7928 حبيب نصر هللا نصر هللا 

 9446 حبيب، جمال شحاته 

 11465 حبيب، مصطفى

 9447 حبيبة,بوخويدم 

 14747 حبيبة، مالحة

 9448 حبيبة، ولد أحمد

 9449 حبيش ، فاطمة 

 9312 حبيش، العلجة

 9021 حبيش، سعاد 

 9453 ,9452 ,9451 ,9450 حبيلة، الشريف

 9455 ,9454 حتمل, أيمن محمد علي محمود 

 9457 ,9456 حتمل، أيمن محمد علي محمود 

 11263 حتو, فاطمة

 9458 حثروبي، محمد الصالح 

 9460 ,9459 حثروبي،محمد الصالح 

 9461 حجاب ، محمد منير 

 9464 ,9463 ,9462 حجاب, محمد منير 

 9465 حجاب، محمد منير 

 9466 حجاج, نصيرة 

 9467 حجاج, نورة 

 9468 حجاج، أمال

 9469 حجاج، شهرزاد

 9470 حجاج، محمد األمين

 13281 حجاج، نجية

 9471 حجاج، نسيمة 



حمدان حجاجي,   9472, 9473 

 9475 ,9474 حجاجي، حمدان 

 9476 حجار, جوزيف نعوم 

 9477 حجار, رزيقة

 9478 ,7873 حجار، بسام

 9479 حجاري، حميدة

 9480 حجازب, محمد عبد الواحد 

 9481 حجازي ، محمود فهمي 

 9482 حجازي, سمير سعد 

 9485 ,9484 ,9483 حجازي, سمير سعيد 

المعطيحجازي, عبد   9486 

 9491 ,9490 ,9489 ,9488 ,9487 حجازي, محمد عبد الواحد 

 حجازي, محمود فهمي 

9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 

9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 

9502, 9503, 9504, 9505 

 9506 حجازي, محود فهمي

 9507 حجازي، أحمد عارف 

 9509 ,9508 حجازي، سمير سعيد 

الواحد حجازي، عبد   9510 

 9511 حجازي،مصطفى

 12532 ,11361 حجر، عاصي 

 8794 حجيمي، عائشة

 9512 حداد ، نوال 

 9513 حداد, نبيل

 9514 حداد,قاسم 

 9515 حداد، إ.و 

 9889 حداد، حميدة

 9516 حداد، فتيحة 

 9520 ,9519 ,9518 ,9517 حداد، لطفي 

 11318 حداد، نوال 

 11330 حداد،سليم 

 9522 ,9521 حداد،نبيل

 9523 حدادي، كريمة

 8432 حدبي, مراد

 9524 حدبي، وردة

 12670 حدو, حمزة

 9525 حديبي، أمينة 

 9526 حديد ، حسيب الياس 

 13623 حديد ، فضيلة 

 9527 حديد, خيرة

 9528 حديد، نادية



 9529 حديد، أسماء

 9530 حديد، صبرينة

 9531 حديد، هاجر

يمينة حديد،   9532 

 9533 حديدي, شهيرة 

 9536 ,9535 ,9534 حرب, علي 

 9537 حرحاطي, هجيرة

 9538 حرز هللا، بوزيد 

 9540 ,9539 حرز هللا، محمد العربي

 11691 حرزلي، حبيبة

 9541 حرقاس ، سجية

 9542 حركات, ابراهيم 

 9543 حركات, إبراهيم 

 9544 حركات, مصطفى 

 9545 حركاتي, مليكة 

 9546 حرمة، خالد 

 9547 حرير، سامي محمد هشام 

 4659 حزاج، عائشة 

 4664 حسام اإلمام

 9549 ,9548 حسام الدين, كريم زكي

 9551 ,9550 حسام محمد مازن

 15155 حسان ، رحمة 

 حسان, تمام
9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 

9557, 9558, 10279, 11442, 11443 

 9559 حسان, حليمة

 9560 حسان, خالد إسماعيل 

 9561 حسان, خميس 

 9562 حسان, عبد الحكيم 

 9563 حسان، حسن محمد إبراهيم

 9564 حسان، خالد اسماعيل 

 9565 حسان، خالد إسماعيل 

 9566 حسان، عال السعيد 

 9567 حسان، فدوى محمد

 9570 ,9569 ,9568 حساني, أحمد

 9574 ,9573 ,9572 ,9571 حسب هللا, بهاء 

 9575 حسب هللا، محمد عبد الحليم

 8414 ,8413 حسن إسماعيل، محمد حسن محمد

 9576 حسن الشمري، ثائر سمير 

 4236 ,4235 حسن داوس 

 11161 حسن ربابعة

 6280 حسن شحاتة



 12220 حسن عودة 

 6519 حسن فتح الباب

 11150 حسن ناظم, علي حاكم صالح 

 9578 ,9577 حسن, حسن ابراهيم 

 9202 حسن, حمدي إبراهيم

 9579 حسن, خميس 

 9580 حسن, عبد الكريم 

 9581 حسن, عبد هللا أحمد جاد الكريم 

 9583 ,9582 حسن, محمود السيد

 11403 حسن, مروه حسني علي

 9584 حسن, ناجي كامل

 9585 حسن، سعد علوان 

 9587 ,9586 حسن، شيماء 

 6817 ,6815 حسن، عزة 

فايزةحسن،   9588 

 9589 حسن، فهد حسين

 9590 حسن، محمود

 12576 ,9591 حسن، هناء رجب

 9592 حسن،شوقي حساني محمود

 حسناوي ، أ. فايزة
4707, 8902, 9399, 10228, 13421, 

13548, 13660 

 9593 حسناوي ، زينب 

 9594 حسناوي ، كلتوم 

 9595 حسناوي. رقية

 9800 حسناوي، إيمان

 14248 حسناوي، حسينة 

 9596 حسناوي، سعاد 

 14222 ,10201 حسناوي، فايزة 

 9852 ,8673 حسناوي، فائزة 

 9597 حسني ، عبد الغني

 9598 حسني مصطفى، محمد 

 9599 حسني, عادل 

 9600 حسني, فاطمة الزهراء 

 9601 حسني,ليندة 

 9602 حسنين, أحمد طاهر

 9603 حسنين, صالح الدين صالح

 9604 حسنين,نبيل علي

 9609 ,9608 ,9607 ,9606 ,9605 حسنين، حسين محمد 

 9610 حسنين،حسين محمد 

 9611 حسو، سميرة بشير 

 13529 ,13528 حسون، رمزي رامز



 9612 حسيبة, بن سليمان 

 9613 حسيبة, يحياوي 

 13152 حسين , الشيخ

 9614 حسين ، نذير

 9615 حسين الجبوري، فالح صالح 

 9616 حسين العنبكي، علي عبد هللا

 12477 حسين بروبة 

 12897 حسين راضي 

 9422 حسين زهوان 

 9643 حسين علي محمد

 13618 حسين عيد

 9617 حسين فرج ، عبد اللطيف 

 9618 حسين فرج, عبد اللطيف 

 14963 حسين مجيب المصري

 حسين محمد حسنين
9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 

9624 

 4484 ,4483 حسين مطاوع الترتورى

 4639 ,4354 حسين نصار

 9626 ,9625 حسين, احمد فراج

 9629 ,9628 ,9627 حسين, أحمد فراج

 9630 حسين, حسين رفعت 

 9631 حسين, رفعت حسين 

 9632 حسين, سالمة عبد العظيم

 9633 حسين, صالح

 حسين, عبد القادر 
6582, 9634, 9635, 9636, 9637, 

9638, 9639 

 9640 حسين, عبد الكريم محمد

 9641 حسين, عبد علي 

 9642 حسين, مجدي محمد 

 9643 حسين, محمد عارف محمود 

 9644 حسين, محمد كامل 

 9646 ,9645 حسين, محمد مقبول 

 9647 حسين, محمد منصور أبا 

 9648 حسين, يسري

 9649 حسين,عبد هللا روبين 

 9650 حسين، حمدى

 9653 ,9652 ,9651 حسين، طه

 9654 حسين، عبد القادر 

 9655 حسين، كمال الدين

 9656 حسين، مجدي محمد

 9657 حسين،أحمد فراج 



 11695 ,9658 حسين،سالمة عبد العظيم

 11438 حسين،سالمه عبد العظيم

 9658 حسين،طه عبد العظيم

 9659 حسين،عبد المنعم خيري

الهاديحسين،محمد عبد   9660 

 9661 حسينة، زوليخة

 9662 حسيني ، فاطمة الزهرة

 13531 حسيني، سهيلة

 9663 حسيني، فاطمة.الزهراء

 9664 حشيش، كريمة

 9665 حضراوي، أمينة

 13602 حضري, جمال 

 13603 ,9667 ,9666 حضري، جمال 

 14837 حضري، ربيعة

 8834 حطابي, رانيا 

 10610 حطابي، ربيعة 

 9668 حظري، سمية

 9669 حفاف, سلمى

 9670 حفرات، سهام

 9671 حفصة، خالدي 

 9672 حفظي, إشتيه

 9673 حفني داود، حامد

 9675 ,9674 حفني, عبد الحليم

 9676 حفني,محمد سليم محمد 

 10607 ,10606 حفيان حسين

 9677 حفيز, ندية 

 9678 حفيز، ندية 

 15253 حفيص, نوال

 6645 حفيظة طوير 

 9679 حفيظة, رحماوي 

 9680 حفيظة, شخشوخ 

 9681 حفيظة، بشارف

 9682 حفيظة، راضية 

 9683 حفيظة، مهدية 

 9684 حكيم,سغيراني

 9829 حكيمة ، دهالش 

 8887 حكيمي، حورابي 

 9685 حكيمي، محمد

 10725 حكيمي، نسيبة 

 9686 حالب, عاشور

 9687 حالق, حسان



 9689 ,9688 حالق, وائل

 9691 ,9690 حالق، حسان

 9692 حالوة, محمد السيد 

 9693 حالوي، محمود مصطفى 

 9694 حلبيق ، فاطمة الزهرة

 9695 حلبيق، فاطمة الزهراء

 9696 حلة ، مسعودة

 9697 حلمي, مصطفى

 13092 حلوي، نصيرة

 11070 حليس, أحمد

 9698 حليس, الطاهر

 9699 حليفي, شعيب 

 9700 حلياللي, نعيمة 

 9701 حلياللي, هشام

 9702 حلياللي، نوبية 

 9703 حلياللي، هشام 

 9704 *حماد محمد موسى، أسماء

 11632 حماد, أحمد

 9705 حماد، أحمد

 12621 حماد، نور الهدى

 9706 حمادات، محمد حسن

 9709 ,9708 ,9707 حمادات، محمد حسن محمد 

محمد حمادات،محمد محسن   9710 

 9711 حمادو, زوليخة

 8352 حمادو، موسى 

 9712 حمادوش، محمد 

 9530 حمادي ، أ. فاطمة الزهراء 

 9713 حمادي ، عبد هللا

 9714 حمادي ،عبد هللا

 9715 حمادي, خيرة

 9716 حمادي, عبد هللا

 10379 حمادي, فريدة

 9717 حمادي,وطفاء 

 8987 حمادي، السالمى

هللاحمادي، عبد   9718, 9719 

 14224 حمادي، فاطمة الزهراء

 9720 حمادي، فلة 

 9722 ,9721 حمادي، محمد ضاري

 10928 حمادي، نسيمة 

 9723 حمادي،سمدون

 12267 حمارشة, توفيق أسعد 



 9724 حمام ,ايمان

 9725 حمام ، إيمان

 9726 حماني ، أحمد

 9728 ,9727 حماني، أحمد

 9729 حماني، رتيبة

 9730 حماني، فاتح

 9731 حمائز، حسن

 10273 حمبلي، مليكة 

 9732 حمد، حميد عبد الوهاب

 9733 حمد، عبد هللا خضر

 9734 حمد، عبد الوهاب حسن 

 9735 حمد،عبد الوهاب حسن 

 11072 حمداد، أحالم 

 9736 حمداد، رتيبة

 7640 حمدادو بن عمر

 10956 حمدادو، هاجر

 حمداش ، أ. سعاد
4708, 9846, 11259, 12952, 

13211, 13261, 14643 

 12936 حمدان, جهاد

 9737 حمدان, عبد المطلب عبد الرزاق 

 13287 حمدان، عليان 

 10991 حمدان،عالء علي 

 14505 ,9738 حمدان،محمد سعيد 

 9739 حمدان،يوسف

 9740 حمداني، سميحة

 9741 حمداوي, هند

 8052 حمدو طماس, حسان الطيبي 

 10286 *حمدوش، مهني

 9742 حمدي أبو علي،محمد بركات 

 9744 ,9743 حمدي، أحمد

 9831 حمدي، حكيمة 

 8283 حمدي، حياة

 8135 حمدي، سامية

 9745 حمراني، صبرينة

 14373 حمرة ، سليمة

 9746 حمرة, بن خيرة 

 9747 حمرراس ، وهيبة

 9748 حمرراس, فتيحة

 8998 حمروش، فتحي 

 9749 حمريط، فاطمة الزهراء

 9750 حمريط، فيروز 



 9751 حمزاوي، أسماء

 9752 حمزاوي، سهام

 9753 حمزاوي، صفية

 4690 ,4689 حمزة الحاليقة

 9754 حمزة نويري

 4660 حمزة, تركمان

 12385 حمزة, جالل

 9755 حمزة, حسين 

 13488 حمزة, مريم 

 13450 حمزة، حسن

 9756 حمزة، حليمة

 13049 حمزة، حيمد 

 14179 حمزي ، زينب 

 14180 حمزي، زينب 

 4617 حمصي ، الهام 

 9757 حمو, احمد

 9758 حمو, الهادي

 9759 حمو، سمية 

 9760 حمود, ماجدة 

 10588 ,9763 ,9762 ,9761 حمود, محمد 

 9764 حمود، خصير كاظم

 9765 حمود، ماجدة 

 9767 ,9766 حمود، محمد 

 7873 حمود، نجال 

 12927 حمود،محمد 

 9769 ,9768 حمودة, سعد سليمان 

 7660 حمودة, طاهر سليمان 

 9770 حمودة, محمود عباس

 9771 حمودة، نادية

 9772 حمودة،رامي حسين

 11627 حموده، سعد سليمان 

 9773 حمودي، اكرام

 9774 حمودي، إكرام

 9775 حمودي، سعيد 

 9776 حمودي، فاطمة الزهراء 

 8578 حمودي، نصيرة 

 9777 حمور, عرفان محمد

 9778 حمور، عرفان محمد

 10402 حموني, جميلة

 7795 حميد الكنتي 

 9779 حميد, أحالم ماهر محمد 



 8456 حميد, حسن

 9780 حميداني، عيسى واضح 

 9416 حميداني، هناء 

 15174 حميدة, فتحي سالم

 9782 ,9781 حميدة, مصطفى 

 9783 حميدة، حنان 

 9784 ,5180 حميدة، ميلود 

 9785 حميدة، ولهة

 10445 حميدوش, نعيمة

 9786 حميدوش، حنان 

 9787 حميدوش، حياة 

 11583 حميدوش، خيرة 

 8862 حميدوش، سعاد 

 9788 حميدى, جعفر عباس 

 13759 ,13044 ,10495 حميدي ، أ. بن يوسف 

 8964 حميدي ، د. بن يوسف 

 9789 حميدي ، سميرة 

 9790 حميدي ، فاطمة

 13647 حميدي ، ليندة 

 9791 حميدي، سميرة 

 حميدي، بن يوسف 
8393, 8965, 9532, 10378, 13800, 

14230 

 9792 حميدي، زوليخة

 9793 حميدي، سمية 

 12895 حميدي، سميرة 

 13203 حميدي، فاطمة

 9794 حميدي، فتيحة

 6953 حميدي، ليلى

 9795 حميدي، ليندة 

 9796 حميدي، محمد 

 9797 حميدي، نوال

 9798 حميدي،عادل 

 12884 حميدية، أمينة 

 9799 حنا ، سامى عياد

 10372 حنا نصر الحتي

 9800 حناشي ، ربيحة

 9801 حناشي, عبد هللا

 9888 حناشي، بختة

 15261 حناشي، محمد 

 9802 حناشي، محمد أمين 

 9869 حنان ، بوعزيز



 9908 حنان عاد 

 13614 حنان كسروان

 9803 حنان, بن طلحة 

 11669 حنان, شاوشي

 9804 حنان, محمد ظفر هللا 

 9805 حنان,شعباني 

 9806 حنطابلى ، زوليخة

 10078 حنطابلي, خديجة

 حنطابلي، زوليخة

8658, 8818, 9807, 10043, 10497, 

11106, 11254, 11517, 11862, 

14541 

 9808 حنفى، حسن

 9809 حنفى،حسن

 9812 ,9811 ,9810 حنفي, حسن

 9813 حنو, جميلة 

 9814 حنو, نوال 

 11564 ,11563 حنو، حمزة 

 9815 حنورة, أحمد حسن

 9816 حنورة, مصري عبد الحميد

 9817 حنون، عبد الحميد

 9818 حنون، عبد المجيد

 9819 حنيش, رزيقة 

 9111 حنيش، سارة 

 9819 حنيش، فاطمة 

 9820 حنيش، فاطمة الزهراء

 10388 حنيني, رابح 

 9821 حوادش، إنصاف 

 8485 حواس، بري

 9822 حواس، سليم

 9823 حواسين، جمال

 12885 حواسين، حفيظة

 9824 حواش، سارة

 9825 حوامدة، موسى 

 13675 حوت، لويزة 

 9826 حوتي، زينب 

 9827 حوحو، أحمد رضا

 9828 حورابي, رشيدة

 10985 حورية ,مغراوي

 9829 حورية ، رحاب

 12951 حورية ، عبد الالوي 

 4609 حورية بشير 



 9830 حورية, فرد 

 9831 حوسين، مراد

 9832 حوض، خضرة

 8347 حوي، عقيلة 

 9834 حياة ، أمداح

 10734 حياة دراجي

 9836 ,9835 حيدار، محمد

 7099 حيدر جواد العميدي

 9839 ,9838 ,9837 حيدر, فريد عوض 

 9840 حيدر، فريد عوض 

 9841 حيدوش, أحمد

 14527 حيذري، دليلة 

 10984 حيرش، أمال

 9842 حيفري، عبد الحميد

 9843 حيلوت, نجوى أحمد 

 9844 حينوني، رمضان 

 حيولة ، د. سليم 

8354, 8899, 9170, 9702, 9800, 

10400, 10687, 10745, 10964, 

11129, 11217, 12502, 13023, 

14012, 14537, 15010 

 9865 ,8433 حيولة ، سليم

 10078 حيولة, أسماء

 15249 حيولة, سليم

 حيولة، سليم

4659, 7989, 8076, 8100, 8265, 

8359, 8568, 9444, 11233, 13344, 

13592, 13641 

 14624 خاري ، زوليخة 

 9845 خاطر, عزيمة سالمة

 9846 خالد ، سليماني

 9847 خالد العثمان، ميس

 5271 خالد بوشمة

 5945 خالد عبد الرؤوف الجبر 

 7721 ,7720 ,7719 خالد عبده الصرايرة

 9849 ,9848 خالد، عمرو 

 9850 خالد،سعاد محمد

 15154 ,10387 ,9194 ,8924 خالدي ، أ. هشام 

 14546 خالدي ، هشام 

 10023 خالدي, فوزي 

 9851 خالدي, نبيلة

 8138 خالدي, هاجر 

 خالدي، هشام 
6779, 6864, 7962, 8261, 8271, 

8279, 8409, 8453, 8503, 8527, 



8571, 8780, 8815, 8823, 8831, 

8865, 8943, 8978, 9086, 9152, 

9439, 9559, 9696, 9759, 9877, 

10426, 10461, 10475, 10511, 

10545, 10878, 10905, 11203, 

11249, 11305, 11416, 11483, 

11524, 11654, 11686, 11704, 

11713, 11855, 11865, 12134, 

12304, 12422, 12505, 12797, 

12886, 12942, 13204, 13210, 

13365, 13395, 13401, 13675, 

13803, 14067, 14206, 14215, 

14244, 14363, 14450, 14460, 

14524, 14571, 14580, 14593, 

14650, 14712, 14747, 14883, 

14885, 15076, 15168, 15184 

 9852 خالدي، يمينة

 9854 ,9853 خالص, وليد محمود

 9855 خالص، وليد محمود

 9856 خالفي ، نجوة

 10127 خالفي، حورية

 9857 خالفي، عائشة 

 14860 ,9859 ,9858 خان, محمد

 9860 خان, محمد عبد المعيد

 9861 خان، أمين

 12304 خاير، زهراء

 9862 خباز, حنا 

 9863 خباشة, سعاد

 9864 خباشة، صالح 

 9865 خبوز، زوليخة

 10100 ختيم، حكيمة

 9866 خدر، فوزي 

 9867 خدشي، جالل عبده 

 9868 خدوسي، رابح 

 9869 خديجة ، ودوع

 9870 خديجة, زريق

 9871 خديجة, غرداوي 

 9872 خديجة, فرحات

 9873 خديجة, كشاد

 9874 خديم، أمال

 13258 خديم، سميرة 

 9875 خديم، فائزة

 9876 خذرية, احالم 

 9877 خذرية، عائشة 



 9878 خرازي، مسعود بالحاج

 9879 خراط ،حسن 

 9880 خرباش، عقبة

 9054 خربوش، جوهر 

 9881 خربوش،هدى

 9882 خربيش، محمد

 9883 خرشي, العربي

 9884 خرشي, سارة

الصالح خرفي، محمد   9885, 9886 

 9887 خرما, سامي 

 9888 خروبة، حنان

 12602 ,11197 ,10397 ,8283 خريبش ، أ. محمد 

 8005 خريبش،أسماء 

 9889 خريص، سارة

 10455 خريوش, صادق

 13263 ,8133 ,7882 خشاب ، أ. صادق 

 خشاب ، د. صادق 

4613, 8476, 8864, 9679, 9683, 

10217, 10541, 10612, 10949, 

11157, 11533, 12944, 14528, 

14615, 15083, 15239, 15250 

 9890 خشاب، أحمد

 خشاب، الصادق 

6777, 8170, 8878, 8952, 9891, 

11317, 12788, 13209, 13244, 

14062, 14787 

 خشاب، صادق
8177, 8572, 8778, 9528, 10645, 

10903, 13714 

 9893 ,9892 خشبة، دريني

كريمةخشيش ،   13389 

 9895 ,9894 خشيم, علي فهمي

 9897 ,9896 خشيم, علي فهيم

 10937 خضر ، سعد يوسف

 9898 خضر, العادل 

 9899 خضر, سمية طارق

 9901 ,9900 خضر, محمد

 9902 خضر, ناظم عودة

 9903 خضر، عادل أنور

 9904 خضر،، أحمد جميل

 9850 خضر،ريما

 9905 خضر،ضحى حيدر 

 9909 ,9908 ,9907 ,9906 خضرا، ياسمينة

 9910 خضراوي, حدة 

 12799 خضراوي، ذهبية 



 9911 خضراوي، صليحة 

 9912 خضراوي، عبد الرحمن 

 9913 خضراوي، عبد النور

 8743 خضرة, بتيل 

 9914 خضير, محمد احمد

 9915 خضير، ضياء

 9916 خضير، محمود خليف 

 9917 خطاب ، ريبوار عبد هللا 

 9918 خطاب, محمد أحمد 

 9919 خطاب، عبد الحميد

 10253 خطاب، مؤيد 

 9921 ,9920 خطاب،محمد احمد 

 9922 خطابي, محمد 

 9923 خطار, نورية

 9924 خطار، حميدة 

 9925 خطيف، صابرة

 9926 خظار، خيرة

 9927 خفاجي, طلعت فهمي 

 9928 خفاجي, ماجد

 خفاجي, محمد عبد المنعم 
9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 

9934, 9935, 9936 

 13244 خالدي ، رشيدة

 12952 خالدي حفصة 

 9937 خالدي سليمة

 12835 خالدي، سمية

 9940 ,9939 ,9938 خالص, جياللي

 9941 خالص، جياللي

 9942 خالص، عابد 

 9943 خالف، ذهبية

 9944 خالف، عبد الناصر 

 9945 خاليلي, كمال

 9947 ,9946 خلخال، منيرة سعدة 

 9948 خلدون، بشير

 9949 خلف هللا, محمد

 9950 خلف هللا، سمير 

 9951 خلف داوود، نرجس 

 9952 خلف محمد،عبدالجواد 

 9954 ,9953 خلف, عبد الجواد 

 9955 خلف، بشير

 9956 خلف، ريكان ابراهيم

 9957 خلف، ريكان إبراهيم



 9958 خلف، شعيب 

 9959 خلفاوي، سعدة

 9960 خلفي, توفيق 

 14580 خلفي، حفيظة

 10731 ,8250 خلفي، سارة

 9962 ,9961 خلوف , مصطفى شاهر

 9963 خلوف، سعاد

 13219 خلوفيش، نورية 

 9964 خلوي،شميسة

 9965 خليج، نسيم

 9970 ,9969 ,9968 ,9967 ,9966 خليف, مي يوسف 

 9972 ,9971 خليف, يوسف 

 9973 خليف، علي 

 9975 ,9974 خليفات, نجاح عودة 

 خليفاتي ، د. محمد 
9776, 10920, 11234, 11646, 

11690, 12669, 13662 

 11081 خليفاتي ، محمد 

 خليفاتي، محمد 

7941, 7988, 8549, 8553, 9468, 

9479, 9741, 9888, 10487, 12611, 

12884, 13338, 13684 

 8462 خليفاني، محمد 

 9976 خليفة, احمد يوسف

 9979 ,9978 ,9977 خليفة, أحمد يوسف

 9980 خليفة, عبد الكريم

 9981 خليفة, عبد هللا

 11454 خليفة, محجوبة

 9982 خليفة, محمد العيد محمد علي

 9983 خليفة, يحي

 9984 خليفة، أحمد يوسف

 9985 خليفة، أعمر 

 9986 خليفة، حورية

 9987 خليفة، رتيبة

 9988 خليفة، علي 

 9989 خليفة، محمد عبد الحميد

 10497 خليفة، نزهة

 9990 خليفة،غازي جمال 

 10114 خليفي ، حدة

 11211 خليفي ، سمية 

 9991 خليفي, فوزية

 9992 خليفي، حدة

 9993 خليفي، سامية

 15080 خليفي، يامنة 



 9994 خليل ، حلمي

 9995 خليل ، خليل أحمد 

فتوحخليل ،   9996 

 9997 خليل ، محمد

 11273 ,10946 خليل الشرفي، فاروق

 13399 خليل الشرفي، يزيد 

 6444 خليل الشيخ 

 9998 خليل العمر, معن

 6720 خليل المنصور

 13470 خليل جابر

 9999 خليل حبيب، نجمة

 10319 ,10318 ,10316 خليل مروم بك 

 10001 ,10000 خليل, ابراهيم

إبراهيمخليل,   10002, 10003 

 10004 خليل, ابراهيم محمود

 10008 ,10007 ,10006 ,10005 خليل, حلمي

 10009 خليل, عبد العظيم

 10010 خليل, عبد النعيم

 10011 خليل, عماد الدين 

 10012 خليل, فتوح

 10013 خليل، ابراهيم

 10015 ,10014 خليل، إبراهيم

 14564 خليل، إيلي مارون 

 10016 خليل، خليل أحمد 

 13092 خليل، سمية

 10017 خليل، محمد

 13764 خليل، محمد الحاج

 10020 ,10019 ,10018 خليل، نبيل سعد 

 10022 ,10021 خليل،نبيل سعد 

 10023 خليلي, شريف

 10025 ,10024 خمار, محمد بلقاسم 

 10026 خمار، الفاضل 

 10029 ,10028 ,10027 خمار، عبد هللا

 10031 ,10030 خمار، محمد بلقاسم 

 14649 خمري, حسين

 10596 ,10032 خمري، حسين

 11242 خميس ، أحمد 

 10033 خميس، أحمد 

 10034 خميسة، بن خالد

 12297 خميلي، صباح 

 10035 خندقجي، محمد عبد الجبار



 10035 خندقجي، نواف عبد الجبار 

 10036 خنسة، وفيق

الحسنخنفر، محمد   10037 

 10038 خنوسي، حياة 

 10039 خنوش, صليحة

 9852 خنوني، فضيلة

 10040 خواص، فريدة

 10041 خوالد, محمد

 8977 خوالد، ايمان 

 10042 خوالدة،أكرم صالح محمود

 10043 خوان، وهيبة

 10044 خوجة, فضيلة 

 10046 ,10045 خوجة، حمدان 

 10047 خوجة، حمزة منصور 

حميد ناصرخوجة،   5925, 14073 

 10048 خوجة،شكري

 10049 خور رشيد، بكر عبد هللا 

 10051 ,10050 خورشيد, فاروق

 10052 خوري، الياس

 10053 خوشان، محمد أمين

 14643 خوالني، سارة 

 10054 خوني ، محمد 

 8569 خياري، رتيبة 

 8570 خياط، منيرة 

 10055 خياط، يوسف 

 10056 خياطي، مصطفى 

 10057 خياطي، نورة 

 5683 خيالي, عبد المجيد

 14817 خيدر، سعيدة 

 8377 ,8376 ,8375 خير الدين شترة

 10058 خير الدين, محمد عبد هللا

 6646 خير ميالد ابو بكر 

 10059 خيرات، أسماء 

 14786 خيرة بن ساعد

 10060 خيري ، عقيلة 

 9067 خيري دومة

 10061 خيري,حازم

 10062 خيري، عبد الواحد 

 10063 خيري، عقيلة 

 10064 خيري، مسعودة 

 10065 خيمش، فتيحة 



 13366 د. أحمد محمد الصغير

 9750 د. الصادق خشاب

 12967 د. الهاشمي ، محمد

 13694 د. بالقاسم ، عيساني

 9803 د. بن رمضان، فيروز 

 12399 د. بن قطاية ، بلقاسم

بلقاسمد. بن قطايية   14220 

 12674 ,11859 د. بن مرزوقة ، محمد

 13012 ,12365 د. بوزواوي محمد 

 10599 ,9378 ,9329 د. تومي ، سعيد 

 10725 ,8249 د. تومي سعيد

 10985 ,10875 د. جمعي ، عائشة

 10617 ,8866 د. حورية بشير 

 8869 د. خربيش ، محمد 

 8347 د. خشاب ، الصادق 

الشاذلي د. سعدودي ،   8244 

 13589 ,10614 د. سعدودي الشاذلي 

 13400 ,11897 ,10768 ,8134 د. سعدي ، أحمد

 14536 د. سعدي أحمد

 9747 د. سعيد تومي 

 12485 د. عبد الرحمان الزاوي 

 13357 ,12421 د. عيساني بلقاسم

 11669 ,10786 د. كوشنان ، محمد 

 8894 د. لعبيدي ، بوعبد هللا 

محمد بلعزوقي د.   9425 

 د. محمد بن حجر
8410, 10113, 11307, 12309, 

15236 

 10779 ,10654 د. محمد بوزواوي 

 14866 د. محمد صغير ، أحمد

 13489 ,13392 ,10396 ,9881 ,9802 د. محمد مداني

 14910 ,11568 د. محمد ولد دالي 

 8266 د. مدان 

 د. مدان ، حورية 

7883, 7987, 8139, 9684, 10410, 

10956, 11444, 11900, 12699, 

12894, 12946, 13322, 14065, 

14431 

 13687 د. مداني ، محمد

 د. مداني، محمد
6143, 9830, 10225, 12488, 

12908, 12945, 12948, 14784 

 11232 د. مقران ، يوسف

 9613 د. مكي محمد 

 8645 د. موالي ، متقدم



 15055 ,8422 ,7953 د. ناهلية ، مسعود 

 13736 ,8802 د. ناهيلة مسعود 

 12966 د. ولد دالي ، محمد

 13133 د.أحمد محمد الصغير

 9792 د.حورية مدّان 

 10360 د.س مرجليوث 

 10066 د.م

 8669 د.مدني محمد 

 13358 دادون, فاطمة الزهراء 

 14567 ,9409 دار أسامة 

 10067 دار الكتاب الحديث

الكتب العلميةدار   10068 

 10069 دار ميم للنشر

 10073 ,10072 ,10071 ,10070 داسة، محمد الصغير

 10074 داغر, يوسف أسعد 

 10075 داغر،شربل 

 10076 داقدسن, باول 

 10077 دال ,اوستن 

 10078 دالي أحمد, خديجة 

 12929 داماسو ألونسو, ماريا خيسوس بيجيرا

 10079 دان، سارة 

 10080 دانيال هاالهان

 10081 دانييل

 10083 ,10082 داود, عبد البارى محمد 

 10084 داود, عزيز 

 10085 داود, عشتار 

 داود, محمد محمد
7157, 10086, 10087, 10088, 

10089, 10090, 10091 

 10092 داود, محمود يوسف 

 10093 داود, وافية 

 10094 داود، حامد حفني

 10095 داود، كمال

 10096 داود، محمد

 10097 داود، محمد محمد

 10099 ,10098 داود،عبد البارى محمد

 10100 داودي، جميلة 

 14901 داوود حلمي أحمد السيد 

 10101 داوود, جرجس داوود 

 10103 ,10102 داوود, محمد محمد 

 10105 ,10104 داوود،عبد العزيز أحمد 

 10106 داي, روبرت.ا



 10107 دايسون, بيتر 

 10108 دباب، نسيمة

 10109 دباح، بومدين

 10110 دبازي, جويدة

 10111 دبازي, حبيبة 

 10112 دبازي، رشيدة

 10113 دبازي، نادية

 13192 ,13189 دبور،عبد اللطيف محمد

 11711 دبيشة، أسماء

 10114 دحام ، حكيمة

 9992 دحام، حكيمة

 10116 ,10115 دحروج، محمد محمود

 10117 دحماني, الطاهر

 10118 دحماني, سمية 

 9803 دحماني, صليحة

 10119 دحماني, نصيرة 

 10120 دحماني, هشام

 10121 دحماني، الحبيب 

 13250 دحماني، الطاهر

 10122 دحماني، أمال

 14430 دحماني، جميلة

 10123 دحماني، حسيبة 

 11378 دحماني، حليمة

 10124 دحماني، طاهر

 10125 دحماني، فاطمة

 10126 دحماني، مريم 

 10127 دحماني، مسعودة 

 13202 دحماني، نعيمة

 10128 دحماني، يمينة

 7917 دحموح، شريف 

 10130 ,10129 دحمون، عبد الرزاق

 10133 ,10132 ,10131 دحو, العربي

 دحو، العربي
10134, 10135, 10136, 10137, 

10138, 10139, 10140, 10141, 

10142, 10143, 10144, 10145 

 10147 ,10146 دخان، عبد العزيز الصغير

 10148 دخليل، محمد حسن

 11545 درابسة, محمود

 10152 ,10151 ,10150 ,10149 درابسة، محمود

 9522 ,9521 درابسة،محمود

 10154 ,10153 دراج, فيصل 



 9668 دراجي، بشرى 

 11517 دراجي، فطيمة 

 10155 دراجي، محمد

 10457 دراجي، مريم

 6293 دراسة وتحقيق بوكعبر بلقرد المعسكري

 5132 دراسة وتحقيق عبد هللا شحاتة

 7260 دراسة وتحقيق محمد مسعود جبران 

 10157 دراعي، مليكة 

 11418 دراقي, زبير

 10158 درامشي، فراح 

الحكيمدربالة, فاروق عبد   10159 

 10160 دردور, صالح 

 10161 درفول, نسرين

 10162 درموش، نور الدين

 10163 درنيقة, محمد أحمد 

 10164 درواش، مصطفى

 9541 درواوي ، مليكة

 10165 درواوي, سمير

 10166 درواوي، بركاهم

 10169 ,10168 ,10167 دروزة, محمد عزة

 10170 دروزة، أفنان نظير

 10173 ,10172 ,10171 دروزه, محمد عزة

 10174 دروزيل, ح.ب

 12156 دروش ، فاطمة الزهراء 

 12177 دروش، ف.الزهراء 

 10175 دروش، فضيلة فاطمة 

 درويش, أحمد
10176, 10177, 10178, 10179, 

10180, 10181, 10182 

 4829 درويش, عبد هللا

 10183 درويش, عدنان زكي

 10186 ,10185 ,10184 درويش, محمود 

 10187 درويش، سعيدة 

 10188 درويش، سعيدة عبد الجليل

 10189 درويش، شوكت علي

 10190 درويش، شوكت علي عبد الرحمن

 درويش، محمود 
10191, 10192, 10193, 10194, 

10195, 10196 

 14829 دريادي، آسيا

 10197 درياسة, رتيبة

 11230 دريجي، محمد

بكر محمد بن الحسندريد, أبي   10198 



 10200 ,10199 دريدا, جاك

 11765 دريدي, فاطمة الزهراء

 10201 دريشي, عربية

 10929 دريوش، زينب 

 10202 دز يى، لخوش جار هللا حسين

 9298 دسوقي، صالح

 11415 دعاس، سعدية 

 12997 دعاس، فاطمة الزهرة

 4617 دعبول ، موفق

 10203 دعبيس, سعد 

 10204 دعدي، محمد 

 14291 دعسان، عمر محمود

 4678 دعنا ،زينات 

 10205 دعنا، زينات يوسف 

 10977 دعنون، خديجة 

 10206 دغباج, أمينة

 10536 دغماني، ليلى

 6928 دغيش ، أمال 

 10207 دغيش، أمال 

 10208 دفاف, عمر 

 10209 دقالي, محمد احمد 

 10111 دقيش، حدة

عائدة دكرمنجي,   10210 

 10211 دكنز, جيمز 

 11348 دالشي، فاطمة الزهراء 

 5377 دالل بخش

 10212 دلباني، أحمد

 10213 دلخوش, جار هللا حسين دزه يي

 10215 ,10214 دلدار, غفور حمد أمين

 10216 دلومي، محمد

 14706 دليلة, قطار 

 10217 دليلة,الحالسي 

 10218 دليو, فضيل

فريحة دماد,   10219 

 10389 دماد، فريحة 

 10220 دمارجي, رفقة 

 11916 دماش، فا طمة

 6555 دمشقية, عفيف 

 14346 ,14345 ,14344 دمشقية، عفيف

 10221 دنيدني، فاطمة الزهراء 

 10222 دنينوس، إبراهيم 



 9118 دهاش ، الصادق

 15080 دهاش، الصادق

 10223 دهان، سفيان

 11745 دهري, كمال

 10122 دهماص، بهيجة 

 10224 دهماص، نعيمة 

 10225 دهيم ، مرين

 11821 دهيم, سعاد

 10226 دهيم, مريم

 8768 دهيمي ، خديجة

 8769 دهيمي، خديجة

 14334 دهيمي، سهام 

 10227 دواجي, سفيان

 11745 دواجي, كمال

 10228 دواجي، زهية 

 10229 دواد, أحمد عيسى 

الهام ٍ◌دوافي،   10230 

 10657 ,8434 دوالى، بلخير

 13858 دوالي ، بلخير

 10231 دوب, رابح

 13466 ,13465 دودو, أبو العيد

 10233 ,10232 دودو,أبو العيد

 10235 ,10234 دودو، أبو العيد

 دودين، ماجد سليمان
10236, 10237, 10238, 10239, 

10240, 10241, 10242 

الرزاق دوراري, عبد   10249 

 10250 دوركايم, إميل 

 10251 دوس , فرانسوا

 10252 دوستوفيسكي, فيودور

 10253 دوستويفسكي 

 10254 دوستويفسكي, فيودور 

 10255 دوماس, الكسندر

 10256 دوماس, اليكسندر 

 10258 ,10257 دوماس، ألكسندر

 13522 دومة، إلهام 

 10259 دومة، اإلمام إلياس بن يحي

 8882 دومة، يوسف

 10260 دومه، ميلود بلعاليه

 13091 دومي، سفيان

 10261 دومير، كلثوم 

 10262 دوني, بونوا 



 8597 دوي حسني، فريدة

 14005 ,10263 دويب، أمين 

 10266 ,10265 ,10264 دويب، عبد الرحمان

 دويب، عبد الرحمن
10267, 10268, 10269, 10270, 

10271, 11357 

 8602 ,4955 دويب،عبد الرحمن

 10272 دويحسنى، زوليخة

 10273 دويحسني، حليمة 

 10274 دويدار, أمين

 10275 دويدار، أمين

 13682 دويدي ، ليلى

 10276 دويرار عبد الفتاح محمد

 دويفي، سهام 
4615, 4746, 8908, 10509, 10764, 

11280, 11906 

 10278 ,10277 دويل, آرثر كونان

بوجراند, روبرت دي   10279 

 10280 دي سوسير، فرديناند

 14681 دياب محمد 

 10281 دياب, كوكب 

 10282 دياب, محمد بك 

 10283 ديب, محمد 

 9233 ديب، ثائر 

 ديب، محمد 
10284, 10285, 10286, 10287, 

10288, 10289, 10290, 10291, 

10292, 10293, 10294, 10295 

 10601 ديبيالت،إيروني 

 10296 ديدوح،فرح

 10157 ديدي، زهرة

 10297 ديدي، نبيلة

 10298 ديسان، باسكال

 10299 ديسويانت,بيار 

 14992 ديفالوي، حورية

 ديك، زهرة
10300, 10301, 10302, 10303, 

10304, 10305, 10306, 10307, 

10308 

 10309 ديكرو, أوزوالد

 10312 ,10311 ,10310 ديكنز، تشارلز 

 9012 ديلمي، شريفة

 10313 ديلمي، محمد لمين 

 10314 ديميل, نيلسون 

 11486 دين، الزهراء 

 10315 دين، شهيرة 



 10350 ,10349 ديوان المطبوعات الجامعية

 6708 ذباح ، بومدين

 10377 ذنون طه, عبد الواحد 

 5789 ذهب, صاحب

 10378 ذهبي، محفوظ 

فاطمة الزهراء ذهيبة,   10379 

 10381 ,10380 ذويب، حمادي 

 10383 ,10382 ذويبي، خثير الزبير 

 9364 ذياب البداينة

 10384 ر.مشالب 

 10385 رابح هللا، زكية

 13365 رابح بلهواري، المية

 10386 رابح بو معزة 

 8522 ,7521 ,7519 رابح بونار

 10387 رابح جبالي 

 14589 ,14588 رابح خدوسي 

 10388 رابح سيدهم, عزيز 

 10389 رابح سيدهم، عزيز 

 10390 رابح فيسة ، مريم

 9357 رابح لطفي جمعة

 10391 رابح، لونيسي

 10392 رابحي, امعمر 

 10393 رابحي، أمينة

 8030 رابحي، جميلة

 10394 رابحي، ريما

 10395 رابحي، فتيحة

 10876 رابحي، ليلى 

 10396 رابحي، مراد 

 10397 رابحي، يمينة 

 8265 رابعي, إيمان

 10398 رابين، تشيم 

 10399 راتب،أسامة كامل

 9090 راجح،سامية 

 6105 راجعه عبد الحميد األحدب 

 5244 ,5243 راجي,األسمر

 10400 راحو ، سعيدة 

 10401 راحو،عبد الحميد 

 11706 رازم، ليندة

 10402 راس الماء, حورية

 10403 راستيي، فرانسوا

 10404 راسل ، برتراند



 10405 راسم, محمد الجمال 

 11676 راشد ، نعيمة

 10408 ,10407 ,10406 راضـي, عبد الحكيم

 10409 راضي, محمد صبري 

 10410 راضية ,عزيزي 

 10411 راضية ، ابراهيمي 

 14574 راعي ، سعد 

 10412 راعي، سعد 

 13065 راغب السرجاني 

 راغب, نبيل
10413, 10414, 10415, 10416, 

10417, 10418, 10419, 10420 

 10421 راغين، بوشعيب 

 10422 رأفت, عالء محمد

 10423 رافع ,فاطمة 

 9943 رافع ، أ. رضا 

 10424 رافع ، محمد

 14470 رافع ، نجية

 10686 رافع، الطاوس 

 8901 رافع، حفصة 

 14068 رافع، راضية 

فاطنة رافع،   10425 

 10426 رافع، كمال

 10427 رافع، مصطفى

 10428 راقي، فاطمة 

 10429 رامبو, آرتور 

 10430 رامي، عائشة 

 13202 راهم، سامية

 10431 رايت, ريتشارد 

 10432 رايص، نور الدين 

 4744 رائف محمد عبد العزيز النعيم 

 10433 ربابعة ، يوسف أحمد 

 10435 ,10434 ربابعة, موسى 

 10436 ربابعة, موسى سامح

 10438 ,10437 ربابعة، موسى 

 8174 رباح، زهية

 10439 رباحي, سعاد

 10440 رباحي, فاطنة

 10441 رباحي, نوال

 10442 رباحي، فائزة

 10443 رباحي، محمد 

 10444 رباعي، حسيبة



 10445 ربايعية, أمال 

 10446 ربحي ، عقيلة

 10447 ربعي، يوسف 

 10449 ربوح، أم الخير

 10448 ربوح، حسين 

 10449 ربود, نادية ربيحة

 10764 ربيحة, سليماني 

 10451 ربيحي, حنان

 10452 ربيدي, خدوجة

 10453 ربيع ، خيرة 

 10454 ربيع, فتيحة 

 10455 ربيع, محمد

 10456 ربيع, محمد احمد

 14866 ربيع, وردة 

 10457 ربيع، خضرة

 10458 ربيع، خيرة 

 10459 ربيع، محمد 

 10460 ربيع، محمد عبد العزيز 

 10461 ربيع، نعيمة 

 10462 ربيع،هادي مشعان 

 10463 ربيعي ، رفيقة 

 15158 ربيعي، كريمة

 10464 رتشي, روبرت 

 12266 رتيبة, شعالن 

 10465 رجاي, سمية

 10466 رجب ،عبد الحميد

 10467 ,9073 رجب ،مصطفي

 10468 رجب, مصطفى 

 10469 رجب, نجوى مصطفى 

 10471 ,10470 رجب، مصطفى

 10472 رجب، مصطفى محمد 

 10473 رجب،نجوى مصطفى 

 10474 رحاحلية، آسيا 

 8026 ,8025 رحال نسيم رياض

 10475 رحال، أنيسة 

 10476 رحال، سليمة 

 10477 رحال، فاطمة الزهراء 

 10478 رحال، نسيم رياض

 5901 رحاوي، رشيدة

 14909 رحمان, مسعودة 



 رحماني ، أ. أم هاني
8355, 9009, 9796, 11243, 11653, 

12943, 14179, 14779, 14842 

 10481 رحماني ، أحمد عثمان

 10482 رحماني, أحمد

 10483 رحماني, احمد بن عثمان

 10484 رحماني, حفصة

 10685 رحماني, سالف

 14507 ,13700 رحماني، أم هاني

 10486 ,10485 رحماني، جلول

 11485 رحماني، حيزية 

 9828 رحماني، رزيقة

 10487 رحماني، سارة 

 10488 رحماني، فاطمة

 14507 رحماني، مريم 

 10489 رحماني، نشيدة 

 12950 رحماني، نصيرة 

 14749 رحماني، هناء 

 10491 ,10490 رحماني،أحمد بن عثمان

 9872 رحمة, زياينية 

شاوش، ربيعة رحمون   10492 

 10221 رحمون، دليلة 

 10493 رحموني، جويدة 

 10494 رحموني، حميدة 

 10495 رحموني، كلتوم 

 10496 رحمي، فاطمة

 10497 رحمي، يمينة

 9662 رحيش ، جهيدة 

 10498 رحيش, يحي 

 10499 رحيش، أسمة

 10500 رحيش، حنان

 15259 رحيش، خدوجة

 10501 رحيش، رزيقة

 10769 رحيش، زهية

 11277 رحيم، عبلة 

 10502 رخيس, أمين 

 13954 ردادي, زين حسن 

 10503 رريب هللا, جمال 

 14650 رزق هللا، العالية

 10507 ,10506 ,10505 ,10504 رزق, صالح

 10508 رزق، أحمد خضر أحمد 

 4178 رزقي, رعد مهدي 



 13217 رزيق, خديجة

 10509 رزيق، حبيبة 

 10510 رزيق، رقية

 11744 رزيق، سهيلة

 10511 رزيقة, بلهادي

 9600 رزيقة, حفيظة

 10514 رسول, عقيلة 

 9736 رسول، خديجة 

 رسول، عبد القادر 
8258, 8281, 8606, 8806, 8962, 

9029, 9098, 12379, 12995, 14916 

 10515 رشاد, نبيل محمد 

 12548 رشدي احمد طعيمة

طعيمةرشدي أحمد   4620, 4621, 5166, 5167 

 10516 رشدي، رضوان 

 10517 رشوان, حسين عبد الحميد أحمد 

 9375 رشوان، محمح مهران

 10518 رشيد ، قويزي

 10519 رشيد ،خشة

 10520 رشيد ،فوزية

 4839 رشيد عبد الرحمن العبيدي 

 10521 رشيد, كمال 

 10522 رشيد, هارون هاشم

 7920 رشيد، أ

 4887 رشيد، أمينة

 10523 رشيد، عبد السالم محمد

 10524 رشيد، كزنك صالح

 10525 رشيد، هارون هاشم

 14951 رشيدة يلس شاوش 

 10526 رضا, محمد رشيد

 10527 رضا, محمد يوسف 

 11235 رضوان السيد

 10528 رضوان, أحمد شوقي 

 10529 رضوان, عبد هللا 

 10530 رضوان, عبد هللا محمد

 10531 رضوان, فوقية حسن 

 10535 ,10534 ,10533 ,10532 رضوان، عبد هللا 

 11471 رغد المحروس 

 14708 ,14455 ,13024 ,9447 ,8986 رغميت ، محمد 

 12258 *رغميت، جميلة

 10536 رغميت، سامية 

 8811 ,8207 رغميت، محمد 



 14651 ,10681 رغيسة ، عطية 

 12882 ,12395 ,9312 ,8607 رغيسة، عطية 

 10537 رفاعى،عقيل محمود

 8239 رفيق إبن وناس 

 10538 شفيقة  ,رفيقي

 10060 رقاب ، هاجر

 10063 رقاب، هاجر

 10539 رقادة, سمية

 10540 رقي، الويزة

 10541 رقية, شريط

 10542 رقية، نبيلة

 10543 رقيق، حسن

 10692 رقيق، سعدة 

 11417 رقيق، فتيحة

 10544 رقيقي، ابتسام

 10545 ركاش, سميرة 

 14378 ركاش، سميرة 

 11214 ركاش، شريفة

 ركي ، أ. العربي
9834, 10128, 10395, 12335, 

12603, 14340, 15062 

 8963 ركي ، العربي

 9094 ركي، العربي

 14408 ركي، مراد

 12759 ركي، مليكة

 8163 ركي، نوارة

 ركيبي، عبد هللا 
10546, 10547, 10548, 10549, 

10550, 10551 

 9813 رمادي، حكيمة

 11618 رمالي, جمال

 10552 رمان ، عرفة حسين عرفة 

 10635 رمان محمد صالح

 10634 رمان، محمد صالح

 10554 ,10553 رماني، إبراهيم

 10555 رمزي،احمد عبد الحي 

 10556 رمضان أحمد، محمد إبراهيم

بسطاويسي, مجدي احمد توفيق, فاطمة قنديل رمضان   7631 

 4382 رمضان خميس القسطاوي

 9560 ,6267 رمضان عبد التواب 

 6577 رمضان, السيد 

 10557 رمضان, رمضان عبد هللا 

 12707 رمضان, سعيدة محمد 



 10558 رمضان, كريب 

 10559 رمضان, يحي

 10560 رمضان، نادية 

 14405 رمضان، يحي

 10561 رمضاني, ابراهيم

 10562 رمضاني, رضوان 

 10563 رمعون، حسن

 15089 رمالوي، غسان 

 8605 رملة، حنان 

 10564 رميدي، أسماء 

 8249 رميلي, مريم 

 9444 رميلي، محمد 

 10565 رميلي، نخلة

 9745 رميلي،أمال

 7860 رنا برهان الدين حسيب

 9559 رندي، أمال 

 10566 رندي، محمد

 8601 رهواجة, صادقي 

 10567 رواش, فاطمة الزهراء 

 8834 روان, حسينة

 10568 رواي, صالح

 10569 روباحي، جمال فيسة

 10570 روباش، رضا

 10571 روبرت،سترنبرج 

 14690 روبين, سليمان سوزان

 10575 روسية, كليمان 

 10576 روقاب، جميلة

 10577 روم، ميخائيل 

 10578 رومان، أندري

 10579 رونوفن, بيير 

 10580 روي, سنيثاب 

 15159 رويس, هجيرة 

 10581 رويس، خير الدين

 12505 رياح، سعيدة 

 10582 رئاسة الجمهورية التركية

 9689 ,9688 رياض الميالدي

 10583 رياض, فاطنة

 9143 ريجمي، رزيقة

 10584 ريح, يوسف

 11506 ريح، فتحية

األزهريريحاني,   10585 



 10586 ريدان, سليم 

 10587 ريغ، دانيال

 10588 ريغار، فريديريك 

 10590 ,10589 ريغي، شوقي

 10591 ريف ، دليلة 

 10595 ,10594 ,10593 ,10592 ريكور, بول 

 10596 ريكور، بول 

 10597 ريلكة، راينر ماريا 

 10598 ريم معوض، نشابة

 10599 ريمة, فراح

لوبلونريمون,   9310 

 10600 رينوفن, بيير

 ريوقي، عبد الحليم 
7818, 8348, 9313, 11366, 11864, 

13802 

 10601 زارو،جون 

 10603 ,10602 زاغر، حفناوي

 10604 زامل، صالح 

 10605 زامل،مجدي علي 

 8626 زاهد، زهير غازي 

 10607 ,10606 زاهد، علي 

 10609 ,10608 زاهر, ضياء الدين 

 14505 ,9738 زاهر،ضياء الدين 

 10610 زاهوي، الزهرة 

 13666 زاودي، آسية 

 10611 زاوش ، فتيحة

 14586 ,14207 زاوي ، د. عبد الرحمان 

 10612 زاوي ، سارة

 8411 زاوي ، عبد الرحمان 

 14547 زاوي ،عبد الرحمان 

 10613 زاوي, الزهرة 

 10614 زاوي, سعيدة 

 9792 زاوي، أمينة

 10615 ,7960 زاوي، خديجة 

 12601 زاوي، رفيقة 

 10616 زاوي، زهية 

 14334 ,13857 ,6852 زاوي، عبد الرحمان 

 10673 ,9133 زاوي، عبد الرحمن 

 10617 زاوي، فوزية 

 11231 ,8570 زاوي، لعموري

 10618 زاوي، لويزة

 9170 زاوي، يامنة



 10619 زاويدي، أمال 

 10620 زاويدي، عز الدين 

 11354 زاويدي، هاجر

 10621 زايد, عبد الصمد 

 10623 ,10622 زايد, علي عشري 

 زايد, فهد خليل 

10624, 10625, 10626, 10627, 

10628, 10629, 10630, 10631, 

10632 

 10633 زايد,فهدخليل 

 10636 ,10635 ,10634 زايد، فهد خليل 

 10637 زايد، محمد

 10638 زايد،أحمد 

 10639 زايدي، سهير

 10640 زايدي، فتيحة

 10641 زايدي، نعيمة 

 11225 زايدي، يمينة 

 10642 زاير, عادل عبد الجبار 

 10643 زاير، رابح 

 10644 زاير، سارة

 10645 زاير، سعاد

 10646 ,4709 زاير، سعد علي 

 10647 زبادية, محمد لخضر

 10648 زبرطعي، حسين 

 10649 زبوجي، سامية 

 10651 ,10650 زبيدة، سامي 

 10652 زبيري، زهرة

 14653 زبيري، فتيحة

 10653 زبيري، نورة 

 10654 زبيش، رزيقة 

 10655 زبيش، صبرينة 

 10656 زبيش، عائشة

 10657 زبيش، نسرين

 10658 زبيش، نور الدين

 13214 زبيط، عبد الرزاق

 10661 ,10660 ,10659 زتيلي، محمد 

 10662 زخمي، آسيا

 9086 زخمي، سمية

 10663 زدادقة، سفيان

 8584 زرادني, آسيا

 8519 زرارقة، نجية

 10664 زراري,عواطف 



 10665 زراقط, عبد المجيد 

 10666 ,6393 زرزور, نعيم 

 10667 زرزور، نوال كريم

 10670 ,10669 ,10668 زرقان، عزوز

 10671 زرقاوي، سمية

 9385 زرقاوي، محمد

 10672 زرقي، أمينة

 10673 زرقي، فاطمة الزهراء 

 10674 زرنوح, جميلة

 10675 زرواتي, رشيد

 10676 زرواطي، خديجة 

 9002 زرواطي، نسرين

 10677 زروال, حمزة

 9852 زروال، بشيرة

 10678 زروال، جمال 

 10679 زروالة, نورة

 10680 زروالي، نوال 

 10681 زرور، بختة

,هجيرة زروط   11219 

 10682 زروط, عائشة

 10683 زروط، فاطمة الزهراء 

 10684 زروقي ، توفيق

 8944 زروقي ، عيسى 

 10685 زروقي, خديجة 

 10923 زروقي, كوثر 

 10686 زروقي، أمينة

 10687 زروقي، عائشة 

 10688 زروقي، عبد القادر 

 12603 زريق ، فوزية

 10689 زريق, إيهاب صبيح محمد 

 10690 زريق، فوزية

 8072 زريق، نادية

 10691 زريوح, عبد الحق

 14747 زعتر، عائشة 

 10692 زعتر، نصيرة

 12998 زعنين ، رشيد

 10693 زعيتر، حمادة تركي 

 10694 زعيتر، نجاة 

 14454 زعيتري، سعدة

 10695 زغار ، سليمة 

 8574 زغار, عقيلة 



 15170 زغار، سليمة 

 10696 زغار،فراح 

 10697 زغبوش،بنعيسى 

 زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 

10698, 10699, 10700, 10701, 

10702, 10703, 10704, 10705, 

10706, 10707, 10708, 10709, 

10710, 10711, 10712, 10713, 

10714, 10715, 10716, 10717, 

10718 

 10720 ,10719 زغلول، الشحات السيد 

 10721 زغيليش, فاطمة

 8771 زفان ، حنان 

 10722 زفان، حنان 

 10723 زفان، مريم

 10724 ,8332 زكارة، مريم 

 10725 زكراوي ، الزهرة 

 10779 زكراوي، محمد

 10726 زكري، أحمد

 12304 زكري، غنية

 10728 ,10727 زكريا ، فؤاد

 5121 زكريا عميرات 

 10729 زكريا، ميشال 

 10730 زكريا،فؤاد

 10731 زكريفة، رحيلة

 10732 زكي, احمد كمال

 10733 زكي, أحمد كمال

 10217 زكية ,الحالسي

 10734 زكية برابح

 10735 زالقي، محمد

 10736 زلط, احمد

 10740 ,10739 ,10738 ,10737 زلط, أحمد

 10741 زلط، أحمد 

 10742 زلوم, عبد الحي يحيى 

صبرينةزمري،   11862 

 10743 زمور، جميلة

 8084 زموري, اسماء 

 10744 زناتى ,أنور محمود

 5516 زناد،دروش

 10745 زناقي ، سوهيلة

 13266 زناقي، سهيلة

 10746 زناقي، عبد الرحمان 

 10747 زنايني, نصيرة 



 10749 ,10748 زنودة، حورية

 10750 زنيخي، نعيمة 

 10754 ,10753 ,10752 ,10751 زنير، جميلة

 13071 زنيمي, فطيمة

 13690 زهار ، شريفة

 10755 ,4482 زهدي, عبد الرؤوف 

 10756 زهران, البدراوي 

 10757 زهران, حامد عبد السالم 

 10761 ,10760 ,10759 ,10758 زهران، البدراوي 

 12639 زهران، مصطفى النحاس 

 10762 زهران،البدراوى 

عدنان زهران،عمر    10763 

 10763 زهران،مضر عدنان 

 8710 زهرة

 12399 زهرة, عتروسي

 10764 زهور, دوي

 10765 زهية, العروي

 10766 زهية, بوشيبة 

 زهير غازي زاهد 

7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 

7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 

7679 

 10362 زهير فتح هللا

 8932 زواتيني، علي

 10500 زواتيني، وداد

 10767 زواد, سارة

 10768 زواق ، ربيحة

 10682 زواقي، أحالم 

 10769 زوامبية، سهيلة 

 13487 زوامبية، نورة 

 10770 زواوي, سليمة

 12902 زواوي، ابتسام

 10771 زواوي، خديجة 

 10772 زواوي، فايزة

 11204 زواوي، فائزة

 10773 زواوي، كريمة

سمرة زوبير،   10774 

 10775 زوبيري، إيمان 

 10776 زوسكيند, باتريك 

 8898 زوقاري، الجياللى 

 11506 زوقاري، جياللي 

 13188 زوقاري، محمد



 11820 زوقاي ، أ. محمد

 زوقاي ، د. محمد

6140, 8274, 9790, 9798, 10054, 

10425, 10790, 10796, 13389, 

14472, 14707, 14742 

 12423 زوقاي ، محمد

 12672 ,9866 زوقاي، أ. محمد

 زوقاي، محمد

8428, 8468, 8482, 8518, 9164, 

9807, 9912, 10040, 10111, 

10449, 10726, 11225, 11685, 

11799, 12610, 12969, 13063, 

13420, 13710, 14618 

 10777 زوال, إميل 

 10778 زوليخة، مليكة

 10779 زولير، صارة

أمين زويل, محمود   10780 

 10781 زوين، علي 

 13755 زياد عودة

 10782 زياد، صالح 

 8434 زياد، عبد الكريم

 8805 زياد، مرزوق

 10783 زيادة, مي

 10784 زيادة, نقوال 

 10785 زيادة،أحمد رشيد عبد الرحيم 

 10786 زيان, فاطمة الزهراء 

 13101 زيان، سمير 

 9118 زيان، فوزية

 10787 زياني ، بالل 

 14790 زياني، أنيسة 

 10788 زياني، عائشة

 10789 زيتون, كمال عبد الحميد 

 10790 زيتوني ، رضوان

 10791 زيتوني ، مسعودة 

 12425 زيتوني, عبد القادر

 10792 زيتوني, فاطمة 

 14626 ,10793 زيتوني, لطيف 

 10794 زيتوني, منال 

 10795 زيتوني، رضوان

 10796 زيتوني، سمية

 10797 زيتوني، عبد القادر

 10798 زيتوني، محرز 

 10799 زيتوني، مسعودة 

 12395 زيتوني، نجية



 10800 زيتوني، هاجر 

 10801 زيد ، ابراهيم عبد العزيز

 10802 زيد, إبراهيم عبد العزيز

 10803 زيد, عبد المطلب

 10804 زيد,عامر عبد

 10805 زيد، مصطفى السيد

جرجي زيدان ،   10806 

 10807 زيدان ، محمود

 10809 ,10808 زيدان, ابراهيم 

 زيدان, جرجي 

10810, 10811, 10812, 10813, 

10814, 10815, 10816, 10817, 

10818, 10819, 10820, 10821, 

10822, 10823, 10824, 10825, 

10826, 10827, 10828, 10829, 

10830, 10831, 10832, 10833, 

10834, 10835, 10836, 10837, 

10838, 10839, 10840, 10841, 

10842, 10843, 10844, 10845, 

10846, 10847, 10848, 10849, 

10850, 10851, 10852, 10853, 

10854, 10855 

 10857 ,10856 زيدان, جورجي 

 10858 زيدان, عبد الجبار فتحي

 10860 ,10859 زيدان, عبد القادر 

د الحميدزيدان, عبد القادر عب  10861 

 10862 زيدان, عبد اللطيف

 10863 زيدان, محمود فهمي 

 زيدان، جرجي 
10864, 10865, 10866, 10867, 

10868, 10869 

 10870 زيدان، محمود فهمي

 10545 زيرق، فاطمة

 10871 زين الدين, نوال 

 10872 زين الدين، إمتثال 

 10873 زين الدين، بومرزوق

 15233 زين، فاطمة

 10874 زينب ,حسناوي 

 10875 زينب ,حسني

 6889 زينب طاهر ساق هللا 

 12976 زينب, بوعمرة 

 10874 زينة, بورنان 

 10876 زينة، بن شلف

 10877 زينهم, محمد

 10792 زينون، مسعودة



 10878 زيوش، عائشة

 8442 زيوش، مراد

 10879 سابق, سيد 

 10880 ساحلي، خالد 

مسعود سارة   7931 

 10881 سارة, ضيف

 10882 سارتر, جان بول

 10883 سارتون, جورج 

 سارتون، جورج
10884, 10885, 10886, 10887, 

10888, 10889 

 ساري، محمد
10288, 10289, 10290, 10890, 

10891 

 9753 سارية، ابتسام

 9379 ساسان، مليكة

 10895 ,10894 ,10893 ,10892 ساسي, عمار

 10896 ساسي,عمار

 13689 ساسي، سمير 

 ساسي، عمار
8987, 9379, 10897, 10898, 

10899, 11648, 12409 

 10900 ساسي،عمار

 10901 ساعد, ملياني

 10902 ساعد، سامية راجح 

 10903 ساعد، سمية

 10904 ساعدي, غالم حسين 

 10905 ساقة، نوال 

 8828 ساقة، حياة

 11118 ساكر، يسمينة

 10906 سالت, هاجر

 10907 سالت، عبد الرحمان 

 8665 سالم ، سميرة

 15251 ,14527 سالم الصغير، محمد

 10908 سالم العيسى, فصل 

 10909 سالم سليمان أبو بكر 

 5769 سالم عبد الرزاق سليمان 

 8560 سالم مصطفى البدري 

 10910 سالم, أحمد موسى

 10911 سالم, السيد عبد العزيز

 10912 سالم, عبد المعطى جاب هللا

 10914 ,10913 سالم, محمد عزيز نظمي 

 10915 سالم، السيد عبدالعزيز

 10916 سالم، خميس

 10917 سالم،رائدة خليل 



 10918 سالمان،محمد علوان 

 11736 سالمي, موالي 

 12423 سالمي، فاطمة

 13187 سالمي، سمية

 8278 سالمي، سهيلة

شفيقةسالمي،   10612 

 12330 سالمي، عبد المجيد

 15184 سالمي، عزالدين 

 10393 سالمي، نورة 

 10919 سالمي، وسيلة

 13391 سالمي،إلياس

 15063 سام، بوعالم

 9871 سامية, العشاب 

 10599 سامية, حميدية 

 11075 سامية, لونيس 

 10920 سامية, موايزية 

 4691 سان، دينيس 

أكزوبيري، أنطوان دوسانت   10921 

 10922 سانديرس, فيلي

 10923 سايح, سامية

 10924 سايح، بغداد

 8275 سايح، حكيمة 

 14409 سايس ، حفيظة 

 10925 سايس، حفيظة 

 10926 سائق, السيد

 10927 سبارك، ميشال 

 10927 سبارك، نيكوالس 

 10928 سباع, سليمة 

 12993 سبتى ، مليكة

براءة سبتي،   11127 

 10929 سبحي، هاجر

 10930 سبسي, فتيحة 

 14229 سبسي، نورة 

 10931 سبسي، نوال

 10390 سبع ، الزهرة

 10932 سبع، فتيحة

 11069 سبع، نعيمة 

 10933 سبيتان،فتحي ذياب 

 10935 ,10934 سبيال،محمد

 14993 ستار جبار عالوي

 10936 ستاندال



 10937 سترنبرج ، روبرت 

 10938 ستروس, كلودليفي 

 10939 ستيس, ولتر 

 10940 ستيفنسن, روبرت لويس 

 10941 ستيفنسن، روبرت لويس 

 10942 ستيفنسون، روبرت لويس 

 10943 ستين, جيرارد

 8104 ستينر، جورج 

 10944 ستيوارت, فنش 

 10945 ستيوارت, ماري 

 10946 سحاري, احمد

 10065 سحاري، الزهرة 

مريمسحاري،   4232 

 11537 سحر محمد غريفات 

 10948 ,10947 سحري, محمد الطاهر

 10949 سحنون ، زبيدة 

 10951 ,10950 سحنون، أحمد

 10952 سحنون، خديجة

 10953 سحنون، زوبير 

 10954 سحنين, سعاد 

 10297 سحنين، قرمية

 12986 سحوي، امال

 14899 سدات، خديجة 

 10955 سدان, يوسف

مباركةسدي،   10956 

 10960 ,10959 ,10958 ,10957 سراج, محمد احمد

 13762 ,10961 سراج, نادر

 10477 سراج، خالد 

 10962 سراج، ربيعة

 10963 سرار، باديس

 10964 سراي، سهيلة 

 10965 سراي، نوال 

 10966 سراي، يامنة

 10967 سراية، نسيمة

 13093 سرباح، حدة

 6438 سرحان سليمان داوود 

 10968 سرحان وليد

 10969 سرحان, سمير

 10970 سرحان، حسن 

 10971 سرحان، حسن أحمد 

 10972 سرحان،هيثم



 10973 سرفانتس 

 10974 سرقانتس 

 8288 سرقمة ، عاشور 

 سرقمة، عاشور 

6798, 8457, 8508, 8539, 8720, 

8851, 9588, 10390, 10743, 

10931, 10967, 10975, 11041, 

11639, 11866, 13281, 14057, 

14788 

 10976 سرقمة، عبد الغفور 

 10977 سرود، نبيلة

 10978 سرور, عبد هللا

 10980 ,10979 سروش، عبد الكريم

 10982 ,10981 سرية, عصام نور 

 11242 سرير ، أ. محمد

 10983 سرير عبد هللا، فوزية

 14742 سرير، ريم

 سرير، محمد 
9171, 9752, 12334, 12620, 

13132, 13685, 15054, 15296 

 10984 سطوطح، فريدة

 10985 سعاد , بوجلول

 11629 سعاد,عبعوب 

 9368 سعاد,لقريد

 10986 سعادة, جودت أحمد 

 10987 سعادة، نقوال 

 10988 سعادة، وديع 

 10989 سعادة،جودت أحمد

 10990 سعادة،فوازعقل 

 10991 سعاده،صالح محمد

 9801 سعادي, عبد الرزاق 

 10655 سعادي، خديجة

 14147 سعادي، عيسى

 6034 سعد البازعي 

 14064 سعد الدين أمال 

 14060 سعد الدين, نوال 

 10992 سعد الدين، أحمد 

 10993 سعد الدين، شوق اسعد

 10994 سعد السعود، فاطمة

 سعد هللا ، أبو القاسم
10995, 10996, 10997, 10998, 

10999, 11000 

 11001 سعد هللا, ابو القاسم



 سعد هللا, أبو القاسم

11002, 11003, 11004, 11005, 

11006, 11007, 11008, 11009, 

11010, 11011 

 11015 ,11014 ,11013 ,11012 سعد هللا, محمد سالم 

 11016 سعد هللا,أبو قاسم

 11018 ,11017 سعد هللا، أبو القاسم

أحمد توفيق سعد هللا،   11019 

 11020 سعد هللا، محمد سالم

 سعد هللا،أبو القاسم
11021, 11022, 11023, 11024, 

11025, 11026, 11027 

 11028 سعد زيان، هيثم 

 11029 سعد سعود، صفية

 5946 سعد سليمان حمودة 

 11030 سعد سليمان حمودة 

 11115 سعد عبد الرحمن 

 11031 سعد, اسماعيل علي 

 4292 سعد, طه عبد الرؤوف 

 11032 سعد, مراد علي عيسى 

 11033 سعد، أمير فاضل

 11034 سعد،أحمد يوسف 

 11035 سعدات، نبيلة 

 8982 سعدادو، رزيقة

 8495 سعداوي ، فريحة 

 9913 سعداوي، حيزية

 10166 سعداوي، وسيلة

 11036 سعدة ، رقيق 

 11037 سعدلي، غنية

الشادلي سعدودي ، أ.   11314 

 14301 ,13419 ,12951 ,9107 ,8804 سعدودي ، أ. الشاذلي 

 سعدودي ، أ. حسين
4616, 8267, 8459, 10616, 13914, 

15153 

 11038 سعدودي,احالم

 سعدودي، الشاذلي 
9173, 9230, 10117, 10122, 

12891, 13141, 13664, 14782 

 11039 سعدوني، بشير

 9393 سعدي ، أ. أحمد 

 11040 سعدي، أحمد

 11041 سعدي، فاطمة الزهراء 

 10284 سعدي، إبراهيم

 12607 سعدي، آمال

 سعدي، عثمان
11042, 11043, 11044, 11045, 

11046 



 8785 سعدي، فطيمة

 11047 سعدي، نور الدين

 11048 سعدية ، دعاس 

 11049 سعدية، نعيمة

 11050 سعفان, حمدان عبد العزيز 

 11051 سعفان, كامل 

 11057 سعفان, محمد أحمد 

 11052 سعفان، كمال 

 13592 سعوداوي، وردية

 11053 سعودي أبو زيد, نواري 

 11054 سعودي, محمد عبد الغني 

 11055 سعيد ، اكلي محند 

 9393 سعيد ، فايزة 

 4476 سعيد التل

 11056 سعيد السماك، محمد أزهر 

 10595 سعيد الغانمي 

 10594 ,10593 سعيد الغانمي, فالح رحيم 

 7288 ,7287 سعيد بلميهوب، حفيظة 

 7946 سعيد بنكراد

 8543 سعيد بوطاجين

 10774 سعيد تومي 

 11057 سعيد طه محمود 

 8544 سعيد عبدالفتاح 

 11058 سعيد عثماني, سليمة

 11059 سعيد عثماني، مريم 

 5350 سعيد محمد اللحام

عاشورسعيد هارون   6452, 6453 

 11060 سعيد, سعاد جبر 

 11061 سعيد, سمير

 11064 ,11063 ,11062 سعيد, عبد الستار عبد اللطيف أحمد

 12522 سعيد, محمد 

 11065 سعيد, محمود

 11066 سعيد، فايزة 

 11067 سعيد، محمود شاكر 

 11068 سعيد، مريم 

 11069 سعيداني, حميدة 

 11070 سعيداني, سمير

 14497 سعيداني,مصطفي 

 8998 سعيداني، عبد الكريم

 9086 سعيداني، فايزة 

 11071 سعيداني، مختار 



 13345 سعيداني، مريم 

 11072 سعيداني، نسيمة

 11384 سعيداني، نصيرة 

 11073 سعيداني، نور الدين

 9349 سعيداني،فتيحة 

 11074 سعيدة ، قارة 

 11075 سعيدة,غياطو 

خيرة سعيدوني،   8851 

 11077 ,11076 سعيدوني، ناصر الدين

 12350 سعيدي ، د. أحمد

 11078 سعيدي ،فاطمة الزهراء 

 10679 سعيدي, أمينة 

 8667 سعيدي, بختة 

 11079 سعيدي, رفيقة

 11080 سعيدي,فايز

 10905 سعيدي، سليمة

 11421 سعيدي، حليمة سعدية 

 11081 سغيراني، نصيرة 

العزيزسفر، عبد   11082 

 13619 سفر، نجاح 

 9138 سفير, منال 

 8431 سقال, دريزيرره

 11083 سقال, سقال

 11084 سقوالي، منية

 11085 سكري، جياللي

 11086 سالطنية, بلقاسم 

 11088 ,11087 سالطنية، بلقاسم 

 11090 ,11089 سالم, أبو الحسن 

 سالم, محمد زغلول

11091, 11092, 11093, 11094, 

11095, 11096, 11097, 11098, 

11099, 11100, 11101, 11102 

 11103 سالم، إيهاب 

 11105 ,11104 سالم، سعيد

 11106 سالم، شيماء 

 11107 سالم، فتحية

 11109 ,11108 سالم، محمد زغلول 

 13750 سالم، محمد على

 11110 سالم،محمد توفيق 

 11111 سالم،محمد زغلول 

أحمد عبد الكريمسالمة,   11112 

 11113 سالمة, محمد حسين 



 11114 سالمة, محمد علي

 11115 سالمة, وفاء

 11116 سالمة, ياسر

 11117 سالمة, ياسر خالد

 11118 سالمة, يوسف 

 11119 سالمة، عادل 

 11120 سالمة، محمد حسين 

 11122 ,11121 سالمة، ياسر خالد

 11674 سالمة،عادل أبو العز 

 11123 سالمة،يسري

 11267 سالمو, عبد هللا 

 11124 سالمي ، أسماء 

 11125 سالمي, اسماء 

 11126 سالمي, غنية

 11127 سالمي، حنان

 11565 سالمي، خديجة

 11128 سالمي، سلمى

 13710 سالمي، فريدة

 11129 سالمي،فايزة 

 11130 سالني، تومي 

 11131 سالني، خديجة

 11132 سالوي،رشيد

 11133 سلدان، رامان 

 سلطان, منير 

11134, 11135, 11136, 11137, 

11138, 11139, 11140, 11141, 

11142 

 11143 سلطان, وجدي 

 11145 ,11144 سلطان، محمد صاحب

 9905 سلطان،سوزان اكرام 

 11146 سلطاني، أحمد

 14656 سلطاني، جنان شاكر

 9164 سلطاني، زهرة

 11147 سلطاني، سمية

 11147 سلطاني، شريف

 11148 سلطح, فضل هللا محمد 

 11149 سلطني, فتيحة

 11150 سلقرمان, ج هيو 

 11687 سلمان ، كريمة

 11152 ,11151 سلمان, علي جاسم 

 10038 سلمان، أمينة

 11153 سلمان، خالد محمد عيال 



 11154 سلمان، ريحانة

 11155 سلمان، زيد منير 

 11156 سلمان، عزمي محمد عيال 

 14343 سلمان، فيروز

 11689 سلمان، كريمة

 10783 سلمى الحقار الكزبري 

 11157 سلمى, الشرقي 

 8857 سلمى، قاضي 

 10502 سلوقي, نادية

 11159 ,11158 سلوم عباس األمير،موسى 

 11160 ,7052 سلوم, داود 

 11161 سلوم, داوود 

 11163 سلوم، أنعام داود 

 11162 سلوم، بثينة 

 11163 سلوم، داود 

 11164 سليتي، فراس محمود 

 11168 ,11167 ,11166 ,11165 سليم ، محمود رزق 

 7625 ,4271 سليم بابا عمر 

 4606 سليم خليل قهوجي

 9330 سليم قسطون

 11169 سليم, أحمد أمين

 11173 ,11172 ,11171 ,11170 سليم, عبد الفتاح

 5261 سليم, محمد إبراهيم

 11174 سليم, محمد مصطفى 

 11175 سليم, مريم

 11176 سليمان ، بشنون 

 11177 سليمان األشقر,عمر

 11178 سليمان الخليل، سحر 

 10408 سليمان العطار

 11179 سليمان داود، أماني

 11180 سليمان سناء محمد

 11181 ,8904 سليمان فيسة، إيمان

فيسة، فتيحةسليمان   11181, 11349 

 11182 سليمان, سعيد شوقي محمد

 11183 سليمان, سليمان محمد 

 11185 ,11184 سليمان, سليمان محمد 

 11186 سليمان, سناء محمد

 11188 ,11187 سليمان, فتح هللا أحمد

 11189 سليمان, نايف أحمد 

 11190 سليمان, نبيل 

 8462 سليمان، حياة 



خالد سليمان،   11191 

 11192 سليمان، سالم عبد الرزاق 

 11193 سليمان، نايف 

 13958 ,11195 ,11194 سليمان، نايف أحمد 

 11196 ,6921 سليمان، نبيل 

 11197 سليماني ، نعيمة 

 11198 سليماني, زكرياء 

 11199 سليماني, سهام 

 11200 سليماني, عائشة

 11201 سليماني, نبيلة

 11340 سليماني، بشرى 

 13041 سليماني، حميدة

 13799 سليماني، خالد

 11202 سليماني، زهية 

 8786 سليماني، عائشة

 11203 سليماني، فاطمة

 14467 ,8669 سليماني، فتيحة 

 13285 سليماني، المية

 11204 سليماني، هجيرة 

 11205 سليمة, رنادي

 52 سماتي، محفوظ 

 11207 سماحي، رفيقة

سماح سمار،   11208 

 11209 سمارة, محمد 

 11210 سمارة،نواف أحمد

 14712 سماري، فوزية

 11211 سماش ، أمينة 

 11212 سماش، سمية 

 11213 سماعيل, محمد 

 11214 سماي، فضيلة 

 12334 سماي، يمينة

 11215 سمايرز, جووست 

 15125 سمراني ، ليلى

 8083 *سمسوم، حفصة

 14579 سمعون، فتيحة 

 11216 سمية ,العيداني

 4615 سمية, براهيمي 

 11217 سمية, بوعمامة 

 7880 سمية, خليفي 

 11218 سمية, غرابة

 11219 سمية, مسلم



 6585 سمير شريف استيتية 

 11329 سمير عزت ناصر

 11220 سميرة, بوجمعي 

 11221 سميرة، بركان

 11222 سميشة، زهراء

 11423 سميشة، زينب 

ياسمينة سميشة،   11223 

 11224 سناني، سناني 

 6234 سنداوي ، خالد 

 8141 سنوس، الزهرة

 9783 سنوساوي، يامنة

 12332 سنوسي, خديجة

 11225 سنوسي, هجيرة 

 11226 سنوسي، مراد

 11227 سهام,حجاج

 11228 سهالوي, فطيمة 

 11229 سهير، محمد سالم 

 11230 سهيلة، غراف 

 9130 سوادقية، خديجة 

 10949 سواري ، عائشة 

 11231 سواس ، حياة 

 11232 سوالمي ، جمال

 9195 سوداقية ، خديجة 

 11233 سوداني، فريدة

 11234 سوداني،بستانة 

 11235 سوذرن, ريتشارد

 11236 سوري، سمية

 11237 سوفطة،أسماء

 13275 سونة, صفية

 11238 سونك 

 11239 سويد, عبد هللا عبد الحميد

 13004 سويدان , مايا

 8656 سويدان, سامي

 11240 سويدان، أمل عبد الفتاح 

 13789 سويدان،أمل عبد الفتاح 

 8615 سويدى ، مليكة 

 11241 سويدي خوخة

 14222 سويدي، دالل

 11242 سويسي ، تقي الدين

 11243 سويسي ، فاطمة الزهراء 

 11244 سويسي, محمد 



 10033 سويسي، تقي الدين

 11245 سويسي، ف.الزهراء

 11246 سويفت, جوناثان 

 11247 سويلم, حسام الدين محمد

 11248 سويهل، حياة 

 14247 سي العربي, دالل

 11249 سي العربي، دليلة 

 8952 سي العربي، علي 

 13701 سي بشير,نسمية 

 11250 سي فضيل، محمد

 12984 سي محمد, أمينة 

 9960 سي موسى, العيد

موسى، العيدسي   11251 

 11252 سي موسى، آمال

 11253 سي موسى، عقيلة

 9824 سي موسى،أسامة

 10669 سياسي،الحسين

 11254 سيحاوي، خديجة

 11255 سيحاوي، رفيقة

 11256 سيحاوي، محمد 

 11595 سيد محمد السيد قطب 

 11257 سيداتي، الطاهر

 11258 سيدأحمد, غريب محمد 

عزيزة سيدي علي ، بن   11259 

 11260 سير والتر سكوت 

 11455 سيرطوال، سعاد

 11262 ,11261 سيسالم،كمال سالم

 11263 سيف, فاطمة الزهراء 

 11264 سيف، أديب

 11265 سيفرت, ياروسالف

 8330 سيفي، حسينة 

 11266 سيلمي, أمينة 

 11366 سيلمي، خديجة

 13614 سيما عثمان ياسين

 12522 سيمون, جورج 

 11267 سيني, سعيد

 11268 ش.ر. أجرون 

 11269 شاخت, ريتشارد 

 11270 شادي، احميدة

 11271 شارتيه, بير 

 11272 شارفي, نورة



 11273 شارفي، خديجة 

 9397 شارفي، غنية 

 11274 شارفي، نعيمة 

 11275 شارودو، باتريك 

 11276 شاشة, نصيرة

 11277 شاشة، أمال 

 14915 شاعة، نصيرة

 11278 شاف

 11279 شافعي, أحمد

 11280 شافعي، فضيلة 

 6113 شاكر عقلة المحاميد

 5346 شاكر محمود محمد 

 4255 شاكر, أحمد محمد 

 11281 شاكر, تهاني

 11282 شاكر, تهاني عبد الفتاح

 11284 ,11283 شاكر, فؤاد

 5383 شاكر, محمود محمد 

 11285 شاكر، عبد القادر 

 11286 شاكر، محمود 

 11231 شاكري، الزهراء 

 11287 شامي الراشدي، عامر جميل

 شامي, يحي 
11288, 11289, 11290, 11291, 

11292, 11293, 11294, 11295 

 11540 ,11296 شامي، يحي

 11297 شان سميث 

 14853 شاه، حسام

 11298 شاهين, ذياب 

 11299 شاهين, عبد الصبور 

 11301 ,11300 شاهين, محمد 

 11302 شاهين، ذياب

 11303 شاهين،سعد الدين 

 11304 شاوش ، حسن يخلف

 11305 شاوش، خيرة 

 11306 شاوش، محمد بن رمضان

 11307 شاوشي، رتيبة 

 11308 شايب الذراع، سمية

 11309 شايب الراس, سهيلة

 11310 شايب, سارة 

 11794 شايبي، الزهراء

 11641 شايبي، نسيمة

 4678 شاير،ميخائيل



 11311 شايطة، محمد 

 13624 شايلي، بسمة

 8981 شباح، امينة

 11312 شبارو, عصام

 11313 شباكي، عبد الكريم

 11314 شبان ، مسعودة 

 13190 شبان، مسعودة 

 8886 شبان، منال

 11315 شبايكي, مريم 

 4474 شبر،خليل

 12028 شبل، إبراهيم

 11316 شبل، مالك

 9512 شبالوي نسيمة

 11317 شبالوي، سعاد 

 11318 شبالوي، نسيمة

 11320 ,11319 شبلول, أحمد فضل 

 11321 شبلي ، كريمة 

 11322 شبمان, دايفس 

 11323 شبوطي, حنان 

 11450 شبوطي، حدة 

 11324 شبوطي، لويزة 

 11526 شبوطي، محمد 

 11325 شبوطي، نعيمة 

 11326 شبيل, عبد العزيز

 8792 شبيل, نسرين 

 11327 شتات، عدي

 11328 شتاينبك ، جون

 11329 شتاينبك, جون 

 11330 شتراوس،كلودليفي 

 11332 ,11331 شترة، خير الدين

 11333 شتوان, بلقاسم

 12377 شتوي، نور الدين

 8413 شحاتة عامر، أحمد رشدي 

 11334 شحاتة, حسن

 11335 شحاتة, محمد عبد الوهاب

 11337 ,11336 شحاتة،حسن 

 9602 شحاته, حسن

 11338 شحاته, محمد عبد الوهاب

 11339 شحادة، نعمان 

 11340 شحام, كريمة

 11341 شحدة أبو معال، عبد الفتاح 



 11342 شحالن، أحمد 

 11343 شحيد, جمال

 9313 شخشوخ، فضيلة

 11344 شديد، صائل رشدي 

 11345 شديفات، يونس 

 11346 شرابي، أبو لطفي

 11347 شرابي، عمر

 11348 شراطي، حفصة 

 15169 شراطي، سلمى

 11349 شراطي، عائشة 

 11350 شراطي، نبيلة

 11351 شراطي،سعاد

 11819 شراك ، سمية

 11352 شراك، سمية

 11353 شراير, أمينة

 9122 شراير, شفيقة 

 11354 شراير، خديجة 

 11356 ,11355 شربونو، أوغست 

 10368 شرح اميل بديع يعقوب 

 4267 شرح سعيد محمود عقيل 

 6373 شرح طاهر سليمان

 10375 شرح عدنان زكي درويش

 6007 شرح محمد عبده 

 10374 شرح يوسف فرحات 

 11364 ,11363 شرشار, عبد القادر 

 11547 شرشاري، آمنة

 11365 شرشاري، فاطمة 

 11149 شرعات، خيرة

 11366 شرعي, هجيرة

 11367 شرعي، أمينة

 11274 شرعي، هاجر 

 11371 ,11370 ,11369 ,11368 شرف الدين, خليل 

 11372 شرف الدين, عبد العظيم

 8415 شرف, حسين محمد محمد 

 11373 شرف, شرف

 11377 ,11376 ,11375 ,11374 شرف, عبد العزيز

 13623 شرفاوي ، مليكة

 13521 شرفاوي، حواء

 10488 شرفاوي، خيرة

 11378 شرفاوي، فاطمة 

 13695 ,9826 ,9685 ,4703 شرفي ، أ. عبد الكريم



 11379 شرفي, عبد الكريم 

 11383 ,11382 ,11381 ,11380 شرفي، احمد الرفاعي 

 11384 شرفي، الزهور 

 10930 شرفي، عبد الكربم 

 شرفي، عبد الكريم 
7868, 8269, 8746, 9145, 11202, 

13268, 14463, 15264 

 11385 شرقي, صورية 

 11386 شرقي، أحمد 

 8831 شرقي، بختة

 12699 شرقي، حنان 

 8351 شرقي، خديجة 

 11387 شرقي، دالل 

 14341 شرقي، سعاد

 8502 شرقي، صبرينة

 14206 شرقي، صليحة 

 11203 شرقي، غنية 

 11388 شرقي، فاطمة 

 13254 شرقي، نعيمة 

 11351 شرقي،عقيلة 

 11865 شرماط، شهرزاد

 11389 شروخ, صالح الدين

 11392 ,11391 ,11390 شروخ، صالح الدين

 5161 شريبط أحمد شريبط 

 شريبط، أحمد شريبط 

11393, 11394, 11395, 11396, 

11397, 11398, 11399, 11400, 

11401, 11402 

 11403 شريت, أشرف محمد عبد الغني 

 11404 شريحة، عثمان صادق 

 11405 شريدان, ريتشارد برنسلي

 13483 شريط أحمد شريط 

 11406 شريط, عبد هللا 

 9986 شريط، خديجة

 8891 شريط، سعيدة 

 11407 شريط، عيسى

 11408 شريط، فتيحة 

 11799 شريط، نصيرة 

 11411 ,11410 ,11409 شريط،عبد هللا

 11412 شريطي، فتيحة

فتيحةشريف ،   11048 

 11413 شريف, فاطمة

 11414 شريف، سليم محمد 

 11415 شريف، فتيحة



 5899 ,5370 شريف، محمد شايب 

 7953 شريفة, بوشنافة

 11416 شريفة, مرقب 

 8923 شريفي, الزهرة

 11417 شريفي, أمال

 11418 شريفي, عبد اللطيف

 11419 شريفي, عبد الليف

 11420 شريفي, فوزية

 13421 شريفي، أمينة 

 5016 ,5015 ,5014 ,5013 شريفي، بالحاج بن سعيد

 11421 شريفي، حنان

 11422 شريفي، دليلة 

 9783 شريفي، سعاد 

 11423 شريفي، كريمة 

 11424 شريفي، نجوي 

 5017 شريفي،بالحاج بن سعيد

 11425 شريم, رغدة

 11426 شريم، ميشال جوزيف 

 11427 شطوطي, محمد 

 11428 شطوطي، محمد 

 12998 ,8458 شطى ، سيد علي 

 شطى، سيد علي 

6887, 8268, 8275, 8741, 8857, 

9002, 10065, 10682, 11199, 

11266, 11589, 11817, 12231, 

12950, 13187, 13504, 14375, 

15074 

 8519 شطي ، سيد علي 

 8079 شطي ، أ. سيد علي 

 8163 شطي, سيد علي 

سيدعلي شطي،   11130 

 10501 شطي، سيدعلي 

 8082 شعبان, علي علي أحمد

 11429 شعبان, هيام 

 11430 شعبان، زكريا شعبان

 15119 شعبان، ياسر 

 13143 شعباني ، سليم 

 4424 شعباني، سليم 

 11431 شعبة ، أمينة 

 9033 شعبة، أمينة 

 11432 شعث، أحمد جبر 

 11433 شعرانة, منصف

حلميشعراوي,   8074 



 5195 شعراوي،أحمد محمد

 11434 شعالل، رشيد

 11436 ,11435 شعالن, النبوي عبد الواحد 

 11437 شعالن, عبد الوهاب

 10054 شعالن، إبراهيم

 11438 شعالن،عبد الحميد

 11439 شعيب، إبراهيم 

 11440 شعيبي، فضيلة

 11441 شعير, عبد المنعم كامل

 11443 ,11442 شعير، محمد رزق 

 11444 شفاء, راشدي

 8077 شفارة، فاطمة

 14887 ,14568 شفيع السيد

 11445 شفيق, محمد

 11446 شفيق، أحمد الخطيب 

 11448 ,11447 شفيق، حسنين

 11449 شفيق، منير 

 11450 شفيقة, مداني 

 11451 شقراني, محمد 

 11452 شقرة، يوسف 

 11453 شقروش، شادية

صبرينةشقالل,   11454 

 11249 شقو، خديجة

 11455 شقو، سوهيلة

 13154 شقير، آنا ماريا 

 11456 شقير، حلمي

 11457 شكاي, أحمد

 14610 شكري المبخوت 

 4902 شكري, فيصل

 11458 شكري,إسماعيل

 11462 ,11461 ,11460 ,11459 شكري، شرف الدين 

 11463 شكري، عبد المجيد

 11464 شكري، فيصل

 11466 ,11465 شكسبير 

 11470 ,11469 ,11468 ,11467 شكسبير, وليم

 11474 ,11473 ,11472 ,11471 شكسبير، وليم

 11475 شكيل، عبد الجليل 

 شكيل، عبد الحميد
11476, 11477, 11478, 11479, 

11480, 11481 

 10653 شالبي، أمال

 12623 ,11482 شالبي، خليدة



 11483 شالح، فتيحة

 11484 شالش, هاشم طه

 11485 شاللي، حسيبة

 11486 شاللي، حكيمة

 11483 شاللي، سعاد

 شلبي, عبد العاطي

11487, 11488, 11489, 11490, 

11491, 11492, 11493, 11494, 

11495, 11496 

 11497 شلبي, عبد المنعم

 11498 شلبي، أحمد

 11499 شلبي، طارق سعد

اسماعيلشلبي، عبدالفتاح   11500 

 11501 شلبي، يوسف ذياب 

 11503 ,11502 شلبي،عبد العاطي محمد

 4544 شلحت، أنطوان

 11504 شلغوم, بشير 

 13150 شلغوم, حمزة 

 11505 شلغوم, زكرياء 

 11506 شلموح، فاطمة

 8959 شمام ، فاطمة

 13308 شمام، فتحي

 6603 شمس الدين

 4263 شمس الدين ، ابراهيم

الدين, ابراهيمشمس   11507, 11508 

 7032 ,6510 ,5209 شمس الدين, إبراهيم

 6377 ,6376 ,6375 ,6374 شمس الدين, أحمد

 11509 شمس الدين, جالل 

 11510 ,7145 شمس الدين، إبراهيم

 11511 شمس الدين، إسراء عامر 

 6053 ,6052 شمس سمير

 11512 شمس،شعبان أبو اليزيد 

عدنان شمسى, خالد   11513 

 11515 ,11514 شمشم، سعيد 

 شمص، حسن
5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 

5636, 5637 

 11516 شمالل، حبيبة 

 11517 شمالل، نادية

 11518 شمى, نادر سعيد 

 12968 شمياء, حبيش 

 11521 ,11520 ,11519 شميس الدين, جالل

 9943 شنافي، مليكة

 11522 شناوة ، محمد فضيل



 11523 شنايدر,لويس 

 12880 شندارلي، عز الدين 

 11524 شندرلي, رحمة 

 11525 شندول, محمد 

 13676 ,13124 ,10124 ,4702 شنوف، ناجي 

 11526 شنوفي، سمير 

 11527 شنوفي، محمد 

 12321 شنوفي، مليكة 

 11528 شنوقة،السعيد

 11529 شنيتي، يوسف 

 11530 شنيرب, روبير 

عبد هللاشهاب الدين أبي   11531 

 11532 شهبة مونة، حياة 

 11729 شهبوب، فاطمة

 11533 شهيرة, فرج 

 11535 ,11534 شو،صبحي عمر

 11536 شواهنة, سعيد محمد 

 11537 شواهين، خير سليمان

 8688 شوراق، مليكة

 11538 شورد, مارك

 14153 شوفالدون, فرنسوا 

 7128 شوقي ضيف

 11541 ,11540 ,11539 شوقي, أحمد

 11543 ,11542 شوقي، أحمد

 13635 شوقي، جالل 

 11544 شوكت، على إحسان 

 11545 شولز, جريجور

 9110 شومان، نادية

 14916 شوية، وفاء

 11546 شويتام, أرزقي

 11547 شويحي، خضرة

 9448 شويحي، وردية

 14562 شويط، أمينة

 11548 شيا, محمد 

 11549 شيا، محمد شفيق 

 11550 شيبان، عبد الرحمان 

 15164 شيباني، سعاد 

 11551 شيباني، عبد القادر فهيم

 11552 شيباني، هناء 

 11554 ,11553 شيبة, مصطفى عبد الغني 

 11555 شيبة، شدوان علي 



 15184 ,8562 شيح، محمد 

 13632 شيحا، بسام 

 11556 شيحة، التواب

 11557 شيخ التهامي, شريفة 

العرب, ثريا محي الدين محمودشيخ   11558 

 11561 ,11560 ,11559 شيخاني, سمير

 11562 شيخاني, عفيف 

 11564 ,11563 شيخاوي، محجوب 

 11565 شيخاوي، وهيبة 

 11566 شيخو, لويس 

 11567 شيخي, أمير 

 10545 شيخي، جميلة

 9425 شيخي، زهية

 14244 شيخي، عز الدين 

 14529 شيخي، علي 

 11568 ,8586 شيخي، محمد 

 11569 شيكر سعيد, سامية 

 9726 صابر ، مصطفى

 11570 صابر عبيد، محمد

 11571 صابر, نجوى محمود 

 11572 صابر، نجوىمحمود 

 11573 صابر،دالور محمد 

 8994 صابري، هاجر 

 11574 صابور، جميلة

 13736 صابور، رفيق

 11575 صاحي, سهير

 11576 صاحي، إكرام 

 11577 صاحي، فلة 

 14374 صادق خشاب

 11578 صادق, عباس

 11579 صادق, عباس مصطفى

 12486 صادمي

 11580 صادمي، مسعودة 

 11581 صاري أحمد, زينب

 11582 صافي ، احمد 

 6414 صافي حبيب

 11583 صافي، وفاء 

 11584 صافية، عوادي 

 11585 صالح ، محمود عبد الرحيم 

اصبع, محمد عبيد هللاصالح ابو   9253 

 8733 صالح القرمادي 



 14661 صالح بن معيض الغامدي

 13739 صالح جواد كاظم 

 8239 صالح حيزم 

 11586 صالح شاهين، أحمد فهد

 11587 صالح, بشرى موسى

 11588 صالح, حسن بشير 

 11589 صالح, خداوج

 11591 ,11590 صالح, صالح 

 11592 صالح, عالية 

 11593 صالح, عالية محمود

 11594 صالح, عبد الرحمان الحاج

 11595 صالح, عبد المعطي

 11596 صالح, عبد علي حسين 

 11597 صالح, عبدالرحمان الحاج 

 15145 ,15144 صالح, علي حاكم 

 11598 صالح, فخري 

 11599 صالح, محمد سالم 

 13066 صالح, محمود اسماعيل 

 11600 صالح, محمود حسن 

 11601 صالح, محمود عبد الرحيم 

 9133 صالح، أمينة

 صالح، بهجت عبد الواحد 
11602, 11603, 11604, 11605, 

11606, 11607 

 11608 صالح، ذياب هندي وآخرون 

 11609 صالح، زهرة 

 11610 صالح، عالية 

 11611 صالح، عالية محمود

 14291 صالح، عوني

 11612 صالح، محمد سالم 

 11613 صالح، محمد صبري 

 11614 صالح،أحمد زكي

 11615 صالح،أسماء زكي محمد 

 11616 صالحي, أمال 

 14197 صالحي، زهية 

 11617 صالحي، عبد الرزاق 

 8257 ,8256 صالحي، عواطف 

 11618 صائب, محمد 

 8953 صايب، سميرة 

 8278 صايب، سهيلة

 13537 صباح محي الدين

 11619 صباح، دردوخ



 11820 صباش ، حدة

 11620 صباطي، حميدة 

 9691 صباغ، عباس

 9476 صبحي حمودي, دوار الشمالي, ميشال مراد

 11621 صبحي, أحمد محمود

 11622 صبحي, محي الدين 

 13003 ,11623 ,10325 ,10324 صبحي، محي الدين 

 11624 صبرة, أحمد

 11625 صبرة, أحمد حسن

 11626 صبرة, محمد حسين 

 11627 *صبره, أحمد حسن

 11628 صبري, حسين

 11260 صبري، الفصل 

 14833 صبري، ناديا

 11629 صبرين,معمري 

 13309 صبرينة ، فالق

 11630 صبرينة, بلخوجة

 11631 صبرينة, جغالل

 11632 صبيح, ابراهيم

 14713 صبيحة ، ميهوبي 

 11633 صحراوي ، مسعود

 11634 صحراوي, ابراهيم 

 11635 صحراوي, أمينة

 11636 صحراوي, فوضيل علي 

 11637 صحراوي، ابراهيم 

 11638 ,10869 ,10868 ,10587 صحراوي، إبراهيم 

 11639 صحراوي، سعيدة

 11640 صحراوي، نعيمة

 14378 ,8716 صحورية، عقيلة 

 14456 صحيح، سعاد

 11641 صخري, نوال 

 11643 ,11642 صدقة، إبراهيم 

 7564 صدوق نور الدين 

 11644 صدوق، نور الدين 

 11645 صدوق،نور الدين 

 11646 صدوقي، خديجة 

 11317 صدوقي، فاطمة 

 13188 صدوقي، نوال 

 11866 صدوقي، وسيلة 

 11647 صديقي، فتيحة

 10544 صديقي، نسيمة 



 11412 صغير ، د. محمد 

 11648 صغير، سالم

 11650 ,11649 صغير، عمر مكي 

 11652 ,11651 ,9265 صفا، فيصل إبراهيم 

 11653 صفاي ،عبد الودود 

 11654 صفاي، أحمد 

 11655 صفاي،عبد الودود 

 11457 صفراني, دنيا

 12670 صفوان, كافي 

 11656 صفوان، أبي بحر

 7864 صفية, صالحي 

 11657 صقر, أحمد

 11658 صقر, جوزيف

 11659 صقر, نبيل أحمد 

محمدصقر، أحمد   11660 

 12301 صالح الدين الشريف 

 14986 صالح رزق

 4715 صالح فضل, مجمد عبد المطلب 

 صالح, شعبان
11661, 11662, 11663, 11664, 

11665, 11666 

 11667 صليبا، جميل

 11668 صليحة ، مرابطي

 11669 صليحة, لصهب 

 11670 صليع, جمال الدين 

 11671 صمود, حمادي

حماديصمود،   6450 

 11672 صوادقية ، علي 

 11673 صوادقية، علي 

 11674 صوافطة،وليدعبد الكريم

 11675 صوالحة، محمد احمد موسى

 11677 صولة، عبد هللا 

 11679 ,11678 صومان, أحمد ابراهيم

 11680 صومان، احمد ابراهيم 

 12218 صومان، أحمد ابراهيم 

 11681 صياح, انطوان

أنطوانصياح,   11682 

 11683 صياد، آسيا

 11684 صياد، خديجة 

 11685 صيد, دليلة 

 8862 صيد، حورية

 13552 صيد، زوليخة 



 13376 صيد، سليمة

 11686 صيد، عائشة 

 7967 صيد، نور الدين 

 11687 صيدون ، فوزية 

 13746 صيدون، بشرى

 11688 صيدون، حفيظة

 11689 صيدون، فوزية 

لخضر صيفي ،   11690 

 11691 صيفي ،فريدة

 9875 صيفي، رشيدة

 13661 صيفي، لخضر 

 11692 صيفي، نبيلة 

 11693 خيرة ,صيلع

 14865 صيني, محمود اسماعيل 

 4278 ضبط أحمد شمس الدين

 11694 ضحاوي، بيومي 

 11695 ضحاوي،بيومي محمد

 11697 ضمرة, عبد الجليل زهير 

 11699 ضناوي, سعدي

 11701 ضويفى، نصيرة 

 13411 ضويفي ، ربيعة 

 11702 ضويفي, حورية

 11703 ضويفي, فاطمة

 11704 ضويفي, محمد 

 12611 ضويفي، أنيسة

 11705 ضويفي، ربيعة 

 11706 ضويفي، فريدة

 11707 ضويفي، محمد 

 7466 ضية، الشريفة 

 11408 ضية، مونيرة 

 11708 ضيف هللا، بشير 

باللضيف هللا،   11709 

 11710 ضيف هللا، ذهبية

 11711 ضيف هللا، مدينة 

 11712 ضيف هللا،فلة 

 11713 ضيف, سميرة 

 ضيف, شوقي

11714, 11715, 11716, 11717, 

11718, 11719, 11720, 11721, 

11722, 11723, 11724, 11725, 

11726 

 12297 ضيف، سمية

 11727 ضيف، شوقي



 9196 ضيف، عائشة 

فضيلة ضيف،   10931 

 11728 ضيف، يوسف

 11729 ضيفي، فاطمة الزهراء 

 11730 طابوكي، أنطونيو 

 11731 طاجين، فريحة

 8837 طاسي, توفيق 

 11863 ,9041 ,7967 طاسيست، سيد أحمد 

 13351 ,10620 طاسيسيت، سيد أحمد

 11732 طاشمان،غازي مرسال 

بيضون طاظم جهاد, الن جوفروا, آالن بورير, عباس   10429 

 12531 طاعن، جهيدة

 11733 طاعن، صبرينة 

 11735 ,11734 طاكسيج .كوم للدراسات

 11736 طالب, ابراهيم

 11738 ,11737 طالب, أحمد

 11742 ,11741 ,11740 ,11739 طالب, كمال 

 11743 طالب, وضحاء فخري

 8284 طالب،هجيرة 

 11744 طالبي, أمينة 

الزهراء طالبي, فاطمة   9527 

 11745 طالبي, فتحي

 11746 طالبي,جمال

 طالبي، عمار

5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 

5368, 11747, 11748, 11749, 

11750, 11751, 11752, 11753, 

11754 

 11755 طالبي، مريم

 11756 طالبي،عمار

 11757 طاهر بن صالح السمعوني الجزائري

 11758 طاهر, حامد

 8889 طاهري، يمينة 

 14241 طايري, كميلة 

 11759 طبارة، عفيف عبد الفتاح 

 11760 طبان, بدوى

 11761 طبانة، بدوي 

 11762 طبل, حسن

 14455 طبوزي، نسيمة

 8254 طجروني, أحالم

 11763 طجروني، جميلة

 14621 ,10945 ,10777 طرابلسي، محمد إنصاف

 11764 طراد, مجيد



 11765 طراد, منال

 11359 طراد,مجيد

 طراد، مجيد
5177, 8379, 10323, 10347, 

11360, 11766 

 11767 طرازي, خديجة 

 11768 طربية,محمد 

 11771 ,11770 ,11769 طربيه, أدما

 11772 طربيه، أدما

 11774 ,11773 طرزي, فؤاد حنا

 11775 طرشونة، محمود 

 11776 طرفاوي، زينب 

 8650 ,8648 ,8647 طريفي محمد نبيل 

 11778 ,11777 طريفي, محمد نبيل 

 11779 طريفي، نوال

 11780 طعام، حفيظة 

 11681 طعمة, إنطوان

 11781 طعمة، أنطوان

 11782 ,10757 طعيمة, رشدي أحمد

 11783 طعيمة, صابر 

 11785 ,11784 طعيمة، صابر 

 8953 طفراوي، فاطمة الزهراء 

 11787 ,11786 طقوش، محمد سهيل 

 11789 ,11788 طالس, مصطفى 

 11790 طلباوي، جميلة

 10199 طلبة, منى

 11791 طلبي، محمد حسين 

 11792 طلحة، أمينة

 11793 طلحة، محمد عمر

 11794 طلحة،عائشة 

 11795 طلحون, أحمد رشاد 

 11796 طلفاح، مضر عدنان 

 11797 طليمات, غازي

 11798 طليمات, غازي مختار 

 14681 طموم مصطفى 

 11799 طنجاوي, نصيرة 

 11800 طنوس، جان نعوم 

 11801 طنوس،عادل جورج

 11803 ,11802 طه , حسين

 11804 طه المهدى مجدى صالح 

 11805 طه حسين الدليمي 

 11188 ,7596 طه وادي 



 11809 ,11808 ,11807 ,11806 طه, حسين

 11810 طه, عبد الرحمن 

 11813 ,11812 ,11811 طه، حسين

 11814 طه، عبدالواحد ذنون 

 11815 طهاري, محمد 

 11816 طهاري، محمد 

 8989 طهراوي, حمدان

 15082 طهراوي, لبنى 

 11817 طهراوي، آسيا

 11818 طهراوي، محمد أمين 

 11819 طهيري ، حدة 

 11352 طهيري، حدة 

 11820 طوبال ، زهية

 11821 طوبال الصغير, عائشة

 11822 طوبال، محمد حليم 

 11823 طودوروف، تزفيطان

 طوق, بولس 

11824, 11825, 11826, 11827, 

11828, 11829, 11830, 11831, 

11832, 11833, 11834, 11835 

 طوق, جوزيف الخوري

11836, 11837, 11838, 11839, 

11840, 11841, 11842, 11843, 

11844, 11845 

الخوريطوق،جوزيف   
11846, 11847, 11848, 11849, 

11850, 11851, 11852 

 11853 طولبية، نبيل

 15062 طوماش، سعاد 

 11589 طوماش، شهيرة 

 11854 طوماش، فاطمة 

 11855 طوهاري, كريمة 

 14882 طوهاري، سعاد

 11856 طويل, سهيلة 

 طويل, مريم قاسم 
5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 

5204, 5205, 5206, 5207, 5208 

 طويل, يوسف علي
5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 

5204, 5205, 5206, 5207, 5208 

 11858 ,11857 طويلة، عبد الوهاب عبد السالم 

 11859 طيان, صبرينة

 8943 طيب سعاد 

 8853 طيباوي, صبرينة

 15085 طيباوي، فايزة 

 11860 طيبي، أحمد 

 13823 طيبي، أسماء 



 11081 طيبي، الزهرة

 11861 طيبي، إيمان 

 6887 طيبي، دليلة

 11862 طيبي، زهية 

 11863 طيبي، عبد الحق

 11864 طيبي، فتيحة 

 11865 طيبي، فريدة 

 11864 طيبي، كريمة

 11866 طيبي، وهيبة

 11867 طيبي،إبراهيم 

 9749 طيلب، حنان

 11868 ظاظا, حسن

 11869 ظالم, سعد

 11870 ظواهرة، جورج

 8106 عابد خزندار 

 11874 ,11873 ,11872 ,11871 عابد, رسمي علي 

 11875 عابد، رسمي علي 

 13702 عابد، سهيل

 11201 عابد، فضيلة 

 11876 عابدين, سامي

 11877 عابدين, عبد المجيد 

 11878 عابدين, محمد عبد القادر 

 11879 عابر, فطيمة

 9728 ,9727 عادل سعيدي 

 5092 ,5091 ,5090 ,5089 عادل سليمان جمال 

 10080 عادل عبد هللا محمد

 11880 عادل، آتشي 

 12161 عارف توفيق عطاري

 11881 عاشور, المنصف 

 11883 ,11882 عاشور, راتب قاسم

 11885 ,11884 عاشور, سعيد عبد الفتاح

 11886 عاشور, فهد ناصر

 7789 عاشور، المنصف 

 11887 عاشور، عمر 

 11888 عاشور، مولود

 4419 عاشور،راتب قاسم

 11889 عاشوري، أحمد 

 11891 ,11890 عاصي, حجر 

 11892 عاطف فضل، محمد

 12057 عاطف كنعان

 11893 عاطف، ماجد



 13307 عاقبة ، وسيلة 

 11894 عالم, رجاء 

 5233 عامر, أحمد رشدي شحاته 

 11895 عامر, طارق عبد الرؤوف 

 11896 عامر, فخر الدين 

 14004 عامر، دليلة 

 11897 عامر، سعيدة 

 11898 عامر، طارق

 13965 ,13964 عامر،طارق عبد الرؤوف 

 8430 عايد ، محمد

 14335 عايد، أحالم 

 11899 عايد، مباركة

 11900 عايد، مليكة

 11901 عايش خليل، ياسين

 11902 عايش, أحمد جميل

 11905 ,11904 ,11903 عايش،أحمد جميل

 14707 عائشة ، خالفي 

 6894 عائشة العشمي

 9367 عائشة, بن ثليجان

 11227 عائشة, دبازي 

 11906 عائشة, ملكار

 11907 عائشة، خريص

 11909 ,11908 عائشة، نور

 عبابسي ، أ. ميلود

8284, 8356, 8504, 8966, 9791, 

10652, 10653, 10695, 11899, 

14476, 14780, 15075 

 11218 ,11211 عبابسي ، أ. ميلودي

 9395 عبابسي, ميلود 

 14466 عبابسي، فاطمة

 عبابسي، ميلود 

4769, 8072, 8171, 8835, 9374, 

10672, 10788, 11635, 12885, 

13202, 13213, 13245, 13257, 

13683, 14225, 14565, 14696, 

14828 

 11910 عبابنة, سامي 

 11911 عبابنة, سامي محمد 

 11912 عبابنة, يحيى 

 11913 عبابنة، عماد غصاب 

 11914 عبابنه, يحي 

 11915 عباد, حميدة

 11916 عباد، نبيلة

 11920 ,11919 ,11918 ,11917 عبادة, محمد ابراهيم



 6362 عبادة, محمد إبراهيم

 11921 عبادة، عبد اللطيف 

إبراهيمعبادة، محمد   11922 

 11923 عبادي ،هاجر 

 14154 عبادي, سارة

 11923 عبادي، هالة 

 11924 عباس بيضون

 11925 عباس عبد الحليم عباس 

 7035 عباس محمود العقاد, محمد مهدي الجواهري 

 11926 عباس, ابراهيم

 11929 ,11928 ,11927 عباس, احسان 

 11930 عباس, عباس عبد الحليم 

عرفة حلمي عباس,   11931, 11932, 11933 

 11934 عباس, محمد خليل

 11935 عباس, مراد حسن 

 11936 عباس,محمد فاضل

 عباس، إحسان 
4934, 11937, 11938, 11939, 

11940, 11941, 11942 

 11222 عباس، حورية

 11943 عباس، راوية عبد المنعم

 11944 عباس، شادان جميل

الحليم عباس، عباس عبد   11945, 11946, 11947 

 11948 عباس، عبد الحليم عباس 

 11949 عباس، غالية 

 11951 ,11950 عباس، فضل حسن 

 11952 عباس، قدور

 10128 عباس، كريمة 

 11953 عباس، محمد الشريف

 11954 عباس، محمد نوري 

 11955 عباس،إحسان 

 8234 عباسي, خليدة

 11956 عباسي، عبد هللا

 11366 عباسي، مريم

 11957 عبة, فتحية

 11958 عبة، نور الدين 

 6602 عبد الحميد حاجيات

 11959 عبد األمير، شوقي

 11961 ,11960 عبد الباري، ماهر شعبان

 11962 عبد الباقي, سلوى محمد

 11966 ,11965 ,11964 ,11963 عبد الباقي, محمد فؤاد 

 11967 عبد الباقي، إبراهيم محمود



 11971 ,11970 ,11969 ,11968 عبد البديع, لطفي

 11973 ,11972 عبد البديع, محمد

 عبد التواب, رمضان 

4974, 4975, 4976, 5259, 5260, 

6056, 6600, 6633, 6838, 7276, 

8374, 11974, 11975, 11976, 

11977, 11978, 11979 

 11980 عبد التواب, صالح الدين 

الدين محمدعبد التواب, صالح   11981, 11982, 11983, 11984 

 13580 ,7277 ,5219 عبد التواب، رمضان 

 11985 عبد الجاسم، عبد العباس

 11986 عبد الجبار، فاتن 

 11987 عبد الجليل إبراهيم حمادي الفهداوي

 11988 عبد الجليل يوسف, حسنى

 عبد الجليل, عبد القادر 
11989, 11990, 11991, 11992, 

11993, 11994 

 11995 عبد الجليل, عبدالقادر 

 11996 عبد الجليل, محمد بدري 

 12000 ,11999 ,11998 ,11997 عبد الجليل، عبد القادر 

 12001 عبد الجليل، عمر صابر

 12002 عبد الجواد, ابراهيم عبد هللا أحمد

 12003 عبد الجواد، محمد 

 12004 عبد الجواد، محمد أحمد 

الحافظ الشايبعبد   4477 

 8992 عبد الحافظ, محمود فراج 

 12005 عبد الحفيظ, محمد 

 5268 عبد الحق زداح 

 12006 عبد الحق،كايد

 13064 عبد الحكيم حسان 

 6440 عبد الحكيم عبد الطيف عبد هللا 

 12009 ,12008 ,12007 عبد الحكيم, شوقي

 12010 عبد الحكيم، شعبان

النجارعبد الحليم   8114 

 12011 عبد الحليم حمود 

 12012 عبد الحليم, أبو همام عبد اللطيف

 12015 ,12014 ,12013 عبد الحليم, عبد اللطيف 

 12016 عبد الحليم, محي الدين 

 12017 عبد الحليم،أنوار حافظ 

 7035 عبد الحميد ابراهيم

 15100 ,8363 عبد الحميد بورايو 

الرحمان عبد الحميد علي، عبد   12018 

 4279 عبد الحميد محمود اسكندر 

 12019 عبد الحميد, شاكر



 12021 ,12020 عبد الحميد, علي عبد المنعم

 12023 ,12022 عبد الحميد, عمر مولود

 12025 ,12024 عبد الحميد, محمد

 12026 ,4993 عبد الحميد, محمد محي الدين

 12027 عبد الحميد, مصطفى شعبان

الحميد، صالح محمدعبد   12028 

 12031 ,12030 ,12029 ,5210 عبد الحميد، محمد محي الدين

 7725 عبد الحميد، مدحت

 12032 عبد الحميد،سعيد كمال 

 12033 عبد الحميد،شاكر

 12034 عبد الحميد،صالح محمد

 12035 عبد الحميد،محمد محي الدين

 12036 عبد الحميد،هبة محمد

الحي،رمزي أحمد عبد   12037, 12038 

 12039 عبد الخالق, عبد الخالق محمود

 12040 عبد الخالق, غسان اسماعيل 

 11544 عبد الخالق, فوزي 

 4544 عبد الخالق، غسان 

 12041 عبد الخالق، غسان اسماعيل 

 12042 عبد الخالق، نادرأحمد 

 12043 عبد الدايم, أحمد محمد 

 12046 ,12045 ,12044 عبد الدايم, صابر

 12047 عبد الدايم، صابر

 12048 عبد الدايم، يحي ابراهيم 

 12050 ,12049 عبد الراضي, أحمد محمد

 12051 عبد الراضي، أحمد محمد 

 8394 عبد الرجمان شيبان 

 8590 عبد الرحمان المصطاوي

 12052 عبد الرحمان بقة، فتيحة 

 14058 عبد الرحمان زاوي 

الرحمان مزيان عبد   8731 

 12053 عبد الرحمان, نشأت علي محمود

 12054 عبد الرحمان، سعاد عبد الوهاب

 12056 ,12055 عبد الرحمان، عائشة 

 12057 عبد الرحمان، نصرت 

 12058 عبد الرحمان، هاني 

 7943 عبد الرحمن الكتاني

 5802 عبد الرحمن حسن العارف 

جامل عبد الرحمن عبد السالم   7050 

 11805 عبد الرحمن عبد الهاشمي

 12059 عبد الرحمن, ابراهيم 



 12060 عبد الرحمن, طه 

 12061 عبد الرحمن, عائشة 

 12062 عبد الرحمن, عبد الهادي 

 12064 ,12063 عبد الرحمن, محمد ابراهيم

 12065 عبد الرحمن, ممدوح

 12066 عبد الرحمن, نصرت 

 12067 عبد الرحمن,طه 

 12068 عبد الرحمن، طه 

 12069 عبد الرحمن، عواطف 

 12723 عبد الرحمن، نصرت 

 7112 عبد الرحيم البشتي, محمد اللحام...(وآخرون)

 12070 عبد الرحيم حسين, فضيلة 

 12071 عبد الرحيم, وائل سيد 

 12073 ,12072 عبد الرحيم، منتصر أمين

 12074 عبد الرحيم، وائل سيد 

الرزاق حسين, نبيل المحيشعبد   7772 

 6723 عبد الرزاق حويزي 

 11654 عبد الرزاق, بوحجة 

 12075 عبد الرزاق, علي 

 12076 عبد الرشيد، خلف هللا 

 12078 ,12077 عبد الرؤوف, محمد عوني

 12079 عبد الرؤوف، محمد عوني

 12081 ,12080 عبد الساتر, عباس

 12082 عبد الساتر, لبيب

السالم ,محمد هارونعبد  * 10198 

 12409 ,8592 عبد السالم بن علية 

 13630 عبد السالم بنعبد العالي

 4830 عبد السالم سرحان 

 عبد السالم محمد هارون 

5289, 5293, 5294, 5297, 12677, 

12678, 12679, 12680, 12681, 

12682, 12683, 12684, 12685, 

12686 

ناجيعبد السالم محمود أبو   4817, 4818, 4820 

 4832 عبد السالم هارون 

 12083 عبد السالم, فاتح 

 10282 عبد السالم, مصطفى بيومي 

 12084 عبد السالم، ربيعة

 12085 عبد السالم، رضا 

 12087 ,12086 عبد السالمي،جاسم محمد

 13946 عبد السميع المتولي الغمريني 

 7775 ,7774 ,7773 عبد السميع، منصور علي محمد

 12088 عبد الشافي, مصطفى 



 12089 عبد الصاحب، معصومة

 12090 عبد العاطي،حسن الباتع

 عبد العال, عبد المنعم سيد 
12091, 12092, 12093, 12094, 

12095 

 12096 عبد العال, محمد يونس 

 12097 عبد العال،حسن إبراهيم

 8671 عبد العالي، بشير

العبود, جاسم محمدعبد   12098 

 4351 عبد العزيز أحمد

 14600 عبد العزيز توفيق جاويد 

 5094 عبد العزيز نوار

 12100 ,12099 عبد العزيز, ابراهيم الدسوقي 

 12101 عبد العزيز, حمدي أحمد

 12102 عبد العزيز, زينب 

 12103 عبد العزيز, صفاء

 9335 عبد العزيز, محمد حسن

العزيز, وحيد الدين طاهر عبد   12104 

 12105 عبد العزيز، سعيد

 12106 عبد العزيز، مجدي سيد

 12107 عبد العزيز، محمد حسن

 12108 عبد العزيز، مصطفى

 13208 ,13207 عبد العزيز،حمدي أحمد 

 4831 عبد العظيم محمود 

 4353 عبد العليم الطحاوي 

 12109 عبد العليم, أبو بكر علي

العليم، أحمد عارف حجازي عبد   12110, 12111 

 12112 عبد الغفار, السيد احمد 

 عبد الغفار, السيد أحمد 
12113, 12114, 12115, 12116, 

12117 

 12119 ,12118 عبد الغفار، السيد أحمد 

 12120 عبد الغني, أحمد عبد العظيم

 12121 عبد الغني, أيمن أمين

 12122 عبد الغني, جمال الدين محمد بن

 12123 عبد الغني, محمود 

 12124 عبد الغني, مصطفى

 12125 عبد الغني، حسن محمد

 6289 ,6288 عبد الفتاح أبوغدة

 12126 عبد الفتاح, محمد حسام الدين اسماعيل

 12127 عبد الفتاح، هبة علي 

 9109 ,9108 عبد القادر التبحراوي

 12128 ,7200 عبد القادر الرباعي 



القادر بوزيدةعبد   9909 

 13563 عبد القادر بوزيده

 14303 عبد القادر بوعالم 

 7144 ,5353 عبد القادر حسين 

 8543 عبد القادر صوحابي 

 11656 عبد القادر محداد 

 عبد القادر، األمير
12129, 12130, 12131, 12132, 

12133 

 12134 عبد القادر، سعودي 

 12135 عبد القادر، عبد اللطيف مطيع

 7269 عبد القدوس أبو صالح 

 12136 عبد القدوس, إحسان 

 12138 ,12137 عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح

 12140 ,12139 عبد الكريم, بكري

 12142 ,12141 عبد الكريم, خليل 

 12143 عبد الالوي, آسيا 

 12144 عبد الالوي، حورية 

 12145 عبد الالوي، فاطمة الزهراء 

اللطيف ، محمد حماسةعبد   12639 

 12571 ,4636 عبد اللطيف علي أبو حليمة

 11169 عبد اللطيف, سوزان عباس

 12149 ,12148 ,12147 ,12146 عبد اللطيف, محمد حماسة

 12152 ,12151 ,12150 عبد اللطيف, محمد عبد الوهاب

 12153 عبد اللطيف, محمد منال

 12154 عبد اللطيف، حمزة

اللطيف، محمد حماسةعبد   12155 

 9052 *عبد هللا بن المقفع

 12156 عبد هللا ،أمال

 7833 عبد هللا الجبوري

 12157 عبد هللا الحاج, منينة 

 12158 عبد هللا الخطيب, صفوت 

 14979 عبد هللا الركيبي

 12159 عبد هللا بن محمد, أبي محمد 

 12160 عبد هللا توفيق عزيز 

خليل محمد صقرعبد هللا   6610 

 10404 عبد هللا عبد الحافظ 

 12161 عبد هللا عيسان, صالحة 

 12162 عبد هللا قاسم، أبو عبد الرحمان محمد

 6008 عبد هللا يحي الشعبي, الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل 

 12163 عبد هللا, احمد جاسر

 12165 ,12164 عبد هللا, أحمد عزيز



هللا, بن عبد العزيزعبد   12166 

 12168 ,12167 عبد هللا, رمضان

 12169 عبد هللا, شكر محمود 

 12170 عبد هللا, محمد حسن

 12174 ,12173 ,12172 ,12171 عبد هللا, محمد محمود

 12175 عبد هللا, يسري عبد الغني

 12176 عبد هللا، أحمد جاسر

 12177 عبد هللا، أمال

سالم نجمعبد هللا،   12178 

 12179 عبد هللا، محمد حسن

 12180 عبد هللا، محمد محمود

 12182 ,12181 عبد هللا،حسن صالح الصغير 

 12183 عبد هللا،لحسن 

 12184 عبد هللا،محمد حسن

 12185 عبد اللي, جميلة 

 15183 عبد اللي، عبد القادر 

 12186 عبد المجيد ،زكريا رجب

 8380 عبد المجيد تركي

 5975 ,5974 عبد المجيد خيالي, مبارك بن محمد بلوتي 

 12188 ,12187 عبد المجيد, جميل

 12189 عبد المجيد, جميل طارق

 12190 عبد المجيد، إبراهيم

 12191 عبد المحيد، جميل

 5813 عبد المسيح, أنطوان 

 12192 عبد المسيح, ماري تريز

 5825 عبد المسيح، جورج متري

المطلب, حمدي محمودعبد   12193, 12194, 12195 

 12199 ,12198 ,12197 ,12196 عبد المطلب, محمد

 13330 عبد المعطي صالح, عيسى مرسي سليم

 11258 عبد المعطي, عبد الباسط محمد

 4858 ,4857 عبد المقصود محمد عبد المقصود

 12201 ,12200 عبد المقصود, عبد المقصود محمد

الملك, مراد عبد   12202 

 12203 عبد الملك،أحمد 

 7603 عبد الملك،كمال نجيب 

 عبد المنعم خليل إبراهيم

6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 

6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 

6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 

6072, 6073, 6074, 6075 

 12204 عبد المنعم, عبد المنعم أبو زيد 

المنعم, محمد نور الدينعبد   9202, 12205 

 15260 عبد النبي، بديعة



 12207 ,12206 عبد النور ، جبور

 14614 عبد النور, عماروش

 12208 عبد الهادي, جودت عزت 

 12209 عبد الهادي, عبد الحفيظ مصطفى

 12210 عبد الهادي, محمد فتحي

 12211 عبد الهادي, نبيل أحمد

الهادي,عدلي محمدعبد   12212, 12213 

 12214 ,7636 عبد الهادي، عدلي محمد 

 12215 عبد الهادي، نبيل

 12216 عبد الهادي، هاني عبد الرحمن 

 12217 عبد الهادي،جودت 

 12218 عبد الهاشمي، عبد الرحمان 

 12219 عبد الواجد أمين, رضا 

 12220 عبد الواحد, حورية 

مصطفى آل عبد الواحد عبد الواحد, عصام   12221 

 12224 ,12223 ,12222 عبد الواحد, عمر

 12225 عبد الواحد, عمر محمد

 12226 عبد الوهاب, شكري

 12227 عبد الوهاب, قداحي 

 12228 عبد الوهاب, محمود

 11257 عبد الوهاب، رضا 

 12229 عبد الوهاب، سعاد

 12230 عبد الوهاب، شكري

وفاءعبد الوهاب،   12231 

 12232 عبد جاسم ، عباس

 12233 عبد ربه سعيد، سعيد 

 12234 عبد غفار, السيد 

 12235 عبد مسلم، طاهر

 12236 عبد منشد، فيصل

 12237 عبد يحيى، عماد

 12239 ,12238 عبد يحيى،عماد

 12240 عبدات, تسعديت 

 12241 عبدات،روحي

 12242 عبدات،مروح روحي

عنتر صلحي عبدااله،   12243 

 12244 عبدالباري, ماهر شعبان

 6303 عبدهللا حمادي

 12245 عبدهللا، شكرمحمود 

 12246 عبدهللا،محمد قاسم

 14275 ,5817 ,5816 ,5814 عبدالمسيح, جورج متري 

 12247 عبدالمقصود, عبد المقصود محمد



 5873 عبدالهاشمي،عبد الرحمن 

 13715 عبدلى، السعيد 

 14467 عبدلي 

 8513 عبدلي ، د. محمد السعيد

 12248 عبدلي, رابح 

 8643 عبدلي, رضوان 

 10772 عبدلي، فوزية 

 عبدلي، محمد السعيد
8782, 9448, 12478, 12607, 

14349, 14582, 14904 

 12250 ,12249 عبدمهدي،عباس

 12251 عبده, داود 

 12252 عبده, موفق محمد 

 12255 ,12254 ,12253 عبده، داود 

 12256 عبدوس، عبد الحميد

 12257 عبدوس، كريمة هاجر

 12258 عبدوش، حنان

 9729 عبدوش، رتيبة 

 11055 عبدي عبد القادر 

 15150 عبدي, وسام

 12262 ,12261 ,12260 ,12259 عبروس، حسين

 11692 عبري، عائشة 

 12263 عبزيزي، محمد

 12264 عبسي، عبد الرزاق مراد 

 12265 عبكل، نوح أحمد 

 12266 عبلة لعروسي, ديلمي 

 10123 عبلول، سلمى 

 12267 عبهري, كمال جبري 

 12269 ,12268 عبوب، فايزة 

 12270 عبود، حارث

 12271 عبود، حسن

 11694 عبود، عبد الغني

 11580 عبودة، عقيلة

 7961 عبودة، يوسف 

 12915 عبوط, خديجة

 12916 عبوط، خديجة

 12273 ,12272 عبيد هللا, محمد 

 4368 عبيد هللا، محمد 

 12274 عبيد, أحمد محمد 

 10160 عبيد, حسيبة 

 12275 عبيد, علي 

 12276 عبيد, محمد 



 12280 ,12279 ,12278 ,12277 عبيد, محمد صابر 

 12281 عبيد, منصور الرفاعي 

 12282 عبيد,كلود

 13039 ,13038 ,10293 عبيد، عبد الرزاق 

 12283 عبيد، ماجدة بهاء الدين السيد

 عبيد، محمد صابر

12284, 12285, 12286, 12287, 

12288, 12289, 12290, 12291, 

12292, 12293, 12294 

 12296 ,12295 عبيدات, محمود سالم 

 9912 عبيدات، حكيم 

 12297 عبيدات، حورية

 12298 عبيدات، ذوقان 

هللا مشعل عبيدات، عبد   13402 

 12299 ,12006 ,9302 ,4387 عبيدات،ذوقان 

 12300 عبيده، هبة

 12301 عبيدي ، منية 

 12302 عبيدي, فاطمة

 12303 عتابي, رمضان

 8094 عتابي، حورية

 12304 عتابي، فاطمة

 12306 ,12305 عتر، نور الدين 

 12307 عتمان، أحمد

 12308 عتوت, عائشة

 12309 عتوت، خديجة

 عتيق, عبد العزيز

12310, 12311, 12312, 12313, 

12314, 12315, 12316, 12317, 

12318 

 12320 ,12319 عتيق، عمرعبد الهادي 

 12321 عتيق، كريمة

 7935 عتيق، مريم 

 12322 عثامنة،محسن

 4846 عثمان السيد، محمد

 5570 عثمان بدري

 10528 عثمان بن صالح الفريح 

عمر، جمال الدين أبي عمروعثمان بن   12323, 12324 

 12325 عثمان مصطفي,عفاف عثمان

 12024 عثمان موافى

 12326 عثمان نفعي، منتة 

, محمد علي أبودرة730عثمان نوية, راشد البراوي  14511 

 12327 عثمان, بلقاسم

 12328 عثمان, عبد الفتاح

 12329 عثمان, علي عبد التواب



 7494 ,6812 عثمان, محمد 

 12330 عثمان، لخضر 

 عثمان، محمد
5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 

5074, 5075, 5077 

 12331 عثمان،محمد

 12800 عثماني ، نور الهدى

 12332 عثماني, جهيدة 

 12333 عثماني، زليخة

 12334 عثماني، سليم 

 12335 عثماني، سميرة 

 13261 عثماني، فتيحة 

نعيمة عثماني،   14837 

 14204 عثماني، نورية 

 12336 عثمانين، خالد

 12372 عثماوي، نورة 

 8809 عجرود، مريم

 12338 ,12337 عجيل, امل 

 12339 عداوي، لخضر 

 7240 ,7238 عدس, عبد الرحمن 

 12340 عدس, محمد عبد الرحيم 

 12341 عدس, مي عبد هللا

 12342 عدس، محمد عبد الرحيم 

 8989 عدالحين, فيصل 

 5833 عدلي محمد عبد الهادي 

 12343 عدلي، هناء 

 12344 عدمان، عزيز 

 12345 عدنان رانيا

 11757 عدنان عمر الخطيب 

 10577 عدنان مدانات

 12346 عدنان, ياسين

 8866 عدنان، فوزية 

 12347 عدون، ناصر دادي 

 12348 عدي, مليكة

 12349 عديل محمد، عبد العزيز علي 

 12350 عذاوري ، عادل 

 12351 عذاوري،عادل 

 12352 عراب, دليلة 

 12352 عراب, نوال

 12258 عراب، حياة

 12981 عراب، زينب

 12353 عراب، فضيلة 



 12354 عرابي, عبد الرحمان 

 12355 عرابي، أحمد 

 12359 ,12358 ,12357 ,12356 عرابي، سمير

 12362 ,12361 ,12360 عرار, مهدي أسعد 

 12363 ,6563 عرار، مهدي أسعد 

 13093 عرايبية، سامية

 11815 عرباوي, عبد الرزاق 

 8773 عرباوي، سميحة

 12364 عربيات, بشير محمد 

 14781 عربية ، قوريب

 12365 عرجة، خديجة 

 12366 عرعار، محمد العالي 

 13528 عرفات، رنا

 12368 ,12367 عرفات، وليد 

األشقرعرفان    11797 

 12371 ,12370 ,12369 عروة، عمر

 12372 عروة، فتيحة

 12373 عروس، بسمة

 12374 عروي، الطاهر 

 12375 عريب, فاطمة

 12376 عريب، عمر

 12377 عريب، هشام

 12378 عريبي ,عبد الرحمان 

 9748 عريبي, حياة 

 12379 عريبي، إيمان

 12380 عريبي، عبد الرحمان 

 12381 عريبي، عقيلة

 12382 عريفج سامي سلطي

 6785 عز الدين إسماعيل 

 12383 عز الدين, حسن البنا 

 12384 عز الدين, يوسف 

 12981 عزابة، محجوبة 

 12385 عزالدين, لخضر الزين 

 14498 عزام صبري 

 12386 عزام, خالد محمود

 12387 عزام, محمد

 12388 عزام، محمد 

عبده عزام، محمد   10326 

 11050 عزب محمد عزب

 12389 عزب, محمد زينهم محمد 

 12390 عزة،عبد القادر 



 4774 عزت شعالن

 12391 عزت، محمد فريد محمود 

 12392 عزوز، فوزية 

 12393 عزوق، عبد الرحمان 

 12394 عزوي، امحمد

 9701 عزيب, فايزة

 12395 عزيبى، صليحة 

 12396 عزيز, عمر إبراهيم

 12397 عزيز، كوليزار كاكل

 12398 عزيز، كوليزاركاكل

 4161 عزيز، يوئيل يوسف 

 عزيزان، فريد 

8442, 8850, 9126, 9380, 9756, 

10662, 10723, 11257, 12378, 

12380, 12695, 13043, 13212, 

14819, 15071 

 12399 عزيزة ,كراكري

 10678 عزيزة، حميدة 

 12400 عزيزي, بديعة

 10794 عزيزي, زهية 

 12689 عزيزي, فايزة

 12401 عزيزي، حذيفة 

 8778 عزيزي، مديحة

 12402 عسال، سعيدة

 12403 عسلمي، عادل 

 12404 عسلي، مسعودة

 13641 عسول، ليلى 

 12405 عشاب، محمد

 12406 عشاش، مريم

 12408 ,12407 عشراتي, سليمان

 عصام ، أ. جمال 

7977, 8136, 8351, 8710, 9512, 

9754, 9880, 10544, 11710, 

11861, 13679, 14212 

 9736 عصام ، جمال 

 12409 ,11952 ,8688 ,8597 ,6645 عصام، جمال 

 11154 عصام، يمينة

 عصر, حسنى عبد الباري 
12410, 12411, 12412, 12413, 

12414, 12415, 12416 

 12417 عصر, محمد طه 

عبدالرؤوف عصر، صبحى    12418 

 12419 عصفور, جابر

 12420 عصفور, محمد

 12421 عصماني ، بسمة



 12852 عصماني، سمية

 12422 عصماني، سميرة 

 12423 عصماني، عتيقة

 12424 عطا هللا فؤاد 

 12425 عطا هللا, أحمد

 12426 عطا هللا, الياس

 12427 عطا هللا، الياس

 12428 عطا هللا، إلياس

 12429 عطا, أحمد محمد

 15121 عطا، عبد الوهاب 

 12430 عطا، فاطمة فوزي 

 12431 عطا، مصطفى عبد القادر 

 10778 عطاء هللا، الشريفة

 12432 عطاهللا, إلياس

 عطار، أحمد عبد الغفور
5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 

5430, 12433 

 9420 عطاري, عمر فايز 

 12950 عطاري، مليكة

 12434 عطوات, محمد عبد عبد هللا

 12435 عطوان, حسين 

 12436 عطوة،محمد أمين 

 12437 عطوي, جودت عزت

 12438 عطوي، جودت عزت

 7763 ,7762 عطية محسن علي 

 13457 عطية محمود هنا 

 12439 عطية, خليل 

 12440 عطية, طاهر مرسي

 12441 عطية, عبد الهادي عبد هللا

 عطية, محسن علي 
12442, 12443, 12444, 12445, 

12446 

 12447 عطية, محمد هاشم

 عطية, مختار
12448, 12449, 12450, 12451, 

12452 

 12453 عطية, نوال محمد

 12456 ,12455 ,12454 عطية، األزهر 

 12457 عطية، سالم نادر 

 12460 ,12459 ,12458 عطية، محسن علي 

 12461 عطية، محمود عايد

مختارعطية،   12462 

 12463 عطية،المثنى الشيخ

 12465 ,12464 عطيوي عبود، صباح

 12466 عظيمي زيدان، جميلة



 12467 ,9412 عفانة،عزو اسماعيل 

 7253 ,6101 عفانة،عزو إسماعيل 

 10501 عفرون، الطاوس 

 11266 عفرون، سعيدة

 10514 عفرون، محجوبة

 12468 عفيف، عبد الرحمان 

 12469 عفيفى،أحمد

 12472 ,12471 ,12470 عفيفي, أحمد

 12473 عفيفي, زينب 

 9770 عفيفي, فوزي سالم

 12474 عفيفي, محمد الصادق

 12475 عفيفي، محمد الصادق

 12476 عقاب يحي، جالل

 12477 عقاب، محمد الطيب 

 12478 عقال, فاطمة الزهراء 

 12479 عقال، سليمة 

الزهراء عقال، فاطمة   8747, 8785, 12931, 14379 

 12480 عقراوي، نزار خورشيد

 12481 عقرباوي،إبراهيم

 11562 عقل, جان 

 12482 عقوبي، جويدة 

 12483 عقوني, فتيحة

 12484 عقوني، بشير 

 11068 عقوني، خديجة

 12485 عقيبي، إسماعيل

 6126 عقيل, سعيد محمود

 7757 عقيل، سعيد محمود 

 13648 عقيلة ، سي موسى

 12486 عقيلة ، عبودة

 12487 عقيلة ، عريبي

 12488 عقيلة, يخلف 

 12489 عكاشة, شايف

 12492 ,12491 ,12490 عكاشة, محمود

 12493 عكاشة، عمر يوسف

 12494 عكاشة، محمود

 12495 عكاوي, إنعام فوال

 12497 ,12496 عكاوي, رحاب

 عكاوي، رحاب
4775, 7142, 8689, 10254, 12925, 

14950 

 12498 عكروش, سليمة

 7979 عال أحمد إصالح 



 12499 عالء الدين, بلعيفة

 7571 عالء هاشم الخفاجي 

 8761 عالش، محمد أمين

 12501 ,12500 عالق, فاتح

 12502 عالق، حنان

 12787 عالك ، أ. نصيرة

 12503 عالل, محمد

 12504 عالل، خالد كبير

 12505 عاللي، فتيحة 

 12506 عالم, صالح الدين محمود 

 12507 عالم, محمد رضا قطب

 12508 عالم, محمود صالح الدين 

 13777 عالم، صالح الدين محمود

 12509 عالم،علي أحمد 

 14658 عالن، خديجة 

 12510 عالونة، شفيق فالح و آخرون

 12757 عالوي ، د. حميد

 12511 عالوي، اسماعيل 

 12512 عالوي، الخامسة 

 10448 ,9394 ,9172 ,6831 عالوي، حميد

 12513 عالوي، رشيدة

 12515 ,12514 عالوي، محمد فتح الدين 

 12516 عالوي، مريم

 12517 عالوي،حميد

 12519 ,12518 علبي, عاطف 

 12520 علبي، احمد 

 12521 علقم, صبحة احمد 

 13763 ,7939 علماني، صالح 

 12855 *علماني، صالح

 12522 علوان, فريال 

 12523 علوان، عبد هللا

 12524 علوان، محمد باقر 

 12526 ,12525 علوان،عبد هللا

 8815 علواني، سهام

 12527 علوش, جميل

 12529 ,12528 علوش, سعيد

 12530 علوش,نوالدين 

 12531 علوش، فضيلة 

 12532 علوش، مي

 12533 علوط، أحمد 

 11861 علون، شهيرة



 12534 علوه, رأفت نبيل

 12535 علوي ، حافظ إسماعيلي 

 12536 ,12073 ,12072 علوي، حافظ إسماعيل 

 12537 علوي، حافظ إسماعيلي 

 12538 علوي، سالم 

 10697 علوي،اسماعيل 

 12539 علوي،حافيظ إسماعيلي 

 12540 علوية, نعيم

 12541 على عبيدو,على ابراهيم

قويزي  علي ،  9351 

 12542 علي ، محمد محمد يونس 

 12543 علي ،عزيزة 

 12544 علي أبو جادو، صالح محمد

 15146 علي أحمد شكري 

 8360 علي أحمد عبد العال الطرطاوي 

 12545 علي اسماعيل, إيمان 

 12547 ,12546 علي الكاديكي، هنية

 4832 علي النجار 

 7683 علي جابر المنصوري 

جمعة عثمان علي   7174 

 4833 علي حسن هاللي 

 7250 ,4865 علي حسين البواب 

 12548 علي سامي علي الحالق 

 14993 علي عباس مراد 

 7941 علي عبد الصمد، منى

 12549 علي عبد المعطي، محمد 

 9184 علي عبد المنعم عبد الحميد

 12550 علي عطية، محسن 

مجدالوي...( وآخرون)علي فاروق, يوسف   7109, 7110 

 5902 علي فاعور

 4262 علي فوده 

 12551 علي قاسم، حكيمة 

 4836 ,4835 ,4834 علي محمد البجاوي 

 4827 علي محمد البخاري 

 6372 ,6371 علي محمد عمر

 9077 ,9076 ,9074 علي مقلد 

 7682 علي, أحمد عبد هللا باجور 

 12553 ,12552 علي, أحمد يوسف

 12554 علي, ادريس أحمد

 12555 علي, حنان 

 12557 ,12556 علي, سعيد اسماعيل



 12558 علي, سلمى سليمان 

 12560 ,12559 علي, سيد أمير

 12561 علي, عبد الحميد أحمد محمد

 12565 ,12564 ,12563 ,12562 علي, عبد الرحمن عبد الحميد

 12566 علي, عبد الرضا 

الصاحب مهديعلي, عبد   10211 

 12569 ,12568 ,12567 علي, عيسى شحاتة عيسى 

 12570 علي, ماهر أبو المعاطي

 12571 ,4636 علي, محمد سالم 

 12573 ,12572 علي, محمد محمد يونس 

 12574 علي, هيثم الحاج 

 12575 علي,احمد يوسف

 12576 علي، إيمان عباس 

 12577 علي، تالية 

 12578 علي، جواد 

 12579 علي، خليفة 

 12580 علي، سعيد إسماعيل 

 12582 ,12581 علي، عبد الرحمان عبد الحميد

 12583 علي، عبد الرضا 

 12584 علي، محمد النوبى محمد

 12585 علي، محمد محمد يونس 

 12586 علي، هاجر 

 12587 علي،اقبال مطشر عبد الصاحب 

 9591 علي،إيمان عباس 

الرحمن عبد الحميدعلي،عبد    12588 

 12589 علي،عبد اللطيف أحمد 

 12590 علي،محمد النوبي محمد

 12591 عليان, حسين 

 12592 عليان, ربحي مصطفى

 12593 عليان, سيد سليمان

 12596 ,12595 ,12594 ,4740 عليان، ربحي مصطفى

 11236 عليان، فريدة 

 12597 عليان، هشام عامر 

 12599 ,12598 عليان،ربحي مصطفى

 12600 عليان،شوكت محمد 

 12601 عليش، مليكة

 12602 عليش،أنيسة

 12603 عليالت ، نوال

 10690 عليالت، نوال

 12604 عليلوش، عقيلة 

 12605 عليلي، ريمة 



 13691 عليلي، فايزة 

 12606 عليلي،عثمان 

 12607 عليليش, خديجة

 12502 عليليش، أمال

 12608 عليليش، فتيحة

 12609 عليوات, محمد عدنان

 12611 ,12610 عليوة، نصيرة 

 10580 عليوي, مهدي حسين

 12612 عليوي، بشار

 8603 عماد ، سهام

 12613 عماد، سهام

 5265 عمار الطالبي 

 5267 عمار بسطة

 12614 عمار, غنية

 12615 عمار، عبد الرحمن 

 12617 ,12616 عمارة, إخالص فخري 

 12618 عمارة, محمد 

 12619 عمارة, هجيرة 

 12620 عمارة، حمزة

 12621 عمارة، فاطمة الزهراء 

 8667 عماري, فاطمة الزهراء

 12622 عماري، أبو الخير

 14578 عماري، حفيظة

 12623 عماري، حورية

 13700 عماري، سميرة 

 12624 عمامرة، تركي رابح

اسماعيل احمدعمايرة,   12625 

 عمايرة, اسماعيل أحمد
12626, 12627, 12628, 12629, 

12630 

 12631 عمايرة, حليمة أحمد

 12632 ,12625 عمايرة, حنان اسماعيل

 12633 عمايرة, حنان إسماعيل

 12634 عمايرة, خليل احمد

 12635 عمايرة, محمد أحمد 

 12936 عمايرة, موسى 

إسماعيل أحمدعمايرة،   12636, 12637 

 12638 عمايرة، حليمة أحمد

 12639 عمر ، احمد مختار

 6176 عمر أبو النصر

 4898 عمر الدسوقي, علي عبد العظيم

 7505 ,7504 عمر الطباع



 13751 عمر حسين

 12641 ,12640 عمر عبد الرحمن, نازنين

 10904 عمر عدس 

 10358 عمر فاروق الطباع

مقداد الجمني, رشيد القرقوريعمر   6475 

 عمر, أحمد مختار

7031, 12642, 12643, 12644, 

12645, 12646, 12647, 12648, 

12649, 12650, 12651, 12652, 

12653, 12654, 12655, 12656, 

12657, 12658 

 12659 عمر, عمر عبد العزيز

 12660 عمر, محمد زيان

 12661 عمر, مصطفى أبوضيف أحمد

 8008 عمر,أحمد مختار

 6155 عمر، علي محمد 

 12662 عمران, بوديسة

 12664 ,12663 عمران, محمود سعيد 

 12665 عمران، عبد الحميد

 12666 عمران، قدور 

 10673 عمران، وداد 

 12667 عمراني ، فوزية

 12668 عمراني، جمال

 12669 عمراني، حنان

 9419 عمراني، فوزية

 9545 عمراني، نورة

 12670 عمراوي, حليم

 12671 عمراوي, ليلى 

 12672 عمراوي، سعيدة

 12673 عمراوي، عبير

 12674 عمراوي، فتيحة

 12675 عمرو, صحراوي 

 عمرو، أبي بشر

12676, 12677, 12678, 12679, 

12680, 12681, 12682, 12683, 

12684, 12685, 12686 

 12688 ,12687 عمرو، أبي عثمان

 9194 عمروش ، زبيدة 

 12689 عمروش, العالية

 11440 عمروش، الزهرة

 12690 عمروش، عبد السالم 

 12691 عمري،سعيد

 12692 عمور, ضوية

 12693 عمورة، سعاد



 12335 عمي، سورية

 12694 عمي، ليندة

 12695 عمي، هبة

 12696 عميرات, الشيخ زكريا

 11957 عميرات، رتيبة 

 5967 عميري، باني 

 10426 عميري، رابح

 12697 عميش, عبد القادر

 12698 عميش، إبراهيم

 12699 عميمر، سعاد 

 12701 ,12700 عنابي، المية 

 12702 عناني, عمرو

 12706 ,12705 ,12704 ,12703 عناني, محمد 

 12707 عناني, محمد زكريا 

 12708 عناية, غازي 

حسين عناية, غازي   12709 

 7398 ,7397 عنايت, أحمد 

 12710 عوابدي, عمار 

 10605 عواد،يوسف ذياب

 12711 عوادي, جميلة 

 12712 عواشرية، السعيد 

 12713 عواض، هشام 

 12714 عواضة, رضا ديب

 10954 ,8282 عواطف ، د. قاسمي الحسني 

 11197 عوالي ، وهيبة

 12716 عواوي، إيمان

 12717 عودة, جهاد

 12718 عودة، احمد

 8575 عودة، خيرة

 12719 عودة، علي 

 12721 ,12720 عودة،أمين يوسف

 12722 عوده , احمد

 12723 عوده، أبوعوده

 12725 ,12724 عودي , احمد 

 12727 ,12726 عودي ، احمد 

 12729 ,12728 عودي, احمد 

 12730 عوض, ابراهيم

 12731 عوض, لينة

مؤنس عوض, محمد   12732 

 12733 عوض, يونس 

 10253 عوض، حسين



 12734 عوض، ريتا

 12004 عوض، محمد

 12735 عوض،مراد كمال

 12736 عوفي, عبد الرحيم

 12737 عوفي، عبد الرحيم

 10447 عوفي، عبد الرزاق 

 12738 عوفي، عبد الكريم

 12741 ,12740 ,12739 عون, علي أبو القاسم 

روديكعوني، جلنار   12742 

 12743 عويد الساير، محمد

 12744 عويس, محمد 

 12745 عويس، خير الدين علي 

 8222 عويس، هنري

 11654 عويسي، عبد الرحمن 

 14991 عويسي، فتيحة

 12746 عويش, بالل

 12747 عويضة, جميل عبد هللا

 عويمر ، أ. فاطمة
8352, 9730, 9875, 12606, 12941, 

12996, 13597, 14181, 15092 

 12748 ,12605 ,8604 عويمر، فاطمة

 12749 عويمر،سعاد 

 12751 ,12750 عوين, أحمد

 12753 ,12752 عوين, احمد محمد

 12754 عوين, أحمد محمد محمد 

 12756 ,12755 عوين، أحمد

 12757 عياد ، سعيدة

 8350 عياد، سعيدة

 9857 عياد، نبيلة

 12758 عياش, فرحات

 8422 عياش,مريم 

 8268 عياش، فايزة

 12759 عياش، فتيحة

 6546 عياش،أمال نجاتي

 12760 عياشي ، منذر

 12762 ,12761 ,10309 عياشي, منذر

 12763 عياشي,منذر

 12764 عياشي، أحمد

 12765 عياشي، منذر

 12767 ,12766 عياصرة, بسام محمد

 9706 عياصرة، محمد نايف 

الجوالدة فؤاد عيد   4966 



 12768 عيد الغريب، سالمة هليل

 عيد, رجاء
12769, 12770, 12771, 12772, 

12773 

 14846 عيد, زهدي 

 12774 عيد, زهدي محمد

 12775 عيد, صالح

 12777 ,12776 عيد, عاطف 

 12778 عيد, فوزي السيد عبد ربه 

 12782 ,12781 ,12780 ,12779 عيد, محمد

يوسفعيد,   12783, 12784, 12785 

 12786 عيد، زهدي محمد

 12949 عيد، سليمة

 12787 عيد، عبد القادر 

 14959 عيد، نورة

 12788 عيدات, حبيبة 

 11698 عيدون ، سليمة

 12375 عيدون، نبيلة

 12789 عيدي، محمد

 12790 عيسات ، رقية

 12791 عيسات، الصادق 

 12792 عيسات، خليفة

 10680 *عيسات، شريفة

 9965 عيسات، فاروق

 6863 *عيساني ، أ. بالقاسم

 8759 عيساني ، د. بلقاسم

 12793 عيساني ، عبد المجيد

 عيساني، بلقاسم
7990, 8781, 9054, 10683, 11584, 

12794, 12795 

 11273 عيساني، وهيبة 

 12796 عيساوي, جوزف

 12797 عيساوي, فوزية

وردةعيساوي،   12798 

 12799 عيساوي، ابتسام

 8877 عيساوي، كريمة 

 12800 عيساوي، نجاة 

 14612 عيسو, أمينة 

 9154 عيسو, كلثوم 

 12801 عيسو، أمينة 

 12802 عيسو، رزقية

 12144 عيسو، فاطمة

 12803 عيسو، كلثوم 



 11233 عيسو، منال 

 12805 ,12804 عيسى ، سحر سليمان

 12806 عيسى الحسن 

 8996 عيسى ديلمي، زينب 

 12807 عيسى, أحمد بك

 12808 عيسى, أحمد فهمي

 12809 عيسى, فارس محمد

 عيسى, فوزي

4273, 12810, 12811, 12812, 

12813, 12814, 12815, 12816, 

12817, 12818, 12819, 12820 

 12822 ,12821 عيسى, فوزي سعد

 12823 عيسى, فوزي سعيد

محمود محمد عيسى,   12824, 12825, 12826 

 12829 ,12828 ,12827 عيسى، فوزي

 12831 ,12830 عيسى، محمد مسعودعلي حسن

 4423 عيسى،راشد 

 12832 عيسى،فوزى 

 12833 عيش ، حياة 

 10644 عيشاوي، منال

 12834 عيشونة، محمود 

 12835 عيط، سارة

 12836 عيط، مراد

 12837 عيط، هجيرة 

 12838 عيقون، خالد 

 12839 عيالن ،عمر 

 12840 عيالن، محمد

 12841 غابري ، سامي

 12842 غارودي, روجيه 

 12843 غارودي،روجيه 

 12879 غازي، جمال 

 12844 غاستون، مياالري 

 5599 غالب المطلبي

 14238 غالب عنابسه

 12845 غالب, حنا

 12848 ,12847 ,12846 غالب، طاهر سيف

 12849 غالب، علي ناصر 

 12851 ,12850 غالب،علي ناصر 

 12421 غالم ، مليكة 

 12852 غالم، مليكة 

 12853 غالي, محمد محمود

 12854 غالي، وجدي رزق 



 12855 غاليانو, ادواردو 

 12856 غاليم, محمد

 9290 غاليم، محمد

 12857 غانم محمد حسن

 12858 غانم, أحمد سليم

برناديت غانم,   12859 

 12860 غانم, محمد حسن

 12861 غانم، حميد

 12862 غاني ، وهيبة

 12863 غباري ثائر أحمد

 12864 غباري، احمد ثائر

 12865 غباري،ثائر محمد 

 12866 غباين، عمر محمود

 7997 غبريال وهبة

 12868 ,12867 غــدا, هيفاء عثمان عباس

 12869 غراب, عزة حسين 

 11660 غراب, محمد عبد الحميد

 13668 غراب، أمينة

 12870 غراب، مسعود

 12872 ,12871 غراب،عزة حسين 

 12873 غرابلي, أنيسة 

 12874 غراف، فاطمة 

 12875 غرايبة, فوزي 

 12876 غربي, الغالي 

 9748 غربي, هجيرة

 12877 غربي، الغالي 

 12878 غربي، علي 

 15132 غربي، لطيفة

 12879 غركفيست, بارال 

 12880 غرنوطي، حمزة

 12881 غريب، شهرزاد

 12882 غريب، نور الهدى

 12883 غريبي, لمياء 

 11058 غريبي, هاجر

 12884 غريبي، أنيسة

 12885 غريبي، جميلة

 12886 غريبي، فوزية

 7420 غريد الشيخ, ابراهيم شمس الدين 

 12887 غريم، فيلهلم 

 12888 غرين, جوزف 

 12889 غرين، غراهام 



 12890 غزازي, محمد 

 12892 ,12891 غزازي، نصيرة 

 12893 غزالة، حسن 

 9789 غزالي ، زوبيدة 

 12894 غزالي,نسيمة

 12895 غزالي، زوبيدة 

 12896 غزى, نبيل مسعد السيد

 10081 غسان السيد 

 8810 غصن، أمينة

 10542 غطاس، إشراق 

 9001 غطاس، عائشة 

 12897 غطاشة, داوود 

 13183 غفايرية، أمنية

 13810 غالم اله، بوعبد هللا

 12898 غالم، ايمان 

 14223 غالي، مليكة

 12901 ,12900 ,12899 غلفان، مصطفى 

 12902 غمالي، إيمان 

 12906 ,12905 ,12904 ,12903 غموقات، إسماعيل

 11681 غناج, روزي

 12907 غنايم، محمود 

حماديغنية ,   12908 

 12594 ,12592 غنيم، عثمان محمد 

 12909 غنيمي, آمال

 12608 غنيمي، فاطمة

 12911 ,12910 غنيمي، محمد 

 12912 غوادرة، فيصل حسين 

 12913 غوادره فيصل حسين 

 12914 غواري, الشريف 

 12915 غوالي, سمية 

 12551 غوالي، سارة 

 12916 غوالي، سمية 

 12917 غوته

 12918 غوتييريز, دان دي

 12922 ,12921 ,12920 ,12919 غوركي، ماكسيم 

 12924 ,12923 غوش، قيس

 12925 غوغول، نيكوالي 

 12926 غوغوية

 12927 غوفار،جان ميشال 

 12928 غومث, اميليو غرسيه 

 12929 غومس, إميليوغرسية 



 10077 غونار اندرسون,الرس

 12930 غوي، اوليفيي

حجارغياث،   10936 

 12931 غياطو، إيمان

 9297 غيبوش, محمد رؤوف

 4574 غيث، خلود بدر

 8863 غيدي، حبيبة

 12932 غيطاس, جمال محمد 

 12933 غينتسلر, إدوين

 9069 فابر، بول

 11259 فاتح ، بوترعة

 12934 فاخر، محمد أمين

 12935 فاخر،أمين محمد

 12936 فارع, شحدة

 12937 فاروقي،ثريا

 9701 فاسي, عائشة 

 12938 فاسي, مصطفى

 10258 فاضل حبيب محسن

 7146 ,5345 فاضلي، محمد 

 14705 فاطمة ، بن علية 

 12939 فاطمة ، راقي 

 12940 فاطمة ، وعيل

 12941 فاطمة الزهراء ,سعوداوي 

 11218 فاطمة الزهراء ,الدق 

 12942 فاطمة الزهراء, بويحي

 14212 فاطمة الزهراء, تريكي

 12943 فاطمة الزهراء, ربحاوي 

 12977 فاطمة الزهراء, لكحل 

 12944 فاطمة الزهراء, لماني 

 12945 فاطمة الزهراء, يهوني

 12946 فاطمة الزهراء,تربيش

 12947 فاطمة الزهراء، معمري

 10882 فاطمة بلجرد

 8129 فاطمة حبيب محسن 

الرحمان الخطيبفاطمة عبد   13155 

 5011 فاطمة مختار فكراش

 12948 فاطمة, بوخالفة

 12949 فاطمة, عريبي

 12950 فاطمة، زوليخة 

 11129 فاطمة، سحاب

 12951 فاطمة، عيسو



 9671 فاطمة، نورة

 12952 فاطمي ، نورة 

 10352 فاعور, علي 

 12953 فاعور, علي حسن 

 12954 فانوس, وجيه 

فرانز فانون،   12955, 12956 

 12957 فاولر, روجر 

 12958 فايد عيشاوي, اسماء

 12959 فايد عيشاوي، سارة

 8462 فايد عيشاوي، نبيلة

 12961 ,12960 فايد, وفاء كامل

 12963 ,12962 فايدنر, شتيفان 

 10404 فايز اسكندر

 12964 فايز، ميرفت محمد

 12965 فايز،ميرفت محمد

,عبدليفايزة   12966 

 12967 فايزة ، طيباوي 

 13526 فايزة المنجد

 7753 فائزة محمد فخري العزاوي

 12968 فايزة, سعيدي 

 10600 فايزكم نقش 

 13914 فتاح ، حمزة 

 12970 ,12969 فتاك، كريمة 

 4264 فتح هللا صالح علي المصيري 

 12973 ,12972 فتح هللا, حمزة 

 12974 فتح هللا، سليمان

 9942 فتح هللا، علي 

 13872 فتحي العشري

 7933 فتحي سعيدي

 12975 فتحي محمد أبو ناصر 

 11465 فتحي، محمد

 8170 فتحية مزروح 

 12976 فتحية, زيالب 

 12977 فتحية,عباس

 12978 فتيتح, شيخة 

 12979 فتيح, أحمد عبد الوهاب

 9107 فتيحة ، لعروسي ديلمي

 14228 فتيحة, بن يحي

 12966 فتيحة, بوشريط 

 12980 فتيحة, جياللي

 12981 فتيحة, خوخي



 8740 فجر ، أحمد 

 13742 ,13391 ,12989 فجر، أ. أحمد 

 10492 فجر، أحمد 

 12983 ,12982 فجر، حفيظة

 14864 فحص، فادي 

 12984 فخار, أمينة

 12985 فخار, يوسف

 12986 فخار، أميرة

 6491 فخر الدين قباوة 

 12987 فخري, ماجد

 12395 فداك، فاطمة 

 12988 فراجي ، علي 

 10611 فراجي ، يمينة

 7863 فراجي, حورية 

 15318 فراجي,نصيرة

 12989 فراجي، خديجة 

 12990 فراجي، زكرياء

 12991 فراجي، مسعودة

 12992 فراح ، زغار 

 12993 فراح ، نسيمة

 8100 فراح، عبد الحليم

فطيمةفراح،   15167 

 12994 فراح، كريمة

 12995 فراح، كوثر

 9785 فراح، ناصر 

 12996 فراح، يحيى

 12997 فراحي، سمية 

 8023 فراحي، فيروز 

 12998 فرارسة ،عبد هللا

 12999 فرارسة, ليندة 

 14228 فرارسة، رتيبة 

 10201 فرارسة، ليندة

 13000 فرانس, أناتول

 13001 فرانس، أناتول

 13002 فراي, كورتيس 

 13003 فراي، نورثروب

 13004 فرج , ايفون

 11660 فرج, أحمد محمد

 13006 ,13005 فرج, بشير سالم

 13009 ,13008 ,13007 فرج, عبد اللطيف حسين 

 13010 فرج, مجدي



 13011 فرج, نورة 

 13012 فرج، إلهام 

 9471 فرج، زهية

 13013 فرج، سالمة صالح 

اللطيف حسين فرج، عبد   13014 

 13016 ,13015 فرج،عبد اللطيف بن حسين 

 13019 ,13018 ,13017 فرج،عبد اللطيف حسين 

 13020 فرجاني, أحالم 

 13021 فرجاني، أحالم 

 13022 فرجاني، فاطمة

 13023 فرجاني، فتيحة

 13024 فرجاني، محمد

 15238 فرجاني،عبد القادر 

 8445 فرح, ياسمينة

 13025 فرح، أ

 13027 ,13026 فرحات, محمد

 13028 فرحات,محمد

 13029 فرحات، جرمانوس 

 13359 فرحات، زهرة

 13030 فرحات، كريم

 8039 فرحات، نفيسة

 13031 فرحاتي، العربي بلقاسم

 13032 فرحان القضاة, محمد

 7010 فرحاني، مزيان

 11676 فرد رقية 

 13033 فردي, عبير

 13034 فردي، عبير 

 14563 فرساسي، محمد

 13035 فرشوخ, أحمد

 13036 فرشوخ, محمد أمين 

 13037 فرطاس، زكية

 9137 فرطاس، فاطمة الزهراء

 12970 فرطاسي، آسية 

 13040 ,13039 ,13038 فرعون، مولود 

 15156 فرقاني, فايزة

 13041 فرقاني، سمية

 13042 فرقاني، فايزة

 13043 فرقاني، كمال

 13044 فرقاني، المية

 9098 فرقاني، هاجر 

 13752 فركوح، إلياس



 13046 ,13045 فركوس, صالح 

 13047 فرلي، عبد الرزاق 

 13048 فرلي، مبروك

 13049 فرندي، لطرش 

 6917 فرهود، عبد الرحمن 

 12999 فروح, زهية

 فروخ، عمر
13050, 13051, 13052, 13053, 

13054, 13055 

ترياح فريال,   12941 

 13056 فريحة, انيس

 13057 فريحة، إميليا

 5268 فريد محرزي

 13061 ,13060 ,13059 ,13058 فريد, عائشة حسين 

 13062 فريد, ماهر شفيق 

 5045 فريد، خيري صباح الدين 

 13063 فريد، سعيدة 

 7726 فريد، عائشة حسين 

 13140 فريدة ,عابد

 8891 فريدة، سعيدة 

 9379 فريدة، قايدي

 13064 .فريدريك، فيرنر ب

 13065 فريق البحوث و الدراسات

 13066 فريمان, دايان الرسن 

 13070 ,13069 ,13068 ,13067 فزاري، أمينة 

 13071 فشيت, فاطمة الزهراء

 13072 فضالة،صالح علي 

 13073 فضل ، عاطف 

 13074 فضل محمد، عاطف 

 13075 فضل, السيد

 فضل, صالح 
13076, 13077, 13078, 13079, 

13080, 13081, 13082 

 13084 ,13083 فضل, عاطف 

 13085 فضل، صالح 

 13086 فضل، عاطف 

 13087 فضالء، محمد الحسن 

 13088 فضالء، محمد حسن

 13089 فضلو، كريمة

 13761 فضيل دليو

 13090 فضيل، عبد القادر 

 13091 فضيل، عبد الوهاب

 6140 فضيلة ، شعيبي



 13092 فضيلة, حلوي 

 13093 فضيلة، سالمي 

 13094 فضيلة، يونسي

 12894 فطان,فهيمة

 13095 فطوم، دوسن 

 15130 فطومي ، فاطمة الزهراء 

 10541 فطيمة, بوسعيدي

 12488 فطيمة, حمودة سيدهم 

 13096 فقوسية، فايزة

 13097 فك, يوهان

 13098 فكان، إيمان

 10562 فكايري, نور الدين

 13099 فالتي مريم 

 13100 فالح, جميلة

 13101 فالح، فاطمة

 14529 فالق ، بومدين 

 11420 فالق, فاطمة الزهراء 

 13102 فالق, نعيمة

 13311 فالق، صبرينة

 13104 ,13103 فلتار

 13106 فلفل،محمد عبدو

 13107 فلوبير, غوستاف 

 13108 فلوبير،غوستاف

 13109 فلورو، كورين

 13110 *فلية,فارق عبده

 13111 فليح بني حمد,أحمد سالم

 13112 فليدر، لوران 

 13113 فني، عاشور

 9689 ,9688 فهد بن عبد الرحمن الحمودي

 13114 ,5178 فهد, بدري محمد

 13115 فهمي عيسى، أحمد

 13118 ,13117 ,13116 ,5260 ,5259 فهمي, خالد

 13119 فهمي, سوزان محمد فؤاد

 13120 فهمي, ماهر حسن

 13121 فهمي، فرح

 13122 فهمي، ماهر حسن

 13123 فهمي،عاطف عدلي 

 13124 فؤاد ، بحرية

 13125 فؤاد ، عبد الفتاح أحمد

 9181 فؤاد محمد شبل

 9070 فؤاد مرعي 



 9061 فؤاد مرقص, نبيل مهايني 

 7846 فؤاد يعقوب 

 13126 فؤاد, عبد الفتاح أحمد 

 13127 فؤاد, عماد 

 13129 ,13128 فؤاد, نعمات أحمد 

 14892 ,14891 فؤاد، زكريا

 13130 فؤاد، عماد 

 13131 فؤاد، ولد خاوة 

 13132 فوار، سعدية

 13133 فوار، فاطمة 

 10513 فوال، انعام 

 11653 فورار ، أحمد 

 11655 فورار،احمد 

 10952 فورنان, هناء

 13135 ,13134 فوزان, صالح 

 13136 فوزى، ناجى

 12819 فوزي امين

 12823 فوزي محمد

 13137 فوزي، عيسى

 13139 ,13138 فوزي،حسن 

 7190 فوزية بن جليد

 14093 فوزية هادي 

 13140 فوزية, عابد 

 13141 فوزية، صداري 

 13142 فوستور, هيلين 

أبوبكر فوضيل ،   13143 

 13144 فوضيل, فتيحة

 13145 فوغالي, باديس يوسف

 13149 ,13148 ,13147 ,13146 فوغالي، جمال 

 13150 فوقة, مصطفى

 13151 فوك، يوهان

 13152 فوكاياما, فرانسيس 

 13153 فوكنر، وليم 

 13155 ,13154 فولتير

 13156 فوللر, جراهام إى 

 13157 فويرباخ، لودفيغ 

 13159 فياض, سليمان

 13160 فيدوح, عبد القادر 

 13161 فيدوح، ياسمين

 13162 فيرستيج, كيس 

 13163 فيرن, جول 



 9543 فيسة، عبد الكريم سليمان 

 8021 فيشر، فولفديتريش 

 13830 فيصل بن خضراء 

 13164 فيصل صالح القصيري 

 4899 ,4893 ,4892 فيصل،شكري

 13166 ,13165 فيطس، عبد القادر 

 13170 ,13169 ,13168 ,13167 فيكتور هيجو 

 13171 فيكتورهيجو 

 13172 فيالدي، جيرار

 9997 فياللي ، بالل

 13173 فياللي, نجاة

 13175 فياللي، أحمد

 10017 فياللي، بالل

 13174 فياللي، حسين

 13175 فياللي، عبد القادر 

 13176 فيلبس، ستيل 

 13177 فيليوزات,بيار سيلفان

 14894 فيهفيجر, ديتر 

 13178 *فيهقجر, ديتر

 13179 فيود, بسيوني عبد الفتاح 

 13180 قادا، عبد العالي 

 13181 قادر، فخرية غريب

 13182 قادري, خديجة 

 12698 قادري، جمال 

 13183 قادري، حمزة

 8315 قادري، دلولة 

 13184 قادري، عليمة

 13185 قادري، لويزة 

 13185 قادري، نوال 

 13186 قادوس، عزت زكى حامد

 11314 قارة ، كريمة

 13187 قارة, نجية

 9874 قارة، حفصة 

 13188 قارة، حنان

 15148 قارة، سعيدة 

 13189 قارة، سليم محمد

 13190 قارة، كريمة

 10261 قارة، نسيمة 

 13192 ,13191 قارة،سليم محمد

 11254 قارس، فتيحة

 13194 ,13193 قارف، عيسى 



 9790 قاسم ، حكيمة

 13195 قاسم صالح النعواشي

 13196 قاسم, محمد

 13199 ,13198 ,13197 ,5175 قاسم, محمد أحمد

 13200 قاسم, محمد محمد 

 13201 قاسم, مقداد محمد شكر

 13202 قاسم، حبيبة

 13203 قاسم، حكيمة

 13204 قاسم، سعيدة

 13205 قاسم، عدنان حسين 

 13206 قاسم، يحي إبراهيم

 13208 ,13207 قاسم،حسن محمد

 13209 قاسمي ، فاطمة الزهراء 

 قاسمي الحسني، عواطف 
8173, 8674, 10064, 10644, 

10773, 12402, 12484, 13823 

 14680 ,13210 قاسمي, فضيلة 

 13211 قاسمي، خدوجة 

 13212 قاسمي، سهيلة

 15054 قاسمي، نجوى

 12604 قاسمي، نجية

 12354 قاسمية, محجوب 

 13213 قاسي، صباح

 13214 قاسي، عبد الرحمان 

 13215 قالون, حدة 

 13217 قايدي ,احالم 

 13218 قايدي، سلمى

 13219 قايدي، عتيقة

 13686 قايدي، غانية 

 8858 قبال, سارة

 9774 قبال، سارة

 قباني, نزار

13220, 13221, 13222, 13223, 

13224, 13225, 13226, 13227, 

13228, 13229, 13230, 13231, 

13232, 13233, 13234 

 13236 ,13235 قباني، نزار

 13238 ,13237 قباوة, فخر الدين 

 13185 قبايلي، مريم

 13239 قبطي، بشير 

 13240 قبلي، فتيحة

 6939 قبلي، ليلى 

 13241 قبور, حمزة 

 13242 قبور, مريم 



 13243 قبور، أحمد

 13244 قبور، محمد 

 13245 قبي, حفيظ 

 10938 قبيسي, حسن

 13246 قحام، عائشة 

 13247 قحدوني ، مصطفى

 14090 قحدوني، مصطفى

 13248 قحطان، أحمد الظاهر 

 13249 قدار, وهيبة

 13250 قداش, سعاد

 13251 قداش, محفوظ

 13252 قداشي, صفية 

 13253 قدقاد، أمين 

 11388 قدوار، آسيا 

 13254 قدوار، فضيلة 

 13255 قدور ، نسيمة

 8228 قدور عمارة, زهرة

 13256 قدور, احمد محمد

 13257 قدور, ربيعة

 13258 قدور، فاطمة 

 13259 قدورة،عصام صالح

 13260 قدوري، بومدين

 12797 قدوش, دالل

 13261 قدوش، نعيمة 

 9147 قرار، فتيحة 

 14654 قراطبي، سعاد

 13262 قرامدي, كريمة

 13263 قرامطية ، محجوبة

 13264 قرامي, أمال 

 11385 قراوي، رباب

 10745 قرايري ، إلهام 

 13266 قرايري، إلهام 

 6864 قربوسي، يمينة

 13267 قربوعة، عبد الباقي 

 13268 قرديان، لطيفة 

 9138 قرزو, فاطيمة

 13269 قرطبي, نوال

 13270 قرطبي، سارة

 11616 قرفاوي, فيروز

 9530 قرفاوي، زهية 

 13271 قرفة، حبيبة



 13273 ,13272 قرقوتي, حنان

 13274 قرقوى، ادريس 

 13275 قرمزلي, أسيا

 13276 قرمزلي, سعاد

 10643 قرمزلي،جعفر

 13277 قرني, إسماعيل محمد

 11703 قرنينة, أيمان

 9821 قرنينة، ريمة

 13278 قرور ، كمال

 8573 قرور, معاشوا 

 13279 قرور، كمال

 13280 قرور، معاشو 

 9702 قرومي، جهيدة 

 13281 قريبي، نبيلة 

 13282 قريرة, توفيق 

 13283 قريش, حياة 

 13284 قريش, روزلين

 9128 قريش، ليلى

 13285 قريشي, فتيحة

 14592 قريشي,عائشة

 13286 قريشي، نبيلة

 13287 قريشي،علي 

 11685 قرين، سعاد

 13288 قزادري، حياة 

 13289 قزناجي, فؤاد يوسف

 13414 قساب، جميلة

 9329 قسايمي,سمية 

 11297 قسم الترجمة 

 13290 قسم الدراسات في دار نوبليس

االجتماعيةقسم الدراسات و البحوث في جمعية التجديد الثقافية   13291, 13292 

 13293 قسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافيةاإلجتماعية

 13294 قسم الغة العربية

 13295 قسم اللغة العربية

 13298 ,13297 ,13296 قسم اللغة العربية جامعة فيالدلفيا

) 2قسم اللغة العربية و آدابها ( جامعة الجزائر   13299 

)2اللغة العربية و آدابها ( جامعة الجزائر قسم   13300, 13301, 13302 

 13304 ,13303 قسومة, الصادق 

 13305 قسيمي، سمير 

 13306 قشر،عائشة 

 13307 قشطولي ، مليكة

 13308 قشطولي، كمال



 12379 قشود، نسرين

 13309 قصاب ، محمد

 13310 قصاب, وليد

 10492 قصاب، زوليخة 

محمدقصاب،   13311 

 13314 قصوري, ادريس 

 7108 قصي القاضي, علي فاروق..(وآخرون)

 13315 قصير, سيدعلي 

 13316 قصير، عمر 

 13318 ,13317 قط، مصطفى البشير

 13319 قط،مصطفى البشير

 13320 قطار, حورية

 13320 قطار، الزهرة 

 11234 قطار، حورية

 13321 قطارني، قمرة

 13322 قطافي، حنان 

 13323 قطامي ، يوسف 

 13324 قطامي يوسف 

 13325 قطامي،نايفة 

 13326 ,6169 قطاوي،محمد ابراهيم

 13327 قطاية، كريمة

 13329 قطب, سيد 

 13330 قطب, سيد محمد السيد 

 13331 قطب, محمد 

 13334 ,13333 ,13332 قطب، سيد

 13336 ,13335 قطب، محمد 

 13337 قطبي, الطاهر

 13338 قطبي، حنان

 13339 قطريب, اكرم

 7216 قطناني، حسين حسن

 13340 قطناني، حسين حسن سليمان

 13341 قطناني،محمد حسين 

 13342 قطوس, بسام 

 13343 قطوس، بسام

 13344 قطيش, كريمة

 13345 قطيش، إيمان

 13346 قطيشات, منيب 

 13347 قطيشات، منيب 

 13348 قطيط، غسان يوسف

 13349 ,11674 ,5675 قطيط،غسان يوسف

 13350 قعدة, مريم 



 10501 قفاف، حفيظة

 14571 قالبي، حورية

 13351 قالبي، فتحي

 13352 قالتي ، إبراهيم

 13353 قالتي, فهيمة 

 13356 ,13355 ,13354 قالتي، إبراهيم

 10928 قالتي، مباركة 

 9820 قالتي، هدى

 13357 قالل، عيدة 

 13358 قالليب, خيرة 

 9263 قالليب، فاطمة

 9525 قالليب،أسماء 

 13359 قلة، نبيلة 

 13360 قلفوط, سارة

 13362 ,13361 قلقيلة, عبده عبد العزيز 

 13363 قلقيله, عبده عبد العزيز 

 13364 قلهوزن, يوليوس 

 13365 قلودة، بتول

 13366 قلولة ، عبد الرحمن 

الرحمان قلولة، عبد   13367 

 13368 قلولي، بن ساعد 

 13369 قليبو, علي حسين

 13370 قليمة, بيار يوسف 

 14230 قماري, فتيحة

 15257 قمانة، نادية

 8497 قمقام, حميدة 

 13371 قميحة, جابر

 6393 قميحة, مفيد 

 13372 قميحة، مفيد 

 13373 قنان, جمال

 13374 قنان,جمال

 13375 قنان، جمال

 13376 قنت، غنية

 13377 قندل، جمال 

 14091 قندوز, محمد الشريف

 11776 قندوز، سلمى

 14642 قندوزي، خيرة

 13378 قنديل, صبري عبد هللا

 13379 قنديل, عبد الرزاق أحمد

 13380 قنديل, فؤاد 

 13381 قنديل، صبري



 13382 ,6668 ,6667 قنديل،محمد متولي 

 13385 ,13384 ,13383 قنديلجي, عامر

 13386 قنديلجي,عامرابراهيم

 13387 قنديلجي، عامر ابراهيم

 13388 قنديلجي، عامرابراهيم

 13389 قنفود ، كريمة 

 13390 قنفود, نادية

 13391 قنفود، إسماعيل

 10509 قنفود، صبيحة

 9664 قنفود، كريمة 

 13392 قنفود، محمد رضا

 13252 قنفود، نعيمة

 8966 قنفود، هجيرة 

 13394 ,13393 قنيبي، حامد صادق

 13395 قنينش، عبدالرزاق

 13631 ,11278 ,10280 قنيني، عبد القادر

 14673 قهواجي، آمال

 13396 قوادري ، سي علي 

 13397 قوادري, سيد علي 

 13398 قوادري, محمد رضا 

 9144 قوادري، عيسى 

 13399 قوادري، مفيدة

 9776 قوادرية ، فاطمة 

 13400 قوادرية، سعاد 

 13401 قوادرية، ضيف هللا 

 13402 قواسمة، شادي محمود

 13403 قوتال,زهير

 12862 قوجيل ، أ. جميلة

 11384 ,8760 قوجيل، جميلة

 14529 ,9985 قوراري، عيسى 

 13404 قورة, حسين سليمان

 13405 قورة،حسين سليمان

الصديققوري ، أ.   13804 

 8554 قوري، الصديق

 13406 قوريب، عربية

 12930 قوعيش، جمال الدين 

 13407 قول ،رمضان 

 13408 قويتة، خيرة 

 13409 قويدر جلول, مراد 

 13410 قويدرعقيل, سمية

 13411 قويدري ، صبرينة



 13412 قويدري, مليكة

 13413 قويدري، العربي عطاهللا

 15117 قويدري، زينب 

 11705 قويدري، صبرينة

 13414 قويدري، كريمة

 13415 قويدري، نصيرة

 13416 قويزي ،علي 

 13417 قويزي، رشيد

 9100 قويسمي, حمزة 

 15080 قويسمي، نصيرة 

 13419 قيدوم ، أمينة

 8067 قيدوم، أمينة

 14646 قير، سالمة

 9374 قير، وردة

 8807 قيرواني, سعاد

 15302 قيرواني، درار 

 8542 قيرواني، سعاد

 13420 قيز، ميرة 

 9400 قيس حاتم هاني الجنابي 

 13421 قيط، سعاد

 11230 قيط، فاطمة

 13422 قيقانو، أنطوان 

 13423 كابري، مارياتيريزا 

 13424 كاتب، مصطفى 

 13425 كاتوت، سحر أمين

 11387 ,8863 كادي، نورة 

 13426 كاديك, غنية 

 13316 ,10619 كاديك، جمال

 13427 كاديك، محمد 

 13428 كارنيجي، ديل 

 13563 كارين حداد فولتنغ

 13429 كازانوف, باسكال 

 13431 ,13430 كاصد, سلمان 

 13432 كاطع األسدي، فالح حسن 

 13433 كاظم ، ظاهر محسن

 13434 كاظم العميدي, حيدر جواد

 13435 كاظم, نجاح 

 13437 ,13436 كاظم, نجم عبد هللا 

 13438 كاظم، نادر

 13441 ,13440 ,13439 كاظم، نجم عبد هللا

 13443 ,13442 كاظم،خيري أحمد



 13447 ,13446 ,13445 ,13444 كافي، منصور

 13449 ,13448 كافي، منصوربن فضيل

 13450 كالفي، لويس جان

 13451 كالقيز، جان ايف

 13452 كالي, بالل

 15112 كامل المهندس 

 13453 كامل موسى، عبد هللا 

 13454 كامل, عبد العزيز

 13456 ,13455 كامل, عصام خلف 

 9537 كامل, فتيحة

 13457 كامل، ماهر 

 14685 كامل، مجدي

 8986 كاملي، خديجة

 13459 ,13458 كامو, ألبير 

 13460 كامو، ألبير 

 13461 كامي، ألبير 

محمد جمال الدين كاوة،   13462 

 13463 كاي, ج

 12298 كايد، عبدالحق

 13464 كايد،أحمد

 13466 ,13465 كايزر, فولفغانغ 

 13467 كبارة, أسامة ظافر

 13468 كبان، جميلة

 13469 كبريت, سمير 

 13473 ,13472 ,13471 ,13470 كبريت, سمير محمد 

 13474 كبريت، سمير 

 13476 ,13475 كبريت، سمير محمد 

 13477 كبريت، محمد سمير 

 13478 كبيش، فارس 

 8507 كتابي, سعاد

 11630 كثلوم, بعالم 

 13484 كحالل، كريمة 

 13485 كحلة ألفت

 13486 كحللو، جازية

 13487 كحللو، فطيمة

 13488 كحلية, فاطمة الزهراء 

 13489 كحلية، إيمان

 13490 كحوال، محفوظ 

عمار كحيل ، سعيدة   13491, 13492 

 13493 كحيل, بشير 

 13494 كحيل، سعيدة 



 كحيل، عبد العزيز

13495, 13496, 13497, 13498, 

13499, 13500, 13501, 13502, 

13503 

 13504 كديك، أسماء 

 13505 كراش, كريمة 

 13506 كراشي، كريمة

 13507 كراغل، نعيمة شلبية

 13508 كرام، زهور

 13509 كرام، سليم

 13510 كرانياك, جو 

 14991 كربال، كريمة 

 13511 كربوش، فاطمة الزهراء

 13512 كردي، أحمد راجح 

 13513 كرشوش، فيصل

 13515 ,13514 كركار، جمال

 13263 كركوب ، غالية

 13516 كركوش، فتيحة

 10359 ,10317 كرم البستاني 

 13517 كرم, يوسف 

 10227 كرموس، علي

 13518 كرميش، مدينة 

 13519 كرنسون, ستيف

 13520 كروزيه, موريس 

 14690 كروسمان, إنجي

 8802 كروش، نصيرة 

 13521 كروش، نعيمة 

 13522 كروم ،أنيسة

 13523 كرونين، مايكل 

 13524 كريبي، زهية 

 13525 كريدية، هيام

 13526 كريس, روبرت 

 13527 كريستال, ديفيد

أغاثا كريستي،   13528, 13529 

 13530 كريسطيفا, جوليا 

 13531 كريش، الضاوية

 كريم سيد محمد محمود 

6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 

6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 

6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 

6072, 6073, 6074, 6075 

 4189 كريم صبحي, حمدي البصير

 13532 كريم محمد، إدريس 

 13534 ,13533 كريم, سامح 



 13535 كريم, سميحة 

 11074 كريمة ، يحاللي 

 12908 كريمة, بلخير 

 9612 كريمة,سعداوي 

 11701 كريمة، قويدري

 13536 كريمي, فتيحة

 13537 كريون ، اندريه

 13538 كساب، جودت 

 13539 كشاد, فرح

 7962 كشاد، أسماء

 13540 كشرود, علي 

 13541 كشك, احمد

 13543 ,13542 كشك, أحمد

 13544 كشك, محمد بهجت جاد هللا 

 13545 كشك،محمد بهجت جاد هللا 

 13546 كشلي، حكمت 

 13547 كشيدة, عيسى 

 12303 كعب, سيدعلي

 13548 كعباش، جويدة 

 13549 كعبوب، سعاد 

 13550 كعبوب، سمية

 13551 كعكي، جمانة

 13552 كعوان، مريم 

عالء الدين كفافي   13553 

 13554 كفافي, عالء الدين أحمد 

 13555 كفافي, منذر ذيب 

 13556 ,6442 كفافي، محمد عبد السالم

 13557 كفافي، منذر ذيب 

 13558 كفافي، منذر ذيب كفافي

 13559 ,11229 كفافي،عالء الدين 

 13560 كفتارو، صالح الدين أحمد

 13561 كالزمن, جوزف

اسماء كالش,   13562 

 13563 كلودون, فرانسيس

)2كلية اآلداب و اللغات ( جامعة البليدة   13564 

)2كلية االداب و اللغات ( جامعة الجزائر   13565, 13566, 13567 

2كلية اآلداب و اللغات بالجزائر   13568 

 13570 ,13569 كلية األداب واللغات ( جامعة الجزائر )

الفتاح كليطو, عبد   13571 

 13572 كليمن, وولجانج إتش 

 5377 كمال أبو ديب 



 كمال الدين, حازم علي 
13573, 13574, 13575, 13576, 

13577, 13578, 13579, 13580 

 11731 ,8793 ,8425 كمال بخوش 

 13582 ,13581 كمال, طارق 

 13583 كمال، بن سنوسي 

 13584 كمون, زهرة 

 13585 كموني, سعد حسن

 13586 كموني، سعد

 13587 كندي, محمد علي

 13588 كندي، محمد علي

 13589 كنزة, باصور 

 13590 كنط، عمانوئيل 

 13591 كنودي, حياة 

 13592 كنودي، ياسمينة 

 13593 كنوز المعرفة

 7955 كواترت، دونالد 

 13594 كواتي , مسعود

 13595 كواتي، مسعود

 13596 كواديك, نبيلة

 13597 كواديك، ريمة 

 13598 كوان، ملتون

 13599 كوبرسون, مايكل 

 13600 كوتل؛ فريد

 13601 كوثراني, وجيه

 15128 كوراد، رشيد

 13602 كورتيس, جوزيف 

 13604 ,13603 كورتيس، جوزف

 13605 كورنيي 

 13154 كورين، الحاج

 13607 ,13606 كوسة، عالوة

 13608 كوسى, جورج 

 14637 كوشنان ، د. محمد 

 5616 ,5615 ,5614 ,5613 ,5612 كوكب دياب 

 13609 كوكي, جان كلود

 13610 كولتون،ج.ج 

 13613 ,13612 كولينز, ويلكي 

 13614 كولينز، جون 

 13615 كومبانيون، أونطوان

 13616 كونان دويل، السير آرثر

 13617 كونراد, جوزيف 

 13618 كويتزي, ج.م 



 13619 كويلهو, باولو 

 13620 كويليو, باولو 

 13621 كوين, جون

 13622 كيبلنغ, روديارد

 13623 كيحل ، نورة 

 13624 كيحل، مريم 

 13625 كيران, جازية

 13626 كيلة, سالمة

 13627 كيلر, أرثرم

 13630 ,13629 ,13628 كيليطو, عبد الفتاح 

 13631 كيمبسون ، راث

 13632 كينغ, ستيفن 

 13633 كيوان, عبد العاطي

 14949 ,11405 كيوان، أميرة 

 13634 الجرانخا, فرناندو دي

 13635 الجرلوف، سلمى

 13636 الدفوجد، بيتر 

 15175 الدق, عفاف

 13637 ,6598 الشين, محمد عبد المجيد 

 6597 الشين,محمد عبد المجيد 

 13638 الفون,روبرت 

 13640 ,13639 الفي, سعيد عبد هللا 

 13641 الكلي, سمية 

 13642 المور, بيير 

 13646 ,13645 ,13644 ,13643 النجر, وليام 

 14479 النوسن 

 13169 ,13168 الوند، رمضان

 13647 لباد ، إمان 

 9795 لباد، إيمان

 9531 لبال، هجيرة

 10224 لباني، آمال

 13648 لبي ، حميدة 

 13025 لحام، س.م 

صليحة لحرش,   13649 

 13650 لحرش, موسى

 13651 لحرش، نوارة

 7919 لحسن بن علجية 

 13652 لحسن،بو عبد هللا

 13930 لحكل، حنان

 13654 ,13653 لحمداني, حميد

 8608 لحول، خيرة



 13655 لحويدق، عبد العزيز

 لخذاري ، أ. العبزوزي 
8495, 8516, 9176, 9370, 9923, 

11213, 11583, 11746, 13668, 

13686, 14223, 14562, 14772 

 6774 لخذاري، العبزوزي

 13656 لخضاري، لخضر 

 13657 لخضاري، نبيهة

 13658 لخضاري،فهيمة 

 14745 لخضر سيفر

 13659 لخضر، عادل 

 13660 لرادي، محمد 

 11690 لراشي ، سليمان 

 13661 لراشي، سليمان 

 13662 لرباقي ، حدة 

 13664 ,13663 لرباقي، حدة 

 13665 لرقم، راضية 

 13666 لزرق، عائشة 

 13667 ,8685 لزعر, مختار

 13668 لزعر، نجية 

 13671 ,13670 ,13669 لسلوس، الطيب

 12881 لشرف، بشرى

 13672 لشرف، كريمة

 13673 لشهب,يونس 

 13674 لصحف،حياة

 13675 لطرش, نبيلة

 9993 لطرش، سميرة 

 13676 لطرش، يمينة 

 13677 لطرشي، سعد

 13678 لطفي،حداد 

 13679 لعاقل، رتيبة

 13680 لعبيدي، سيهام 

 13681 لعجال، جميلة

 4291 لعجال، زهية 

 13683 ,13682 لعجالي، فاطمة الزهراء 

 11639 لعدالوي، أمال

 11304 لعدالوي، عبد الكريم

 9725 لعراس ، خديجة 

 13684 لعربي، سامية

 11647 لعرج، نوال

 13685 لعرجوم، سمية

 13686 لعرجوم، سهام



 9724 لعرس, خديجة

 13687 لعروسي ، نورة 

 13688 لعروسي الديلمي، معمر 

 8900 لعروسي ديلمي,فتحة

 8568 لعروسي، حليمة

 13689 لعروي ، مجيد

 13690 لعريبي ، رزيقة 

 13691 لعريبي, مريم 

مسعودة لعريط،   13692 

 13693 لعزازي، أسية 

 13694 لعزرقي، توفيق

 13695 لعصب ، هجيرة

 13696 لعقاب, محمد 

 13697 لعقاب، خديجة

 13320 لعقاب، فتيحة 

 13698 لعقاب، محمد 

 10773 لعقاب، وسام 

 13699 لعكاشي، عزيز

 9959 لعلوطي، ليلى

 13700 لعلوني، عيدة

 13701 لعمارة,جميلة 

 13702 لعمري، اسماعيل

 9986 لعموري، زاوي

 13703 لعوير، رقية

 13704 لعيبي، هادي نهر 

 10796 لعيدي، فائزة

 13705 لغواطي ، صابرينة

 13597 لغواطي، حنان

 13857 لغواطي، عقيلة 

 13706 لفتة, ضياء غني

 13707 لفتة، ضياء غني

 13708 لفته، ضياء غني

 13708 لفته، عواد كاظم 

 13709 لفيفي، عبد الرحمن بن محمد الحكمي 

 13710 لقام ، حبيبة

 8815 لقام، رتيبة

 13711 لقبال, موسى 

 13712 لقبال، موسى

 13461 لقديم، عبد هللا

 13359 لقريد، آسيا

 11817 لكحالي، عمر 



 8458 لكحل ، فاطمة 

 13102 لكحل محمود، فاطمة

 9112 لكحل، بالل

حنيفةلكحل،   9133 

 13713 لكحل، سعيدة

 13392 لكحل، عبد الرحمان 

 13714 لكحل، فلة 

 15302 لكحل، يوسف

 13715 لكلي، شهيناز 

 13240 لماني، أمال

 13716 لمباركية، صالح 

 13717 لمباشري, محمد 

 14244 لمداني، رضوان 

 13718 لمير يحي، شرفي

 13720 ,13719 لنتون،رالف 

ربيعةلندار،   8213 

 9730 لنقار ، ياسين 

 13721 لهلوب، ناريمان يونس 

 13722 لواشني، خيرة

 8566 لوالي، أمينة

 13723 لوباني الداموني, حسين علي

 13724 لوباني، حسين علي

 13725 لوبيث, لوثي 

 13726 لوحيشي, ناصر

 13729 ,13728 ,13727 لوحيشي، ناصر

 13730 لوراري، محمد

أحالم لوز ،   13695 

 13731 لوسركل, جان جاك

 13735 ,13734 ,13733 ,13732 لوشن, نور الهدى 

 9310 لوشن, نورالهدى 

 13736 لوصيف، رمضان 

 12698 لوصيف، محمد لمين

 13737 لوغوف, جاك

 13738 لوكاتش, جورج 

 13739 لوكاش, جورج 

 13740 لوكام، سليمة

 13741 لوناس, فايزة 

إبراهيملوناس،   13742 

 9000 ,8999 لوناس، حكيمة

 11907 لوناس، فريدة

 14215 لوناس، كريمة 



 13743 لوناس، نور الدين

 13744 لوناس، نور الهدى

 14379 لوناسي، كريمة 

 13745 لونيس, آسيا 

 8556 لونيس, سمية

 13746 لونيس، أمينة

 12248 لونيس، جميلة

 8288 لونيس، سعاد 

لويزة لونيس،   13747 

 8556 لونيسي, فاطمة الزهراء

 14842 لويزة,حمبلي 

 13748 لويس، جون

 13749 لوينز، جون

 12499 ليازيد ,داودي 

 8210 ليبيديس، كليمان 

 13750 ليستر، لورى

 13751 ليسكانو, كارلوس

 13752 ليسينغ، دوريس 

 8951 ليشاني، صليحة

 13753 ليفي، أندريه

أندريهليقي،   13754 

 13755 ليونار، البير 

 13756 م. شاتيال 

 8101 ماتيو قويدر, هاشم األيوبي 

 9238 ,9237 ماجد الجعافرة

 13757 ماجدولين, شرف الدين 

 13758 ماجدولين، شرف الدين 

 13759 ماجي، مصطفى

 11422 مادي، رشيدة

 13760 مارتان, روبير 

 13761 مارتين, ف.ألفيرا

 13762 مارتينيه, أندريه

 13764 ,13763 ماركيز، غابرييل غارسيا

 13765 مارو, هـ. أ

 13767 ,13766 مارون, يوسف 

 13768 مارون, يوسف خليل

 13770 ,13769 مارون، جورج

 13771 مارون، يوسف 

 13772 مازن, حسام محمد

 13774 ,13773 مازن، حسام محمد

 8617 ماضي, أحمد



شكري عزيزماضي،   13775 

 13776 ماقري, مريم

 13777 ماك لونغالبن، جايمس.ا 

 13778 ماكارثي, ميشيل 

 9070 مالك صفور

 7795 مالك كركوش 

 13779 مالك، جوزيف

 8792 مالكي, تركية 

 13780 مالكي، حليمة

 14062 مالكي، ليلى

 13781 مامكغ، النا محمد خير علي

 13782 مأمون، رانيا 

 14958 ماموني، فاطمة الزهراء

 10503 مامي, محمد 

 13178 مان, فولفجانج هاينه

 13783 مانغونو، دومينيك 

 13784 ماهر إسماعيل الجعفري

 13786 ,13785 ماهر, أحمد

 13787 ماهر،أحمد

 5679 ماهود احمد

 13788 ماي، آمال

 8631 مايو, قدري

 13791 ,13790 ,13789 ,11240 مبارز،منال عبد العال

 9352 مبارك حنون 

 13793 ,13792 مبارك, أحمد محمود

 13794 مبارك, بشرى 

 8939 مبارك، تركي 

 13795 مبارك، مريم سيد علي

 6139 مباركة,بن حلمية 

 13796 مباركي, ابتسام

 8507 مباركي, سعاد 

 13797 مباركي, هجيرة 

 13798 مباركي، أمال

 13799 مباركي، أمين 

 14881 مباركي، أمينة

 12994 مباركي، ربيعة

 9439 مباركي، سميرة 

 10654 مباركي، عائشة

 13800 مباركي، فايزة 

 13801 مباركي، وليد 

 13713 مبرك غنية 



 13802 مبرك, منى

 13803 مبرك، حجيلة

 14450 مبرك، رزيقة 

 13804 مبرك، عبد العزيز

 8288 مبرك، فاطمة

لمياء مبرك،   13805 

 6777 مبرك، نسيمة 

 13807 ,13806 مبروك, محمد ابراهيم 

 13809 ,13808 مبروك, مراد عبد الرحمن

 13810 مبروك، مقدم

 13811 مبشال،هشام

 13812 مترني، مريم

 13814 متو محمد، مولود 

 13815 متو, محي الدين

 14481 متولى, عبد هللا عبد الحافظ

عبد السميعمتولي ، نعمان   13816, 13817 

 13819 ,13818 متولي، نعمان عبد السميع

 13820 متولي،نعمان عبد السميع

 13821 متيجي, سامية

 13822 متيجي, محمد 

 13823 متيجي، رجاء 

 13824 متيش, فطيمة 

 13825 مجاهد, عبد الكريم

 13826 مجاهد, عبد المنعم مجاهد

 13827 مجاهد, مجاهد عبد المنعم

 13828 مجاهد،عبد الكريم

 13829 مجبر, بالل 

 13830 مجج, ليزا سهير

 7487 مجد محمد الباكير البرازي

 11388 ,8803 مجدوبي، عثمان

 7968 مجدى، سيد عبد العزيز

 5169 مجدي بن منصور بن سيد الشوري

 7790 مجدي فتحي السيد, خيري سعيد

 9497 مجدي, ابراهيم يوسف

المجمع الجزائري للغة العربيةمجلة   13831 

 13832 مجلس األمة

 13834 ,13833 مجمع اللغة العربية

 13835 مجموعة المؤلفين

 13836 مجموعة من الكتاب 

 13839 ,13838 ,13837 مجموعة من المؤلفين

 13843 ,13842 ,13841 ,13840 مجموعة مؤلفين 



 13844 مجموعة مؤلفيين

شاكر مجيد, سوسن   13845 

 13846 مجيد، سوسن شاكر 

 13847 مجيد، هارون

 13849 ,13848 مجيد،سوسن شاكر 

 13850 مجيدي, سفيان 

 13851 محاسيس، صهيب سليم 

 13853 محبك, احمد زياد 

 13856 ,13855 ,13854 محجوب, عباس 

 8885 محجوب، علي

 13857 محجوبي, فتيحة 

 13858 محجوبي، حبيبة

سميةمحرز،   13859 

 13860 محروس، منال محمد

 13862 ,13861 محسب, محي الدين

 13863 محسب, محيي الدين

 13864 محسب، محي الدين

 14365 ,11054 محسن أحمد الخضيري 

 7680 محسن العميري الهذلي

 5352 محسن بن سالم العميري الهذلي 

 13865 محسن, عيسى خليل

 13866 محسن، إنقاذ عطا هللا

 12844 محسن، شفيق 

 13867 محسن، مصطفى

 5267 محفوظ بوكراع 

 15095 بوقصة ,محفوظ

 13868 محفوظ, محمد محمود

 13871 ,13870 ,13869 محفوظ, محمود محمد

 محفوظ, نجيب 

13872, 13873, 13874, 13875, 

13876, 13877, 13878, 13879, 

13880, 13881, 13882, 13883, 

13884, 13885, 13886, 13887, 

13888, 13889, 13890, 13891, 

13892, 13893, 13894, 13895, 

13896, 13897, 13898, 13899, 

13900 

 13903 ,13902 ,13901 محفوظ، عبد اللطيف

 13904 محفوظ، عصام

 13908 ,13907 ,13906 ,13905 محفوظ، نجيب 

 13910 ,13909 محفوظ،نجيب 

 13911 محمد ,جريبة 

مد ، بشير مح  13912 



 13913 محمد ،عبد الفتاح 

 13914 محمد ،عيسى

 13938 محمد ابراهيم الدسوقي

 10106 محمد ابراهيم حسن

 7850 ,7849 ,7848 محمد ابراهيم حور, وليد محمود خالص 

 13915 محمد إبراهيم, مجدي إبراهيم

 9758 محمد أبو األجفان 

 4834 محمد أبو الفضل ابراهيم

 6652 محمد أبو الفضل إبراهيم

 13916 محمد أبو زهرة 

 11883 محمد أحمد الزعبي

 10943 محمد احمد حمد 

 6361 ,6360 محمد أحمد خضير

 14589 ,14588 محمد األمين بلغيث 

 12227 بن سليم  ,محمد االمين

 محمد التونجي 
4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 

4990, 4991, 10328 

السيد علي (الكسباني)محمد   13917, 13918 

 5274 ,5273 ,5272 محمد الشريف قاهر

 13919 محمد الشريف ولد الحسين 

 13920 محمد الشريف, عبد هللا

 14152 ,8951 ,8511 محمد الصغير ، أ. أحمد

 11854 محمد الصغير ، أحمد

 14903 ,8772 ,8174 محمد الصغير ، د. أحمد

سالممحمد الصغير,   8745 

 محمد الصغير، أحمد

8262, 8862, 9828, 10108, 10452, 

10656, 10680, 11149, 11641, 

11767, 11906, 12321, 13359, 

13506, 14642 

 13737 محمد الطاهر المنصوري

 13921 محمد الطاهر بن أبي القاسم التليلي القماري السوفي 

 13922 محمد الطاهر سحري

ولد خليفةمحمد العربي   11268 

 15111 محمد العمري

 10983 محمد العيد، رتيمة

 13923 محمد الفخراني، أبو السعود احمد

 13740 محمد القاضي

محمد المرزوقي, محمد العروسي المطوي, الجيالني بن الحاج 
 يحي

4896 

 10921 محمد المزيودي

 13924 محمد الوكيل 

 4268 محمد أمين فرشوخ 



باسل عيون السودمحمد   4841, 4842, 4843 

 5945 محمد بركات حمدي أبو علي

 8106 محمد بريري 

 6092 محمد بسام رشدي الزين, محمد وهبي سليمان 

 6493 ,6492 ,6090 ,4257 محمد بن أبي شنب 

 8636 محمد بن بريكة البوزيدي

 9315 محمد بن حبيب 

 5832 محمد بن رمضان شاوش

الكريممحمد بن عبد   10045, 10046 

 10344 محمد بن عمرو الزرهوني

 13927 ,13926 ,13925 محمد بنيس 

 4901 ,4891 ,4890 ,4889 محمد بهجة األثري 

 4888 محمد بهجة األثري, جميل سعيد 

 11035 محمد بوزواوي 

 14617 محمد بوشعاب, بكيتة

 7846 محمد جمال طحان

 9422 محمد حربي 

اسماعيل, احمد رشدي شحاتة عامرمحمد حسن   8414 

 10339 محمد حسين األعبجي 

 11543 ,7996 محمد حسين األعرجي

 11539 محمد حسين هيكل 

 4745 محمد حمد كنعان ميغا 

 13754 ,10369 ,10331 ,4691 محمد حمود 

 7190 محمد داود

 10571 محمد دسوقي

 5651 محمد ذيبان الغزاوي

 4540 محمد ربيع 

 4876 محمد رضوان الداية 

 14614 محمد رفيق, يعقوب 

 4252 محمد زغلول سالم

 10877 محمد زينهم

 9906 محمد ساري

 13928 محمد سالم, املميلين

 13929 محمد سلطان، ابتسام محمود 

 6396 محمد سلماوي 

 12020 محمد سيد طنطاوي 

 7520 محمد شايب شريف 

 9181 محمد شفيق غربال 

صغير ، د. أحمدمحمد   6928, 9593 

 محمد صغير، أحمد 
6895, 8167, 8849, 10157, 12947, 

14192, 15237 



 13930 محمد صغير، أمال

 5369 محمد عبد الحليم بيشي

 9934 محمد عبد الحميد العبيسي, محمود شيخون

 5286 محمد عبد الكريم النمري

 6599 محمد عبد المجيد الشين 

المنعم الخفاجيمحمد عبد   5730 

 11375 محمد عبد المنعم خفاجي 

 4827 محمد عبد المنعم خفاجي, محمود فرح العقدة

 6006 محمد عبده 

 10327 محمد عبده عزام 

 14898 محمد على سالم

 13931 محمد على,إلهام 

 4837 ,4833 ,4831 ,4830 محمد علي النجار 

 13932 محمد علي جاد, منى

نجارمحمد علي   14133 

 13933 محمد علي، محمد النوبى

 7233 محمد عناني 

 6267 محمد عودة سالمة ابو جري

 13934 محمد فاخر، أمين

 9124 محمد فتيح 

 13935 محمد فظلي, فاطمة

 5559 ,5558 محمد فالق 

 7098 محمد فهيم أختر الندوي 

 14609 محمد فؤاد القاسمي الحسني

 8558 محمد قنانش 

 9627 محمد كمال الدين إمام

 6274 محمد كمال شبانة

 12376 محمد لرغميت 

 14162 محمد محمود الحيلة 

 12798 ,8926 ,8515 ,8161 محمد مداني 

 8638 محمد مرزاق 

 5758 محمد مصطفى ابو شوارب 

 5756 محمد مصطفى هدارة

 9383 محمد معتصم

 9382 محمد معتصم, عبد الجليل األزدي, عمر حلى 

 10341 محمد نبيل طريفي 

 6122 محمد نبيه حجاب, علي السباعي 

 5860 محمد نجيب التالوي, مراد عبد الرحمن مبروك 

 4856 ,4855 ,4854 ,4853 محمد نور الحسن, محمد الزفزاف, محمد محي الدين عبد الحميد

 13783 ,9262 ,5582 محمد يحياتن

 14745 محمد يحياتين 



ابراهيم عبد الرحمنمحمد,   13936 

 13937 محمد, أحمد سعد 

 13938 محمد, تاج اللغة محمد بن القاسم

 13939 محمد, جليل حسن

 13940 محمد, جودة مبروك 

 13943 ,13942 ,13941 محمد, حسين علي

 10357 محمد, حمود 

 6633 ,4976 ,4975 ,4974 محمد, رجب عثمان 

 13944 محمد, سعيدي 

عادل عبد هللامحمد,   13945 

 13946 محمد, عبد المنعم عامر جاد

 13947 محمد, عالء جبر 

 10367 محمد, فايز 

 13948 محمد, ماهر عبد القادر

 13951 ,13950 ,13949 محمد, محمد جاسم 

 13952 محمد, محمد سعد

 13953 محمد, مصطفى عبد السميع 

 13954 محمد, وائل صالح 

هللامحمد,عادل عبد   13955 

 12983 محمد، إقبال

 13956 محمد، آمال الصيد أبو عجبيلة 

 13957 محمد، جليل حسن

 7745 محمد، حسن نجار

 13958 محمد، عادل جابر صالح 

 13960 ,13959 محمد، عاطف فضل 

 13961 محمد، عدي عدنان 

 13962 محمد، فاضل بنيان

 13963 محمد، هالة محجوب خضر

 13965 ,13964 محمد،ربيع 

 13966 محمد،عبد اللطيف مطيع عبد القادر

 13967 محمد،عبد المطلب

 13139 ,13138 محمد،فارعة حسن 

 13968 محمد،مصطفى عبد السميع 

 13969 محمد،وائل عبد هللا

 14788 محمدي، زوليخة

 13970 محمدي، حبيبة 

 8811 محمدي، خيرة 

 13971 محمدي، مليكة 

 9682 محمدي، نادية

 13975 ,13974 ,13973 ,13972 محمدي، نصيرة 

 9182 محمدي، نفيسة 



 13977 ,13976 محمود , عصام

 5222 محمود ابراهم

 13985 محمود اسماعيل صيفي 

 5211 محمود آغا بو عياد

 14945 محمود الربيعي 

 13753 محمود حمود 

 13978 محمود خليل، إبراهيم

 10857 ,10856 محمود سالم

 7111 محمود سالم, قصي القاضي...( وآخرون)

 13979 محمود صابر، نجوى 

 7044 محمود عبد العزيز محمود

 12929 ,12199 ,12196 ,6479 محمود علي مكي 

 6579 محمود فارس، عزت

 8122 ,8117 ,8116 ,8114 ,6361 محمود فهمي حجازي 

 8115 محمود فهمي حجازي, السيد يعقوب بكر 

 8118 محمود فهمي حجازي, حسن محمود اسماعيل

 8123 ,8121 ,8120 محمود فهمي حجازي, عمر صابر عبد الجليل 

محمود فهمي حجازي, غريب محمد غريب, حسن محمود  
 اسماعيل

8119 

 10250 محمود قاسم

 6872 محمود محمد الطانجي

 6873 محمود محمد الطناجي

 6874 محمود محمد الطناحي

 5384 ,5348 محمود محمد شاكر 

 13599 محمود محمد مكي 

 13980 محمود مصطفى السليتي، فراس

 7107 محمود مهدي البياتي 

 13981 محمود, إبراهيم سعيد فهيم 

 13983 ,13982 محمود, المثني عبد الفتاح 

 13984 محمود, خديجة السايح

 13985 محمود, طه محمد 

الحليممحمود, عبد   13986 

 13987 محمود, عبد الباسط 

 13778 محمود, عبد الجواد توفيق 

 13991 ,13990 ,13989 ,13988 محمود, عبد الحليم

 13992 محمود, محمد زين بن

 13994 ,13993 محمود, محمد محي الدين أحمد

 13996 ,13995 محمود, مصطفى 

 13997 محمود، إبراهيم خليل

الحسين محمود، بدران عبد   13998 

 13999 محمود، عبير أسعد 



 14000 محمود، محمود شاكر 

 14001 محمود،الفرحاتي السيد

 14002 محمود،حسني 

 14003 محمودي, عبد الرشيد الصادق 

 14651 محمودي، فتيحة 

 14004 محمودي، خيرة 

 14005 محمودي، شمس الهدى

 13344 محمودي، فاطمة الزهراء 

 13505 محمودي، نادية

 14006 محند الطيب، سي الحاج

 14008 ,14007 محي الدين, سامر

 14009 محي الدين، حكيمة

 14010 ,6881 محي الدين، سامر

 14011 محي الدين، فرهاد عزيز 

 14012 محي الدين، نسيبة

 15118 محيدلي، فوزي

 9682 محيزي، فوزية

 8319 محيوت، كاهنة 

 14013 مخباط, فادية

 14016 ,14015 ,14014 مخبر التراث األثري ( جامعة تلمسان )

 14017 مخبر التراث الثقافي و اللغوي و األدبي ( الجنوب الجزائري )

)2مخبر الخطاب الصوفي ( جامعة الجزائر   14018 

 14019 مخبر الدراسات التاريخية و الفلسفية ( جامعة قسنطينة ) 

الحضارية و الفكريةمخبر الدراسات   14020 

 14021 مخبر الدراسات الفلسفية واالكسيولوجية

 14022 مخبر السياحة االقليم والمؤسسات ( جامعة غرداية )

 14023 مخبر الصوتيات العربية الحديثة ( جامعة بليدة ) 

 مخبر اللغة وفن التواصل ( جامعة المدية ) 
14024, 14025, 14026, 14027, 

14028 

 14029 مخبر المثاقفة العربية في األدب و نقده 

 14033 ,14032 ,14031 ,14030 مخبر الممارسات اللغوية ( جامعة تيزي وزو ) 

 مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر

14034, 14035, 14036, 14037, 

14038, 14039, 14040, 14041, 

14042 

 مخبر تحليل الخطاب ( جامعة تيزي وزو )
14043, 14044, 14045, 14046, 

14047, 14048, 14049, 14050 

 14052 ,14051 مخبر تعليمية اللغة و النصوص ( جامعة المدية )

 7911 ,7910 ,5508 ,4600 ,4599 مختار نويوات 

 14053 مختاري، نادية

 14055 ,14054 مختبر الترجمة و المنهجية (جامعة وهران )

الجزائرمختبر الممارسات اللغوية في   14056 

 14057 مختيش، شريفة



 14058 مخدوعة، عبد القادر 

 14059 مخطاري, عقيلة

 14060 مخطاري, نادية

 13424 ,10222 مخلوف بوكروح 

 14061 مخلوف, ماجدة

 14062 مخلوف، خيرة 

 14063 مخلوف، عامر

 13681 مخلوف، هجيرة 

 14064 مخلوفي ، ف.الزهراء 

المحفوظي مخلوفي ميلود   7506 

 14065 مخلوفي, سامية

 14066 مخلوفي, عبد الكريم

 14067 مخلوفي، آمنة

 14068 مخلوفي، سامية

 14069 مداس، أحمد

 14070 مداس، أحمد عمار

 8897 مدان ، أ. حورية 

 9668 مداني ، أ. علي 

 14214 مداني ، أ. محمد

 9137 مداني محمد 

 14071 مداني, رابح

 14072 مداني, نفيسة 

 11819 مداني، أ. محمد

 14229 مداني، عائشة

 مداني، محمد 

8073, 8608, 8805, 9661, 10564, 

10658, 10676, 11277, 11348, 

12513, 14290, 14337, 14466, 

15007 

 14073 مداني، يحي

 14074 مدحت، رؤذان أنور

 14075 مدحت، عبد الحميد

 14076 مدقدم، فريحة 

 14077 مدقن ، هاجر 

 14078 مدكور, علي احمد

 14079 مدلج, عبد الكريم مصطفى 

 14081 ,14080 مدني, محمد 

 14781 ,12990 مدني، محمد 

 10512 ,7828 ,7257 مدور، محمد الطاهر

 14084 ,14083 ,14082 مديرية التكوين ( الجزائر ) 

 14085 مديرية الثقافة

السباعي محمد مر : السباعي ,   5198 

 13627 مرا أحمد عزيز كمال, مصطفى صادق متولي



 5957 درويش الجويدي .مرا

 9179 مرا. أحمد عزت عبد الكريم 

 15120 مرا. أحمد عزيز كمال

 10464 مرا. حلمي أحمد الوكيل

 13765 مرا. زكريا ابراهيم

 9180 مرا. محمد شفيق غربال 

أحمد عزت عبد الكريممرا. محمد شفيق غربال,   9178 

 13247 مرابط ، رابح

 14087 مرابط ، صبرينة 

 14088 مرابط, إكرام

 14089 مرابط, نادية 

 12339 مرابط، خالد

 14090 مرابط، رابح

 14091 مرابية, عبد الغني الهاشمي

 13725 مراجعة احمد ابراهيم الشعراوي 

 10250 مراجعة السيد محمد بدوي

 14970 مراجعة إمام عبد الفتاح إمام

 10943 مراجعة شعبان مكاوي 

 12100 ,12099 مراجعة عبد الصبور شاهين 

 7567 ,7566 مراجعة عبد هللا بن ابراهيم

 6483 مراجعة محمد مهدي عالم

 11538 مراجعة نجاح العطار

 12350 مراح ، الرشيد

 8962 مراح, جميلة

 12351 مراح، الرشيد

 14195 مراح، آمال

 13047 مراحي، عالل 

 14092 مراد, انطوان

 14093 مراد, صالح

 14094 مراد, عبد الفتاح

 7748 ,7681 ,7194 مراد, يحي

 14095 ,5882 ,5264 مراد، يحي

 7758 مراد،يحي

 14096 مرازي, عدالن 

 14097 مرازي، أمينة

 14098 مراشدة, عبد الرحيم 

 14099 مراشدة, علي 

 14100 مراشدة، عبد الرحيم 

 14101 مربوح سيدهم، عماد

 8405 مربوح، ايمان

 12673 مربوحي، سميحة



 14102 مرتاض , عبد المالك

 مرتاض, عبد الجليل 
14103, 14104, 14105, 14106, 

14107, 14108, 14109 

 14111 ,14110 مرتاض, عبد المالك

 مرتاض, عبد الملك
14112, 14113, 14114, 14115, 

14116, 14117, 14118 

 14120 ,14119 مرتاض, محمد 

 14123 ,14122 ,14121 ,6678 مرتاض، عبد الجليل 

 14125 ,14124 مرتاض، عبد المالك

 14127 ,14126 مرتاض، عبد الملك

 14129 ,14128 مرتاض، محمد 

 14132 ,14131 ,14130 مرتاض،عبد الملك

أحمدمرجان, محمد   14133 

 14134 ,10398 مرداوي، عبد الكريم مجاهد 

 14375 مردف، سهام

 12886 مردف، ليلى 

 14135 مرزاق، عبد القادر محمد 

 14136 مرزوق, بثينة علي ابراهيم

 8501 مرزوق, بهية

 14140 ,14139 ,14138 ,14137 مرزوق, حلمي

 14141 مرزوق, حلمي علي

 14142 مرزوق, عماد حسن

 14144 ,14143 مرزوق, وفاء 

 14145 مرزوق، حلمي علي

 6777 مرزوق، فضيلة 

 14146 مرزوق، محمد 

 14147 مرزوق، مصطفى 

 10774 مرزوق، هاجر

 14149 ,14148 مرزوق،سماح عبد الفتاح 

 13187 مرزوقي، جميلة

 8266 مرزوقي، جهيدة 

 14150 مرزوقي، صورية

 4634 مرزوقي، فاطيمة الزهرة 

 14151 مرزيق, هشام يعقوب 

 14152 مرسلي ، فاطمة

 14153 مرسلي, دليلة 

 14154 مرسلي, سهام

 14155 مرسى، أحمد عبد الوارث 

 14157 ,14156 مرسي, نبيل محمد 

 5677 مرسي، حمدي

 14158 مرسي، سيد أحمد محسب 



 14159 مرشد، أحمد

 14160 مرعي ، حسن 

 14161 مرعي بن بكر، عبد القادر 

 14162 مرعي, توفيق أحمد 

 13157 مرقص، إلياس

 14163 مركز البحث األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية

 14167 ,14166 ,14165 ,14164 مركز البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية

 14168 مركز البحث في األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية

التعريب و البرمجةمركز   3217 

 14170 ,14169 مروان أحمد يوسف

 10575 مروان بطش 

 10614 مروش,حميدة 

 14171 مريان، موسى 

 14172 مريبش ، صالح بن عوض

 8399 مريح,سهام 

 14173 مريزق, هشام يعقوب 

 14174 مريزيق هشام يعقوب 

 14176 ,14175 مريزيق, هشام يعقوب 

 14178 ,14177 ,13341 مريزيق،هشام يعقوب 

 14179 مريسي ، حليمة 

 14180 مريسي، حليمة 

 14181 مريم ,قطيع 

 10411 مريم ، سحاري

 14746 مريم ، متريني 

 14182 مريم ،جبر فريحات 

 9830 مريم, بلعزوقي 

 12945 مريم, بوعيشة 

 9740 مزارة، سميرة مخطارية

 14183 مزارة، مسعود 

 8481 مزاري, نسيمة 

 14184 مزاري، أنيسة

 9877 مزاري، بهية

 11118 مزاري، ريمة

 9669 مزاوي، سعدية

 14185 مزبان، علي حسن 

 14186 مزدور, أحسن 

 14187 مزعل، غانم 

 11713 مزهود، حدة

 9985 مزهودي، قدور

 14188 مزوز، دليلة 

 14189 مزوني، سعاد 



 14190 مزيان ، خلود

 14191 مزيان، شهرزاد

 14192 مزيان، يمينة

 13679 مزياني، مريم

 14194 ,14193 مزيد, يونس إبراهيم احمد

 14195 مزيود, صليحة

 9910 مزيود، سليمة 

 14196 مساعدة،وليد

 14197 مسالمي، أمال

 14198 مساني، سهيلة 

 14199 مسباعي, محمد 

 14200 مسبل, جمال الدين

 14203 ,14202 ,14201 مستغانمي, أحالم

 13322 مستوري، فوزية

 14204 مستوي، رزيقة 

 14205 مسدورة ، حفيظة 

 12998 مسدورة، اسمهان 

 14206 مسدورة، حدة

 14207 مسراتي، مصطفى 

 14210 ,14209 ,14208 مسعد, محيى محمد 

 14211 مسعود, ميخائيل 

 7961 مسعود، حميد

 14212 مسعودة, فراجي

 14214 ,14213 مسعودي ، مريم 

 14215 مسعودي فاطمة، الزهراء

 10647 مسعودي, حبيبة الطاهر

 14216 مسعودي, فضيلة

 14217 مسعودي, نصيرة 

 9144 مسعودي، لويزة 

 14218 مسعودي، أسماء 

 11779 مسعودي، جميلة 

 13511 مسعودي، ساعد

 14716 مسعودي، سامية 

 13365 مسعودي، فاطمة الزهراء

 14219 مسعودي، فضيلة

 14220 مسعودي، كريمة

 15084 مسعودي، مريم 

 14221 مسعي، نهاد 

 14222 مسلم، رشيدة

 14223 مسوس، نبيلة

 8286 مش، ربيعة



 14224 مش، سعد 

 14225 مش، نعيمة 

 14226 مشارة، إبراهيم

 14227 مشتاق, حازم طالب 

 14228 مشتاوي، فاطمة 

 14229 مشتة, سعدية 

الزهراء مشروقي، فاطمة   14230 

 14233 ,14232 ,14231 مشري، يمينة

 14234 مشعشع، محمد

 14235 مشنتل, عبد الرحمن علي 

 10439 مشيد, أمينة

 14238 مصاروه، نادر

 14239 مصايف، محمد 

 14240 مصباح ، عامر

 14241 مصباح, سعاد 

 14242 مصباح, عامر 

 14243 مصباح، عامر

 14244 مصباح، فريدة 

 14245 مصباح، منيرة 

 14246 مصدق، عقيلة 

 10426 مصراتي، مصطفى

 14575 مصري, سناء

 14247 مصطفاوي, أسماء 

 14248 مصطفاوي، إيمان

 8479 مصطفاوي، هجيرة 

 14250 ,14249 مصطفوي، محمد 

 14251 مصطفى ، علي سامي

 14252 مصطفى ، محمد محمد ابراهيم

محمد شورىمصطفى السيد زيد, أحمد   5642 

 14253 مصطفى السيد، عبد الحميد

 5306 ,5305 مصطفى امين

 5308 ,5307 ,5304 ,5303 مصطفى أمـين

 14255 ,14254 مصطفى أمين

 14391 مصطفى بن الحاج بكير حمودة 

 5224 مصطفى حسنين عبد الهادي

 6364 مصطفى خليل، حمدي عبد الفتاح

 14256 ,12971 مصطفى صابر

 مصطفى عبد القادر عطا 

5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 

5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 

5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 

5922 

 4867 مصطفى عناني 



 9642 مصطفى غنيم 

 7258 مصطفى فاسي

 13000 مصطفى كامل خليفة 

 5266 ,4600 ,4599 مصطفى مرزوقي

 9887 ,4454 مصطفى, عبد الرؤوف زهدي 

 14257 مصطفى, عبد هللا علي

 14258 مصطفى, محمد 

 14260 ,14259 مصطفى, مصطفى عبد الشافي 

 14261 مصطفى، سعدية أحمد

 12134 مصطفى، شاوشي

 14263 ,14262 مصطفى، عمر

 4272 مصطفى، كمال 

 14264 مصطفى،عبد الرؤوف زهدي 

 14265 مصطفى،فهمي 

 14266 مصطفى،نوال النمر

 14268 ,14267 ,13731 مصلوح, سعد

 مصلوح, سعد عبد العزيز
12933, 13342, 14269, 14270, 

14271, 14272, 14273, 14274 

 14275 مطر, الياس

 5815 مطر, إلياس

 14276 مطر، أحمد

 14277 مطر، فؤاد

 14280 ,14279 ,14278 مطران, خليل 

 14281 مطرجي, محمود 

 14282 مطرجي، محمود 

 14283 مطلك، حيدر الزم

 مطلوب, أحمد 
14284, 14285, 14286, 14287, 

14288 

 14289 مطلوب، أحمد 

 14290 مطمورة، خيرة 

 14291 مطيع، عبد اللطيف

 11225 مظفري، فتيحة 

 5049 مظهر اللحام

 14292 مظهر, اسماعيل 

 14293 معاذ, مها محمد فوزي 

 معاش, أحمد الطيب 
14294, 14295, 14296, 14297, 

14298 

 14300 ,14299 معاش، أحمد الطيب 

 14301 معاشو، عائشة

 14302 معاشي، جميلة 

 13037 معاصمي، حفيظة 

 13037 معاصمي، فتيحة 



 14304 معالى, محسن محمد قطب 

 14305 معالي، محسن محمد قطب 

 14306 معاليقي, منذر

 14307 معاليم،صالح 

 14308 معتصم, محمد 

 14309 معتوق, أحمد محمد 

 14310 معتوق، جمال

 14334 معدادي، إيمان

 14335 معدادي، سميرة 

 14336 معروف, بشار عواد

 14337 معروف، إيمان 

 14338 معروف، بشار عواد

 14339 معروف، نايف 

 14340 معروف، نورة 

 14341 معزوز, يامنة

 11416 معطار، إلهام

 10591 معطوب ، خيرة 

 14342 معطي، علي

 14343 معقافي، رتيبة

 14346 ,14345 ,14344 معلوف, أمين 

 13213 معلوم، فاطمة

 14347 معماش، ناصر

 14348 معمري, مليكة

 14349 معمري، كريمة

 14350 معمور، حضرية 

 14351 معن, مشتاق عباس 

 14352 معن، مشتاق عباس 

سعيدة ) معهد اآلداب و اللغات ( جامعة   14353, 14354, 14355 

 14356 معهد العلوم اللسانية و الصوتية ( جامعة الجزائر )

 14358 ,14357 معهد العلوم اللسانية والصوتية ( جامعة الجزائر )

 14361 ,14360 ,14359 معهد اللغة العربية و آدابها ( جامعة الجزائر ) 

 4900 ,4897 معهد المرزوقي, محمد العروسي المطوى

 14362 معهد يونس امره 

 14363 معوشي, حورية 

 14364 معوشي، كريمة

 14363 معوشي، مليكة

 14365 معوض, محمد عبد الغني

 14366 معوض، سليمان 

 14367 معيرش، موسى 

 14369 ,14368 معيرش،موسى 

 14370 معيزة, فاطمة الزهراء 



 14059 معيزية، مريم

 14371 معيكل، أسماء أحمد

 14372 معيوف، ذهبية

 14373 معيوف، رزيقة

 14374 معيوف، نوال

 14375 مغاسل، سمية 

 14376 مغالسة, محمود حسني 

 14377 مغالسة، محمود حسني 

 13175 مغدور، صالح 

 14378 مغراني، هاجر

 15104 مغراوي، خديجة

 14379 مغراوي، فتيحة

 10199 مغيث, أنور 

الحميد مغيش, عبد   14380 

 14381 مفتاح , حنان

 14384 ,14383 ,14382 مفتاح, محمد 

 14385 مفتاح، إبراهيم محمد عبد هللا مفتاح

 14386 مفتاح، محمد عبد العزيز 

 14387 مفتاح،بشير 

 14388 مفتاح،محمد 

 14389 مفتي، بشير 

 14215 مفتي، نوال 

 14390 مفدي, زكرياء 

 14391 مفدي، زكرياء 

 14393 ,14392 مفرح، سعدية 

 14396 ,14395 ,14394 مفالح، محمد

 14397 مفلح،محمد خليفة

 6818 مفيد قميحة 

 5905 مفيد قميحه, محمد أمين الضناوي

 5904 ,4787 مفيد محمد قميحة

 14398 مقابلة، عمر عبد هللا يوسف 

 14399 مقابلة،جمال

 14400 مقاتلي, امال

 15157 مقاتلي, خديجة

 9985 مقاتلي، عبد القادر 

 مقبول، إدريس 
14401, 14402, 14403, 14404, 

14405 

 13033 مقداد, شروق

 14406 مقداد، حبيبة

 14407 مقدادي، زياد محمود

 14408 مقداش، سفيان



 4668 مقدسي, أنطوان

 9523 مقدور، زهية

 14409 مقران ، أسماء

 14410 مقران, يوسف

أسماءمقران،   10925 

 14087 مقطوف، أمال 

 12989 مقطوف، حفيظة

 13257 مقطيف، سميرة 

 10452 مقالتي، خديجة 

 14411 مقالتي، عبد هللا 

 14412 مكاتي، عتيقة

 14413 مكاريا، أبو طه عبد القادر

 13658 ,9889 مكاكي ، أ. محمد 

 8889 ,8286 مكاكي، محمد

 15069 مكاوي ,عائشة

ليلىمكاوي,   14414 

 14416 ,14415 مكتب الدراسات والبحوث

 14417 مكتبة اآلداب

 مكرم, عبد العال سالم 
6497, 6498, 6499, 14418, 14419, 

14420, 14421 

 14422 مكرم، عبد العال سالم 

 7265 ,7263 ,7262 مكرم، عبد العال سالم مكرم

 14423 مكري, إيمان 

 14424 مكسي،محمد 

سمير مكي ، أ.   8564 

 مكي ، أ. محمد 
9694, 10221, 11321, 14087, 

14535, 15176 

 11222 مكي ، محمد 

 14427 ,14426 ,14425 ,12928 مكي, الطاهر أحمد

 14428 مكي, بلقاسم 

 مكي، محمد 

8077, 8135, 8502, 8773, 8886, 

9466, 9545, 9820, 10273, 10778, 

11421, 11486, 11692, 12375, 

12909, 13020, 13376 

 14429 مكي، نصيرة 

 14430 مكيد، سعيدة 

 9787 مكيوي ، سعيدة 

 8777 مكيوي, لمياء 

 14431 مكيوي، أمال 

 14432 مالح، الهواري

 14923 ,14922 ,14921 مالحي علي 

 14433 مالحي, علي 



 14435 ,14434 ,14183 مالحي، علي 

 11643 مالس، مختار 

 14920 مالمحي علي

 14436 ملحم ، سامي محمد 

 14438 ,14437 ملحم, ابراهيم احمد

 14439 ملحم, إبراهيم أحمد

 14440 ملحم, ابراهيم محمد

 14441 ملحم, احمد سالم 

 14444 ,14443 ,14442 ملحم, أحمد سالم 

 14446 ,14445 ملحم, سامي محمد 

 14447 ملحم، إبراهيم أحمد

 14448 ملحم، سامي محمد 

 14449 ملعبي، جميلة 

 14450 ملعبي، نصيرة 

 14170 ,14169 ملك عبد الواحد الحيالي 

 14451 ملكار،عائشة

 14452 ملكاوي, ثابت 

 14453 ملوج, نادية 

 8090 ملوك ، صورية

 14454 ملوك، سارة

 14455 ملوكي، حياة 

 14456 ملول، إيمان

 14458 ,14457 ملياني، حسن

 14459 ,12514 ملياني، محمد أمين

 11899 ملياني،هاجر

 9173 مليتي، باية 

 10160 مليحي, لمياء 

 14460 مليكاوي، زهية 

 14461 مليكة ، بن عمار

 14462 مليكشي، فايزة 

 14463 ممي، خديجة

 6935 ممي، آمال

 14464 ممي، بسمة 

 14464 ممي، سارة 

 14466 منا هللا، زهرة 

فتيحة مناد,   14467 

 8554 مناد، قويدر

 14468 منادلي, حمزة 

 8776 منادلي، حمزة

 14469 مناصري, علي 

 10617 مناصري، آسيا



 14470 مناصري، حيزية

 14471 مناصري، زهرة

 14472 مناصري، منيرة 

 14473 مناع, هاشم صالح

 14474 مناع،هيثم 

 14475 مناف، عالء هاشم

 14961 منال قابيل 

 14476 منداس، أحمد

 14479 ,14478 ,14477 مندور, محمد 

 13108 مندور، محمد 

 14480 منديلي, محمد 

 14481 منسى, عبد العليم السيد

 14482 منسى، محمد 

 14483 منسى، محمود

 14484 منسي, محمود عبد الحليم

 14485 منشورات المجلس األعلى للغة العربية 

األعلى للغة العربية منشورات المجلس   14486, 14487 

2018منشورات المجلس  14488 

 14489 منشورات مجلس األمة

 14493 ,14492 ,14491 ,14490 منشورات وزارة الشؤون الدينية

 14494 منصر, نبيل

 8071 منصور خوجة, سماح 

 14495 منصور خوجة، حمزة 

 11966 منصور فهمي 

 14496 منصور, آمال

 12302 منصور, أميرة 

 14497 منصور, زغواني

 14498 منصور, عوض

 14499 منصور, محمد مصطفى

 12077 منصور,عبد الوهاب منصور 

 14500 منصور، آمال

 14501 منصور، حسن عبد الرازق 

 14503 ,14502 منصور، حمدي محمود 

 9125 منصور، ليندا

 14504 منصور،السيد كامل الشربيني 

 5254 منصور،عبد المجيد سيد أحمد

 9738 منصور،محمد ابراهيم 

 14505 منصور،محمد إبراهيم 

 15130 ,14198 ,13308 منصوري ، أ. علي 

 13270 ,10787 ,8140 منصوري ، د. علي 

 14506 منصوري, مروة 



 12874 منصوري، أمينة 

 15176 منصوري، عيشة

 11686 منصوري، نصيرة 

فايزة منصورين،   14507 

 14508 منطاش، لطيفة

 14511 ,14510 ,14509 منظمة اليونسكو 

 14512 منور, احمد 

 14514 ,14513 منور، أحمد 

 12773 منير سلطان 

 14515 منير, رامي 

 4707 منيرة ,ابراهيمي 

 14516 منيرة، خياط 

 14518 ,14517 منيرحجاب،محمد 

 منيف, عبد الرحمن
14519, 14520, 14521, 14522, 

14523 

 14524 منيفي، كريمة 

 14525 مها،خير بك ناصر

 12303 مهابي, حمزة 

 14526 مهادي, منير

 14527 مهداد، كلثوم

 14372 مهدادي، نزيهة

 14528 مهداوي ، حياة 

 14529 مهداوي، عبد القادر 

 14531 ,14530 مهداوي، محمد 

 6357 ,6353 مهدلي، أحمد حسن 

 14532 مهدواي,حياة 

 مهدي المخزومي, ابراهيم السامرائي
7049, 7057, 7058, 7059, 7060, 

7061, 7062, 7063 

 14533 مهدي يوسف، عقل

 14534 مهدي يوسف، عقيل 

 14535 مهدي، حسن

 14536 مهدي، حنان

 14537 مهدي، سميحة 

 8952 مهدي، عبد الرزاق 

 15237 مهدي، فتيحة

حسنمهدي، محمد   14538 

 14539 مهره، مريم

 14540 مهري، محمد 

 14959 مهلول، خيرة 

 14541 مهلول، سارة

 7399 مهنانة، إسماعيل



 14542 مهنانة،إسماعيل

 14544 ,14543 مهيدات، نهال

 14545 مهيدات،عبد الحكيم علي

 14546 مهيس ، الزهرة 

 8674 موازوي، فوزي

 14547 موازية، نادية

 14549 ,14548 موافى، عثمان

 14550 موافى،عثمان

 موافي, عثمان

14551, 14552, 14553, 14554, 

14555, 14556, 14557, 14558, 

14559 

 14560 موافي, عثمان سليمان

 14561 موالدي, اميرة

 14562 موالدي، نعيمة 

 12402 موالك، لبنى

 14563 موايزية، أحالم

 14564 موباسان, غي

 14566 ,14565 مودود، العلجة 

 14567 مورافيا، ألبرتو 

 14627 موريس شربل 

 14568 .موريه, س

 14091 موزاوي, محمد 

 14569 موزاوي, مريم 

 14570 موزاوي، شافية

 14571 موزاوي، نادية

 8453 موزاوي، نصيرة 

 10430 موزغريت، حورية 

 14572 موزغريد، سفيان

 14573 موس، أسامة

 14574 موساوي ، أحمد

 14575 موساوي, زهير 

 10412 موساوي، أحمد

 14577 ,14576 موساوي، حسيبة 

 14578 موساوي، حفيظة 

 14429 موساوي، حنان 

 15168 موساوي، رشيدة 

 14579 موساوي، فتيحة 

 14580 موساوي، وردية

 14581 مؤسسة األهرام

 10439 موسلي, وردة

 14582 موسلي، أمينة 



 14583 موسلي، حورية

 8803 موسلي، عقيلة

 14584 موسنيه, روالن

 14585 موسنييه, روالن 

 14586 موسوس، منيرة 

 14591 موسوني, محمد 

 14592 موسوني,سهيلة

 14593 موسوني، سهام

 14650 موسوني، فاطمة 

 14594 موسى , حسين حسن

 14595 موسى ، جالل محمد عبد الحميد

عبد العزيزموسى ، رشاد   14596 

 5270 ,5269 موسى اسماعيل

 8455 موسى كبير, رتيبة

 8825 موسى لقبال, عبد الحميد حاجيات......(وآخرون)

 14597 فايزة  ,موسى

 6580 موسى, حسين يوسف 

 14599 ,14598 موسى, رشاد علي عبد العزيز 

 14600 .موسى, سانت ل.ب

 14601 موسى, عز الدين عمر 

محجوب موسى,   14602, 14603 

 13097 موسى, محمد يوسف 

 14765 موسى, نهاد 

 14604 موسى، علي حسن 

 14605 موسى، فاروق عبد الفتاح 

 12723 موسى، نهاد 

 14606 موسى،موسى نجيب 

 5296 ,5295 موفق شهاب الدين

 14607 موفقي، أحمد

 14608 موفقي، السعيد

 14610 موقو، عفاف

محمدمول الواد,   14611 

 14612 موالب, فايزة 

 موالي ، أ. متقدم
8023, 9263, 9740, 9749, 10976, 

12499, 13801, 14539 

 14613 موالي احمد, محمد سالم فظلي

 13928 موالي بشري, نورة 

 7225 موالي، التهامي 

 14614 مولوج, عثمان 

 14615 مولوج، فريدة 

 14616 مولوج، محمد أمين



مسعودة مولوج،   12308 

 10126 مولوج، نسيمة 

 9720 مولوج، وسام 

 14617 مولود, مريم 

 14618 مولودي، نعيمة

 14619 مولينيه, جورج

 14620 موليير 

 14621 موم, سومرست 

 14622 مومن, أحمد

 14623 مؤمن, أكرم

 14624 مومن، بركاهم 

 9413 مون, ماريان

 14625 مونان جورج 

 14626 مونان, جورج 

 14627 مونتبان، كزافيه دو

 14628 مونتسكيو 

 14630 ,14629 مؤنس, حسين

 14631 مؤنس، كاظم

 14632 مونسي, حبيب 

 14635 ,14634 ,14633 مونسي، حبيب 

 8819 مونسي، فتيحة 

 14636 مويسي, حفيظة

 14637 مويسي، بومدين 

 13416 مويسي، جمال 

 14638 مويسي، جميلة

عصاممياس,   14639 

 14641 ,14640 ميتشل, مارغريت 

 14642 ميح, فتيحة

 14643 ميح، فتيحة

 14644 ميدان, أيمن محمد 

 14645 ميدان, أيمن محمد علي

 14646 ميداوي، خولة

 14647 ميدني، ابن حويلي األخضر

 9449 ميدون ، وهيبة 

 15251 مير، صبيحة 

 14648 ميراندا، لويس دي

 14649 ميرسييه, أرنست 

 13262 ميرود، سعاد 

 14650 ميرود، فريدة 

 14651 ميري، نجاة 

 14652 ميساوي, فاطمة الزهراء



 14653 ميساوي، ليلى

 14654 ميسوم، كلثوم

 9420 ميسون, إيان

 14655 ميشيل, ماكار 

 11532 ,8333 ميقاتلي، لبنى 

 14656 مياللي، جان بيار 

 9372 ,9371 ميلة، طاهر

 14657 ميلوني. جولي س 

 12970 ميمن، حفيظة

 14658 ميموني, حسيبة

 14659 ميموني، رشيد 

 10743 ميمي ، الزهراء

 14660 مينوا, جورج 

 14661 مينوكال، ماريا روزا 

 14662 ميهوب, سيد عبد الستار 

 14663 ميهوبي، صبيحة 

 14463 ميهوبي، عائشة

 14665 ,14664 ميهوبي، عز الدين 

 14666 ميهوبي، هاجر

 14667 ن خاوة, محمد أمين 

 14668 ناتوت, هالل 

 14669 ناث منصور، رمضان

 4361 ناجي إبراهيم سويد 

 14670 ناجي, هالل

 12190 ناجي، جمال

 14671 ناجي، حسن

 14004 ناجي، شنوف 

 14672 ناجي، عبد الجبار 

 8626 ناجي، هالل

بواللةنادية,   6143 

 14673 نادية, قويتة

 14674 ناشف، أحمد

 10361 ناصر الدين األسد 

 6591 ناصر حالوي

 10523 ناصر رشيد حمالوي

 14677 ,14676 ,14675 ناصر، محمد

 14678 ناصر، محمد صالح 

 14679 ناصر،عمارة

 14680 ناصري, سميحة

 12693 ناصري، حنان

 14682 ,14681 ناصف, حفنى



 14684 ,14683 ناصف, عايد طه 

 14685 ناصيف، أحمد

 14686 ناصيف، جرجس

 14687 ناصيف، وليد

 14688 ناظاميان, رضا

 15145 ,14691 ,14690 ,14689 ناظم, حسن

 13530 ناظم, عبد الجليل 

 14692 ناظم، حسن

 5560 ناظم، عبد الجليل 

 14693 ناعسة, مروان مصطفى

 14694 ناعوت, فاطمة

 12213 ,12212 نافز علي المصري.....(واخرون 

 14695 نافع، عبد الفتاح

 13614 نانسي باتريسيا أوبراين

 ناهلية ، مسعود 
8786, 10272, 11308, 12993, 

15091 

 8932 ناهلية مسعود 

 ناهلية، مسعود 
4629, 6775, 8094, 8169, 8187, 

8581, 9787, 9819, 10057, 10514, 

10686, 11069, 11684, 14068 

 10261 ناهليه ، مسعود 

 12156 ناهيلة ، أ. مسعود

 14713 ,12992 ,4231 ناهيلة ، د. مسعود 

 8133 ناوي ، سمية 

 14696 نايب, وفاء 

 9410 نايجل لق, تولبت جي تيلر 

 14697 نايفة قطامي 

 14699 ,14698 نايل, أحمد جمعة أحمد

 13836 نايل، حسام

الرحمان نايلي، عبد   4234 

 14700 نبهان, يحي محمد 

 14701 نبهان, يحيى إسماعيل

 14702 نبهان، يحيى محمد 

 14704 ,14703 ,9602 نبوي, عبد العزيز 

 14705 نبيح 

 8563 نبيح، فاطمة 

 12057 نبيل حسنين

 14706 نبيلة ,عقبي 

 14707 نبيلة ، عياد

 11085 نبيلة زويش 

 14708 نبيلة, زكري

 8346 نبيلة, سعيدي 



 14710 ,14709 نجا, أشرف محمود 

 14711 نجاة, بودغاغن

 14712 نجاة، مداني 

 14713 نجاح ، بن سعسع 

 14714 نجار، إسكندر

 14715 نجار، منال"محمد هشام" سعيد 

 14716 نجاري، سمية

 13357 نجاوي، حنان

 5770 نجالء محمد عمران 

 14717 نجم, خريستو 

محمد يوسف نجم,   14718, 14719, 14720 

 14721 نجم، سهيل 

 14722 نجمي، حسن

 14723 نجوم, خديجة

 14724 نجيب محمود، زكي 

 14725 نجيب، محمد 

 9679 نجية, شنوفي 

 12947 نجية، خالدي 

 14726 نحلة, أحمد 

 نحلة, محمود أحمد
5765, 14727, 14728, 14729, 

14730, 14731, 14732 

 13683 نحنوح، أمينة 

 14733 نخبة من أساتذة الجامعات في العالم العربي 

 14641 ,13458 ,13171 ,10431 نخبة من األدباء 

 8276 نخبة من األساتذة 

 14734 نخبة من المتخصصين

 14736 ,14735 نخلة, محمود أحمد

 14737 ندا, طه

 15124 ندى حسون

 14739 نذير ،العظمة

 14740 نذير، حسين

 12270 نرجس حمدي

 14741 نزال،شكري حامد

 7191 نزهة بنت عبد الرحمن الكتاني

 14742 نزواني، سمية 

 14743 نزيه أبو نضال

 10410 نسرين, بن شعيب 

 4616 نسرين, زاوي

 14869 نسرين,عالوي

 14744 نسمية, قدور

 14962 نسيب وهيبة الخازن



 14745 نسيب، يوسف 

 13419 نسيمة 

 14746 نسيمة ، العرجوم

 14747 نسيمة, شيخي 

 11130 نشاد ، حكيم 

 14467 نشاد، غنية

 14749 نشاد، فضيلة 

 14750 نشادي ، فتيحة

 14751 نشادي، فتيحة

 6932 نشاشدة، عبد السالم 

 14755 ,14754 ,14753 ,14752 نصار, حسين

 14756 نصار, محمود 

 13153 ,10257 ,10256 ,8128 ,4777 نصار، سمير عزت

 14757 نصار،حنان محمد عبد الحليم 

 14759 ,14758 نصر الحتي، حنا

 14760 نصر هللا, ابراهيم

 14762 ,14761 نصر هللا, هاني

 13177 نصر هللا,حبيب نصر هللا 

 14763 نصر هللا، إبراهيم

 14764 نصر هللا،عمر عبد الرحيم 

 14765 نصرت، عبد الرحمن 

 14766 نصير، ياسين 

 14767 نصيرات, صالح 

 11036 نصيرة ، زعتر

 12833 نصيرة حمدادو

 14770 ,14769 ,14768 نطور، مصطفى 

 14772 نعار، فوزية

 14773 نعجة,سهى فتحي 

 9315 نعمان محمد أمين طه

 14774 نعمان, الهام

 14775 نعمان, بوقرة 

 14776 نعمان، عزيز

 12959 ,9832 ,9101 ,8022 نعماني، حفصة

 8385 نعمي ، محمد 

 14777 نعيجة، قيصر

 14778 نعيسة، جهاد عطا

 15097 نعيمان, عثمان

 14214 نعيمة

 14779 نعيمة ,عايس

 14780 نعيمة ، بن سعدية

 14781 نعيمة ، بن لخضر 



 7867 نعيمة ، دهماص

 14782 نعيمة, طهراوي

 14783 نعيمة, ميخائيل

 14784 نعيمة,وكال

 14785 نعيمة، ميخائيل

 14787 ,14786 نعيمي, خديجة

 15076 نعيمي، رزيقة

 14541 *نغموش، حميدة

 13550 نغموش، مليكة 

 14788 نغوش، مليكة 

 14789 نفيسة ، فرحات

 14790 نفيسة، بوزياني 

 6852 نقاش، كريمة

 13043 نقناق، إسماعيل 

 12739 ,5847 نقوش 

 12915 نقوش, يسمينة

 10645 نكاع، الزهراء

 14793 ,14792 ,14791 نكاف، عيسى

 14794 نلسون, روس

 14795 نمار, خيرة 

 14796 نمر موسى، إبراهيم 

 14797 نمر موسى، عبد المعطي 

 14798 نهاد الموسى

 5292 ,5291 ,5290 نهاد نور الدين جرد

 نهر, هادي
14799, 14800, 14801, 14802, 

14803, 14804, 14805, 14806, 

14807 

 نهر، هادي
14808, 14809, 14810, 14811, 

14812, 14813 

 14814 نهر،هادي

 9907 نهلة بيضون

 7695 نهوند القادري

 7695 نهى بيومي 

 14815 نهى شعبان, شيماء 

 14816 نوار، رشيد

 14817 نوار،صفية

 10750 نواري، الهام 

طارقنواري،   14818 

 9094 نواري، عماد

 14819 نواري، نصيرة

 نواصر، نادية
14820, 14821, 14822, 14823, 

14824 



 14825 نواصرة, جمال محمد 

 14826 نواصرة، راضي 

 14827 نوافلة، علي حسن عبد هللا 

 7738 نوال, لخلف 

 14828 نوال، بوديسة

 14829 نوال، تواتي

إبراهيمنوال، مصطفى   14830 

 14831 نوالي، محمد

 8515 نواورية، أمال

 14832 نوايسة،فاطمة عبد الرحيم 

 14833 نوثومب, اميلي

 7098 نور الحق الرحماني

 10174 ,7617 ,7616 نور الدين حاطوم

 8146 نور الدين خندودي

 14834 نور الدين, عصام 

 14835 نور الدين، الزين 

محمدنور الدين، حسن   14836 

 14837 نور الدين، ياسمين

 14838 نور الدين،صدوق 

 14839 نور الدين،عصام 

 10600 نورالدين جاطوم

 10579 نورالدين حاطوم

 15092 نورالدين, عمارة

 10226 نورالدين,امنة

 14840 نورة صحراوي

 14841 نورة, خضراوي

 11220 نورة, قنفود 

 14842 نورة,معمري 

رشيدة، قبالج خديجة نورين   14843 

 13396 نورين فؤاد ، أ. بن أحمد 

 11075 ,9786 نورين فؤاد ، د. بن أحمد 

 14844 نورين, سميرة 

 14845 نوفان, بيير 

 14846 نوفل, حسن

 4522 نوفل, محمد بكر 

 14847 نوفل, يوسف 

 14849 ,14848 نوفل, يوسف حسن

 12544 نوفل، محمد بكر 

 14851 ,14850 نوفل،خالد محمود

 14852 نوفل،محمد بكر 

 14853 نوفيكوف، يو 



 14854 نوماري ، خديجة

 14855 نوي، الحادة

 14857 ,14856 نويبات، محمد 

 9298 نوية، عثمان

 14858 نويوات ، مختار 

 14859 نويوات األحمدي، مختار 

 14860 نويوات, مختار 

 14861 نويوات, موسى األحمدي 

 14862 ني عامر, عاصم محمد امين

 14863 ,14620 نيفين التكريتي 

 12887 نيفين تكريتي

 14864 نيكوالس سباركس 

 14865 نيومارك, بيتر 

 14866 هاجر, بن خثير 

 14867 هاجر, سلماوي

 14868 هاجر, سنوساوي 

 14869 هاجر, ناصري

 14870 هاد، حياة

 9036 هادي نهر

حسين علي هارف,   14871 

 هارون, عبد السالم 
14872, 14873, 14874, 14875, 

14876 

 هارون, عبد السالم محمد 

4255, 4304, 4305, 4306, 4307, 

4826, 5107, 5108, 5109, 5110, 

5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 

5116, 5117, 5118, 5119, 8470, 

8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 

12676, 14877, 14878 

 14879 هارون، علي 

 14880 هاريس, روي

 14749 ,12939 ,11733 ,11216 هاشمي ، أ. محمد

 14881 هاشمي، حنان

 14882 هاشمي، سعدية

 11855 هاشمي، عائشة

 14883 هاشي، سعاد

 14884 هالة، موريس

 14885 هامل, زهير

 14886 هاملتون، جيمس 

 14887 هاندي, وليم جي

سمية هانو،   14888 

 14889 هاني , بطول 

 14890 هاني الخير



 14892 ,14891 هاوزر, أرنولد

 14893 هاي, بيتر 

 14894 هاينه من, فولفجانج

 14895 هبابلة, أمينة

 14896 هباشي, لطيفة

 14897 هبة عبيد

 13276 هبزة، كلثوم 

 14898 .هت، بول ك

 10946 هجرسي, أسامة 

 14899 هجرسي، حفيظة

 14900 هجرسي، مريم

 14901 هجمان, روي سي

 12944 هجيرة, باي 

 14902 هجيرة, بوسكين 

 11216 هجيرة, حامي 

 14903 هجيرة, دغيش

 14904 هجيرة، بوسكين 

 14905 هجيرة، تمار 

 14906 هدارة, محمد مصطفى

 8223 هدى صميدة

 6089 هدى محمود قراعة 

 12943 هدى, توهامي

ميلوديهدى,   7881 

 14907 هدى,شبان

 14908 هديب, موسى حسن 

 14909 هربال, نبيلة

 14910 هركوس، حدة 

 14911 هروالة, فاطمة 

 14913 ,14912 ,7181 هريدي, أحمد عبد المجيد 

 4320 ,4319 ,4318 ,4317 ,4316 هريدي, أحمد عبد المنعم

 14914 هريرى, أحمد عبد المجيد

 14915 هريش، سمية 

 14916 هريش، مروى 

 10475 هريش، معزوزة 

 14917 هشام, حسان 

 14747 هشام, خالدي 

 14918 هصيص, علي 

 14919 هفنر, أوغست 

 7734 هالل بن ناجي

 7944 هالل محمد الجهاد

 14924 هالل, أحمد هنداوي 



 14925 هالل, عبد الغفار حامد 

 14926 هالل, ماهر مهدي

غنيمي هالل, محمد   14927, 14928, 14929 

 14930 هالل,عبد الغفار حامد 

 14931 *هالل، أحمد الحسينى

 14932 هالل، عبد الغفار 

 14934 ,14933 هالل، عبد الغفار حامد 

 14935 هالل، عمار 

 9365 هالالت, دالل 

 14936 هاللي, محمد محمد طه

 14937 هاليلي، حنيفي 

 14939 ,14938 هلبش, جرهارد

 14942 ,14941 ,14940 هلسا, غالب 

 14943 هلسا، غالب 

 14944 همشري،عمر أحمد

 14945 همفري, روبرت 

 14947 ,14946 همنغواي, ارنست 

 14950 ,14949 ,14948 همنغواي, أرنست 

 14951 همنغواي، إرنست 

 8372 هنداوي ، عبد الحميد

 هنداوي, عبد الحميد

7053, 7054, 7055, 7056, 7275, 

7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 

14952 

 14954 ,14953 هنداوي, عبد الحميد أحمد 

 هنداوي, عبد الحميد أحمد يوسف
4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 

4247, 4248, 4249 

 4982 ,4981 هنداوي، حسن 

 5600 هنداوي، عبد الحميد

 14955 هنداوي، هالل أحمد 

أسماعيل، حسن سالم هندي   14956 

 13064 هنري مالون، ديفيد

 14957 هنكل, إميل 

 14958 هني، فهيمة 

 14959 هواري, حياة

 10461 هواري، سميرة 

 14960 هواري، نعيمة 

 10047 هوارية، فلة 

 14961 هوبسون, حون ام

 14962 هورسن, جوزيف

 14963 هورن، لباول

 14964 هوغو، فيكتور 

 14965 هومر 



 4199 هويدي, صالح 

 14966 هياجنة, محمود سليم 

 14967 هياجنة، محمود سليم محمد

 14969 ,14968 هياجنة،محمود سليم محمد

 6391 هيام، عبد الحميد

 14970 هيث, دنكان 

 14893 هيثم علي حجازي 

 14971 هيشور، محمد 

 14973 ,14972 هيصام، سارة

 11538 هيفاء هاشم 

محمد حسينهيكل,   
14974, 14975, 14976, 14977, 

14978 

 14979 هيكل، محمد حسين 

 14980 هيلتون, مارغري

 14982 ,14981 هيمة, عبد الحميد

 14983 هيمة, مريم 

 14985 ,14984 هيمة، عبد الحميد

 14986 .هينكل, روجر ب

 14988 ,14987 .هيوبارد, جون ر

اإلعالمهيئة الفجيرة للثقافة و   14989 

 14990 هيئة تدريس اللغة العربية

 12161 و جيهة ثابت العاني 

 14991 وابل, رزيقة

 14992 وابل، حليمة

 14993 وات،وليام مونتغومري

 14994 واتيكي، كميلة

 14998 ,14997 ,14996 ,14995 وادي, طه 

 14999 وارد, محمد أمين

 8606 وارد، باهي الدين 

األعرج واسيني   9827 

 15001 ,15000 واصل، عصام حفظ هللا

 10354 واضح الصمد 

 15002 وافي ، علي عبد الواحد 

 15004 ,15003 وافي, علي عبد الواحد 

 15007 واكد، رميساء 

 15008 واكيم, ا

 15009 والى, محمد

 15118 وايلي، آثر

 15010 وثيق معطار، محمد

 15011 وجدي, محمد فريد

 15261 وجواج، الزبير



 6836 وجواج، حافظ

 10394 وجواج، هاجر

 11730 وحتي، رشيد

 5240 ,5239 ,5238 ,5237 وداد القاضي 

 8936 ودوع، خديجة

 15012 ودوع، محمد 

 9884 وديع, مريم 

 15013 ورتبات، وليم طمسن

 10875 وردة, بوشالي

 15014 وريث، محمد أحمد

الثقافة ( الجزائر )وزارة االعالم و   15015 

 15016 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 وزارة الثقافة 
15017, 15018, 15019, 15020, 

15021, 15022, 15023 

 15025 ,15024 وزارة الثقافة ( الجزائر ) 

 15027 ,15026 وزارة الثقافة و الفنون ( العراق )

 15028 وزارة الثقافة والسياحة 

 وزارة الثقافة والسياحة 

15029, 15030, 15031, 15032, 

15033, 15034, 15035, 15036, 

15037, 15038, 15039, 15040, 

15041, 15042 

 وزارة الشؤون الدينية 
15043, 15044, 15045, 15046, 

15047 

 15048 وزارة الشؤون الدينية و االوقاف 

 15051 ,15050 ,15049 وزارة الشؤون الدينية و األوقاف 

 15053 ,15052 وزاني, خالد 

 15054 وزغارة، سامية

 11897 وزين، سليمة

 15055 وسام خليل, الشرفي 

 15057 ,15056 وسوف ، نشأت حبيب 

 9805 وسيلة, رموش 

 11879 وشان، حكيمة

 15058 وصفي, عماد الدين 

 15060 ,15059 وطار, الطاهر

 15061 وطار، الطاهر

 15062 وطيات، جمعة

 15063 وعيل، بوعالم

 13680 وعيل، زوبيدة 

 15064 وعيل، فاطمة

 15068 ,15067 ,15066 ,15065 وغليسي، يوسف

 15069 وقاد ,وهبية

 15070 وقاد، عائشة 



 14537 وقازي ، سليمة

 11387 وكال، كريمة 

 7818 وكال، نجية

 15071 وكريف، إيمان 

 15072 وكريف، نعيمة 

السيدولد أباه ,   15073 

 13742 ولد أحمد، زكرياء

 15075 ,15074 ولد التركي، سلمى

 13041 ولد التركي، محمد

 14583 ولد الدالي، محمد 

 9806 ولد العزازى ، خيرة 

 10641 ,8465 ,8080 ولد العزازي ، أ. خيرة

 8090 ولد العزازي ، خيرة 

 13505 ولد العزازي، خيرة 

 7989 ولد بن عيسى، خديجة 

 15076 ولد بوخيطين، عتيقة 

 15077 ولد حمران، مصطفى 

 10424 ولد خصال، حمزة 

 15077 ولد خصال، سفيان 

 15078 ولد خليفة, محمد العربي

 15079 ولد خليفة،محمد العربي

 ولد دالى، محمد 

8562, 8586, 8777, 8903, 9783, 

10500, 11274, 12372, 13089, 

13252, 14189, 14506, 15158 

 ولد دالي ، أ. محمد
6797, 8575, 8663, 8771, 12673, 

14409 

 14658 ,8879 ولد دالي, محمد 

 15081 ,13240 ,12297 ولد دالي، محمد 

 15080 ولد زميرلي، لطيفة

 6851 ,6850 ,6849 ,6848 ولد سيدي أحمد يحيى

 15081 ولد عروسي، نبيلة

 10400 ولد علي ، صبرينة

 15082 ولد علي, فاطمة الزهراء

 8578 ولد علي، يمينة

 15083 ولد قيار،عمر 

 15084 ولد نادري، نعيمة 

 15085 *ولد يحيى، أمينة

 15087 ,15086 ولداباه، محمد المختار

 14189 ولدعلي، سعاد 

 15088 ولديب, سيدي محمد 

 15089 ولسون، كولن

 15090 ولعة،صالح 



 8458 ولهة ، عائشة 

 15091 ولهة ، هيبة

 12980 ولهة، عبلة 

 15092 وليد ,مغني 

 15093 وليد الترهي، إبراهيم 

 15094 وليد الترهي، إبراهيم الرضا 

 14648 وليد سليمان

 4774 وليد فتوني 

 11343 ,10376 وليد قصاب

 15095 وليد,حناشي

 15096 وليد،سرحان 

 15097 وليمز, ريموند 

 15098 ومان, محمد فؤاد

 15101 ,15100 ,15099 ومان، توفيق 

 15102 وملمان، شيفر 

 15103 وموسى, عيسى 

 8921 وناس، آسيا 

 10964 ونوغي، حفيظة 

 15104 *ونوفي، فطيمة

 15105 ونيسي, زهور 

 ونيسي، زهور 
15106, 15107, 15108, 15109, 

15110 

 15111 وهابي، عبد الرحيم

 11269 وهبة طلعت أبو العال 

 13590 وهبة، موسى 

 15112 وهبه, مجدي

 9121 وهبه، طالل

 15113 وهبي, سحر محمد 

 15115 ,15114 وهبي، جروة عالوة 

 12948 وهبية, لونيس 

 15116 وهمنة، حورية

 15117 وهيبة، بتيل

 15118 ووتشانغ, ان 

 15119 وورث، ريتشارد 

 15120 ووالرد, بارى ج 

 15121 وولف، فرجينيا 

 15123 ,15122 ويس, أحمد محمد 

 7926 ويليامس ، ج 

 15124 ياحقي، محمد جعفر

 15125 ياحي ، جميلة

 15126 ياحي, زوليخة



 15127 ياحي، أمينة 

 15128 ياحي، زوليخة

 8586 ياحي، عيسى

 15129 ياحي، فارس

 10492 ياحي، مليكة 

 8963 ياحي، نسيمة 

 15130 ياحي، نورة 

 15131 ياحي، هشام

 15132 ياسمينة، خالفي

 7143 ياسين األيوبي

 15133 ياسين, بن عبيد 

 15134 ياقوت, احمد سليمان 

 15137 ,15136 ,15135 ياقوت, أحمد سليمان 

 ياقوت, محمود سليمان 
15138, 15139, 15140, 15141, 

15142, 15143 

 6370 ,5598 ياقوت، محمود سليمان

 15145 ,15144 ياكوبسون, رومان

 15146 يانج, المستر جورج 

 15147 يايوش، جعفر 

 15148 يحاللي، كريمة 

 10387 يحي ، نبيلة 

 12688 ,12687 يحي الشامي

 5280 يحي بن بهون حاج احمد 

 7452 يحي بوعزيز 

 14958 ,8163 يحي فارس بالمدية

 6703 ,5130 يحي مراد

 15149 يحي نصري, هاني

 15150 يحي هاللي, سمية

 15151 يحي, جالل

 15152 يحي,لطفي عبد الوهاب

 15132 يحي، بن بهون حاج امحمد

 15153 يحياوي ، الحدية

 15154 يحياوي ، جميلة

 15155 يحياوي ، فتحية 

 10695 يحياوي ، نسيمة 

 15156 يحياوي, حدة 

 15157 يحياوي, دليلة

 15158 يحياوي, فاطمة 

 15159 يحياوي, هجيرة 

 15160 يحياوي، الحدية

 15161 يحياوي، الطاهر



 15163 ,15162 يحياوي، راوية

 15164 يحياوي، ربيحة 

 15166 ,15165 يحياوي، رشيد 

 15167 يحياوي، سميرة 

 15168 يحياوي، كريمة

 15169 يحياوي، نبيلة

 15170 يحياوي، نسيمة 

 13042 يحياوي،حدة 

 15171 يحيى , لطفي عبد الوهاب

 15172 يحيى الجبوري

 15173 يحيى, جالل

 15174 يحيى, فوزي أمين

 15175 يخلف, نسرين

 15176 يخلف، حسيبة

 10287 يخلف، عبد السالم 

 10201 يخلف، فتيحة

 6894 يخلف، مسعودة 

 15177 يرقي، محمد

 15178 يرقي، نجاة

 7846 ,5049 يزن يعقوب 

عبد العزيز ابو سريع يس ،   15179 

 15180 يسبع ، سليمة 

 8902 يسبع، خيرة 

 15181 يسبع، سليمة 

 15182 يسين, السيد

 15183 يشار، كمال 

 4837 يعقوب عبد النبي

 15184 يعقوب, أمحمد 

 5244 ,5243 يعقوب, إميل 

 15186 ,15185 ,10356 يعقوب, اميل بديع 

 يعقوب, إميل بديع 

4997, 4998, 4999, 15187, 15188, 

15189, 15190, 15191, 15192, 

15193, 15194, 15195, 15196, 

15197, 15198, 15199, 15200, 

15201, 15202, 15203, 15204, 

15205, 15206, 15207, 15208, 

15209, 15210, 15211, 15212, 

15213, 15214, 15215, 15216, 

15217, 15218, 15219, 15220, 

15221, 15222, 15223, 15224 

 15226 ,15225 يعقوب, إيميل بديع 

 15227 يعقوب, حليمة 

 15229 ,15228 يعقوب, عزمي



 6449 ,6447 ,4875 ,4873 ,4872 يعقوب، إميل 

 15232 ,15231 ,15230 ,5008 يعقوب، إميل بديع 

 15233 يعقوب، فطيمة 

 15234 يعقوب، ناصر

 15235 يعقوبي, محمود

 15236 يعلى،أم الخير 

 15237 يعيش، حجلية 

 15238 يعيش، رابح 

 15239 يعيش، مليكة 

 يقطين, سعيد 
8280, 15240, 15241, 15242, 

15243, 15244, 15245, 15246 

 15247 يكن،زهدي

 15248 يلعلي،آمنة

 15249 يماني, سعاد

 15250 يماني، سهام 

 15251 يماني، فتيحة

 15252 يماني، مختار 

 15253 يمنة, حنان 

 15254 يموت, غازي 

 15255 يمين, فوزي 

 15256 يمين, ناصيف 

 15257 يمينة، حميدية 

 15258 ينينة، عبد الكريم

 15259 يهمي، فتيحة

 13218 يهوني،حبيبة 

 15260 يوس، نورة 

 4265 يوسف ابو حلقة

 6302 يوسف أحمد

 13835 يوسف أسعد داغر 

داغر, فريد م. داغر يوسف أسعد   14585 

 15261 يوسف الرحماني، زكرياء 

 5035 يوسف الشيخ محمد 

 15262 ,11930 يوسف بكار 

 15264 ,15263 يوسف تومي، جويدة 

 13184 ,9421 يوسف شقرة 

 10346 يوسف شكري فرحات 

 15265 يوسف عيد

 10320 يوسف فرحات

 15269 ,15268 ,15267 ,15266 يوسف, أحمد

 يوسف, حسني عبد الجليل
7747, 15270, 15271, 15272, 

15273, 15274, 15275, 15276, 

15277, 15278, 15279, 15280 



 15283 ,15282 ,15281 يوسف, خالد ابراهيم

 15284 يوسف, خالد إبراهيم

 15285 يوسف, شوقي بدر 

 15286 يوسف, محمد الحسني 

 15287 يوسف, محمد عباس 

 15288 يوسف,نفاي 

 15289 يوسف، حسن

 15290 يوسف، حسني عبد الجليل

 15292 ,15291 يوسف، عبد الفتاح أحمد

 15293 يوسف، علي حسين

 15295 ,15294 يوسف، محمد عثمان 

 15296 يوسف، منال 

 15297 يوسف،أحمد

 15298 يوسف،خالد إبراهيم

 8818 يوسفي تومي، أمنية

 15299 يوسفي, إيمان 

 15300 يوسفي, عائشة

 15301 يوسفي، عائشة

 15302 ,8466 يوسفي، فاتح

 8852 يوشريط، سعاد

 15303 يول، جورج 

 15304 يونس ، محمد عبد الرحمان

 15306 ,15305 يونس علي, محمد محمد

 15308 ,15307 يونس, علي

 15309 يونس, فتحي علي

 15310 يونس, هاني صبري آل

علي السيديونس،   15311 

 15312 يونس، محمد عبد السالم

 15313 يونس،عيد سعد 

 15315 ,15314 يونس،محمد حسن اسماعيل

 15316 يونس،محمد عبدالرحمن

 11431 يونسي ، سامية

 15317 يونسي, نصيرة 

 15318 يونسي,بسمة

 15319 يونسي، عبد المجيد 
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 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  96 -د.ن), (د.ت). 

1-813-168.6/1, 1-813-168.6/2 

  ( د.م )    .41

( د.م .ن ) :  -موسوعة جبران خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : يسوع إبن اإلنسان : الجزء السابع / ( د.م ). 
 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  96 -( د.ن), (د.ت.ن ). 

1-813-168.7/1, 1-813-168.7/2 

  ( د.م )    .42

( د.م.ن) :  -خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : األرواح المتمردة : الجزء الثامن / ( د.م ). موسوعة جبران 
 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  103 -(د.ن ), ( د.ت.ن ). 

1-813-168.8/1, 1-813-168.8/2 



  ( د.م )    .43

( د.م.ن ) : (د.ن   -التاسع / ( د.م ). موسوعة جبران خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : حديقة النبي : الجزء 
 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  99 -), ( د.ت.ن ). 

1-813-168.9/1, 1-813-168.9/2 

  ( د.م )    .44

( د.م.ن ) : ( د.ن),  -موسوعة جبران خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : الموسيقى : الجزء العاشر / ( د.م ). 
 سم. 25x17غالف ملون و مصور. ;  ص. : 64 -( د.ت.ن ). 

1-813-168.10/1, 1-813-168.10/2 

  ( د.م )    .45

( د.م.ن ) :   -موسوعة جبران خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : المواكب : الجزء الحادي عشر / ( د.م ). 
 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  132 -(د.ن), ( د.ت.ن ). 

1-813-168.11/1, 1-813-168.11/2 

  ( د.م )    .46

( د.م.ن )  -موسوعة جبران خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : األمم و ذواتها : الجزء الثاني عشر / ( د.م ). 
 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  79 -: (د.ن ), ( د.ت.ن ). 

1-813-168.12/1, 1-813-168.12/2 

  ( د.م )    .47

( د.م.ن  -املة [نص مطبوع] : دمعة و إبتسامة : الجزء الثالث عشر / ( د.م ). موسوعة جبران خليل جبران الك
 سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور. ;    132 -) : (د.ن ), ( د.ت.ن ). 

1-813-168.13/1, 1-813-168.13/2 

48.  (S.A)  
Grand larousse encyclopédique [Texte imprimé] : Tome cinquiéme .Filar - Hydra / 

(S.A). - Paris : Librairie Larousse, 1962. - 1034 p. : Couv en coul.photos.ill. ; 27x22 

cm. 

Bibliogr : 1011 p.- 1034p. 

034-10.5/1, 034-10.5/2 

  (د. م )    .49

ص.  144/1152 -( د.م ) : دار المعارف, ( د.ت ).  -تعلم اإلنجليزية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / (د. م ). 
 ).B.B.C( -سم.  26X19: مجلد . إيض. صور ; 

423.1-14.3/1, 423.1-14.3/2 

  (د. م )    .50

( د.م ) : (د.ن ), ( د.ت ).   -موسوعة جبران خليل جبران الكاملة [نص مطبوع] : النبي: الجزء األول / (د. م ). 
 سم. 24x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  78 -

1-813-168.1/1, 1-813-168.1/2 



  (د. م)    .51

ص :  96/768 -( د. م ) : دار المعارف, ( د. ت ).  -تعلم اإلنجليزية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / (د. م). 
 ).B.B.C( -سم.  26x19مجلد.إيض. صور ; 

423.1-14.2/1, 423.1-14.2/2 

/ محفوظ سماتي,    1849سنة .مذكرات األمير عبد القادر [نص مطبوع] : سيرة ذاتية كتبها في السجن   .52
  سم.24ص. ; 353 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -.  07ط -محمد الصالح ألجون; محمد الصغير بناني. 

 9961670728ر.د.م.ك 

1-965-268/9, 1-965-268/10 

53.  6, Revue dHistoire de la littérature de la France [Texte imprimé]. - France : 

PUF, 2002. - ill. ; 24 cm. + pp.1525 -1712. 

ISBN 9782130517818 

contenu dans : , 6 

054-7.6/1 

54.  A.Schane,sanford   

, نوزاد حسن Generative phonology / sanford A.Schaneالنظام الصوتي التوليدي [نص مطبوع] :  
 سم.  24; ص. : غالف ملون  198 -. 2010بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -أحمد. 

1-411-130/1, 1-411-130/10 

55.  Aba, Noureddine  
Gazelle après minuit [Texte imprimé] / Noureddine Aba. - Paris : les éditions de 

Minuit, 1979. - 112 p. ; 18 X 11cm. 

ISBN 2707302848 

2-843-49/1 

56.  Aba, Noureddine  
Montjoie Palestine [Texte imprimé] : ou l' an dernier à jérusalem = Montjoie Palestine 

: or Last year in Jerusalem / Noureddine Aba; Préf. Jack Daumal; Trad. Acced 

Evelyne. - Paris : Edition L'Harmattan, 1980. - 116 p. ; 22 x 15 cm. 

ISBN 285802152X 

2-843-45/1 

57.  Aba, Noureddine  
Tell el Zaatar s'est tu a la tombée du soir [Texte imprimé] : action pour un théâtre / 

Noureddine Aba. - Paris : Edition L'Harmattan, 1981. - 224 p. ; 22 x 15 cm. 

ISBN 2868021937 

2-843-44/1 

58.  Aba, Noureddine  
Le Chant perdu au pays retrouvé [Texte imprimé] : récit / Noureddine Aba. - 2 éd. - 



Paris : Les Ed . du Cerf, 1980. - 120 p. : couv . ill. ; 20 cm. - (Terres de feu*). 

ISBN 2204015695 

2-843-69/1 

59.  Aba, Noureddine  
La toussaint des énigmes [Texte imprimé] / Noureddine Aba; Préf. Jean Pelegri*. - 

Paris : Présence Africaine, 1963. - 96 p. ; 19 x 13 cm. 

ISBN 2708701320 

2-843-87/1 

60.  Abba, Yamina  
L'image de la femme dans madame Bovary Gustave Flaubert [Texte imprimé] / 

Yamina Abba, Asma Fattoumi; Farid AZIZANE. - [s.l] : [s.n], 2012. - 48 F. ; 30 cm. 

+ CD. 

Bibliogr.p48 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.528 

61.  Abbad, Zineb  
L'ambivalence dans l'enfant de Sable [Texte imprimé] / Zineb Abbad, Hadjer 

Mustafaoui; Chafia AMMI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 47 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.428 

62.  Abbadie, C.  
L'expression française [Texte imprimé] : écrite et orale / C. Abbadie, M. H Morsel 

Chevelon B. - Grenoble ( France ) : Presses universitaire de grenoble, 2003. - 243 P ; 

24 Cm. - (Français langue étrangère , maternelle et seconde). 

ISBN 27061710597 

2-411-23/1, 2-411-23/2 

63.  ABBASSI, louiza  
L'évaluation de l'écrit en classe de 3éme A.S [Texte imprimé] / louiza ABBASSI, 

Hadda AOUADI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.186 

64.  ABDALLAH EL HADJ, Fatma  
L'algérianité dans noces d'Albert CAMUS [Texte imprimé] / Fatma ABDALLAH EL 

HADJ, Hadjer OUGRID; Kheira Bentenfif. - [s.l] : (S.N), 2009. - 30 cm. + CD. 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.244 

65.  Abdallah- Pretceille, Martine  
Former et éduquer en contexte hétérogéne [Texte imprimé] : Pour un humanisme du 

divers / Martine Abdallah- Pretceille. - Paris : Ed. ECONOMICA, 2003. - 226 p : 

Couv. ; 22x14 cm. - (Exploration interculturelle et science sociale). 

Bibliogr : 218-220. - ISBN 2717846328 

2-370-158/1, 2-370-158/2 

66.  Abdallah, Hassan  
A dictionary of international relations and conference terminology [Texte imprimé] : 

English - Arabic : with english and arabic indexes and appendices =  قاموس مصطلحات
ق باإلنجليزية و العربيةعربي مع فهارس و مالح -العالقات و المؤتمرات الدولية : إنجليزي   / Hassan 

Abdallah. - Beirut : Librairie du liban, 1999. - 654 p : Couv. ; 25 x 18 cm. 

Bibliog : 651p.-654 p. 

423.1-2/1 

67.  ABDALLAH, Iméne  
Les techniques du commentaire composé d'un texte littéraire avec trois exemles 

[Texte imprimé] / Iméne ABDALLAH, Selma Bendahib; Farid AZIZANE. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.449 

68.  Abdat, Radja  
La traduction chez les étudiants de 2 éme année de licence de francais Analyse d'un 

questionnaire et d'erreurs de traduction [Texte imprimé] / Radja Abdat, Nour Elhouda 

Belguendouz; Sid Ahme Tassist. - [s.l] : (S.N), 2015. - 110 F. ; 30 cm. + CD. 

Master : Traduction : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.37 

69.  Abdat, Radja  
L'engagement littéraire chez Yodi Karone à travers son oeuvre romanesque Nègre de 

paille. [Texte imprimé] : Grand prix littéraire de l'Afrique noire, 1982 / Radja Abdat; 

Moulkheir GADA. - [s.l] : [s.n], 2012. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.435 



70.  ABDELHADJ, Amina  
L"image de la société algérienne dans Bleu Blanc Vert de Maissa Bey [Texte 

imprimé] / Amina ABDELHADJ, Imene Chadouli; Kamel Guettas. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 47 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.347 

71.  ABDELLAOUI, Damya  
Le rôle de la compétence interculturelle dans l'enseignement de la compréhension 

orale et sa transmision via le document authentique [Texte imprimé] : cas des 

étudiants de 2 éme année master- français( université de Tizi-Ouzou) / Damya 

ABDELLAOUI; ABBAS. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.362 

72.  ABDELLAOUI, Meriem Maya  
L'amour du suicide et l'esprit euthanasique dans le Magasin des Suicides de JEAN 

TEULE [Texte imprimé] / Meriem Maya ABDELLAOUI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.232 

73.  ABDELLAOUI, Mouni  
L'étude du personnage dans " Eugénie grandet " d'honoré de BALZAC. [Texte 

imprimé] / Mouni ABDELLAOUI, Islem AITIKHLEF; Amina Hayat RAISSI. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 30 Cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.517 

74.  ABDELMOUMEN, Imene  
Quête révolutionnaire pour l'identité dans discours sur le colo [Texte imprimé] / 

Imene ABDELMOUMEN; Leila KERBOUBI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.434 

75.  Abden , Adnan  
English - Arabic Dictionary of Accounting & Finance [Texte imprimé] : With an 

Arabic - English glossary =  عربي مع مسنورد   -معحم المصطلحات المحاسبية و المالية : إنجليزي
إنجليزي -عربي   / Adnan Abden. - Beirut : Librairie du liban, 1999. - 298 p : Couv.ill ; 25 



x 18 cm. 

ISBN 0471276731 

423.1-9/1 

76.  ABDESSELAM, Rachida  
Le rôle de la grille d'autoévaluation dans l'amélioration des productions écrites [Texte 

imprimé] : Cas des apprenants de la 4 ème année moyenne / Rachida 

ABDESSELAM; Sahraoui LAFRID. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.308, MMF.309 

77.  Abdi, fatma zohra  
Les méthodes d'enseignement de la lecture au primaire constats et perspectives [Texte 

imprimé] / fatma zohra Abdi, Khadidja Ghérabli; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 

30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.180 

78.  ABDLLAH EL HADJ, Mourad  
La symbolique du crime dans Nedjma et l'Etrangerou comment kateb répond à camus 

[Texte imprimé] / Mourad ABDLLAH EL HADJ; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.50, MF.51 

79.  Abdou, Hanane  
La peinture de la société kabyle dans la colline oubliée de Mouloud Mammeri [Texte 

imprimé] / Hanane Abdou; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2011. - 44 F. 

; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.346 

80.  ABDOUNE, Oussam  
L'image de la sosiété parisienne au XIX éme siécle à travers la fille aux yeux d'or de 

Balzac [Texte imprimé] / Oussam ABDOUNE, Assia RABAH FISSA; Kheira 

Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.206 



81.  Abecassis, Michaél - Ayosso, Laure - Vialleton , élodie  
Le français parlé au XXl siécle [Texte imprimé] : Normes et variations dans les 

discours et en interaction : vol 2 / Michaél - Ayosso, Laure - Vialleton , élodie 

Abecassis. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 220 p ; 24x16cm. - (Espaces discursifs / 

Thierry Bulot). 

ISBN 9782296044081 

2-447-12.2/1, 2-447-12.2/2 

82.  Abecassis, Michaél - Ayosso, Laure - Vialleton, élodie  
Le français parlé au XXl siécle [Texte imprimé] : Normes et variations géographiques 

et sociales : vol 1 / Michaél - Ayosso, Laure - Vialleton, élodie Abecassis. - Paris : 

L'Harmattan, 2007. - 272 p ; 24x16cm. - (Espaces discursifs / Thierry Bulot). 

ISBN 9782296044074 

2-447-12.1/1, 2-447-12.1/2 

83.  ABED, Fella  
Image de la société kabyle dans les chemins qui montent de mouloud feraoun [Texte 

imprimé] / Fella ABED; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : (S.N), 2008. - 30 

cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.157 

84.  Abeillé ,, Anne  
Une grammaire électronique du français [Texte imprimé] / , Anne Abeillé. - Paris : 

CNRS, 2002. - 396 P ; 24 Cm. - (Sciences du langage). 

ISBN 2271058244 

2-415-36/1, 2-415-36/2 

85.  Abel, Armand  
Le monde arabe et musulman [Texte imprimé] / Armand Abel. - Bruxelles : Editions 

Meddens, 1968. - 212 p. : ill. ; 34 x 25 cm. - (Atlas). 

Bibliogr. Index. photos. 

2-297-10/1 

86.  Abi - Rached, Naoum  
Manuel de traduction de l'arabe technique [Texte imprimé] / Naoum Abi - Rached. - 

Paris : Maisonneuve et Lrose, 1992. - 187 p. ; 24 x 18 cm. 

Lexique. Bibliogr. - ISBN 2706810572 

2-418-83/1 

87.  ABID, Djazia  
Temps et espace dans " Vingt mille lieus sous les mers " De jules VERNE [Texte 

imprimé] / Djazia ABID; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 



cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.173 

88.  Abou, Sélim  
Le bilinguisme Arabe-Français au Liban [Texte imprimé] : essai d' anthropologie 

culturelle / Sélim Abou. - Paris : Presses Universitaires de France, 1962. - 501 p. ; 23 

X 14 cm. 

Bibliogr. Index 

440.1-165/1 

89.  Abouali, Youssef  
Yasmina Khadra ou la recherche de la vérité [Texte imprimé] : étude de trilogie sur le 

malentendu entre l'oriernt et l'occident / Youssef Abouali. - Paris : L'Harmattan, 2013. 

- 397 p. : couv.ill. ; 24 cm. - (Approches littéraires). 

Bibliogr. p.371-380 Index. - ISBN 9782343002835 

2-809-155/1 

90.  Abounouar , Mohamed  
Lexique thematique du français [Texte imprimé] : Les champs dérivationnels et 

lexicaux / Mohamed Abounouar. - Maroc : Afrique Orient, 2009. - 191 p. : couv. ill 

en coul. ; 22 X 15 cm. 

Bibliogr : 191p. - ISBN 9981254541 

443-40/1 

91.  Abraham, Pierre  
Proust [Texte imprimé] : recherche sur la création intelectuelle / Pierre Abraham. - 

Paris : Les éditions Rieder, 1930. - 80 p. ; 20 X15 cm. 

2-840-14/1 

92.  Abrial,Stéphanie  
Les enfants de Harkis de la révolte à l'intégration [Texte imprimé] / Stéphanie Abrial. 

- Paris : L'Harmattan, 2001. - 256 p. : couv.en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2747524426 

2-930-9/1, 2-930-9/2 

93.  Abrous , mansour  
algérie : arts plastiques [Texte imprimé] : dictionnaire biographique ( 1900-2010) / 

mansour Abrous. - paris : L'Harmattan, 2011. - 654 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782296139442 

443-94/1, 443-94/2 



94.  ACHAOURI, Lyés  
La trilogie algérie et le courant algérianiste [Texte imprimé] / Lyés ACHAOURI; 

Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.40, MF.41 

95.  Achard, Pierre  
La sociologie du langage [Texte imprimé] / Pierre Achard. - 2e éd. - Paris : Presse 

Universitaires de France, 1993. - 127 p. ; 17 x 11 cm. - (Que sais - je ?). 

Bibliogr. - ISBN 2130451624 

440.1-118/1, 440.1-118/2 

96.  Achard-Bayle, Guy*  
Grammaire des métamorphoses [Texte imprimé] : référence, identité, changement, 

fiction / Guy* Achard-Bayle. - Bruxelles : Duculot, 2001. - 302 p. ; 24 cm. - (Champs 

linguistiques). 

Glossaire : 275-276 Bibliogr : 277-292 Index : 293-296. - ISBN 2801112844 

440.1-6/1, 440.1-6/2 

97.  Acher, Lionel  
Jean Racine [Texte imprimé] : Phèdre / Lionel Acher. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 1999. - 128 p. ; 18*11 cm. - (Etudes littéraires / Jean-Pierre de 

Beaumarchais). 

Bibliogr. : 127 p. - ISBN 2130497632 

2-842-75/1, 2-842-75/2 

98.  Achour, Christiane  
Convergences critiques [Texte imprimé] : Introduction à la lecture du littérature / 

Christiane Achour, Simone Rezzoug. - Alger : Office des publications universitaires, 

2005. - 326 p. ; 22 cm. 

ISBN 9961008960 

2-809-53/2, 2-809-53/3 

99.  Achour, Christiane  
Voyger [Texte imprimé] : en langues et en littératures / Christiane Achour, Dalila 

Morsly. - Alger : Office des publications universitaires, 1983. - 268 p. ; 22*15 cm. 

2-809-79/1, 2-809-79/2 

100.  ACHOUR, Zaitri  
Analyse des procédés argumentatifs dans les interactions télévisées [Texte imprimé] : 

Le cas de l'émission " Culture Club " de canal Algérie. / Zaitri ACHOUR; Malika 

Kebbas. - [s.l] : (S.N), 2012. - 137 F. ; 30 cm. + CD. 

bibliog. f-f 105-107 



Magister : Sciences du langage : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares 

de Médèa : 2012 

TF.164, TF.165 

101.  ACHOURI, Lyes  
L'image de l'étrangère dans Agar D' albert Memmi [Texte imprimé] / Lyes 

ACHOURI, Smail CHACHOUA; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + 

CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.230, MMF.231 

102.  Actes du colloque international organisé par le centre le nain de tillemont  
Le nain de tillemont et l'historiographie de l'antiquité romaine [Texte imprimé] / 

Actes du colloque international organisé par le centre le nain de tillemont. - Paris : 

Honoré Champion, 2002. - 50 P. ; 22 x14cm. 

ISBN 2745306324 

2-902-1/1 

103.  adam , jean - michel  
les textes types et prtototypes [Texte imprimé] / jean - michel adam. - paris : Armand 

Colin, 1992. - 290 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782200259129 

440.1-209/1, 440.1-209/2 

104.  Adam, Antoine  
Histoire de littérature française au 17 ème siècle . Tome 2 , l' époque de Pascal [Texte 
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Bibliog : pp-178-190. - ISBN 2729878173 

2-840-68/1 

172.  Alliane, Djamila  
Les èlements irrationnels intervenus dans le roman "La Metamorphose" de Franz 

Kafika [Texte imprimé] / Djamila Alliane, Daouia RACHICHE; Sarah SEKINI. - [s.l] 

: [s.n], 2010. - 37 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.307 

173.  Allouane, Hadjer  
Les représentations de lenseignement/apprentissage du francais dans le college en 

Algérie-cas de 4éme année moyenne [Texte imprimé] / Hadjer Allouane, Fairouz 

Menheb; Sahraoui LAFRID. - [s.l] : [s.n], 2012. - 78 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Université de Médéa : 2012 

MF.483 

174.  ALLOUTI, Souad  
Les malheurs de sophie ou la femme et le savoir dans le livre V de l'émile [Texte 

imprimé] / Souad ALLOUTI. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.257 

175.  Almeida-Topor, Hélène  
L'Afrique au 20 ème siècle [Texte imprimé] / Hélène Almeida-Topor. - 2ème édition. 

- Paris : Armand Colin, 2003. - 383 p. : couv. ill. en coul. ; 25 X 16 cm. - (U Sciences 

de la communication .). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200264402 



2-960-6/1, 2-960-6/2 

176.  Alonso, Béatrice  
Louise Labé 2005 [Texte imprimé] / Béatrice Alonso, Eliane Viennot. - Saint-Etienne 

: Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2004. - 271 p. ; 24*16 cm. - (L'école 

du genre). 

Bibliogr. : 257 p.-269 p. - ISBN 2862723487 

2-840-289/1 

177.  ALOUACHE, djamila  
Les rapports interculturelles entre deux rives de la méditerranée dans "un aller simple 

pour alger" de vanessa SOLTANI [Texte imprimé] / djamila ALOUACHE, asmaa 

TIBRI; Oum Elkhir GADA. - [s.l] : [s.n], 2011. - 51F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.352 

178.  Al-quahtani, duleim masoud  
Sound changes in arabic sonorant consonants [Texte imprimé] =  التغيرات الصوتية في
 duleim masoud Al-quahtani. - Beirut : Librairie du / األصوات الرنين الساكنة في اللغة العربية

Liban Publishers, 2004. - 81p ; 25x17cm. 

ISBN 996044466x 

2-411-19/4, 2-411-19/5 

179.  Al-Taee, Nidham Sheet  
The Syntax and semantics of adjectives in english [Texte imprimé] / Nidham Sheet 

Al-Taee. - Amman : Dar wael, 2005. - 156 p. ; 24 cm. 

Bibliogr : 143-151. - ISBN 9957115022 

2-840-269/3, 2-840-269/4 

180.  Amalvi, Christian  
Dictionnaire biographique des historiens français et francophones [Texte imprimé] : 

De grégoire de tours à georges duby / Christian Amalvi. - Paris : La Boutique de 

l'histoire, 2004. - 373 p : Couv ; 24x15 cm. 

Bibliogr : 341p.-345 p Index : 347p.-366 p. - ISBN 2910828328 

443-25/1, 443-25/2 

181.  Amara, Farid  
L'étude du personnage cornélien dan horace [Texte imprimé] / Farid Amara, 

Nourddine Hadjri; Amel DJEZZAR. - [s.l] : [s.n], 2011. - 41 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.398 



182.  AMARA, Karima  
Le fantastique dans le roman "l e tour du monde en quatre -vingt jours " de Jules 

Verne [Texte imprimé] / Karima AMARA, Abdellah LADIMI; Sahraoui LAFRID. - 

[s.l] : [s.n], 2011. - 45 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.422 

183.  Amazouz, Nabila  
La compréhension orale au primaire [Texte imprimé] : difficultés et stratégies: Cas 

des apprenants de cinquième année primaire. / Nabila Amazouz; Chafia AMMI. - [s.l] 

: [s.n], 2015. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.22 

184.  Amel, Rouach  
Essential english words bank: english-arab [Texte imprimé] = لكلمات في جميع  بنك ا
 .Rouach Amel. - Cairo : Ibn sina, (w.p.d). - 144 p. : ill. ; 24 cm / المجاالت

ISBN 977717670 

2-420-101/1, 2-420-101/2 

185.  Ameur, Hakima  
La fiction historique dans le Rocher de Tanios d'Amin Maalouf [Texte imprimé] / 

Hakima Ameur; Leila KERBOUBI. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.67, MMF.68 

186.  AMEUR, Naib  
Le mythe du couple littéraire Jean-Paul Sartre & Simone De Beauvoir. [Texte 

imprimé] / Naib AMEUR, Djelloul HABOUL; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - 

[s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.90, MF.91 

187.  Amiot, Anne-Marie  
Baudelaire, les fleurs du mal [Texte imprimé] / Anne-Marie Amiot. - Paris : Ellipses, 

2002. - 255 p. ; 24 X 16 cm. - (Les textes fondateurs / P). 

ISBN 2729812199 

2-841-56/2, 2-841-56/1 



188.  Amiot, D.  
Le Syntagme nominal [Texte imprimé] : Syntaxe et sémantique / D. Amiot, N. Flaux 

W. De Mulder. - Arras Cedex : Artois Presses Université, 2001. - 373 p. ; 24 x 16 cm. 

- (Etudes linguistiques). 

ISBN 2910663663 

2-410-23/1, 2-410-23/2 

189.  Amir, Abdelkader  
Apprendre ensigner la conjugaison [Texte imprimé] / Belkhir Amhis; Abdelkader 

Amir. - Alger : Office des publications universitaires, 2002. - 314 p. : Couvr. en coul. 

; 24 cm. 

ISBN 9961000757 

2-445-94/11, 2-445-94/12 

190.  AMIRAT, Djamila  
L'écriture africaine entre modernité et tradiction chez ALAIN Mabanckou [Texte 

imprimé] : Cas de mémoires de proc-épic / Djamila AMIRAT; Nassima KHIATINE. 

- [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.173 

191.  AMIRAT, Fatiha  
Le "je" en jeu dans La Maquisarde de Nora HAMDI [Texte imprimé] / Fatiha 

AMIRAT, Yamina MESSAOUDI; Meriem BENDALI BRAHAM. - [s.l] : [s.n], 

2017. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.153, MMF.154 

192.  Amirat, Souhila  
P'tit Omar [Texte imprimé] : la révolution dans le cartable : récit / Souhila Amirat. - 

Alger : Quipos, 2013. - 241 p. ; 21*14 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
Photos. - ISBN 9789931911814 

2-843-793/1, 2-843-793/2 

193.  Ammary, Silvia  
Building skills for an english proficiency test [Texte imprimé] : Practice makes 

perfect = مهارات اللغة اإلنجليزية / Silvia Ammary. - Amman : Al warraq for publication, 

2005. - 275 p ; 24x17cm. 

ISBN 9957330608 

2-425-14/1, 2-425-14/2 



194.  AMMI, Abdelgahani  
Utilisation des ressources internet pour l'acquisition d'un lexique spécifique [Texte 

imprimé] : Application sur les étudiants de la première année licence de français 

LMD. / Abdelgahani AMMI; Jean-Charles. LAMIREL. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: LAMIREL Jean-Charles. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.10, TF.11 

195.  Ammi, Kébir  
Thagaste [Texte imprimé] : roman / Kébir Ammi. - Paris : Marsa, 1999. - 149 p. ; 18 x 

11 cm. 

ISBN 9961848268 

2-843-55/1, 2-843-55/2 

196.  Ammour, Mébarka  
Identité culturelle dans <>de Maissa Bey [Texte imprimé] / Mébarka Ammour, 

Habiba Ait; Chafia AMMI. - [s.l] : (S.N), 2012. - 83 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.487 

197.  Amossy, Ruth  
Stéréotypes et clichés [Texte imprimé] : langage , discours , société / Ruth Amossy, 

Anne Hershberg Pierrot. - Paris : Armand Colin, 2007. - 127 p. ; 18 x 13 cm. - (128). 

Bibliogr. - ISBN 978220035210 

2-410-9/3, 2-410-9/1 

198.  Amossy, Ruth  
L'argumentation dans le discours [Texte imprimé] / Ruth Amossy. - 2e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2006. - 275 p. : ill. ; 21cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 263 p.-271 p., index : 273 p.-275 p. - ISBN 9782200340766. - Numéro 

normalisé 2200340761 

2-808-65/6, 2-808-65/3 

199.  Amossy, Ruth  
L'argumentation dans le discours [Texte imprimé] / Ruth Amossy. - Paris : Armand 

Colin, 2012. - 346 p. ; 22*13 cm. - (ICOM). 

Bibliogr. : 319 p.-333 p., index : 334 p.-342 p. - ISBN 978200282103 

2-808-105/8, 2-808-105/1 

200.  AMOU, Hamou  
La semiologie de l'espace dans la modification de Michel Butor [Texte imprimé] / 

Hamou AMOU, Aicha REZAZI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.238 

201.  AMRANE, Imane  
La peinture de la vie paysanne dans la mare au diable de George Sand [Texte 

imprimé] / Imane AMRANE; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.249 

202.  Amrouche, Abdessalem  
La crise d'identité dans le roman : " choc de civilisations pour un ascenseur Piazza 

Vittorio " D'Amara LAKHOUS [Texte imprimé] / Abdessalem Amrouche, Hacene 

Sali; Farid AZIZEN. - [s.l] : [s.n], 2011. - 48 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.336 

203.  AMROUZ, Nora  
La représentation de la femme chez Jean Racine dans " Andromaque" [Texte 

imprimé] / Nora AMROUZ, Maria KHELIFI; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.242 

204.  Amzeri, Kheira  
Etude du symbolisme des personnages ou la psychologie animale... [Texte imprimé] / 

Salifou Sagara; Kheira Amzeri. - Medéa : (S.N), 2011. - 53 p ; 30 cm + CD. 

Bibliogr.p52 

Licence : français ( système LMD) : Université de Médéa : 2011 

MF0448 

205.  Amzert, Nassima  
L'écriture de soi dans " l'Imposture des mots " chez Yasmina KHADRA [Texte 

imprimé] / Nassima Amzert; Nassima KHIATINE. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.61, MMF.62 

206.  Anciaux, Robert - Boulengier, Pierre  
Ali mehmed et les autres voudraient réussir [Texte imprimé] : Essai pédagogique sur 

la structuration du langage / Robert - Boulengier, Pierre Anciaux. - Paris : De Boeck 



Université, 1996. - 152 p : Couv.ill ; 24 x16 cm. - (Pratiques pédagogiques / J). 

ISBN 2804122689 

2-370-160/2, 2-370-160/1 

207.  Anderson, Pauline Tee  
Business letters [Texte imprimé] : corrigés des exercices / Pauline Tee Anderson. - 

Paris : Les éditions d'organisation, 1995. - 49 p. : Couv.ill ; 24 x 17 cm. - (Travail à 

grande efficacité / Bernard Godec). 

ISBN 2708118218 

2-420-4/1, 2-420-4/2 

208.  Andersson, Daniel  
Histoire de la littérature de l'antiquité à nos jours [Texte imprimé] / Daniel Andersson, 

Maria Lord, Michael Macaroon. - Allemagne : h.f. ullman, 2011. - 216 p. : ill. ; 21*23 

cm. 

Glossaire, index, photos. - ISBN 9783833152597 

2-809-104/1, 2-809-104/2 

209.  Andrieux-Reix, Nelly  
Ancien français [Texte imprimé] : Fiches de vocabulaire / Nelly Andrieux-Reix. - 

paris : Presse Universitaires de France, 2006. - 252 p. ; 18*11.5cm. - (étude 

littéraires). 

ISBN 2130542794 

2-418-50/1, 2-418-50/2 

210.  Andrieux-Reix, Nelly  
Frontière du linguistique au sémiotique [Texte imprimé] / Nelly Andrieux-Reix. - 

(S.L.é) : Lambert-lucas, 2010. - 304 p ; 22 cm. 

ISBN 9782359350074 

2-410-222/1, 2-410-222/2 

211.  Andrieux-Reix, Nelly  
Ancien français [Texte imprimé] : Fiches de vocabulaire / Nelly Andrieux-Reix. - 

9e.éd. - [s.l] : Presses Universitaires de France, 2011. - 252 p. ; 18*12 cm. 

ISBN 9782130589952 

2-418-64/1, 2-418-64/2 

212.  Angelloz, J-F.  
La littérature allemande [Texte imprimé] : des origines à nos jours / J-F. Angelloz. - 

Paris : Presses Universitaires de France, 1967. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?). 

Bibliogr. Index 

2-899-30/1 



213.  Angel-Perez, Elisabeth  
Histoire de la littérature anglaise [Texte imprimé] / Elisabeth Angel-Perez. - 3e éd. - 

Paris : Hachette Supérieur, 2013. - 167 p. ; 19*14 cm. - (Les fondamentaux : langues ; 

24). 

Bibliogr. Glossaire. Index. - ISBN 9782011401809 

2-820-41/1, 2-820-41/2 

214.  Anglade, Joseph  
Grammaire élémentaire de l' ancien français [Texte imprimé] / Joseph Anglade. - 

Paris : Librairie Armand Colin, 1955. - 273 p. ; 18 X 12 cm. 

2-445-2/1 

215.  Anglard, Véronique  
Le commentaire composé [Texte imprimé] / Véronique Anglard. - 2e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2000. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (1er Cycle Cours Entrainement AD 

HOC). 

ISBN 2200252323 

2-808-44/1, 2-808-44/2 

216.  Anglard, Véronique  
Le cpmmentaire composé [Texte imprimé] / Véronique Anglard. - 2e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2014. - 266 p. ; 21-15 cm. - (Cursus Lettres). 

ISBN 9782200291587 

2-808-116/1 

217.  Anglard, Véronique  
Le commentaire composé [Texte imprimé] / Véronique Anglard. - Paris : A. Colin, 

2010. - 266 p. ; 21 cm. - (Cursus. Lettres). 

ISBN 9782200250027 

2-808-60/1, 2-808-60/2 

218.  Annabi, Fatima Zahra  
La manifestation de la religion dans la religieuse de D. Diderot [Texte imprimé] / 

Fatima Zahra Annabi, Amina CHIBI; Ameur NAIB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 50 F. ; 30 

cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.391 

219.  Anouilh, Jean  
Antigone 1944 [Texte imprimé] / Jean Anouilh. - Paris : Hatier, 1998. - 77 p. ; 18 X 

11 cm. 

ISBN 221873856 



2-842-9/1 

220.  Ansel-Lambert, Isabelle  
Le romantisme [Texte imprimé] / Isabelle Ansel-Lambert, Yves Ansel. - Paris : 

Ellipses, 2000. - 141 p. : couv. ill. ; 19 X 15 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

Bibliogr., glossaire, index. - ISBN 2729802231 

2-840-186/1, 2-840-186/2 

221.  Anthologie de la poésie française moyen age , 16ème siècle , 17èmesiècle 

[Texte imprimé] : moyen age , 16ème siècle , 17èmesiècle : vol. 1 / Ed. Gérard Gros, 

Daniel Ménager Jean-Pierre Chauveau. - Paris : Gallimard, 2000. - 1586 p. ; 18 X 11 

cm. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 466). 

ISBN 2070113841 

2-841-40/1, 2-841-40/2 

222.  Anthologie de la poésie française , 18ème siècle, 19ème siècle, 20ème siècle 

[Texte imprimé] : 18ème siècle, 19ème siècle, 20ème siècle : vol. 2 / Ed. Martine 

Bercot; Ed. Michel Collot. - Paris : Gallimard, 2000. - 1642 p. ; 18 x 12 cm. - 

(Bibliothèque de la Pléiade ; 466). 

ISBN 2070115992 

2-841-41/1, 2-841-41/2 

223.  Anthologie de la poésie française du 16 ème siècle [Texte imprimé] / Ed. Louis-

Georges Tin. - Paris : Gallimard, 2005. - 669 p. ; 18 X 11 cm. - (Poésie ; 393). 

Bibliogr. Chronol. Index. - ISBN 2070425606 

2-841-39/1, 2-841-39/2 

224.  AOUDJ, Ahlem  
La chanson comme source de motivation et de mémorisation dans une classe de FLE 

[Texte imprimé] : Cas des éléves de la première année secondaire lycée de Tablat / 

Ahlem AOUDJ; Zaitri ACHOUR. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Licence-LMD : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2016 

MMF.95, MMF.96 

225.  AOUINA, Hamida  
L'utilisation de la carte heuristique comme outil pédagogique pour améliorer les 

productions écrites du texte narratif [Texte imprimé] : Cas des apprenants de la 5 ème 

Apde l'école BOUHADJA Rabeh Sidi Naamane / Hamida AOUINA, Zineb KARA; 

Zaitri ACHOUR. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.310, MMF.311 



226.  Aquien, Michèle  
Le renouvellement des formes poétiques au XIXe siècle [Texte imprimé] / Michèle 

Aquien, Jean-Paul Honoré; Dir. Claude Thomasset; ...[et all.]. - Paris : Nathan, 1997. - 

128 p. ; 18 x 13 cm. - (Synthèse / Lettres ; 128). 

Glossaire. Bibliogr. Index. - ISBN 9782091903576 

2-841-45/1, 2-841-45/2 

227.  Aquien, Michèle  
La versification appliquée aux textes [Texte imprimé] / Michèle Aquien. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2007. - 125 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Glossaire, bibliogr. - ISBN 978200352868 

2-808-89/1, 2-808-89/2 

228.  Aquien, Michèle  
La versification appliquée aux textes [Texte imprimé] / Michèle Aquien; Dir. Claude 

Thomasset. - 3e éd. - Paris : Armand Colin, 2010. - 125 p. ; 18*13 cm. - 

(Universitaire de poche ; 128). 

Glossaire : 119 p.-120 p. bibliogr. : 121 p.- 122 p. index : 123 p.-124 p. - ISBN 

9782200249359 

2-808-97/2, 2-808-97/1 

229.  Aquien, Michèle  
Dictionnaire de poétique [Texte imprimé] / Michèle Aquien. - Paris : Librairie 

Générale Française, 1993. - 344 p. : ill. ; 18*11 cm. 

Bibliogr. : 327 p.-333 p. Index : 335 p.-344 p. - ISBN 9782253160069 

443-84/1, 443-84/2 

230.  Arabyan, Marc  
L'écriture entre support et surface [Texte imprimé] / Marc Arabyan. - France : 

L'Harmattan, 2005. - 208 p ; 22x14cm. 

ISBN 274757900x 

2-411-18/1, 2-411-18/2 

231.  Arabyan, Marc - Bres, Jacques  
Le concept d'actualisation en psychomécanique du langage [Texte imprimé] : Actes 

du xll colloque international de l'AIPL Bruxelles les 18;19;20 juin 2009 / Marc - Bres, 

Jacques Arabyan. - Bruxelles : Lambert-lucas, 2010. - 310 p : Couv ; 21*14 cm. 

Bibliogr : 309-310. - ISBN 9782359350043 

440.1-197/1, 440.1-197/2 

232.  Aragon, Louis  
Les Cloches de bale [Texte imprimé] / Louis Aragon. - Paris : Ed. Denoel, 1934. - 448 

p. : couv.ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 59). 



2-843-51/1 

233.  Aramco,saudi  
1, Word [Texte imprimé] / saudi Aramco. - france : saudi Aramco, 2012. - 49p. ; 

30cm. 

mensuelle 

in : Seels of high asia 

052-1.1/1 

234.  Arar, Malika  
L'exposé oral chez les étudiants de 1 ére année licence de science et de la technologie 

[Texte imprimé] / Malika Arar; Baya YAHIA HELLALI. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. 

+ CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.19 

235.  Arbouz, Rachid  
La pratique de l'exposé oral et le role de l'atelier formatif dans le développement de la 

compétence de la production orale [Texte imprimé] : Cas des étudiants de 2 ème 

année licence français). / Rachid Arbouz, Linda Khelif; Ludmia Yaagoub. - [s.l] : 

[s.n], 2015. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.25, MMF.26 

236.  Arcaini, Enrico  
Principes de linguistique appliquée [Texte imprimé] : principes pour une linguistique 

appliquée à l'enseignement scientifique : structure, fonction, transformation / Enrico 

Arcaini; Trad. Claude Darmouni Elise Pedri. - Paris : Payot, 1967. - 302 p. ; 23 x 14 

cm. - (Bibliothéque scientifique). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782228880701 

2-418-11/1 

237.  Archambault, Jean - Chouinard, Roch  
Vers une gestion éducative de la classe [Texte imprimé] / Jean - Chouinard, Roch 

Archambault. - 2 éd. - Canada : Gaëtan morin, 2003. - 336 p : Couv ; 23x18 cm. - 

(Ouvrage accompagné de matériel complémentaire). 

Bibliogr : 309- 324 Index : 325-336. - ISBN 2891058437 

2-370-99/1, 2-370-99/2 

238.  Ardois, Corinne  
Former des apprenants responsables [Texte imprimé] : Pour un environnement positif 

en classe / Corinne Ardois. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 143 p : Couv ; 25x18 cm. - 



(Animer sa classe / Antoine Roosen). 

Bibliogr : 133-140 Glossaire : 129-132. - ISBN 2804145646 

2-370-145/1, 2-370-145/2 

239.  Arénilla, Louis - Gossot, Bernard - Rolland, Marie-claire  
Dictionnaire de pédagogie [Texte imprimé] / Louis - Gossot, Bernard - Rolland, 

Marie-claire Arénilla. - Paris : Bordas pédagogie, 2002. - 288 p : Couv. ; 25x16 cm. 

Index : 282p.-288 p. - ISBN 2047292537 

443-18/1 

240.  Arénilla-Béros, Aline  
Améliorez votre style [Texte imprimé] : expression écrite et orale : tome 1 / Aline 

Arénilla-Béros. - Paris : Hatier, 1996. - 78 p. ; 18 cm. - (Profil pratique ; 323). 

ISBN 221871423X 

2-808-69.1/1, 2-808-69.1/2 

241.  Arénilla-Béros, Aline  
Améliorez votre style [Texte imprimé] : expression écrite et orale : tome 2 / Aline 

Arénilla-Béros. - Paris : Hatier, 1996. - 80 p. : Couvr. en coul. ; 18 cm. - (Profil 

pratique ; 365). 

ISBN 2218714248 

2-808-69.2/1, 2-808-69.2/2 

242.  Argod-dutard, françoise  
Elément de phonétique appliquée [Texte imprimé] / françoise Argod-dutard. - paris : 

Armand Colin, 2006. - 269 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 2200014635 

2-414-16/1 

243.  Argod-dutard, françoise  
Eléments de phonétique appliquée [Texte imprimé] / françoise Argod-dutard. - Paris : 

Armand Colin, 1996. - 269 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782200014636 

2-410-191/1, 2-410-191/2 

244.  Argod-dutard, françoise  
La linguistique littéraire [Texte imprimé] / françoise Argod-dutard. - Paris : Armand 

Colin, 1998. - 95 p. : Couvr. en coul. ; 18 cm. 

Bibliogr. Index: 94-95p. - ISBN 2200218206 

2-410-226/1 

245.  Ariel, Mira  
Pragmatic and grammar [Texte imprimé] / Mira Ariel. - London : Cambridge, 2008. - 



343 p. : ill. ; 25 X 18 cm. - (Cambridge Textbooks in Linguistics). 

Bibliogr. , Index. - ISBN 9780521559942 

2-425-7/1 

246.  Ariel, Mira  
Pragmatics and grammar [Texte imprimé] / Mira Ariel. - London : Cambridge 

University Press, 2008. - 343 p. : ill. ; 25 cm. 

index 337-343 p. - ISBN 9780521559942 

2-425-12/1 

247.  Arkun , mohamed  
Histoir de l' islam et des musulmans en france [Texte imprimé] : du moyen age a nos 

jours / mohamed Arkun; Préf. Jacques le goff. - Paris : La pochotheque, 2006. - 1240 

p. ; 19*13 cm. 

ISBN 9782253088530 

2-297-42/1, 2-297-42/2 

248.  Armand colin  
Atlas des crises et des conflits [Texte imprimé] / Armand colin. - 2 eme ed. - paris : 

Armand colin éditeur, 2013. - 143 p : maps. coul ; 17 cm. 

ISBN 9782200289393 

034-11/1, 034-11/2 

249.  Armengaud, Françoise  
La pragmatique [Texte imprimé] / Françoise Armengaud. - 4e éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1985. - 128 p. ; 18x 11 cm. - (Que sais - je ?). 

Bibliogr. - ISBN 213042549 

440.1-86/1, 440.1-86/2 

250.  Arnaud ,, Pierre J.L.  
Aspects du vocabulaire [Texte imprimé] / , Pierre J.L. Arnaud, Thoiron Philippe. - 

Lyon : Presses univresitaires de Lyon, 1993. - 147 P ; 24 Cm. - (Travaux du C). 

ISBN 2729704655 

440.1-41/1 

251.  Aron, Paul  
Le dictionnaire du littéraire [Texte imprimé] / Paul Aron, Alain Viala, Denis Saint-

Jacques. - Paris : Presses Universitaires de France, 2002. - 814 p. : ill. ; 20*14 cm. - 

(Dicos poche). 

Index : 807 p.-814 p. - ISBN 9782130566281 

443-93/1, 443-93/2 



252.  Aron, Paul  
Les 100 mots du surréalisme [Texte imprimé] / Paul Aron, Jean-Pierre Bertrand. - 

Paris : Presses Universitaires de France, 2010. - 126 p. : Couv.en coul. ; 18*11 cm. - 

(Que sais-je ?). 

Bibliogr. 125 p.-126 p. - ISBN 9782130582205 

2-840-341/1, 2-840-341/2 

253.  Aron, Paul - Saint- Jacques , Denis - Viala, Alain  
Le dictionnaire du littéraire [Texte imprimé] / Paul - Saint- Jacques , Denis - Viala, 

Alain Aron. - Paris : Presses Universitaires de France, 2002. - 634 p : Couv. ; 25x18 

cm. 

Index : 629 p.-634 p. - ISBN 2130516904 

443-4/1 

254.  Aroua, Ahmed  
L'islam et la morale des sexses [Texte imprimé] / Ahmed Aroua. - Alger : Office des 

publications universitaires, 1998. - 277 p. ; 22 x 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9961001184 

2-297-14/1, 2-297-14/2 

255.  Aroua, Ahmed  
L'islam et la science [Texte imprimé] / Ahmed Aroua. - Alger : S. N .E. D, 1974. - 

104 p. ; 18 x 12 cm. 

2-297-23/1 

256.  AROUDJ, Selma  
Problémes d'emploi des connecteurs dans des textes d'élèves de première année 

secondaire [Texte imprimé] / Selma AROUDJ, Fatma Zohra MEGHASSEL; Said 

ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2016. - Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fare ; 

30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.93, MMF.94 

257.  Arriba, Suzanne de  
Adieu vert paradis [Texte imprimé] : roman / Suzanne de Arriba. - Paris : Suzanne de 

Arriba : [s.l] : Editions corps 16, 2003. - 361 p. : Couv.Ill. ; 27 x 15 cm. 

ISBN 284057540X 

2-843-52/ 1, 2-843-52/ 2 

258.  Arrighi, Paul  
La littérature italienne [Texte imprimé] / Paul Arrighi. - Paris : Presses Universitaire 

de France, 1966. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 715). 

Bibliogr. Index 



2-899-28/1 

259.  Arrivé, Michel  
Langage et psychanalyse, linguistique et inconscient [Texte imprimé] : Freud, 

Sassure, Pidon, Lacan / Michel Arrivé. - Paris : Presses Universitaires de France, 

1994. - 282 p. ; 22 x15 cm. - (Linguistique Nouvellle / Guy Serbat). 

Bibliohgr. Index. - ISBN 2130464645 

2-410-27/1 

260.  Arrivé, Michel  
La Grammaire d'aujourd'hui [Texte imprimé] : Guide alphabétique de linguistique 

française / Michel Arrivé, Galmiche Michel Gadet Françoise. - Paris : Flammarian ; 

Bordas : [s.n], 1986. - 719 P. ; 22 cm. 

ISBN 2081120038 

2-415-35/1 

261.  Arrivé.L - Le hir.P - Vinikoff-Sonier.C - Tubiana.J.M  
Guide de sémiologie en IRM [Texte imprimé] / Arrivé.L - Le hir.P - Vinikoff-

Sonier.C - Tubiana.J.M. - Paris : MASSON, 2002. - 344 p : Couv.Ill ; 21x15 cm. 

Index : 333-340. - ISBN 2294009339 

440.1-161/1 

262.  Aslanides, Sophie  
Grammaire du français [Texte imprimé] : du mot au texte / Sophie Aslanides. - Paris : 

éditions champion, 2001. - 243 p ; 21x13 cm. - (Unichamp essentiel / Jean Bessière, 

Denis Mellier). 

Bibliogr : 229-232 Index : 233-236. - ISBN 2745303530 

2-445-51/1 
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1, Africa and francophonie [Texte imprimé] : Volume 6 / ASPJ. - FRANCE : ASPJ, 
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in : the effect of conflict on women's mobilization- the United in the horn if Africa 

052-2.1/1 

264.  Assima, Fériel  
Rhoulem, ou le sexe des anges [Texte imprimé] : Roman / Fériel Assima. - Paris : 

Marsa, 1996. - 176 p. ; 17 x 12 cm. 
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2-843-86/2, 2-843-86/3 
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Etudes de linguistique appliquée [Texte imprimé] : Approches des textes / 



Association canadienne (ACLA). - 1977. - Paris : Librairie Marcel Didier, [s.d]. - 

128p. : Couv.en coul ; 24*14Cm. - (Nouvelle série : Nouvelle série). 
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Litterature et psychanalyse [Texte imprimé] : Freud et la création litteraire / Paul-

Laurent Assoun. - Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1996. - 144 p. : couv. ill. ; 24 

cm. - (Thème et études). 

bibhiogr : 134 p.-138 p. index : 139 p.-140 p. - ISBN 2729896775 
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267.  Assoun, Paul-Laurent  
Littérature et psychanalyse [Texte imprimé] : Freud et la création littéraire / Paul-

Laurent Assoun. - Paris : Ellipses, 2014. - 247 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Ellipses 
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Bibliogr. p. 235-244. - ISBN 9782729884499 

2-801-31/1, 2-801-31/2 
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John Keats [Texte imprimé] / Georges-Albert Astre; Trad. Lucien Wolf. - Paris : 

éditions Seghers, 1966. - 192 p. : couv. ill ; 16 X 13 cm. - (Ecrivains d'hier et 

d'aujourd 'hui ; 26). 
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2-820-2/1 

269.  Asturias, Miguel - Angel  
Le Pape vert [Texte imprimé] : roman = El papa verde / Miguel - Angel Asturias; 

Trad. Francis de Mimandre. - Paris : Editions Albin Michel, 1956. - 446 p. : couv. ill. 

; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 4808). 

ISBN 2253013978 

2-843-93/1 

270.  Asturias, Miguel - Angel  
Monsieur le président [Texte imprimé] : roman guatémaltèque / Miguel - Angel 

Asturias. - Paris : Bellenand, 1952. - 384 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 
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2-843-95/1 
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Le Robert & collins compact [Texte imprimé] : Dictionnaire Français - Anglais , 

Anglais - Français / Beryl T - Duval, Alain - Lewis , Héléne Atkins. - Paris : 

Dictionnaires le robert, 1993. - 1222 p : Couv. ; 22x14 cm. 

Annexes : 1185p. - 1222p. - ISBN 285036245x 
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Atsamnia; Nabila Kermezli. - [s.l] : [s.n], 2010. - 64 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.319 
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L'image de la ville à travers ville cruelle de Mongo Beti [Texte imprimé] / 

Aboubacrine ATTAHER; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2014. - 30 cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2014 

MMF.04, MMF.05 

274.  Attal, Robert  
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éditions, 2013. - 171 p. : couv.ill. ; 21 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9789961649862 

2-843-832/1 

275.  Attar Ahmed*  
Méthodes et pratiques de la communication scientifique [Texte imprimé] / Attar 

Ahmed*; Collab. Noureddine Bourahli; Collab. Said Kenzi. - Alger : Office des 

publications universitaires, 2009. - 80 p. : couv.ill. ; 22 cm. 

ISBN 9789961012093 

440.1-95/1, 440.1-95/2 

276.  Attar, Farîd-ud-Dîn  
Le Langage des oiseaux [Texte imprimé] / Farîd-ud-Dîn Attar; trad . Garcin de Tassy. 

- Paris : éditions Sindbad, 1982. - 344 P. : ill. ; 23. - (collection la bibliothéque 

persane). 

Annexe : pp 325 - 334. - ISBN 2727400624 

440.1-48/1 

277.  ATTOUCHE, Hadjira  
Les pratiques de l'enseignement de l'oral dans le système LMD (langue francaise) 

[Texte imprimé] : Entre approche communicative et spécialisation. / Hadjira 

ATTOUCHE, Sarah Kermet Said. - [s.l] : [s.n], 2012. - 61 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p59 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 



MF.523 

278.  Aubert-Gea, Colette  
Comprendre une classe [Texte imprimé] / Colette Aubert-Gea. - Paris : L' Harmattan, 

2007. - 88 p. : couv.ill. ; 21x13 cm. 

Bibliogr. - ISBN 978229604168 

2-370-9/1, 2-370-9/2 

279.  Aubert-Gea, Colette  
Quelle formation pour ensigner l'oral? [Texte imprimé] / Colette Aubert-Gea. - Paris : 

L'Harmattan, 2005. - 250 p : Couv ; 22x14 cm. 

Bibliogr : 227-237. - ISBN 2747577015 

2-370-137/1, 2-370-137/2 

280.  Aubrit, Jean-Pierre  
Le Conte et la nouvelle [Texte imprimé] / Jean-Pierre Aubrit. - Paris : Armand Colin 

/Vuef, 2002. - 191 p. ; 21 X 14 cm. - (Cursus). 

Bibliogr., index. - ISBN 2200263082 

2-808-46/2, 2-808-46/3 

281.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 1. Aalto - Althusser / D'alain - 

Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1055 p. : 

Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292404 

034-22.1/1 

282.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 2 . Altman - Arnold / D'alain - 
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Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 
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034-22.2/1 
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Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 3. Aromaticité - Bergman / 
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034-22.3/1 
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Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 8. égypte - étrusques / D'alain - 

Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1055 p. : 



Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.8/1 
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ISBN 2852292904 

034-22.7/1 

286.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 6. Climatologie - Cytologie / 

D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1049 p. : 
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ISBN 2852292904 

034-22.6/1 

287.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 5. Carrache - Cléopàtre / D'alain 

- Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1003 p. : 

Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.5/1 

288.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 9. étymologie - Fungi imperfecti 

/ D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1007 p. 

: Ill. photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.9/1 

289.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 10. Furtwangler - Guerre de cent 

ans / D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 

1055 p. : Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.10/1 

290.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 11. Guerre et paix - incendies / 

D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - 1996 : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1053 p. : 

Ill. photos ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 



034-22.11/1 

291.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 12. Inceste - Jean paul / D'alain - 

Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1052 p. : 

Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.12/1 

292.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 13. Jérémie - lorrain / D'alain - 

Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1055 p. : Ill. 

photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.13/1 

293.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 14. Lorraine - Mésopotamie / 

D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1055 p. : 

Ill. Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.14/1 

294.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 15. Messiaen - Natalité / D'alain 

- Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1103 p. : Ill. 

photos ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.15/1 

295.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 16. Nation - Orchidales / D'alain 

- Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1055 p. : 

Ill.photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.16/1 

296.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 17. Ordinateurs - Phase ( 

Transitions de ) / D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia 

universalis, 1996. - 1055 p. : Ill.Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.17/1 



297.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 18. Phéniciens - Proclus / D'alain 

- Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1056 p. : 

Ill.Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.18/1 

298.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 19. Production - Rhamnales / 

D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1053 p. : 

Ill.Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.19/1 

299.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 20. Rhéologie - Silicates / 

D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1103 p. : 

Ill. Photos ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.20/1 

300.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 23. Trypanosomiases - 

Zygophycées / D'alain - Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 

1996. - 1055 p. : Ill.Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.23/1 

301.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 22. Tacite - Trust / D'alain - 
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Ill.Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.22/1 

302.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 21. Silice - Tabou / D'alain - 

Bersani, Jacques Aubry. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1103 p. : 
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ISBN 2852292904 

034-22.21/1 

303.  Aubry, D'alain - Bersani, Jacques  
Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Index / D'alain - Bersani, Jacques Aubry. 



- Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 924 p. : Ill.Photos. ; 30x22 cm. - (Corpus 

universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.24/1 
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Antoine Auchlin. - Nouv. éd. - Paris : Armand Colin, 2006. - 192 p. ; 21 cm. - 
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Glossaire : 187-192 Bibliogr : 183-186. - ISBN 9782200268831 

2-410-140/15, 2-410-140/10 

305.  Auchlin, Antoine  
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2-410-205/1, 2-410-205/2 
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Bibliogr : 265-268 Index : 273-278. - ISBN 9782200355463 
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Paris : Le livre de poche clasique, 2006. - 409 p. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, 

classique de poche . ; 1701). 

Bibliogr. - ISBN 2253006305 

2-843-71/1 

379.  Balzac, Honoré de  
La Fille aux yeux d'or [Texte imprimé] : Roman / Honoré de Balzac. - Paris : Grand 

Caractère, 2005. - 141 p. : Couv.Ill.en coul. ; 21x 14 cm. 

ISBN 274440618X 

2-843-47/ 1 

380.  Balzac, Honoré de  
Le cousin Pons [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Editions Gallimard, 

1963. - 446 p. : couv. ill. ; 1x 11 cm. - (Le livre de poche classique). 

ISBN 3023098904 

2-843-82/1 



381.  Balzac, Honoré de  
Le député d'arcis [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Société générale 

d'édition et de diffusion, 1999. - 374 p. ; 22 X 15 cm. - (Collection nationale des 

grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481542 

2-843-646/ 2, 2-843-646/1 

382.  Balzac, Honoré de  
Histoire de la grandeur et la décadence de César Birotteau [Texte imprimé] / Honoré 

de Balzac. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 357 p. ; 24 x14 

cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481518 

2-843-39/1, 2-843-39/2 

383.  Balzac, Honoré de  
Les Chouans [Texte imprimé] : ou la Bretagne en 1799 / Honoré de Balzac. - Paris : 

Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 406 p. ; 22 x 15 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481534 

2-843-40/1, 2-843-40/2 

384.  Balzac, Honoré de  
La Femme de trente ans [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 248 p. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale 

des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481496 

2-843-41/1, 2-843-41/2 

385.  Balzac, Honoré de  
Le Medecin de campagne [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 292 p. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale 

des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481488 

2-843-42/1, 2-843-42/2 

386.  Balzac, Honoré de  
Les proscrits Louis Lambert séraphîta [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : 

Société énérale d'édition et de diffusion, 1999. - 376 p. ; 22 x 15 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481526 

2-843-43/1, 2-843-43/2 



387.  Balzac, Honoré de  
La cousine bette [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Baudelaire : Livre 

Club des Champs-Elysées, 1965. - 596 p. ; 21 cm. 

2-843-607/1 

388.  Balzac, Honoré de  
La Peau de chagrin [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Jean Retailleau. - Paris : 

éditions G.P, 1969. - 321 p. : couv . ill ; 21 X14 cm. - (collection Super - 1000). 

2-843-53/1 

389.  Balzac, Honoré de  
Louis Lambert [Texte imprimé] : suivi de : les proscripts et de Jésus-Christ en Flandre 

/ Honoré de Balzac; Préf. Ragmond Abellio; Préf. S.de Sacy. - Paris : Gallimard, 

1968. - 322 p. ; 17 x11 cm. 

2-843-623/1 

390.  Balzac, Honoré de  
La Recherche de l'absolu [Texte imprimé] : suivi de la messe de l' atbée / Honoré de 

Balzac; Préf. Raymond Abellio; Préf. S de Sacy. - Paris : Gallimard, 1967. - 386 p. ; 

17 X 11 cm. 

2-843-651/1 

391.  Balzac, Honoré de  
La vieille fille [Texte imprimé] : . / Honoré de Balzac. - Paris : Ed Beaudelaire, 1967. 

- 209 p. : Couv. ill. ; 19 x 11 cm. 

2-843-397/1 

392.  Balzac, Honoré de  
Eugénie Grandet [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Le livre de poche, 

1965. - 256 p. : couv.ill ; 17 x10 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 

1414). 

2-843-68/1, 2-843-68/2 

393.  Balzac, Honoré de  
Eugénie Grandet [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Préf. Samuel S. de Sacy. - 

Paris : Editions Gallimard, 1972. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Folio ; 31). 

Annexes 

2-843-81/1 

394.  Balzac, Honoré de  
Eugénie grandet [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Pierre Citron. - Paris : Ed. 

Garnier -Flammarion, 1964. - 192 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (G. F ; 3). 



2-843-54/1 

395.  Balzac, Honoré de  
Le Père Goriot [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Pierre Citron. - Paris : Editions 

Garnier-Flammarion*, 1966. - 256 p. : couv. ill. ; 18 x 11cm. - (G. F ; 112). 

Bibliogr. 

2-843-74/1 

396.  Balzac, Honoré de  
Les Petits bourgeois [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Préf. Raymond Pcard. - 

Paris : Garnier Frères, 1960. - 347 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog p-p. 291-292 

2-843-48/1 

397.  Balzac, Honoré de  
Illusions perdues [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Préf. Antoine Adam. - Edition 

augmentée d' un sommaire biographique. - Paris : Ed . Garnier Frères, 1961. - 880 p. ; 

18 x 11 cm. 

Annex p-p : 779-864 Bibliog p-p : 865-876 

2-843-46/1 

398.  Balzac, Honoré de  
Le Lys dans la vallée [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - Paris : Ed. Beaudelaire, 

1965. - 414 p. ; 21 x 13 cm. 

2-843-57/1 

399.  Balzac, Honoré de  
Le Médecin de compagne [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Maurice Allem. - 

Paris : Editions Garnier Frères, 1961. - 374 p. : couv .ill ; 19 x 12 cm. - (Cassique 

Garnier). 

Bibliogr. 

2-843-79/1 

400.  Balzac, Honoré de  
Le médecin de compagne [Texte imprimé] / Honoré de Balzac. - France : Gallimard, 

1974. - 479 p. : couv .ill. ; 17x 11 cm. - (collection Folio). 

2-843-299/1 

401.  Balzac, Honoré de  
Mon cher George [Texte imprimé] : Balzac et Sand, histoire d'une amitié / Honoré de 

Balzac, George Sand. - Paris : Gallimard, 2010. - 183 p. : Couv.ill. et en coul. ; 26*19 

cm. 

Bibliogr. : 179 p.183 p. - ISBN 9782070128853 



2-840-330/1, 2-840-330/2 

402.  Balzac, Honoré de  
Le père Goriot [Texte imprimé] / Honoré de Balzac; Comment. Laurent Brégeon. - 

Paris : Librairie A.Hatier, 1966. - 112 p. ; 18 cm. - (Les classiques hatier). 

2-842-109/1 

403.  Balzac,, Honoré de  
Le Père Goriot [Texte imprimé] / , Honoré de Balzac; Pierre Georges Castex. - Paris : 

Ed .Garnier Frères, 1963. - 480 p. : couv .ill. ; 19 cm. - (collection classiques garnier). 

Bibliog p-p 475-477 

2-843-80/1, 2-843-80/2 

404.  Balzac,, Honoré de  
Illusions perdues [Texte imprimé] / , Honoré de Balzac; Préf. Pierre Citron*. - Paris : 

Garnier- Flammarion, 1966. - 635 p. : couv.ill. ; 18 x 11cm. - (Garnier-Flammarion 

brochée* ; 107). 

2-843-85/1 

405.  Balzac,, Honoré de  
Le Père Goriot [Texte imprimé] / , Honoré de Balzac; Préf. Thierry Bodin Préf . 

Félicien Marceau. - Paris : Editions Gallimard, 1971. - 447 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. 

- (Folio ; 8). 

2-843-83/1 

406.  Bammate, Haidar  
Visage de l'islam [Texte imprimé] / Haidar Bammate; Préf. Ahmed Taleb-Ibrahimi. - 

2011. - Alger : ENAG, [s.d]. - 427 p. : Couv. en coul. ; 22 cm. - (تلمسان : Tlemcen 

capitale de la culture islamique). 

Index. - ISBN 9789931000808 

2-297-28/1, 2-297-28/2 

407.  La bande dessinée [Texte imprimé] : conte l'Afrique. - Alger : Dalimen, 

2009. - ill. 

Photos , image. - ISBN 978996175982 

2-306-1/1, 2-306-1/2 

408.  Bange, pierre  
Analyse conversationnelle et théorie de l'action [Texte imprimé] / pierre Bange. - 

Paris : Hatier/ didier, 1992. - 223 p : ill ; 21x14 cm. - (Langues et apprentissage des 

langues). 

Bibliogr : 213-223 Glossaire : 207-212 annexe : 206. - ISBN 2278042254 

2-401-48/1, 2-401-48/2 



409.  Bange, pierre  
L'Apprentissage d'une langue étrangére [Texte imprimé] : Cognition et interaction / 

pierre Bange. - Paris : L'Harmattan, 2005. - 248 p : ill ; 22x14cm. - (Sémantiques / 

Marc Arabyan). 

Bibliogr : 237-245 Annexe : 221-236. - ISBN 2747596060 

2-401-53/1, 440.1-52/1 

410.  Banks, David  
Aspects linguistiques du texte de propagande [Texte imprimé] / David Banks. - Paris : 

L' Harmattan, 2005. - 240 p. ; 24 x 16 cm. 

ISBN 229600007X 

2-418-18/1, 2-418-18/2 

411.  Banniard, Michel  
Du latin aux langues romanes [Texte imprimé] / Michel Banniard. - Paris : Armand 

Colin, 2008. - 127 p ; 18x13cm. 

Bibliogr : 121-125. - ISBN 9782200354480 

440.1-15/1, 440.1-15/2 

412.  Barab, Yousra  
La vision pessimiste dans les nouvelles de Guy MAUPASSANT Le cas de LA NUIT-

CAUCHEMAR et LA MORTE [Texte imprimé] / Yousra Barab, faiza KOUMAS; 

Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 41 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.374 

413.  Barakat, Gamal  
Dictionary of diplomatic terminology [Texte imprimé] : English - Arabic with Arabic 

- English glossary =  إنجليزي -عربيمع مسرد عربي  -قاموس المصطلحات الدبلوماسية : إنكليزي  / 

Gamal Barakat. - Beirut : Librairie du liban, 1982. - 161 p : Couv. ; 26x18 cm. 

ISBN 01D110601 

423.1-7/1, 423.1-7/2 

414.  Barastégui, Corinne  
Histoire de la littérature [Texte imprimé] : enjeux / Corinne Barastégui. - Paris : 

Ellipses, 2011. - 215 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 27 X 17 cm. 

Index des auteurs français. - ISBN 2729654607 

2-809-109/1, 2-809-109/2 

415.  Barbaud, Philippe  
Syntaxe référentielle de la composition lexicale [Texte imprimé] : Un profil de 

l'homme grammatical / Philippe Barbaud. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 535 p. ; 24 



cm. 

ISBN 9782296075726 

2-445-35/4, 2-445-35/3 

416.  Barbazan, Muriel  
Le temps verbal [Texte imprimé] : Dimensions linguistiques et psycholinguistiques / 

Muriel Barbazan, Georges kleiber. - France : Presses Universitaires du Mirail, 2006. - 

470 p ; 22x13 cm. 

Bibliogr : 459-469 Annexe : 451-457. - ISBN 2858168490 

2-410-162/1, 2-410-162/2 

417.  Barbazan,Muriel  
Enonciation,texte,grammaire [Texte imprimé] : De la linguistique a la didactique / 

Muriel Barbazan. - Paris : Presses universitaires de rennes, 2013. - 17*23 cm. 

ISBN 9782753522756 

440.1-234/1, 440.1-234/2 

418.  Barbé, Ginette  
Apprentissage d'une langue étrangère/seconde [Texte imprimé] : parcours et stratégies 

de formation : tome 4 / Ginette Barbé, Janine Courtillon. - Bruxelles : De Boeck : 

Larcier, 2005. - 306 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (pédagogie en developpement). 

ISBN 2804143791 

440.1-138.4/1, 440.1-138.4/2 

419.  Barbier, Catherine  
Etude sur Marguerite Yourcenar [Texte imprimé] : les nouvelles orientales / Catherine 

Barbier. - Paris : Edition marketing, 1998. - 96 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

Annexes:pp.90-91 bibliog.:p.92. - ISBN 2729897895 

2-840-203/1 

420.  Barbier, Catherine  
Etude sur Marguerite Yourcenar [Texte imprimé] : les nouvelles orientales / Catherine 

Barbier. - Paris : Ellipses marketing, 2008. - 142 p. : ill. ; 19 X 15 cm. - (Résonances / 

Etienne Calais). 

Bibliogr., lexique. - ISBN 9782729833657 

2-840-202/1, 2-840-202/2 

421.  Barbier, Catherine  
Etude sur Beaumarchais : Le mariage de figaro [Texte imprimé] / Catherine Barbier, 

Sylvie Jedynak. - Paris : Ellipses, 1999. - 128 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

bibliogr. : 127p. - ISBN 2729859934 



2-840-261/1 

422.  Barbusse, Béatrice  
Introduction à la sociologie [Texte imprimé] / Béatrice Barbusse, Dominique 

Glaymann. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Foucher, 2004. - 282 p. ; 25 x 18 cm. - 

(Enseignement superieur ; 591). 

Bibliog: p 282. - ISBN 2216096008 

2-301-33/1 

423.  Barbusse, Henri  
L'enfer [Texte imprimé] / Henri Barbusse. - Paris : Editions Albin Michel, 1968. - 256 

p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 591). 

2-843-94/1 

424.  Barcy, patrick  
Les figures de style [Texte imprimé] : et autres procédés / patrick Barcy. - [s.l] : 

Belin, [s.d]. - 336 p. ; 21.5*15 cm. 

ISBN 2701113938 

2-440-71/1, 2-440-71/2 

425.  Barda, Any  
Etude sur les écrivains Russes du 19 ème siecle [Texte imprimé] / Any Barda. - Paris : 

Ed. Ellipses ; Marketing : [s.n], 1999. - 64 p. ; 19 X 14 cm. - (collectionn resonces). 

glossaire. - ISBN 2729848541 

2-840-124/1, 2-840-124/2 

426.  Bargaoui, sami  
Savoirs historiques au maghreb [Texte imprimé] : Savoirs historiques au maghreb / 

sami Bargaoui, Hassan Remaoun. - Oran ( Algerie ) : Centre de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle ( Oran ) : [s.l] : Centre d'études et de recherche 

économique et sociale ( Tunis ), 2006. - 309 p : couv. ill. ; 24 X 15 cm. 

ISBN 9961813243 

2-960-3/1, 2-960-3/2 

427.  Baril , denis  
Techniques de l'expression écrite et orale [Texte imprimé] / denis Baril. - 10e.éd. - 

Paris : Dalloz, 2002. - 450 p. ; 15*21 cm. 

index:p447-p450 . - ISBN 9782247046614 

440.1-1/1, 440.1-1/2 

428.  Baril, Agnès  
La chanson de Roland [Texte imprimé] : étude des laisses 53 à 188, vers 661 à 2608 / 

Agnès Baril. - Paris : Ellipses, 2004. - 411 p. ; 24 X 16 cm. - (Capes-Agrégation 



lettres). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2729816399 

2-840-74/1, 2-840-74/2 

429.  BARKAT, Jouhaina  
L'expression écrit en classe terminale 3 A.S [Texte imprimé] / Jouhaina BARKAT, 

Chahinez AOUICHAT; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.147 

430.  BARKAT, Mahmoud  
Le suicide entre le mythe et l'absurde dans le magasin des suicides de Jean Teulé 

[Texte imprimé] / Mahmoud BARKAT; K. BENTENFIF. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 

Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.332 

431.  barké , bassam  
dictionnaire de linguistique [Texte imprimé] : francais - arabe avec un index 

alphabétique des termes arabes =  عربي مع مسرد ألفيائي باأللفاظ العربية -معجم اللسانية فرنسي  / 

bassam barké. - liban : jarouss press, [s.d]. - 298 p. ; 24 cm. 

443.1-3/1, 443.1-3/2 

432.  Baron-Carvais, Annie  
La bande dessinée [Texte imprimé] / Annie Baron-Carvais. - 4e éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, [s.d]. - 1237 p. ; 18*12 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. : 123 p.-126 p. - ISBN 2130437621 

2-808-75/1, 2-808-75/2 

433.  Barrat, Jacques  
Géopolitique de la francophonie [Texte imprimé] : un nouveau souffle ? / Jacques 

Barrat, Moisei Claudia. - Paris : La documentation Française, 2004. - 171 p. ; 24 x 16 

cm. - (Les études de la documentation française). 

ISBN 3331951957 

2-447-10/1 

434.  Barrat, Jacques - Moisei, Claudia  
Géopolitique de la francophonie [Texte imprimé] : Un nouveau souffle ? / Jacques - 

Moisei, Claudia Barrat. - Paris : La documentation Française, 2004. - 176 p : Couv.ill 

; 24x18 cm. - (Les études de la documentation française). 

Annexe : 163-171. - ISBN 17636191 



2-336-81/1, 2-336-81/2 

435.  Barré-de miniac, Christine - Brissaud, Catherine  
La littéracie [Texte imprimé] : Conceptions théoriques et pratiques d'enseignement de 

la lecture-écriture / Christine - Brissaud, Catherine Barré-de miniac. - Paris : 

L'Harmattan, 2004. - 357 p ; 22x14 cm. 

Bibliogr : 335-354. - ISBN 2747571963 

2-370-135/1, 2-370-135/2 

436.  Barré-de miniac, Christine - Brissaud, Catherine  
La littéracie [Texte imprimé] : Conceptions théoriques et pratiques d'enseignement de 

la lecture-écriture / Christine - Brissaud, Catherine Barré-de miniac. - Paris : 

L'Harmattan, 2004. - 357 p ; 22x14 cm. 

Bibliogr : 335-354. - ISBN 2747571963 

440.1-160/1 

437.  Barrére, Anne - Sembel, Nicolas  
Sociologie de l'éducation [Texte imprimé] / Anne - Sembel, Nicolas Barrére. - Paris : 

Nathan, 2005. - 128 p. ; 18 x 13 cm. - (L'éducation en poche). 

Bibliogr : 121-126 Index : 115-. - ISBN 2091219096 

2-00-10/01, 2-370-129/1 

438.  Barrow, Sir John  
Les révoltés du bounty [Texte imprimé] / Sir John Barrow. - Paris : Editions 

Baudelaire, 1967. - 252 p. : couv. ill. ; 19 x 12 cm. 

2-843-89/1 

439.  Barrucand, Michel  
Histoire de la litterature Canadienne [Texte imprimé] / Michel Barrucand. - Paris : 

Ellipses, 2008. - 178 p. : Couv. ill. en coul. ; 21 X 14 cm. - (Littératures). 

Index : 163 p.-172 p. bibliogr. : 173 p.-175 p. - ISBN 9782729838874 

2-899-8/1, 2-899-8/2 

440.  Barrucand, Michel  
Histoire de la littérature irlandaise [Texte imprimé] / Michel Barrucand. - Paris : 

Ellipses Edition Marketing, 2010. - 178 p. ; 21*15 cm. - (Littératures). 

Bibliogr. : 171 p.-172 p., index : 173 p.-175 p. - ISBN 9782729861353 

2-899-5/4, 2-899-5/1 

441.  Barstone , Rob  
Sociocognitive perspectives on language use and language learning [Texte imprimé] / 

Rob Barstone. - New york : Oxford University Press, 2012. - 252 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9780194424776 



2-420-74/1, 2-420-74/2 

442.  Bart, André Schwartz  
Le Dernier des Justes [Texte imprimé] : roman / André Schwartz Bart. - Paris : 

Editions du Seuil*, 1959. - 512 p. : couv.ill ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 2486). 

2-843-88/1 

443.  Bartens, Hans  
Literary theory [Texte imprimé] : the basics / Hans Bartens. - 3e éd. - London : 

Routledge, 2014. - 269 p. ; 20 cm. 

Bibliogr. p. 240-258.Index. - ISBN 9780415538077 

2-820-81/1, 2-820-81/2 

444.  Barthes, Roland  
La préparation du roman 1et 2 [Texte imprimé] : notes de cours et séminaires au 

Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980 / Roland Barthes; Nathalie Léger; Dir. 

Eric Marty. - Paris : seuil ; Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (Calvados) : IMEC, 

2003. - 476 p. ; 26 X 18 cm. - (Traces écrites). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2020478455 

2-808-43/1, 2-808-43/2 

445.  Barthes, Roland  
Critique et vérité [Texte imprimé] / Roland Barthes. - Paris : seuil, 1999. - 85 p. ; 18 

X 11 cm. - (Essais , Points). 

ISBN 202038180X 

2-840-51/5, 2-840-51/1 

446.  Barthes, Roland  
Oeuvres complètes [Texte imprimé] : livres, textes, entretiens : 1942 - 1961 : tome 1 / 

Roland Barthes. - Paris : Editions du Seuil, 1993. - 1197 p. : ill. ; 19*13 cm. 

Index : 1145 p.-1179. - ISBN 2020567253 

2-808-57.1/1, 2-808-57.1/2 

447.  Bartlett,Tom  
Aperçu de cet ouvrage [Texte imprimé] : a practical guide / Tom Bartlett. - New York 

: Routledge, 2014. - 212 p ; 24 cm. 

ISBN 9780415666305 

2-420-65/1, 2-420-65/2 

448.  Bassaïne, Yasmina  
Communiquer en arabe maghrébin [Texte imprimé] : avec un lexique de plus de 2500 

mots / Yasmina Bassaïne, Dimitri Kijek. - Paris : Eyrolles Delta, 2005. - 167 p. ; 21 x 

15 cm. - (Eyrolles pratique). 

Bibliogr : 163 Index : 159-160 Annex : 161. - ISBN 2708135880 



2-403-119/1, 2-403-119/2 

449.  Bassour, Ahlem  
Le déroulement des séances de l'Expression Orale et Ecrite Cas de la 1ére Année 

LMD Du Département de Français [Texte imprimé] / Ahlem Bassour, Djaouida 

Fergani; Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2012. - 93 F. ; 30 cm. + CD. 

Bibliogr.p93 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.456 

450.  Bassour, Meriem  
L'analyse des erreurs a travers la grille du Belc et la grille de Nina Gatach [Texte 

imprimé] / Mohamed Benaouali; Meriem Bassour. - [s.l] : [s.n], 2012. - 51 p ; 30 cm 

+ CD. 

Licence : français ( système LMD) : Université de Médéa : 2012 

MF1410/1 

451.  Baton, Christine  
écrire un journal en classe de français [Texte imprimé] / Christine Baton, Marc fion. - 

De boeck. - Bruxelles : De Boeck ; Larcier : 1999, [s.d]. - 160 p : ill ; 23x16 cm. - 

(Savoirs en pratique). 

Bibliogr : 153-155 Index : 151 Annexes : 131-150. - ISBN 2804131068 
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cohabitation. [Texte imprimé] / Rahma BELKACEMI; Ameur NAIB. - [s.l] : [s.n], 

2014. - 30 cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2014 

MMF.03 

524.  Belkhirat, Lokman  
Doit -on lorsque on a été exploité, spolie, blessé,trampé appliquer la loi du talion ou 

faut-il au contraire tendre l'autre joue [Texte imprimé] / Lokman Belkhirat, Imene 

Kaddour. - [s.l] : [s.n], 2012. - 65 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.474 

525.  Belkhodja, Amar  
momo le poète béni [Texte imprimé] : poésie / Amar Belkhodja. - Alger : El ibriz 

édition, 2013. - 142 p. : couv.ill. ; 20 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9931911463 

2-841-102/2 



526.  Bellahouel, Nassira  
Forme et immaturité dans les romans stendhalien [Texte imprimé] / Nassira 

Bellahouel, Ahlem Sayah; Farid AZIZANE. - [s.l] : [s.n], 2010. - 96 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.310 

527.  Bellatrache, Fatma Zohra  
L'ambition chez Balzac dans l'oeuvre " pére Goriot " [Texte imprimé] / Fatma Zohra 

Bellatrache; Hadjer LAKHDAR AZZINE. - [s.l] : [s.n], 2011. - 59 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.375 

528.  Bellatreche, Nassima  
La représentation de la femme dans la nuit sacrée et l'enfant de sable de Tahar 

Benjelloun [Texte imprimé] / Nassima Bellatreche; Abdelaziz ABBAS. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 60 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.529 

529.  De bellefonds, Christine - Chantreau, Sophie - Laport, Laurence  
Le robert junior : illustré [Texte imprimé] : Dictionnaire 8-12 ans : du ce à la 6 : 

20000 mots avec de vraies définitions.. / Christine - Chantreau, Sophie - Laport, 

Laurence De bellefonds. - Paris : Dictionnaire le Robert, 1993. - 1156 p : Couv.ill ; 

20x14 cm. 

ISBN 2850363871 

443-15/1 

530.  Belletto, Hélène  
littératures allemandes [Texte imprimé] : anthologie et méthodes d'approche des 

textes / Hélène Belletto, Elisabeth Kauffmann, Cécile Millot. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2001. - 446 p. : couv.ill. et en coul. ; 24*15 cm. - (U Langues). 

Bibliogr. : 427 p.-429 p. index : 430 p.-446 p. - ISBN 9782200217440 

2-899-21/1, 2-899-21/2 

531.  BELLHACENE, Aouatif  
Le dédoublement dans l'écriture Dans " Madame l'Afrique " D'Eugéne ébodé [Texte 

imprimé] / Aouatif BELLHACENE; Bouzair. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.147, MMF.148 



532.  Belloulou, Akila  
Le statut de l'enfant chez CONTESSE de SEGUR dans son œuvre les malheurs de 

sophie. [Texte imprimé] / Akila Belloulou, Halima Benchehida; Wissam BEN 

AIMECHE. - [s.l] : [s.n], 2012. - 46 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p43 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.511 

533.  Bellouni, Azzedine  
La condition de la femme congolaise dans Les Petits-Fils négres de Vercingétorix 

D'Alain Mabanckou [Texte imprimé] / Azzedine Bellouni, Abderrazak Djouabi; 

Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.75, MMF.76 

534.  Belmahdi, Djamel  
Etude du personnage dans Meursault: contre-enquêted de Kamel Daoud [Texte 

imprimé] / Djamel Belmahdi; Hadjer Lakhdar ezzine. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. + 

CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2015 

MMF.65, MMF.66 

535.  Belmebarki, Faiza  
Vècu de Mouloud Feraoun et ètude des presonnages principaux dans les chemins qui 

montent [Texte imprimé] / Faiza Belmebarki, Ladjel Mebarki; ABBAS. A. - [s.l] : 

[s.n], 2010. - 56 F. ; 30 cm. + CD. 

. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.306 

536.  Ben abdi, Fatma Zohra  
Etude comarative entre deux poèmes " Quand vous serez bien vielle " de Pierre de 

Ronsard et " Le ballet des heures " de Gérard De Nerval [Texte imprimé] / Fatma 

Zohra Ben abdi, Sara Larbi; Sid Ahmed TASSIST. - [s.l] : [s.n], 2010. - 44 F. ; 30 cm. 

Biblio p43 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.295 

537.  Ben abdi, Fatma Zohra  
L’écriture romanesque dans Lebbeik (pèlerinage de pauvres) de Malek Bennabi 



[Texte imprimé] / Fatma Zohra Ben abdi; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 

Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.233 

538.  Ben aicha, Wahiba  
La représentation de l' école chez Fouroulou dans Le fils du Pauvre de Mouloud 

Feraoun [Texte imprimé] / Wahiba Ben aicha, Samia LAKEL; Zahir KHOUANE. - 

[s.l] : [s.n], 2010. - 39 F. ; 30 cm. + CD. 

Biblio p39 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.300 

539.  Ben Arous, Imene  
La quéte identitaire dans "origines" d'Amine Maalouf [Texte imprimé] / Imene Ben 

Arous, Fatiha Ben Kara; SADARRI. - Medéa : (S.N) : [s.n], 2011. - 45 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.442 

540.  Ben Belgacem, Nadji  
Voyage dans les rouages du roman de Dan Brown" Da Vinci Code" [Texte imprimé] / 

Nadji Ben Belgacem, Asma Si Bachir; AMINA HAYAET RAISSI. - [s.l] : (S.N), 

2012. - 128 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.445 

541.  BEN CHAA, Wahiba  
Traits romantiques à travers le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas [Texte 

imprimé] / Wahiba BEN CHAA; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 

30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.234 

542.  Ben Cheneb , Mohammed  
Mots Turks et Persans conservés dans le parler Algérien [Texte imprimé] :  الكلمات
 Mohammed Ben Cheneb; Préf. Hédi Ben / التركية و الفارسية الباقية في العامية الجزائرية

Cheneb. - Alger : flites éditions, 2009. - 93 p. : ill. ; 23 X 16 cm. 

bibliogr. - ISBN 9789947860236 



1-417-12/1 

543.  Ben Cheneb, Mohammed  
Abu-Dolama [Texte imprimé] : poète bouffon de la cour des premiers califes 

abbassides : thèse pour le doctorat ès lettres / Mohammed Ben Cheneb. - Alger : 

Office des publications universitaires, 2010. - 167 p. : couv.en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr. : 162 p.-166 p. - ISBN 9789961013014 

2-892-8/1, 2-892-8/2 

544.  Ben Cheneb, Mohammed  
Etudes sur les personnage mentionnés dans l'idjaza du cheikh 'Abd El Qadir El Fasy' 

[Texte imprimé] / Mohammed Ben Cheneb. - Alger : Dar el abhaath, (s.d.). - 446 p. : 

couv. ill. ; 24*17 cm. - (Oeuvres complètes de Ben Cheneb ; 10. الجزائر وزارة الثقافة). 

2-809-118/1 

545.  Ben Cheneb, Mohammed  
Ecrits de Ben Cheneb [Ressource électronique] : tome 2 =   تحبير الموشين في التعبير بالسين و
 : .Mohammed Ben Cheneb. - Alger : Dar el abhaath, (s.d.). - 351 p.+131 p / الشين

couv.ill. ; 24*17 cm. - (Oeuvres completes de Ben Cheneb ; 12. الجزائر وزارة الثقافة). 

2-809-122.2/1 

546.  Ben Cheneb, Mohammed  
Ecrits de Ben Cheneb [Ressource électronique] : Tome 1 / Mohammed Ben Cheneb. - 

Alger : Dar el abhaath, (s.d.). - 456 p. : ill. ; 24*17 cm. - (Oeuvres completes de Ben 

Cheneb ; 11. الجزائر وزارة الثقافة). 

2-809-122.1/1 

547.  Ben Cheneb, Mohammed  
mots turks et persans conservés dans le parler algérien [Texte imprimé] / Mohammed 

Ben Cheneb. - Alger : Dar el abhaath, 2013. - 189 p. ; 24 cm. - (ouevres complétes de 

ben cheneb : ouevres complétes de ben cheneb ; 14). 

2-402-2/1 

548.  BEN GHARBIA, Hassina  
La célebration de la nature au service du désir d'évasion dans Les fleurs du mal De 

Charles-Pierre BAUDELAIRE [Texte imprimé] / Hassina BEN GHARBIA, Nassima 

TCHAKMAGHJI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.174 

549.  Ben Jelloun, Tahar  
Amours sorcières [Texte imprimé] / Tahar Ben Jelloun, Points. - Paris : Les Editions 



de seuil, 2003. - 327 p. : Couv.Ill. ; 18 cm. 

ISBN 2020593750 

2-843-704/1, 2-843-704/2 

550.  Ben Jelloun, Tahar  
 : La remontée des cendres [Texte imprimé] : suivi de Non identifiés ,صاعدا الرماد

poèmes / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Ed. du Seuil, 1998. - 68-73 p. : couv. ill ; 18 cm. 

- (Points ; 544). 

Texte français et trad. arabe à la suite. - ISBN 2010348756 

contenu dans : صاعدا الرماد 

2-841-95/1 

551.  BEN KAHLA, Naima  
La structure du temps dans nedjma [Texte imprimé] / Naima BEN KAHLA, Amina 

BOUDJEMAA; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.235 

552.  BEN KHETTAR, Ahmed  
Identité et altérité dans " Le village de l'Allemand" de boualem SANSAL [Texte 

imprimé] / Ahmed BEN KHETTAR, Ibrahim HARZALLAOUI; Amina Hayat 

RAISSI. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.155, MMF.156 

553.  Ben Zerrouk, Ahlem  
La manifestation de la violence dans l'oevre de Mohamed DIB"comme un bruit 

d'abailles " [Texte imprimé] / Ahlem Ben Zerrouk, Naima Nouri; Kamel Guettas. - 

[s.l] : [s.n], 2012. - 50 F. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p47 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.441 

554.  Bena, Jonas makamina  
Terminologie grammaticale et nomenclature des formes verbales [Texte imprimé] / 

Jonas makamina Bena. - Paris : L'Harmattan, 2011. - 319 p : ill,coul ; 17*23 cm. - 

(Sémantique). 

ISBN 9782296554016 

2-445-115/1 



555.  Benachenhou, Abdelhamid  
Connaissance du Maghreb [Texte imprimé] : Notions ethnographie , d'histoire et de 

sociologie / Abdelhamid Benachenhou. - Alger : P. A., 1970. - 400 P. : couv.ill. ; 25 

cm. 

bibliog pp : 397 - 400 

2-902-8/1, 2-902-8/2 

556.  Benachenhou, Abdellatif  
Formation du sous developpement en Algerie [Texte imprimé] : essai sur les limites 

du developpement du capitalisme 1830 - 1962 / Abdellatif Benachenhou. - Alger : 

Office des publications universitaires, 2009. - 479 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961012796 

2-965-485/1, 2-965-485/2 

557.  Benachenhou،abdellatif  
introduction A l'economie politique [Texte imprimé] / abdellatif Benachenhou. - alger 

: Office des publicatios universitaire, 1981. - 389p. ; 24cm. 

2-330-299/01 

558.  BENADDA, Nadjet  
L'Entre Deux dans Les Négres n’iront jamais au paradis de Tanella BONI [Texte 

imprimé] / Nadjet BENADDA; Ameur NAIB. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.151, MMF.152 

559.  BENAHMEDI, Abdel Karim  
Comparative effect of using cooperative and competitive learning on the academic 

achievement of introvert and extrovert EFL learners [Texte imprimé] : Acase study of 

first year french language major students / Abdel Karim BENAHMEDI, Sarah 

AMROUCHE; Ayoub BOUKHATEM. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.14, MME.15 

560.  BENAIAD, Imad  
La compétence de l'oral chez les premières années secondaires [Texte imprimé] / 

Imad BENAIAD, RACHID ZAOUI; Abdelaziz ABBAS. - [s.l] : [s.n], 2011. - 86 F. ; 

30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.350 



561.  Benaichouba, Chaker  
Identité coplexe , vue à travers le prisme des appartenances dans les oeuvres d'Amine 

Maaloof [Texte imprimé] / Chaker Benaichouba, Rabie Zaoui; BOUAROUR. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 46 F. ; 30 cm. + CD. 

Bibliogr;p45 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.443 

562.  Benaimeche, Amina  
L'Etude Du personnage dans le roman " un peu de soleil dans l'eau froide " de 

Fracoise Sagan [Texte imprimé] / Amina Benaimeche, Nesrine Ghezali; Djaouida 

CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 56 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.462 

563.  Benaimeche, Amina  
Le rapport à l'erreur orthographique chez les enseignants de la 4 ème année moyenne 

en FLE [Texte imprimé] / Amina Benaimeche, Radja-Khadidja DJEZAR; Djelloul 

HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.23 

564.  BENAIMECHE, Wissem  
Compréhension en FLE et dimension culturelle [Texte imprimé] / Wissem 

BENAIMECHE, Souad BENKIAR; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2005. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.34 

565.  BENAIMECHE, Wisseme  
Les difficultés d'acquisition lexicale dans le développement de la compétence 

communicative en Français Langue Etrangère (en 4e AM ). [Texte imprimé] / 

Wisseme BENAIMECHE; Yannick. LEFRANC. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: LEFRANC Yannick. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.15, TF.16 

566.  Benaissa, Meriem  
La maltraitance des enfants et ses consequence dans la mort du petit cheval D'herval 

Bazin [Texte imprimé] / Meriem Benaissa, Meriem Bettil; SADARRI. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 48 F. ; 30 cm. + CD. 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.455 

567.  BENAISSA, Sihem  
les exercices de classe dans le manuel de 4éme année moyenne [Texte imprimé] / 

Sihem BENAISSA, Salima bELABASSE; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.100, MF.98 

568.  BENALLEL, Fatma Zohra  
Analysis of translation errors following the Markedeness frame in students' 

performance of translalation of English Conditional types [Texte imprimé] : Case 

stdy: students of 3RD year English Major at Yahia Fares University / Fatma Zohra 

BENALLEL, Soumia IRKI; A. BENSEDGUA. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.08, MME.09 

569.  BENAMEUR, Zaki  
Les stratégies descriptives dans puisque mon coeur est mort de Maissa Bey. [Texte 

imprimé] / Zaki BENAMEUR, Yacine Abdallah BLET; Soulef ZERROUK. - [s.l] : 

[s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.237, MMF.238 

570.  BENAOUDA, Mohamed Rafik  
Le grotesque comme masque du tragique dans Et les chiens se taisaient, La trgédie du 

Roi Christophe et Une saison au Congo d'Aimé Césaire [Texte imprimé] / Mohamed 

Rafik BENAOUDA; Fatiha BOULAFRAD; Dominique. DUCARD. - [s.l] : [s.n], 

2013. - 230 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: BOULAFRAD Fatiha, DUCARD Dominique. 

Doctorat : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2013 

TDF.01, TDF.02 

571.  BENAOUDA, Mohamed Rafik  
Pour une poétique de la nature sous le signe du géologique, du botanique et du 

zoologique dans cahier d'un retour au pays natal et Les Armes miraculeuses d'Aimé 

Césaire. [Texte imprimé] / Mohamed Rafik BENAOUDA; Fatiha. ABU DURA 

BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 



Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2008 

TF.49, TF.50 

572.  BENAOUDA, Noura  
Etude comparatiste entre deux oeuvres calila wa dimna d'lbn al mouquaffa et les 

fables de la fontaine [Texte imprimé] / Noura BENAOUDA, Fatma Ferrah; Fatiha 

BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2005. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.12, MF.13 

573.  BENAROUS, Mohamed  
Driss CHARAIBI entre tradition et modernité dans la civilisation , ma mére !... [Texte 

imprimé] / Mohamed BENAROUS, Abdelaziz MESSAOUDI; Mohamed Rafik 

BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.228 

574.  Benatallah, Narimene  
L'apprentissage du Fle pour une pédagogie de déffrenciation [Texte imprimé] / Nabila 

Kermezli; Narimene Benatallah; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2005. - 60 F. ; 30 cm. 

bibliog.f 58 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.28, MF.29 

575.  BENATTALAH, Soumeya  
Vers une meilleure exploitation du conte en classe de FLE [Texte imprimé] : Cas des 

élèves de 4ème année primaire à Médéa. / Soumeya BENATTALAH, Khalida 

BENKEBIR; amina hadjersi. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.179, MMF.180 

576.  Benaziza, Hasna  
Etude descriptive des manuels et des programmes du français au cycle moyen [Texte 

imprimé] / Hasna Benaziza, Djelloul HABOUL, Samia Younsi. - [s.l] : [s.n], 2012. - 

86 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.488 



577.  Benbali, Asmaa  
L'étude des héros dans L'incendie de Mohammed Dib [Texte imprimé] / Asmaa 

Benbali, Yasmina Touil; Zineb CHIH. - [s.l] : [s.n], 2011. - 36 F. ; 24 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.431 

578.  BENBOUREK, Amina  
La poétique de l'oralité dans Les femmes au bain de Leila Sebbar. [Texte imprimé] / 

Amina BENBOUREK; Yamilé. GHEBALOU-HARAOUI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 

Cm. + CD. 

Encadré: GHEBALOU-HARAOUI Yamilé. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.113, TF.114 

579.  Bencharef, Sabrina  
La politique français dans l'Algerie durant la colonisation dans si la haine m'était 

contée de Hocine Mahdi [Texte imprimé] / Nassima Meghsel; Sabrina Bencharef; 

Salima HAID. - [s.l] : [s.n], 2011. - 41 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.345 

580.  Bencheikh, Jamel Eddine  
Dictionnaire de littératures de la langue arabe et maghrébine francophone [Texte 
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erreurs, retrouver le sens des mots / Alain Bentolila. - paris : Nathan, 2010. - 258 p : 

Couv. ; 20*15 cm. 

Annexes : 237-254. - ISBN 9782091841717 

2-415-59/1, 2-415-59/2 

641.  Bentolila, Alain  
Guide pédagogique [Texte imprimé] : Expression orale cycle 3 / Alain Bentolila, 



Brigitte Lancien. - paris : Nathan, 2000. - 103p. ; 30*18cm. - (L'ile aux mots). 

ISBN 20912148941 

440.1-133/1, 440.1-133/2 

642.  Bentolila, Fernand  
Systèmes verbaux [Texte imprimé] / Fernand Bentolila. - Louvain ( France ) : Peters, 

1998. - 338 p. ; 24 x 16 cm. - (Bibliothèque de chiers de l'institut de linguistique de 

Louvain). 

Index. - ISBN 9042907088 

2-410-79/1 

643.  BENTOUATI, Smain  
Etude et realisation d'un dispositif autmatique de transfert d'alimentation [Texte 

imprimé] / Smain BENTOUATI, M'hamed TAHRI; Mohamed BENZEMIRLI. - [s.l] 

: (S.N), 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.78 

644.  Bentounes, Cheikh Khaled  
La fraternité en héritage [Texte imprimé] : histoire d'u nne confrérie soufie / Cheikh 

Khaled Bentounes, Bruno Solt. - Alger : Hibr éditions, 2009. - 220 p. ; 22 cm. 

Glossaire. - ISBN 9789947838433 

2-297-27/1, 2-297-27/2 

645.  BENTOUNSI, Meriem Yasmina  
Pour une intégration de la cmpétence culturelle dans la compréhension de l'écrit en 

classe de FLE [Texte imprimé] : application en 2 ème année secondaire. / Meriem 

Yasmina BENTOUNSI; Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 2009. - CD. ; 30 Cm. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2009 

TF.78, TF.79 

646.  BENTURQUI, Mohamed Amine  
Support Internet et situation autodidacte en français général [Texte imprimé] / 

Mohamed Amine BENTURQUI, Mehdi KHARROUBY; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 

2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.124, MF.125 

647.  BENYAHIA, Amina  
L'interculturel dans l'enseignement /apprentissage du FLE en Algérie [Texte imprimé] 



: étude de cas 4éme année moyenne. / Amina BENYAHIA, Selma Tobbal; Wissem 

BENAIMECHE. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.83, MMF.84 

648.  Benyahia, Fatma Zohra  
La configuration spatiale dans le roman Tombéza de Rachid Mimouni [Texte 

imprimé] / Fatma Zohra Benyahia; Soulef ZERROUK. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + 

CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.63, MMF.64 

649.  BENYAHIA, Imène  
La violence dans les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra [Texte imprimé] / 

Imène BENYAHIA, Hadjer DRAI; Abdellah NAAMAOUI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 58 

F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.353 

650.  BENYEKHLEF, Noudjoud  
La passion la vertu dans la nouvelle héloise de jean jacques rousseau [Texte imprimé] 

/ Noudjoud BENYEKHLEF, Hayette DALLY BRAHAM; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.135, MF.136 

651.  Benzina, Asma  
Exploitation de la vidéo dans l'enseignement de la compréhension orale [Texte 

imprimé] : application sur le conte en classe de 4 ème année primaire / Asma Benzina, 

Sarah Djaziri; Sabah BOUAROUR. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.87, MMF.88 

652.  Benzine, Abdelhamid  
Le camp [Texte imprimé] / Abdelhamid Benzine. - Alger : ANEP, 2000. - 118 p. : 

couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961903452 

2-843-665/1, 2-843-665/2 



653.  Benzine; abdelhamid  
La montagne et la plaine [Texte imprimé] / Benzine; abdelhamid. - Alger : ANEP, 

2001. - 104 p. : couv. en coul. ; 22*15 cm. 

ISBN 996190348 

2-843-698/1 

654.  Béra, Mathieu  
Sociologie de la culture [Texte imprimé] / Mathieu Béra, Yvon Lamy. - 2ème édition. 

- Paris : Armand Colin, 2003. - 235 p ; 23X14 cm. - (Cursus). 

Bibliogr., glossaire, index des noms propres, index thématique, liste des sigles, tables 

des encadrés. - ISBN 9782200347710 

2-306-2/ 1, 2-306-2/ 2 

655.  Bercoff, Brigitte  
La poésie [Texte imprimé] / Brigitte Bercoff. - Paris : Hachette Education, 1999. - 

196 p. ; 19 cm. - (Contours littéraires). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2010181504 

2-809-36/1, 2-809-36/2 

656.  Beretta, Alain  
Etude sur Jean-Paul sartre [Texte imprimé] : Les mouches / Alain Beretta. - Paris : 

Ellipses, 1997. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729897704 

2-840-246/1 

657.  Beretta, Alaine  
Le tragique [Texte imprimé] / Alaine Beretta. - Paris : Ed. Ellipses ; Marketing : [s.n], 

2000. - 112 p. : couv. ill. en coul ; 19 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

bibliog p-p : 104-105 glossaire p-p : 106-107. - ISBN 2729802312 

2-842-66/1, 2-842-66/2 

658.  Bergaoui, Sami  
Savoirs historiques au magreb [Texte imprimé] : construction et usages / Sami 

Bergaoui, Hassan Ramaoun. - Oran ( Algerie ) : Centre de recherche en anthropologie 

sociale et culturelle, 2006. - 310 p ; 24 X 15 cm. 

2-960-1/ 1, 2-960-1/ 2 

659.  Bergez, Daniel  
Précis de littérature française [Texte imprimé] / Dir. Daniel Bergez, Collab. Christian 

Lauvergnat-Gagnière, Collab. Anne Paupert. - Paris : Armand Colin, 2005. - 355 p. ; 

24 x 16 cm. - (Lettres sup.). 

Index. : 337 p.-355 p. - ISBN 2200343019 

2-840-120/1, 2-840-120/2 



660.  Bergez, Daniel  
Littérature et peinture [Texte imprimé] / Daniel Bergez. - Paris : Armand Colin, 2004. 

- 223 p. : couv.ill. en coul. ; 25 X 17 cm. 

Index. Bibliogr. - ISBN 2200266340 

2-809-16/1, 2-809-16/2 

661.  Bergez, Daniel  
Méthodes critiques pour l'analyse littéraire [Texte imprimé] / Daniel Bergez, Pierre-

Marc de Biasi, Luc Fraisse, ... et al. Pierre Barbéris. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2005. - 217 p. ; 22 x 13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. : 216 p.-217 p. - ISBN 2200342772 

2-840-159/4, 2-840-159/1 

662.  Bergez, Daniel  
Vocabulaire de l'analyse littéraire [Texte imprimé] / Daniel Bergez, Jean-Jacques 

Robrieux, Violaine Géraud. - Paris : Armand Colin, 2005. - 233 p. : couv. ill. en coul. 

; 22 X 13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200340931 

2-809-28/1, 2-809-28/2 

663.  Bergez, Daniel  
Méthodes critiques pour l'analyse littéraire [Texte imprimé] / Daniel Bergez, Fraisse 

Luc Barbéris Pierre. - 2 ed. - Paris : Nathan, 2002. - 217 p. ; 22 X 13 cm. - (Lettres 

sup.). 

Bibliogr. : 216 p.-217 p. - ISBN 2091912328 

2-840-146/1, 2-840-146/2 

664.  Bergez, Daniel  
L'explication de texte littéraire [Texte imprimé] / Daniel Bergez. - Paris : Armand 

Colin, 2005. - 207 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Index : 201 p.-202 p. Bibliogr. : 203 p.-207 p. - ISBN 2200343035 

2-809-61/1, 2-809-61/10 

665.  Bergez, Daniel  
Littérature et peinture [Texte imprimé] / Daniel Bergez. - Paris : Armand Colin, 2011. 

- 225 p. ; 24 cm. - (Lettres). 

Bibliogr. : 225 p. - ISBN 9782200271404 

2-809-97/6, 2-809-97/7 

666.  Bergez, Daniel  
L'explication de texte littéraire [Texte imprimé] / Daniel Bergez. - 3e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2012. - 230 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Index : 223 p.-224 p., bibliogr. : 225 p.-230 p. - ISBN 9782200249311 



2-809-99/6, 2-809-99/7 

667.  Bergez, Daniel  
Vocabulaire de l'analyse littéraire [Texte imprimé] / Daniel Bergez, Jean-Jacques 

Robrieux, Violaine Géraud. - Paris : Armand Colin, 2014. - 271 p. ; 21*15 cm. - 

(Cursus). 

Bibliogr : 259 p.-264 p. index : 265 p.-272 p. - ISBN 9782200291563 

2-809-132/1, 2-809-132/2 

668.  Bergounioux, Pierre  
Breviaire de littérature à l'usage des vivants [Texte imprimé] / Pierre Bergounioux. - 

Paris : Editions Bréal, 2004. - 379 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 20 X 15 cm. 

ISBN 2749502861 

2-840-94/2, 2-840-94/1 

669.  Berissi, Marianne  
Le français et la littérature de jeunesse [Texte imprimé] / Marianne Berissi, Myriam 

Tsimbidy, Yvonne Touchard; ...[et all.]. - Paris : Armand Colin, 2006. - 208 p. : couv. 

ill. et en coul ; 24*15 cm. - (Préparation aux épreuves du concours de recrutement du 

professorat des écoles). 

ISBN 9782200345587 

2-840-357/1, 2-840-357/2 

670.  Berkane, Nacera  
L'oralité dans " la nuit savré" de Tahar Ben Jelloul [Texte imprimé] / Nacera Berkane, 

Hassen Ouaked; Ghania BOUDJELLAL. - [s.l] : [s.n], 2011. - 34 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.363 

671.  Berkani, El Mahdi  
Danse avec les serpents [Texte imprimé] : roman / El Mahdi Berkani. - Alger : ENAG 

éditions, 2013. - 454 p. : couv. ill. et en coul. ; 21*14 cm. - (Roman). 

ISBN 9789931003137 

2-843-788/1, 2-843-788/2 

672.  Bernanos, Georges  
Les grands cimetières sous la lune [Texte imprimé] / Georges Bernanos. - Paris : Plon, 

1938. - 435 p. : couv.ill. en coul. ; 17 X 11 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-30/1 

673.  Bernanos,, Georges  
Un crime [Texte imprimé] / , Georges Bernanos. - Paris : Librairie Plon, 1935. - 254 

p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 



2-843-355/1 

674.  Bernard, Marc  
Zola [Texte imprimé] : par lui -meme / Marc Bernard. - paris : éditions de seuil : [s.l] : 

Microcosme Ecrivain de toujours, 1952. - 192 p. : couv . ill. en noir et blanc ; 18 X 11 

cm. 

bibliog pp 183 - 189 

2-840-99/1 

675.  Bernard, Pierre  
La Formation continue [Texte imprimé] / Pierre Bernard, Bernard liétard. - Paris : 

P.U.F, 1976. - 128 P. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ?). 

Bibliog : 127 

2-370-30/1 

676.  Bernardin de Saint-Pierre, Henri  
Paul et Virginie [Texte imprimé] / Henri Bernardin de Saint-Pierre; Préf. Pierre 

Trahard. - Paris : Garnier Frères, 1964. - 326 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique 

Garnier). 

Bibliog p-p. 305-323 

2-843-528/1 

677.  bernstein, basil  
Langage et classes sociales [Texte imprimé] : code socio-linguistiques et contrôle 

social / basil bernstein. - paris : les éditions de Minuit, 1975. - 350 p. ; 22*13.5 cm. - 

(Le Sens commun / Anne-Laure Angoulvent). 

ISBN 2707300489 

440.1-107/1, 440.1-107/2 

678.  Berque, Jacques  
Le Maghreb entre deux guerres [Texte imprimé] / Jacques Berque; Kaironan préf. - 

Paris : Editions du Seuil, 1962. - 496 P. : couv.ill. ; 21 cm. - (collection esprit : 

frontière ouverte). 

Index: p 479- p492 

2-902-23/1, 2-902-23/2 

679.  Berque, Jacques  
Ulemas . fondateurs insurgés du Maghreb [Texte imprimé] : 16 ème siècle / Jacques 

Berque. - Paris : Ed Sindbad, 1982. - 300 P. : couv. ill. ; 22 cm. - (collection la 

bibliothéque arabe). 

2-902-3/1 

680.  Berque, Jacques  
Normes et valeurs dans l'islam contemporain [Texte imprimé] / Jacques Berque, 



Adonis ...( etal ) Jean - Paul charnay. - Alger : SNED ; Paris : Payot, 1966. - 372 p. ; 

20 x 14 cm. 

Glossaire. Index 

2-297-17/1 

681.  BERRICHE, Omar  
Frantz Fanon et la revolution algerienne dans l'an 5 de la revolution [Texte imprimé] / 

Omar BERRICHE, Mahdjoub ACHOUR; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : 

[s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.118, MF.119 

682.  Berriche, Youcef  
La représentation de la société algérienne à travers la trilogie de Mohamed Dib [Texte 

imprimé] / Youcef Berriche, Sofiane Douadji; AMINA HAYAET RAISSI. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 44 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.461 

683.  Berridj, Hadda  
Moliére entre théàtralité et réalité dans les précieuses ridicules [Texte imprimé] / 

Hadda Berridj, F/Zohra Doukhi; Zineb CHIH. - [s.l] : [s.n], 2011. - 48 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.378 

684.  Berstein, Serge  
Lénine et la Révolution russe [Texte imprimé] / Serge Berstein. - Paris : Librairie 

Armand Colin, 1971. - 104 P. : couv.ill. ; 17 cm. - (dossier : Sciences humaines ; 35). 

2-902-6/1 

685.  Bertaud du chzaud, Henri  
Dictionnaire de synonymes et contraires [Texte imprimé] / Henri Bertaud du chzaud. - 

Paris : Le Robert, 2001. - 784 p. : Couv. ; 25x16 cm. - ("Les usuels "). 

ISBN 2850364568 

443-70/1 

686.  Berté, Abdoulaye  
Initiation à la rédaction scientifique [Texte imprimé] : suivi de comment étudier une 

oeuvre romanesque en litterature négro-africaine / Abdoulaye Berté. - Paris : 



L'Harmattan, 2013. - 135 p. ; 22 cm. 

Bibliogr. p. 135. - ISBN 9782343006376 

2-808-139/1, 2-808-139/2 

687.  Berthelot, Anne  
Le roman courtois [Texte imprimé] : une introduction / Anne Berthelot. - Paris : 

Armand Colin, 1998. - 128 p. ; 18*13 cm. - (Lettres ; 128). 

Bibliogr. 124 p.-128 p. - ISBN 9782200344092 

2-809-129/1, 2-809-129/2 

688.  Berthelot, Francis  
Parole et dialogue dans le roman [Texte imprimé] / Francis Berthelot. - Paris : 

Nathan/Her, 2001. - 245 p. : couv.ill. en coul. ; 21 X 15 cm. - (Littératue Fac). 

ISBN 2091910724 

2-808-25/1 

689.  Berthet , jacques  
dictionnaire de biologie [Texte imprimé] / jacques Berthet. - bruxelles : De Boeck, 

2006. - 1034 p. ; 24 cm. 

ISBN 2804127982 

443-26/1 

690.  Berthier, Pierre-Valentin  
Pièges du langage [Texte imprimé] / Pierre-Valentin Berthier, Jean-Pierre Colignon. - 

Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1996. - 141 p. ; 23 x 14 cm. - (Entre 

guillemets). 

Index. - ISBN 2801111155 

2-410-106/1, 2-410-106/2 

691.  Berti éditions  
English conversation for all [Texte imprimé] / Berti éditions. - (s.l.é) : Berti editions, 

1992. - 96 p. : ill. ; 22 cm. 

2-420-36/3, 2-420-36/1 

692.  Bertolino, Roberto  
Manuel de latin [Texte imprimé] : grammaire, exercices avec corrigés / Roberto 

Bertolino. - Paris : E'd. Ophrys, 2013. - 274 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Lexique latin-français, français-latin. - ISBN 9782708013902 

2-445-128/1, 2-445-128/2 

693.  Bertrand, Denis  
Régimes sémiotiques de la temporalité [Texte imprimé] / Jacques Fontanille; Denis 

Bertrand. - Paris : Press universitaires de France, 2006. - 286 p. : Couvr. ill. ; 22 cm. - 



(Formes sémiotiques). 

ISBN 2130559077 

440.1-183/1, 440.1-183/2 

694.  Bertrand, Dominique  
La litterature française du XVII siècle [Texte imprimé] / Dominique Bertrand; Ed. 

Bergez Daniel. - Paris : DUNOD, 1997. - 126 p. : couv.ill. en coul. ; 18X11 cm. - (Les 

topos). 

Bibliogr., index. - ISBN 2100035665 

2-840-89/1 

695.  Bertrand, Eric  
Etudes sur Victor Hugo [Texte imprimé] : Les travailleurs de la mer / Eric Bertrand. - 

Paris : Marketing, 2000. - 96 p. : couv. ill . en coul. ; 19 cm. - (Collection Résonances 

Etudes Sur). 

Annexe pp. 84-91 Bibliog p. 92 Index p.p 93-94. - ISBN 2729800638 

2-840-227/1, 2-840-227/2 

696.  Bertrand, Olivier  
Vocabulaire d'ancien français [Texte imprimé] : fiches à l'usage des concours / Olivier 

Bertrand, Silvère Menegaldo. - Paris : Armand Colin, 2006. - 279 p. : couv.ill. en coul 

; 24 X 16 cm. 

Index. - ISBN 220026836X 

443-75/1, 443-75/2 

697.  Bertrand, Olivier  
Variétés, variations & formes du français [Texte imprimé] / Olivier Bertrand, Isabelle 

Schaffner. - Paris : L'école polytechnique, 2011. - 466p ; 24Cm. - (Linguistique et 

didactique). 

ISBN 9782730215862 

440.1-237/1 

698.  Bescherelle école [Texte imprimé] : grammaires : orthographe 
grammaticale : orthographe d'usage : conjugaison : vocabulaire. - paris : Hatier, 

1997. - 416 p. ; 20*14cm. 

ISBN 2218921596 

2-415-45/1, 2-415-45/2 

699.  besra, chihab  
L'écriture engagée chez André Malraux [Texte imprimé] / chihab besra, Fatiha 

Berrani; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2005. - 47 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 



MF.32, MF.33 

700.  besra, chihab  
Mouloud Feraoun,diariste. Analyse idéologique de Journal 1955- 1962. [Texte 

imprimé] / chihab besra; Fatiha. BOULAFRAD; Denise. BRAHIMI. - [s.l] : [s.n], 

2013. - 311 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: BRAHIMI Denise, BOULAFRAD Fatiha. 

Doctorat : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2013 

TDF.06, TDF.07 

701.  besra, chihab  
Ecriture et Idéologie dans La Cité des Roses de Mouloud Feraoun. [Texte imprimé] / 

chihab besra; Fatiha ABU DURA BOULAFRAD. - Médéa : [s.n], 2009. - 30 Cm. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD, Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2009 

TF.87, TF.88 

702.  Bessai Aoudjit, Nesrine  
Linguistics [Texte imprimé] : a coursebook for first year students / Nesrine Bessai 

Aoudjit. - Algiers : Office des publications universitaires, 2009. - 158 p. : Couvr. ill. ; 

22 cm. 

ISBN 9789961012734 

2-421-4/1, 2-421-4/2 

703.  Besse, Henri  
Polémique en didactique [Texte imprimé] : du renouveau en question / Robert 

Galisson; Henri Besse. - Paris : CLE international, 1980. - 144 cm : Couvr. ill. en 

coul. ; 21 cm. - (Didactique des langues étrangères). 

Bibliogr. - ISBN 2190332540 

2-440-81/1 

704.  Bessière, Jean  
La littérature et sa rhétorique [Texte imprimé] : la banalité dans le littéraire au 20 ème 

siècle / Jean Bessière. - Paris : PUF, 1999. - 240 p. ; 22 X 15 cm. - (L'interrogation 

philosophique / Michel Meyer). 

Index. - ISBN 2130498604 

2-809-46/1, 2-809-46/2 

705.  Bessière, Jean  
Principes de la théorie littéraire [Texte imprimé] / Jean Bessière. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2005. - 269 p. ; 22*15 cm. - (L'interrogation philosophique / 

Michel Meyer). 

Index : 261 p.269 p. - ISBN 2130547621 



2-809-85/1, 2-809-85/2 

706.  Bettache, Madina  
La réalisation collaborative de la bande dessinée par le biais de la fable au cycle 

moyen [Texte imprimé] : Cas de 2 ème année cycle moyen / Madina Bettache, 

Yasmina CHERAIR; N. KERMEZLI. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.302, MMF.303 

707.  Bettahar, Fatima  
Le dévlopement du roman policier en Algerie [Texte imprimé] / Fatima Bettahar, 

Zahia Zerrouki; Amel DJEZZAR. - [s.l] : [s.n], 2011. - 46 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.411 

708.  BETTAHER, Meriem  
La peinture de la jeunesse dans on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset 

[Texte imprimé] / Meriem BETTAHER, Meriem BLAIFI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.262 

709.  Bettini, Maurizio  
Le mythe des sirènes [Texte imprimé] / Maurizio Bettini, Luigi Spina; Trad. Jean 

Bouffartigue. - Paris : Editions belin, 2010. - 277 p. ; 22*15 cm. 

Bibliogr. : 257 p.-267 p., index : 270 p.-274 p. - ISBN 9782701149943 

2-843-744/1, 2-843-744/2 

710.  Bettini, Maurizio  
Le mythe d'Oedipe [Texte imprimé] / Maurizio Bettini, Giulio Guidorizzi; Trad. 

Vincent Jolivet. - Paris : Editions belin, 2010. - 279 p. : ill. ; 22*15 cm. 

Bibliogr., index. - ISBN 9782701149950 

2-843-743/1, 2-843-743/2 

711.  Bettini, Maurizio  
Le mythe d'Hélène [Texte imprimé] / Maurizio Bettini, Carlo Brillante; Trad. Claude 

Pouzadoux. - Paris : Editions belin, 2010. - 281 p. ; 22*15 cm. 

Bibliogr. : 265 p.-274 p., index 275 p.-278 p. - ISBN 978701149936 

2-843-745/2, 2-843-745/1 



712.  Bettini, Maurizio  
Le mythe de narcisse [Texte imprimé] / Maurizio Bettini, Ezio Pellier; Trad. Jean 

Bouffartigue. - Paris : Belin, 2010. - 240 p. : ill. ; 21*14 cm. 

Index, photos. - ISBN 9782701149929 

2-809-106/1, 2-809-106/2 

713.  Bey, Maissa  
Au commencement était la mer ... [Texte imprimé] : roman / Maissa Bey; Claire 

Etcherelli. - Paris : Marsa, 1996. - 120 p. ; 17 x 12 cm. 

ISBN 9961848136 

2-843-92/2, 2-843-92/1 

714.  Bey, Maissa  
Entendez-vous dans les montagnes... [Texte imprimé] : récit =  : ...أتسمعون صوت األحرار
 - .Maissa Bey. - Alger : Editions Barzakh, 2007. - 156 p. : couv. ill. ; 19*12 cm / قصة

 .(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة)
Annexe : 73 p.-77 p. - ISBN 9789961892930 

2-843-792/1, 2-843-792/2 

715.  Bey, Rédha  
La faillite morale de ola politique occidentale en orient [Texte imprimé] / Rédha Bey. 

- Tunis : Bouslama, [s.d]. - 207 p : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 15 cm. 

2-956-3/1 

716.  BEY, Selma  
L’apport des activités ludiques sur la dimension créative en écriture poétique [Texte 

imprimé] : Cas des apprenants de 3 ème année LMD en licence français. / Selma 

BEY, Besma AZIZI; Iman BEN IMAM. - [s.l] : [s.n], 2018. - 25 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.269, MMF.270 

717.  BEZIA, Fadhila  
L'autofiction au service du témoignage dans le Cartable bleu de Leila Aslaoui [Texte 

imprimé] / Fadhila BEZIA, Abdellatif OULDBABAALI; Salima HAID. - [s.l] : [s.n], 

2017. - 30 Cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.145, MMF.146 

718.  Bhatt, Parth  
Structure du français moderne [Texte imprimé] : introduction à ll'analyse linguistique 

/ pierre Léon; Parth Bhatt. - Paris : Armand Colin, 2009. - 368 p. : Couvr. en coul. ; 



24 cm. - (Collection U). 

Bibliogr. - ISBN 978220053315 

2-440-77/1, 2-440-77/2 

719.  biarnés , jean  
sujet , insertion , langage et territoires [Texte imprimé] / jean biarnés, michel 

dispagne. - paris : Publibook, [s.d]. - 179 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782342024173 

440.1-219/1 

720.  Biarnes, Jean  
Universalité diversité, sujet dans l'espace pédagogique [Texte imprimé] / Jean 

Biarnes. - Paris : L'Harmattan, 1999. - 359 p : Couv ; 22x14 cm. - (Défi-formation). 

Bibliogr : 345-351. - ISBN 2738479367 

2-370-150/1, 2-370-150/2 

721.  Biet, Christian  
Littérature [Texte imprimé] : Textes et histoire littéraire : tome 1 / Christian Biet, 

Jean-Luc Rispail Jean-Paul Brichelli. - Paris : Editions Magnard, [s.d]. - 576 p. : couv. 

ill. en coul. ; 27 X 19 cm. - (Littérature). 

ISBN 2210422126 

2-809-17/1, 2-809-17/2 

722.  Biet, Christian  
Littérature [Texte imprimé] : textes et histoire littéraire : tome 1 / Christian Biet, Jean-

Paul Brichelli. - (s.l.) : Editions Magnard, (s.a.). - 576 p. : ill. ; 27*20 cm. - 

(Littérature). 

Index : 565 p.575 p. - ISBN 2210422126 

2-840-280.1/1 

723.  Biet, Christian  
Littérature [Texte imprimé] : techniques littéraires : tome 2 / Christian Biet, Jean-Paul 

Brichelli. - (s.l.) : Editions Magnard, (s.a.). - 560 p. : ill. ; 27*20 cm. - (Littérature). 

Index : 550 p.-553 p. - ISBN 2210422116 

2-840-280.2/1, 2-840-280.2/2 

724.  Biet, Christian  
La tragédie [Texte imprimé] / Christian Biet. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 2010. - 

187 p. ; 21*15 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. : 179 p.-182 p. index : 183 p.-187 p. - ISBN 9782200259099 

2-842-78/1, 2-842-78/2 



725.  Bigard, Oksana  
Apprendre le russe [Texte imprimé] : grammaire et textes / Oksana Bigard. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 2009. - 376 p. : Couvr. ill ; 24 cm. - (Collection 

Major). 

ISBN 9782130569626 

2-491-2/3, 2-491-2/4 

726.  Le Bigot, Claude  
Lectures de Miguel Hernandez [Texte imprimé] : la voix poétique du déchirement / 

Claude Le Bigot. - Paris : Presses universitaires de rennes, 2010. - 248 p. : Couv. en 

coul. ; 24*16 cm. - (Didact espagnol). 

ISBN 9782753511859 

2-840-371/1, 2-840-371/2 

727.  Bigot, Claude ( Le )  
Comprendre le texte poétique [Texte imprimé] : domaine hispanique / Claude ( Le ) 

Bigot. - Rennes ( France ) : Presses universitaires de rennes, 2006. - 211 p. : couv. ill. 

en coul. ; 24 cm. - (Didact espagnol). 

bibliogr.p. 211-214. - ISBN 2753502811 

2-899-24/1 

728.  Bikialo, Stéphane  
Les Images chez Claude Simon [Texte imprimé] : des mots pour le voir : ouvrage 

publié avec le concours du conseil de la vienne et de la ville de poitiers / Stéphane 

Bikialo, Catherine Rannoux. - Rennes ( France ) : Presses universitaires de rennes, 

2004. - 230 p. : couv.ill.en coul. ; 21 X 16 cm. 

ISBN 2753500479 

2-840-135/1, 2-840-135/2 

729.  Billeskov Jansen, F.J.  
Anthologie de la littérature danoise [Texte imprimé] / F.J. Billeskov Jansen. - Paris : 

Editions Montaigne, 1964. - 601 p. ; 24*15 cm. 

2-899-1/1 

730.  Birot, Pierre  
La méditerranée et le moyen - orient [Texte imprimé] : Tome premier : généralités 

péninsule ibérique - Italie / Pierre Birot. - Paris : Presses Universitaires de France, 

1964. - 550 p. : couv.ill. ; 24 cm. - (ORBIS). 

Bibligr.p527 

2-902-36-/1, 2-902-36/2 

731.  Bismuth, Hervé  
Histoire du théâtre européen. [Texte imprimé] : de l'Antiquité au 19 ème siècle / 

Hervé Bismuth; Jean-François Fontaine. - Paris : HonoréChampion, 2005. - 317 p. : 



ill. ; 21 x 13 cm. - (Unichamp essentiel / Jean Bessière, Denis Mellier ; 17). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2745312618 

2-840-119/1, 2-840-119/2 

732.  Bismuth, Hervé  
La dissertation littéraire et ses enjeux [Texte imprimé] : parcours méthodologique / 

Hervé Bismuth, Martine Gacques, Hélène Monnot. - Paris : Editions universitaires de 

Dijon, 2011. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (U 21). 

Bibliogr. - ISBN 8792915611960 

2-808-101/1, 2-808-101/2 

733.  Bismuth, Hervé  
La maîtrise de l'écrit dans les études supérieures [Texte imprimé] : perfectionnement, 

entraînements. / Hervé Bismuth. - Dijon : universitaires de Dijon, 2013. - 278 p. : 

couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Collection U21). 

Bibliogr. p. 271-272. Index. - ISBN 9782364410589 

2-440-108/1, 2-440-108/2 

734.  Bisson, Jean  
Le grand Maghreb (Algérie , Libye , Maroc , Mauritanie , Tunisie) [Texte imprimé] : 

Mondialisation et construction des territoires / Jean Bisson, Dir. Jean-Claude Brulé, 

Robert Escallier, ...et al. Vincent Bisson. - Paris : Armand Colin, 2006. - 384 p. ; 24 

cm. - (Linguistique / G. Bergounioux, J.-C. Chevalier, S. Delesalle). 

Bibliogr. - ISBN 2200346492 

2-916-1/1 

735.  Blachère, Régis  
Histoire de la littérature arabe [Texte imprimé] : des origines de la fin du XVe siècle 

de J.C. / Régis Blachère. - Paris : Librairie d'amérique et d'orient, 1990. - 453 p. ; 

24*16 cm. 

ISBN 2720001279 

2-892-5/1 

736.  Blaise Cendrars et la guerre [Texte imprimé] / Dir. Claude Leroy. - Paris : 

Armand Colin, 1995. - 332 p. : couv.ill. en coul. ; 23 X 17 cm. 

ISBN 2200215894 

2-840-71/1 

737.  Blake, Norman  
The cammbridge history of the English language [Texte imprimé] : Volume II 1066-

1476 / Norman Blake. - ( S.L ) : Cambridge University Press, 1992. - 709 p : Couv.ill 

; 24x16 cm. 

Glossary : 607p.-628p. Bibliogr : 629p.-676p. Index : 677p.-703p. - ISBN 

0521264758 



423-2/1 

738.  Blampain, Hanse  
Nouveau dictionnaire des difficultés de français moderne [Texte imprimé] / Hanse 

Blampain. - 4 éd. - Paris : De book, 2000. - 6499 p. : Couv.en coul. ; 26x24 cm. 

ISBN 2801112674 

443-47/1, 443-47/2 

739.  Le blanc , charles  
Le complexe d'hermès [Texte imprimé] : regards philosophiques sur la traduction / 

charles Le blanc. - [s.l] : Les presses de l'université d'ottawa, 2009. - 156 p. ; 24*15 

cm. 

ISBN 9782760330382 

2-418-62/1, 2-418-62/2 

740.  Blanc, André  
Le théâtre français du 18 ème siècle [Texte imprimé] / André Blanc. - Paris : Ellipses 

; Marketing : [s.n], 1998. - 120 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 14 cm. - (Thèmes et 

études / Bernard Valette). 

bibliog. - ISBN 272984709X 

2-842-11/1 

741.  Blanc, André  
Etude sur maitres et valets dans la comédie français du xviiie siécle [Texte imprimé] / 

André Blanc. - Paris : Ellipses, 1999. - 128 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

ISBN 2729869123 

2-840-250/1 

742.  Blanc, Emmanuèle  
Le commentaire littéraire [Texte imprimé] : méthode et applications / Emmanuèle 

Blanc. - Paris : Ellipses, 2014. - 144 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782729888862 

2-801-30/1, 2-801-30/2 

743.  Blanc, Nathalie  
Lecture et habiletés de compréhension chez l'enfant [Texte imprimé] / Nathalie Blanc. 

- Paris : DUNOD, 2010. - 157 p. : ill. couv. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782100552344 

2-370-197/3, 2-370-197/1 

744.  Blanchet, Philippe  
La linguistique de terrain [Texte imprimé] : Méthode et théorie : unecapproche ethno-

sociolinguistique / Philippe Blanchet. - France : Presses Universitaires Rennes, 2000. 



- 147 p. ; 24x 16 cm. - (Didact linguistique). 

Bibliogr : 135-145. - ISBN 2868474829 

2-410-22/1, 2-410-22/2 

745.  Blanc-ravotto, mireille  
L'expression orale et l'expression écrite en français [Texte imprimé] / mireille Blanc-

ravotto. - paris : Ellipses, 2005. - 208 p. ; 21*14.5 cm. 

ISBN 2729821864 

2-411-22/4, 2-411-22/5 

746.  BLAOUI, Yamina  
L'apport de l'étude de champ lexical à la compréhension de l'écrit du poéme [Texte 

imprimé] : Cas des étudiants de 2éme année licence-français ( Université de Médéa) / 

Yamina BLAOUI, Youcef DORBADJ; Amina HADJARSI KARALI. - [s.l] : [s.n], 

2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.189, MMF.190 

747.  Blatter -Le Floch, Martine  
Le Blâme et l'éloge [Texte imprimé] / Martine Blatter -Le Floch. - Paris : Ed. Ellipses 

; Marketing : [s.n], 2000. - 96 p. : cov. en coul. ; 19 cm. - (collection reseau genres / 

registres). 

ISBN 2729802304 

2-840-224/1 

748.  Blaye, Diane de  
Passez-moi l'expression en anglais [Texte imprimé] / Diane de Blaye, Pierre Efratas; 

Paul Woolfenden. - Paris : Belin, 1997. - 384 p. : ill. ; 22 x 11 cm. - (Clés anglaises / 

Jean Copans). 

Index. - ISBN 2701119170 

2-425-2/1, 2-425-2/2 

749.  Blazy, Cyril  
Cinéma 4D [Texte imprimé] : Ateliers graphiques / Cyril Blazy, Emmanuel Roux. - 

Paris : groupe eyrolles, 2006. - 395 p : couv.ill. ; 23 cm. 

Index. p390. - ISBN 2212116071 

2-791-11/1 

750.  Bloch, Oscar - Wartburg, Walther von  
Dictionnaire étymologique de la langue française [Texte imprimé] / Oscar - Wartburg, 

Walther von Bloch. - 2 éd. - Paris : Presse Universitaires de France, 2004. - 692 p : 

Couv. ; 20x15 cm. - (" Quadrige "). 

ISBN 2130544266 



443-27/1, 443-27/2 

751.  Bloch,Marc-André  
Philosophie de l'éducation nouvelle [Texte imprimé] / Marc-André Bloch. - Paris : 

Presses Universitaires, 1968. - 164 p. : couv.en coul. ; 22 cm. 

2-370-836/1 

752.  Blondeau, Denise  
poètes de l'amour [Texte imprimé] / Denise Blondeau; Dir. Karen Haddad-Wotling. - 

Paris : Armand Colin, 2004. - 154 p. : couv.ill.et en coul. ; 24*15 cm. - (Agrégation 

de lettres.littérature comparée). 

ISBN 9782200268282 

2-840-352/1, 2-840-352/2 

753.  Blondel, Alain  
Que voulez - vous dire ? [Texte imprimé] : Compétence culturelle et stratégies 

didactiques / Alain Blondel, Briet Geneviève, Collés Luc; ...[et all.]. - Bruxelles : De 

Boeck, 1998. - 96 P : Couv.ill ; 25 x20 Cm. - (Stratégies). 

ISBN 2801111767 

440.1-82/1 

754.  Blondin, Antoine  
L'Europe Buissonnière [Texte imprimé] : roman / Antoine Blondin. - Paris : La table 

ronde, 1961. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 774/775). 

ISBN 3021077403 

2-843-128/2, 2-843-128/1 

755.  Bochart-Fièvez, Jeannine  
Richesse du vocabulaire [Texte imprimé] : classement par thèmes , avec exercices et 

corrigés : tome 2 / Jeannine Bochart-Fièvez, Jean Delahaut; J. Pochart-Fiévez; ...[et 

all.]. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1992. - 263 p. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2801110205 

440.1-33.2/1, 440.1-33.2/2 

756.  Bochart-Fièvez, Jeannine  
Richesse du vocabulaire [Texte imprimé] : classement par thèmes, avec exercices et 

corrigés :tome 1 / Jeannine Bochart-Fièvez, Jean Delahaut. - Louvain-la-Neuve 

(Belgique) : Duculot, 2001. - 271 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2801108790 

440.1-33.1/1, 440.1-33.1/2 

757.  bocthor , ellious  
dictionnaire francais - arabe [Texte imprimé] :  عربي -وس فرنسي قام  / ellious bocthor. - 

liban : librairie du liban publisher, 1995. - 251 p. ; 24 cm. 



443.1-5/1 

758.  Boctor, Ellious  
Dictionnaire Français Arabe [Texte imprimé] : Un supplément français - Arabe des 

termes techniques ... / Ellious Boctor, Ibed Gallab. - Beirut : Librairie du Liban 

Publishers, 1995. - 826 p. : Couv en coul. ; 25x18 cm. 

2-403-154/1 

759.  Boia, Lucian  
Jules Verne [Texte imprimé] : Les Paradoxes d'un mythe / Lucian Boia. - Paris : Les 

belles lettres, 2005. - 297 p. : ill. ; 23 X15 cm. 

ISBN 2251442820 

2-840-87/1, 2-840-87/2 

760.  Boisseau, Maryvonne  
Palimpsestes : revue de centre de recherche en traduction et communication 

transculturelle anglais-français / français-anglais., De la traduction comme 

commentaire au commentaire de traduction [Texte imprimé] / Dir. Maryvonne 

Boisseau. - Paris : Presse Sorbone nouvelle, [s.d]. - 249 p : ill.couv. en coul. ; 24 X 14 

cm + CD-ROM. - (Revue de traduction). 

ISBN 9782878544145 

contenu dans : Palimpsestes : revue de centre de recherche en traduction et 

communication transculturelle anglais-français / français-anglais. 

2-418-2/1 

761.  Boisvert, Jacques  
La formation de la pensée critique [Texte imprimé] : théorie et pratique / Jacques 

Boisvert. - Paris : De Boeck, 1999. - 152 p. : ill. couv.en coul. ; 24 cm. 

Annexe Bibliogr. - ISBN 2804134717 

2-370- 

762.  Boix, Christian  
Argumentation, manipulation, persuasion [Texte imprimé] / Dir. Christian Boix. - 

Paris : L'Harmattan, 2007. - 454 p. ; 23 cm. 

ISBN 9782296027619 

440.1-36/1 

763.  Bojin, Jaques - Gelin, Sandrine  
Intervenir en public [Texte imprimé] : Le guide pratique / Jaques - Gelin, Sandrine 

Bojin. - Paris : éditions d'organisation, 2003. - 292 p : Couv.ill ; 24x17 cm. - (Les 

livre outils). 

Index : 281-291. - ISBN 27804129767 

2-370-155/1 



764.  BOKHARI, Fatma-Zohra Imane  
Etude des difficultés de prise de parole en classe de langue [Texte imprimé] : cas de 

première année licence de français à médéa / Fatma-Zohra Imane BOKHARI; 

Moulkheir GADA. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.21 

765.  Bologne, Jean Claude  
Au septiéme ciel [Texte imprimé] : Dictionnaire commenté des expressions d'origine 

biblique / Jean Claude Bologne. - Paris : Larousse - bordas, 2005. - 290 p. : Couv.ill ; 

21x14 cm. 

Index : 269 p.-288 p. - ISBN 2035322790 

443-13/1 

766.  Bologne, Jean Claude  
Qu'importe le flacon... [Texte imprimé] : Dictionnaire commenté des expressions 

d'origine littéraire / Jean Claude Bologne. - Paris : Larousse - bordas, 2005. - 336 p : 

Couv.ill ; 21x14 cm. - (Le Souffle des mots). 

Index : 307p.-335 p. - ISBN 2035322782 

443-11/1, 443-11/2 

767.  Boltanski, jean-élie  
Nouvelles directions en phonologie [Texte imprimé] / jean-élie Boltanski. - paris : 

Presse universitaire de France, 1999. - 188 p. ; 22*15 cm. 

ISBN 2130494471 

2-414-15/1 

768.  Bombart, Mathilde  
Lectures de Tristan L'Hermite [Texte imprimé] : Le page disgracié / Dir. Mathilde 

Bombart. - Rennes : Presses universitaires de rennes, 2013. - 252 p. : couv. ill. ; 24 

cm. - (Didact français). 

ISBN 9782753528161 

2-843-808/1, 2-843-808/2 

769.  Bonafous-Murat, Carle  
Selected poems [Texte imprimé] / Carle Bonafous-Murat; Jérome Lo Monaco. - Paris 

: Armand Colin, 2008. - 133 p. : couv. ill. ; 24*15 cm. - (Capes - Agrégation). 

Bibliogr. : 123 p.-132 p. - ISBN 9782200350079 

2-820-23/1, 2-820-23/2 

770.  Bonn, Charles  
Migrations des identités et des textes entre l'Algérie et la France, dans les littératures 

des deu rives [Texte imprimé] / Charles Bonn. - Paris : L'Harmattan, 2004. - 312 p. ; 



24*17 cm. - (Etudes transnationales, francophones et comparées). 

ISBN 2747561518 

2-840-279/1 

771.  Bonn, Charles  
Echanges et mutations des modèles littéraires entre Europe et Algérie [Texte 

imprimé] / Charles Bonn. - Paris : L'Harmattan, 2004. - 329 p. ; 24*16 cm. - (Etudes 

transnationales, francophones et comparées). 

ISBN 2747562611 

2-840-281/1 

772.  Bonnamour, Jean-Yves  
Guide pratique de l'écrit [Texte imprimé] / Jean-Yves Bonnamour. - paris : Chronique 

sociale, 2004. - 200 p. ; 21x15 cm. - (Savoir communiquer). 

ISBN 2850085022 

2-411-12/3, 2-411-12/1 

773.  Bonnard, Henri  
Les trois logiques de la grammaire française [Texte imprimé] / Henri Bonnard. - Paris 

: Duculot, 2001. - 254 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Index : 239-248. - ISBN 2801112682 

2-445-6/1, 2-445-6/4 

774.  Bonnet, Gabriel  
Les Guerres insurrectionnelles et révolutionnaires de l'antiquité à nos jours [Texte 

imprimé] / Gabriel Bonnet. - Paris : Payot, 1958. - 288 P. : couv.ill. ; 23 cm. - 

(collection bibliothéque historique). 

Bibliog p-p : 269 - 281 

2-902-5/1 

775.  Bonnet, Gabriel  
La guerre révolutionnaire du Vietnam [Texte imprimé] : Histoire, techniques et 

enseignements de la guerre Américano-Vietnamienne / Gabriel Bonnet. - Paris : Ed. 

Payot, 1969. - 276 P. : couv.ill. ; 21 cm. - (collection étuds et documents). 

Annexes p-p : 251 - 261 Bibliog pp : 263 - 270 

2-902-25/1 

776.  Bonnet, Michèle  
The scarlet letter [Texte imprimé] / Michèle Bonnet; Jérome Lo Monaco. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 127 p. : couv. ill. ; 24*15 cm. - (Capes - Agrégation). 

Bibliogr. : 121 p.-127 p. - ISBN 9782200345129 

2-820-18/5, 2-820-18/6 



777.  Bony, Jacques  
Lire le romantisme [Texte imprimé] / Jacques Bony; Dir. Daniel Bergez. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - XI-232 p. ; 22 x 13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr., index. - ISBN 2200341989 

2-843-679/1, 2-843-679/2 

778.  Boone, Annie - Joly, André  
Dictionnaire terminologique de la systématique du langage [Texte imprimé] / Annie - 

Joly, André Boone. - 2 éme éd. - (s.l.é) : L'Harmattan, 2004. - 470 p. : Couv.Ill ; 

24x16 cm. - (Sémantique). 

ISBN 2747565653 

443-85/1, 443-85/2 

779.  Bordas, Eric  
L'analyse littéraire [Texte imprimé] : notions et repères / Eric Bordas, Christine 

Marcandier-Colard, Claire Barel-Moisan, ...[et all.]. - Paris : Nathan, 2006. - 232 p. ; 

21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. ; Index. - ISBN 220034821 

2-808-36/1, 2-808-36/2 

780.  Bordas, Eric  
L'analyse littéraire [Texte imprimé] : notions et repères / Eric Bordas, Claire Barel-

Moisan, Gilles Bonnet. - Paris : Armand Colin, 2011. - 247 p. ; 21*15 cm. - (Cursus 

Lettres). 

Bibliogr. : 239 p.-241 p. Glossaire : 243 p.-247 p. - ISBN 978220027061 

2-808-126/1 

781.  Borgal, Clément  
Etude sur Beaumarchais [Texte imprimé] : le Barbier de Séville / Clément Borgal. - 

paris : Ellipses, 2000. - 80 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Annexes. : 36p.-65p. Lexique. :73p. Bibliogr.:75p.-76p. - ISBN 2729849505 

2-840-238/1 

782.  Borillo, Andrée  
Exercices de syntaxe transformationnelle du français [Texte imprimé] / Andrée 

Borillo, jolle Tamine Francoise Sonblin; Préf. Jean-Claude Chevalier. - Paris : 

Armand Colin, 1974. - 172 p. ; 21 x 15 cm. - (Linguistique). 

bibliogr. 

2-415-8/1, 2-415-8/2 

783.  Bornand, Marie  
Témoignage et fiction [Texte imprimé] : Les récits de réscapés dans la littérature de 

langue française ( 1945 - 2000 ) / Marie Bornand. - Genève : Librairie Droz S.A : [s.l] 



: Droz S.A, 2004. - 252 p. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 2600009515 

2-840-134/1, 2-840-134/2 

784.  Bosman , Christiane - Gerard, François-Marie  
Quel avenir pour les compétences? [Texte imprimé] / Christiane - Gerard, François-

Marie Bosman, Xavier Roegiers. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 204 p : Couv ; 

24x16 cm. - (pédagogies en développement). 

Bibliogr : 193-198. - ISBN 2804135020 

2-370-123/1, 2-370-123/2 

785.  Bossuet, Jacques Bénigne  
Oraisons funèbres de Henriette d' Angleterre et de Louis de Bourbon [Texte imprimé] 

: nouvelle édition revue sur celle de 1680 : avec une introduction des notes 

philllologiques, historiques et littéraires et un croix de documents historiques. / 

Jacques Bénigne Bossuet. - Paris : Librairie classique Eugène Belin " Belin Frères ", 

(s.d.). - 197 p. ; 11 cm. 

2-840-399/1 

786.  Bouahmed, Houria  
Les difficultés des élèves de la 1ere année du cycle secondaire à rédiger un résumé 

[Texte imprimé] / Houria Bouahmed, Nefissa Menaceri; Abdelghani AMMI. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 62 F. ; 30 cm. + CD. 

BIbliogr.p62 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.458 

787.  BOUAHMED, Marwa  
L'apport de la dictée sur la compétence orthographique des élèves 5éme année 

primaire [Texte imprimé] : Cas de l'école Drif Omare d'OuledMaaref wilaya de 

Médéa. / Marwa BOUAHMED, Sarah OUGRID; Ghania BOUDJELLAL. - [s.l] : 

[s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.183, MMF.184 

788.  BOUAISSA, Chahira  
L'exil ou l'identité perdue dans les terrasses d'Orsol de Mohammed DIB [Texte 

imprimé] / Chahira BOUAISSA; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.202 



789.  BOUALAMALLAH, Rihab  
Le métissage des genres dans Le Grain dans la meule de Malek Ouary. [Texte 

imprimé] / Rihab BOUALAMALLAH; K. BENTENFIF. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. 

+ CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.333 

790.  BOUALEM, Zahra  
L'aspect de la femme dans la littérature Algérienne d'expression française dans " Les 

enfants du nouveau monde " de Assia Djebar [Texte imprimé] / Zahra BOUALEM, 

Fatma Zohra Saidoune; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 

cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.132, MF.133 

791.  BOUASLA, Aboubakre  
Pour une meilleure didactique de l'oral en 1 A.S. [Texte imprimé] / Aboubakre 

BOUASLA; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.60 

792.  BOUASLA, Aboubakre  
L'apport de la coopération scripturale et orale en didactique du texte littéraire [Texte 

imprimé] : le cas des apprenants de la 1e année secondaire. / Aboubakre BOUASLA; 

Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2009 

TF.75, TF.76 

793.  BOUCHAABA, Mohamed  
La Poésie au service de la conjugaison [Texte imprimé] : Cas de 5émé année 

primaire. / Mohamed BOUCHAABA, Ayoub MOKDADI; Nour el Houda AMOURI. 

- [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.187, MMF.188 

794.  Bouchakour, Moussa Houssem  
Les souvenirs d'enfance dans la gloire de mon pére de Marcel Pagnol [Texte imprimé] 

/ Moussa Houssem Bouchakour, Billel Safia. - [s.l] : [s.n], 2011. - 66 F. ; 30 cm. + 

CD. 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.356 

795.  Bouchard, Pascal  
Anti-Manuel d'orthographe [Texte imprimé] : éviter les fautes par la logique / Pascal 

Bouchard. - 2 eme éd. - Paris : Victoires éditions, 2010. - 94 p. : Couvr. en coul. ; 20 

cm. 

index: 89-94 p. - ISBN 9782351130650 

2-445-98/5, 2-445-98/1 

796.  Bouchard, Robert  
Les processus de la rédaction collaborative [Texte imprimé] / Robert Bouchard, 

Lorenza mondada. - Paris : L'Haarmattan, 2005. - 344 p. : ill. ; 22 x 13 cm. - 

(Sémantiques / Marc Arabyan). 

Bibliogr. Annexes. - ISBN 2747581632 

440.1-142/1, 440.1-142/2 

797.  Bouchardon, Serge  
Littérature numérique [Texte imprimé] : le récit interactif / Serge Bouchardon. - Paris 

: Lavoisier, 2009. - 264 p. ; 24*16 cm. - (Ingénierie représentationnelle et 

constructions de sens). 

Annexe : 245 p.-251 p. Bibliogr. : 253 p.-262 p. Index : 263 p.-264 p. - ISBN 

9782746225114 

2-808-112/1, 2-808-112/2 

798.  Boucher, Paul  
Grammaire appliquée de l'anglais [Texte imprimé] : avec exercices corrigés / Paul 

Boucher. - 2014. - Paris : Armand Colin, [s.d]. - 543p ; 25*17 Cm. 

2-425-35/1, 2-425-35/2 

799.  Boucherit , Aziza  
Pratique systématique de la langue française [Texte imprimé] : guide de l'enseignant / 

Réd. Aziza Boucherit; Collab. Tassadit Mefidene Saliha Amokrane; Saliha Amokrane 

Nassima Allouche. - Alger : Hibr éditions, 2007. - 168 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9789961965085 

440.1-8/1, 440.1-8/2 

800.  Boucherit , aziza  
Le langage , les langues et les nécessités de la communication [Texte imprimé] : 

conversations à censier / david Cohen; aziza Boucherit. - Paris : Lambert-lucas, 2010. 

- 363 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782915806823 



2-410-240/1, 2-410-240/2 

801.  Boucherit, salah  
Le role de la planification dans l'activité d'écriture en 3A.S. Option: sciences de la vie 

[Texte imprimé] / salah Boucherit; Ludmia Yaagoub. - [s.l] : [s.n], 2010. - 63 F. ; 30 

cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.325 

802.  BOUCHHER, Sarah  
Etudes des personnages dans les illusions perdues d'honoré de balzac [Texte imprimé] 

/ Sarah BOUCHHER, Hakima CHEDDOUD; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.241 

803.  Bouchikhi, Ahmed  
Petit dictionnaire de l'analyse littéraire [Texte imprimé] : définition, étymologie, 

exemples d'illustration, 1170 mots / Ahmed Bouchikhi. - Maroc : Afrique Orient, 

2008. - 167 p. ; 22*15 cm. - (Dictionnaire). 

ISBN 9981255904 

443-73/1, 443-73/2 

804.  Boudehri, Saliha  
Les difficultés rencontrées dans l'utilisation des déterminants chez les élèves de la 

quatrème année moyenne [Texte imprimé] / Imene Benguernous; Saliha Boudehri. - 

[s.l] : [s.n], 2012. - 82 p ; 30 cm + CD. 

BIbliogr.p82 

Licence : français (Système classique) : Université de Médéa : 2012 

MF1401/1 

805.  Boudiba, Mohamed  
Les Cèdres de l'ouarsenis [Texte imprimé] : La guerre vécue / Mohamed Boudiba. - 

Alger : Office des publications universitaires, 2004. - 285 p. : couv. en coul. ; 22 x 15 

cm. 

Bibliogr. - ISBN 9961006879 

2-843-574/1, 2-843-574/2 

806.  Boudinet , gilles  
Enseigner l'histoire des arts [Texte imprimé] : enjeux et perspectives (1) / gilles 

Boudinet. - Paris : L harmattan, 2011. - 190 p. ; 22*14 cm. 

ISBN 978229654158 



807.  BOUDJELLAL, Ghania  
La compréhension du texte informatif [Texte imprimé] : Difficultés et statégies le cas 

des élèves de 1 ére année secondaire du lycée NOURADDINE ZERROUAK de 

Médéa. / Ghania BOUDJELLAL; Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.33, TF.34 

808.  Boudjellal, Nadjia  
Analyse pragmatique de la question et ses effets ironiques dans la chronique 

journalistique [Texte imprimé] / Nadjia Boudjellal; Youcef IMMOUNE. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 97 F. ; 30 Cm. + CD. 

Bibiog f-f 84-87 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 

TF.153, TF.154 

809.  Boudjema, zineb  
La problématique existentielle dans cette fille-là de Maissa Bey [Texte imprimé] / 

zineb Boudjema; Malika HADJ-NACEUR. - [s.l] : [s.n], 2011. - 109 F. ; 30cm. 

Bibiolg. f-f 104-106 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 

TF.157, TF.158 

810.  Boudon, Raymond - Bourricaud, François  
Dictionnaire critique de la sociologie [Texte imprimé] / Raymond - Bourricaud, 

François Boudon. - 7 éd. - Paris : Presse Universitaires de France, 2004. - 723 p : 

Couv. ; 20x15 cm. - (" Quadrige "). 

Index : 688p.-714p. - ISBN 213054424x 

443-23/1, 443-23/2 

811.  Bougault, Laurence  
Poésie et réalité [Texte imprimé] / Laurence Bougault; Préf. Georges Molinié. - Paris 

: L' Harmattan, 2005. - 405 p. ; 22 X 14 cm. - (Critiques littéraires / Maguy Albet, 

Paule Plouvier). 

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 2747582957 

2-808-12/2, 2-808-12/3 

812.  Bougaut,Laurence  
Le style découpeur de réel faits de langue, effets de style [Texte imprimé] / Laure 

himy Piéri; Jean françois Castille; Laurence Bougaut. - Paris : Press universitaire de 

Rennes, 2014. - 440 p. : couv.ill. en couv. ; 21 cm. - (Interférences). 

ISBN 9782753532533 



2-808-133/1, 2-808-133/2 

813.  Bougren, Nesrine sara  
Etude anthroponymique du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne [Texte 

imprimé] / Nesrine sara Bougren, Ahlem Ougrid; Oum Elkhir GADA. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 45 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.355 

814.  Bouguerra, hadda  
Les conditions des adolescents pendant la révolution algérienne dans " Le ciel est 

serien " de Abdelkader Alloul [Texte imprimé] / hadda Bouguerra, soumia AZIR; 

Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 39 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.424 

815.  Bouguerra, Mohamed Ridha  
Histoire de la littérature du maghreb [Texte imprimé] : littérature francophone / 

Mohamed Ridha Bouguerra, Sabiha Bougherra. - Paris : Ellipses, 2010. - 256 p. : ill. ; 

21*14 cm. - (Littératures). 

Bibliogr., index. - ISBN 9782729855666 

2-809-158/6, 2-809-158/7 

816.  Bouhali, Amar  
Etude du discours rapporté dans la presse écrite algérienne d'expression française 

[Texte imprimé] : Analyse d'énoncés relatifs à la compagne des présidentielles d'avril 

2009 puisés dans le quotidien Liberté. / Amar Bouhali; Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 135 F. ; 30 Cm. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 

TF.141, TF.142 

817.  BOUHRAOUA, Mouloud  
Probléme de l'écoute dans la compréhension oral chez les élèves De 4 eme année 

moyenne [Texte imprimé] / Mouloud BOUHRAOUA, Omar KESSEIR; Djamel 

Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.189 

818.  Bouillon, Jacques  
Le monde contemporain [Texte imprimé] : Histoire civilisations / Jacques Bouillon, 



Pierre Sorlin. - Paris : Bordas, 1975. - 703 p. : couv.ill. ; 21 cm. - (Histoire). 

ISBN 204008830X 

2-902-27/1 

819.  Bouillon, Pierrette  
Traitement automatique des langues [Texte imprimé] : Lexiques sémantiques : vol. 42 

/ Dir. Pierrette Bouillon, Dir. Evelyne Viegas. - Paris : Hermès science publications, 

2001. - 662 p.-888 p. : couv. ill. ; 24 cm. 

ISBN 2746204525 

440.1-37.42/1 

820.  Bouillot, Carine  
L'ancien français en 30 fiches [Texte imprimé] : Pour reprendre ou acquérir les base 

en ancien français / Carine Bouillot. - Paris : Ellipses, 2014. - 159 p. ; 24 cm. 

La couv. porte en plus : "pour reprendre ou acquérir les bases en ancien français". - 

Solutions des exercices en fin de vol. - ISBN 9782729883966 

2-447-17/1, 2-447-17/2 

821.  Bouin, Philippe  
La Saône assassinée [Texte imprimé] / Philippe Bouin. - Versailles ( France ) : 

Feryane, 2005. - 447 p. : couv. ill. ; 22 x 15 cm. - (Policier). 

ISBN 2840116391 

2-843-590/2, 2-843-590/1 

822.  BOUKELTOUM, Fatima Zohra  
La représentation de la nobelesse à traves les trois principaux personnages de l'illustre 

Servantes [Texte imprimé] / Fatima Zohra BOUKELTOUM, Nawel ZIDI; Kheira 

Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.209 

823.  BOUKETTAB, Mohamed  
L'incipit dans le roman "Le noeud de vipéres" de francois MAURIAC [Texte 

imprimé] / Mohamed BOUKETTAB, Sadjia BENTLEMCANI; Fatiha 

BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.176 

824.  BOUKHALKHAL, Soumia  
L'identité migratoire dans la nuit des origines de Nourredine Saadi. [Texte imprimé] / 

Soumia BOUKHALKHAL; Zineb CHIH. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 



Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.169, MMF.170 

825.  BOUKHARI, Ameur  
Les représentations de l'évaluation dans une classe -FLE- constat et perspective 

[Texte imprimé] : Cas de 5éme année primaire-école Okba Ibn Nafaa- SIDI DEMED. 

/ Ameur BOUKHARI, Adel BOURIAH; Boulanoire SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 2019. - 

30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.300, MMF.301 

826.  Boukhatem, Khadidja  
L'étude de l'absurde dans l'étranger d'Albert Camus [Texte imprimé] / Khadidja 

Boukhatem; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2013. - 39 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2013 

MF.535 

827.  BOUKHEDIMI, Hakima  
L'autoformation comme dispositif de remédiation [Texte imprimé] : Cas des 

apprenants de 3 AS Lettres et philosophie-lycée Zerrouk Boucherit - Médéa. / Hakima 

BOUKHEDIMI, Ibtissam SIAD; Aboubakre BOUASLA. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 

Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.253, MMF.254 

828.  Boukhtache, Lamia  
Amin Maalouf en quéte d'identité dans les identités meurtriéres [Texte imprimé] / 

Lamia Boukhtache, souhila Oukkal; Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 56 F. ; 30 

cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.331 

829.  Boukhtoum, Zineb  
Etude titrologique de l'élève et la leçon de malek haddad [Texte imprimé] / Zineb 

Boukhtoum; Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2010. - 45 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.288 



830.  BOUKIRAT, Naima  
les difficultés d'emploi des verbes dans les temps composé à l'écrit [Texte imprimé] : 

Chez les apprenants de première année moyenne / Naima BOUKIRAT; Achour Zaitri. 

- [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.258 

831.  Boukous, ahmed  
Dominance et différence [Texte imprimé] : Essai sur les enjeux symboliques / ahmed 

Boukous. - Maroc : Le Fennec, 1999. - 143 p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN 9789981838741 

440.1-242/1 

832.  Boukratem, Samir  
La double articulation entre thérapie et dénonciation dans le raman autobiographique 

" l'Interdite" de Malika Mokeddem [Texte imprimé] / Samir Boukratem, Abdelkader 

Daas; Farid AZIZANE. - [s.l] : [s.n], 2011. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.416 

833.  BOUKTAB, F/Z  
Convergences et divergences entre " fascination" de boudjedra et " le printemps n' en 

sera que plus beau" de mimouni [Texte imprimé] / F/Z BOUKTAB, F BOUCHIBA; 

Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.144 

834.  Boularés, michéle  
Conjugaison progressive du Français [Texte imprimé] : Avec 400 exercices corrigés / 

michéle Boularés, Odile Grand-Clément. - Paris : HER/CLE international, 2000. - 45 

p. ; 26x19 cm. 

ISBN 2090338822 

2-445-44/1, 2-445-44/2 

835.  Boularés,Frérot  
Grammaire progressive du français avec 400 exercices [Texte imprimé] / Frérot 

Boularés. - 2e edition. - france : CLE International, [s.d]. - 207p ; 30*17cm. 

ISBN 9782090381184 

2-445-110/1, 2-445-110/2 



836.  BOULARIAH, Sihem  
La personnification du chien-loup dans l'Appel de la forêt de Jack LONDON [Texte 

imprimé] / Sihem BOULARIAH, Khadidja MAHMOUDI; Djaouida CHADLI. - [s.l] 

: [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.267 

837.  Boulle, Pierre  
Le Pont de la Rivière Kwai [Texte imprimé] : roman / Pierre Boulle. - Paris : René 

Julliard, 1958. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 715). 

ISBN 3011071509 

2-843-223/1 

838.  Boulle, Pierre  
William Conrad [Texte imprimé] : roman / Pierre Boulle. - Paris : René Julliard, 

1950. - 287 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Livre de poche ; 3401). 

2-843-849/1 

839.  Boulogne, Arlette  
Comment rédiger une bibliographie [Texte imprimé] / Arlette Boulogne. - Paris : 

Nathan Université, 2005. - 127 P ; 17 Cm. 

ISBN 2091909971 

2-00.4-1/1, 2-00.4-1/2 

840.  Boumbadji, Asma  
L'enseignememt de l'oral dans des centre extrascolaire [Texte imprimé] / Asma 

Boumbadji; Loudmia YAAGOB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 49 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.412 

841.  Boumedjkane, Mohamed  
Contrast [Texte imprimé] : conte berbère / Mohamed Boumedjkane. - Alger : éditions 

Dar khettab, 2011. - 95 p. : couv.en coul. ; 29 * 20 cm. 

ISBN 9789961986622 

842.  BOUMENIR, Hassiba  
Brassage culturel et écriture de l'altérité dans une Année chez les français de Fouad 

LAROUI [Texte imprimé] / Hassiba BOUMENIR; Mohamed Rafik BENAOUDA. - 

[s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.149, MMF.150 



843.  Boumerdas, Hocine  
Vents de face [Texte imprimé] : roman / Hocine Boumerdas. - Alger : Editions 

DALIMEN, 2013. - 486 p. ; 21*14 cm. - ( قافة : الجزائر وزارة الثقافةالجزائر وزارة الث ). 

ISBN 9789931306597 

2-843-801/1, 2-843-801/2 

844.  Bounfour, Abdellah  
Introduction à la littérature berbère [Texte imprimé] : le récit habiologique : tome2 / 

Abdellah Bounfour. - Paris : Peeters, 2005. - 224 p : couv. ill. ; 24 cm. - (MS-ussun 

amazig. ; 20). 

Bibliogr. p. 213-221. Glossaire arabe et berbère. - ISBN 9042915870 

2-892-10.2/1 

845.  Bouniga, Amel  
Les réécritures des fables de lafontaine aux fables modernes [Texte imprimé] / Amel 

Bouniga, Baya Yahiaoui; Amel DJEZZAR. - [s.l] : [s.n], 2011. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.400 

846.  BOUNOUAR, Fatma  
Les difficultés de la rédaction du compte rendu critique d'un texte historique [Texte 

imprimé] : Cas des apprenants de troisième année secondaire-Lycée de Ben Alia 

Yahia Chellelt Aladhaoura.Médéa / Fatma BOUNOUAR, Manel ZERROUKI; 

Ghania BOUDJELLET. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.314 

847.  Bouquet, Simon  
L'Herne Saussure [Texte imprimé] : Ferdinand de Saussure / Simon Bouquet. - Paris : 

Centre national du livre, 2003. - 527 p. : ill. ; 27 x 21 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2851970895 

2-410-24/1, 2-410-24/2 

848.  Bourahla, Mohamed  
Le laurier-rose [Texte imprimé] : suivi de causerie sur la littérature aphorismes / 

Mohamed Bourahla. - Médéa ( Algerie ) : Maison de la culture de médéa, 2008. - 300 

p. : Ill. en coul. ; 19 X 13 cm. 

ISBN 9789947024850 

2-843-28/1, 2-843-28/2 

849.  Bourahla, Mohamed  
Le pire des mots [Texte imprimé] : ou la petite chronique d'un grand appariteur / 



Mohamed Bourahla. - Alger : Direction de la culture de Médéa, 2007. - 172 p. ; 21*14 

cm. 

ISBN 9789947020456 

2-808-107/1, 2-808-107/2 

850.  Bouraib, Fatima  
La polyphonie dans L'amour " la fantasia de Assia Djebar " [Texte imprimé] / Fatima 

Bouraib, Fatma zohra Khelili; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2011. - 44 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.373 

851.  Bouraki, Zahia  
L'apport de la syntaxe structurale de llucien tesnière à la grammaire traditionnelle 

[Texte imprimé] / Zahia Bouraki, Meriem Belhadj; Bounouar SEDDARI. - [s.l] : 

[s.n], 2010. - 42 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.293 

852.  Bouraoui, Nina  
Avant les hommes [Texte imprimé] / Nina Bouraoui. - Alger : Sedia, 2007. - 62 p. ; 

21 x13 cm. - (Mosaique). 

ISBN 9961704974 

2-843-579/1, 2-843-579/2 

853.  Bouraoula, fatima zohra  
L'Existentialisme chez ALBERT CAMUS dans L'ETRANGER [Texte imprimé] / 

fatima zohra Bouraoula, Assia Mokeddem; ABBAS. A. - [s.l] : [s.n], 2010. - 45 F. ; 

30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.305 

854.  Bourboune, mourad  
Le mont des genêts [Texte imprimé] : roman / mourad Bourboune. - Alger : ENAG, 

1989. - 303 p. ; 21*13 cm. 

2-843-700/1 

855.  Bourdenet, Xavier  
Lectures de Stendhal [Texte imprimé] : Le rouge et noir / Dir. Xavier Bourdenet. - 

Rennes : Presses universitaires de rennes, 2013. - 266 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Didact français). 

ISBN 9782753528130 



2-843-807/1, 2-843-807/2 

856.  Bourdieu, Pierre  
Ce que parler veut dire [Texte imprimé] : L'économie des échanges linguistiques / 

Pierre Bourdieu. - [s.l] : Librairie Arthème Fayard, 2005. - 245 p ; 22x14 cm. - 

(Fayard). 

Index : 241-244. - ISBN 2213012164 

2-410-167/1, 2-410-167/2 

857.  Bourdieu, Pierre - Passerson, Jean- Claude  
La reproduction [Texte imprimé] : éléments pour une théorie du systéme 

d'enseignement / Pierre - Passerson, Jean- Claude Bourdieu. - Paris : les éditions de 

Minuit, 1970. - 288 p : Couv.ill ; 22x14 cm. - (Le Sens commun / Anne-Laure 

Angoulvent). 

Index : 269-279. - ISBN 2707302260 

2-370-157/1, 2-370-157/2 

858.  Bourdin, Françoise  
L'Homme de leur vie [Texte imprimé] / Françoise Bourdin. - Versailles ( France ) : 

Feryane, 2005. - 495 p. : Couv. ill. ; 22 x 15 cm. - (Détente). 

ISBN 284011643X 

2-843-596/1, 2-843-596/2 

859.  Bourdon, Françoise  
Le Maitre ardoisier [Texte imprimé] : roman / Françoise Bourdon. - Verssailles ( 

France ) : Editions Feryane, 2005. - 416 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Roman). 

ISBN 2840116286 

2-843-576/1, 2-843-576/2 

860.  BOURENANE, Ahmed  
L'esprit révolutionnaire dans l'oeuvre malrucienne - Etude sur l'Espoir - [Texte 

imprimé] / Ahmed BOURENANE, Taibi EL-GHOUINI; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.179 

861.  Bourkhis, Rédha  
La phrase littéraire [Texte imprimé] / Rédha Bourkhis, Mohamed Bendjelloune. - 

Louvain-la-Neuve ( France ) : Bruylant-Academia, 2008. - 254 p : ill.en coul. ; 24 X 

14 cm. - (Au coeur des textes). 

Bibliogr. - ISBN 9782872099146 

2-415-2/1 



862.  Bourkhis, Ridha  
Manuel de stylistique [Texte imprimé] / Ridha Bourkhis, Georges Molinié. - Louvain-

la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2004. - 260 p. : ill. ; 24x16 cm. - (Pédasup 

; 46). 

ISBN 2872097309 

2-410-196/2, 2-410-196/1 

863.  Bourkhis, Ridha  
l'explication littéraire [Texte imprimé] : pratiques textuelles / Ridha Bourkhis. - Paris : 

Armand Colin, 2006. - 292 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Glossaire : 285 p.-290 p. - ISBN 220034533x 

2-809-77/1, 2-809-77/2 

864.  Bourkhis, Ridha  
les poètes de la plus haute tour [Texte imprimé] / Ridha Bourkhis. - Maroc : éditions 

Med Ali, 2005. - couv. ill. ; 21 cm. 

ISBN 9973330994 

2-841-92/1, 2-841-92/2 

865.  Bourqui, Claude  
La commedia dell'arte [Texte imprimé] : introduction au théatre professionnel italien 

entre le XVIe et le XVIIIe siècles / Claude Bourqui. - Paris : Armand Colin, 20101. - 

223 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (Lettres sup.. Arts du spectacle). 

Bibliogr. p. 209-220. Webliogr. p. 220. Index. - ISBN 9782200271497 

2-842-79/1, 2-842-79/2 

866.  Boussahoua, Khalida  
L'étude du " Personnage " dans les 1001 années de la Nostalgie de Rachid 

BOUDJEDRA [Texte imprimé] / Khalida Boussahoua, Naima Mehloul; Soulef 

ZERROUK. - [s.l] : [s.n], 2012. - 45 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.531 

867.  BOUSSAID, Aida  
Etude du personnage principal dans un été africain Mohammed DIB. [Texte imprimé] 

/ Aida BOUSSAID, Fatiha Temmar; Sofyane BOUZAIR. - [s.l] : [s.n], 2012. - 45 P. ; 

30 Cm. + CD. 

BIbliogr.p44 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.500 



868.  Boustani, Sobhi  
Poétique et politique [Texte imprimé] : la poésie de Mahmoud Darwich / Dir. Sobhi 

Boustani, Dir. Marie-Hélène Avril. - Bordeaux ( France ) : Presses Universitaires de 

Bordeaux, 2010. - 162 p : couv. ill. en coul. ; 23 X 15 cm. 

Bibliogr. 

2-892-4/1, 2-892-4/2 

869.  Boutaib, Imen  
Dmensions assimilatrices de la dialectique Histoire/récit dans " Le fils du pauvre " de 

Mouloud Ferraoun [Texte imprimé] / Imen Boutaib, Hamida Toumi; Nabila Kermezli. 

- [s.l] : [s.n], 2011. - 48 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.383 

870.  BOUTELDJA, Fatma  
L'expression de la doleur dans Le Serment par le sang de Faudel Slim [Texte 

imprimé] / Fatma BOUTELDJA; Zineb CHIH. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.329 

871.  Boutheldja, Naima  
Ecrire en situation d'interculturalité dans " l'une et l'autre" de Maissa Bey [Texte 

imprimé] / Naima Boutheldja, Amel Tebbal; Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 61 

F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.460 

872.  Bouton, Charles-Pierre  
L'acquisition d'une langue étrangère [Texte imprimé] : Aspects théoriques et pratiques 

, conséquences pédagogiques essentielles / Charles-Pierre Bouton. - Paris : éditions 

klincksieck, 1974. - 440 p. : Couv.ill ; 23 x 16 cm. - (Initiation a la linguistique / 

Pierre Guiraud, Alain Rey ; 4). 

Bibliogr : 69-99 Index : 431-439. - ISBN 2252017422 

2-410-26/1, 2-410-26/2 

873.  Bouty, Michel  
Dictionnaire des oeuvres et des thémes de la littérature française [Texte imprimé] / 

Michel Bouty. - Paris : Hachette, 1990. - 448 p : Couv.ill ; 20x13 cm. - (Faire le point 

, références). 

ISBN 2010165837 

443-48/1 



874.  BOUYAHIA, Amina  
Le rôle des stratégies socio-affectives dans l'amélioration de l'expression orale chez 

des élèves de 2éme année moyenne. [Texte imprimé] / Amina BOUYAHIA, Abla 

SAID; Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.193 

875.  Bouyahia, Mourad  
L'apprentissage de la lecture et ses difficultés à l'école primaire. [Texte imprimé] / 

Mourad Bouyahia, Med El Amin ALLAOUA; Oumelkheir GADA. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 47 P. ; 30 Cm. 

Bibliogr.p46 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.499 

876.  Bouzaher, Houcine  
Les cinq doigts du jour [Texte imprimé] / Houcine Bouzaher. - Alger : SNED, 1961. - 

224 p. ; 21x 11 cm. 

2-843-511/1 

877.  BOUZAIR, Soufyane  
Pour une étude de la transitivité générique et culturelle [Texte imprimé] : Le cas de 

l'enfant de sable de tahar ben jelloun. / Soufyane BOUZAIR; Fatiha ABU DURA 

BOULAFRAD. - [s.l] : (S.N), 2011. - 30 cm. + CD. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 

TF.136 

878.  Bouzana, Khalida  
L'école algerinne dans l'oeuvre de Abdelkader Alloula " le ciel est serien " [Texte 

imprimé] / Khalida Bouzana, Aicha Meddah. - [s.l] : [s.n], 2011. - 49 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.385 

879.  Bouzar, Amina  
Le système des personnages dans les chemins qui montent de Mouloud Feraoun 

[Texte imprimé] / Amina Bouzar, Keltoum BLET; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2010. - 

50 F. ; 30 cm. + CD. 

Biblio p50 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 



MF.296 

880.  Bouzar, Radhia  
Les personnages principaux et leurs rapports dans le roman la petite fadette de George 

Sand [Texte imprimé] / Radhia Bouzar; Sarah SEKINI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 47 F. ; 30 

cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.284 

881.  Bouzar, Wadi  
Roman et connaissance sociale [Texte imprimé] : essai / Wadi Bouzar. - Alger : 

Office des publications universitaire, 2006. - 221 p. ; 21X13 cm. 

Bibliogr., Index. - ISBN 9961009487 

2-809-156/1, 2-809-156/10 

882.  Bouzid, F.Zohra  
Etude comparative portant sur l'image de l'oiseau dans le poème de Baudelaire " 

l'albatros " et de la nouvelle d'El-Roudhan " l'oiseau ". [Texte imprimé] / F.Zohra 

Bouzid, Redhouane Seddiki; Kamel Guettas. - [s.l] : [s.n], 2012. - 65 P. ; 30 Cm. + 

CD. 

Bibliogr.p65 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.525 

883.  Boyer, claudette oriol - Bergeret, anne - Bernanoce, marie  
Critique génétique et didactique de la réécriture [Texte imprimé] : Travailler avec les 

brouillons d'écrivains / claudette oriol - Bergeret, anne - Bernanoce, marie Boyer. - 

Toulouse : Bertrand - lacoste, 2003. - 151 p ; 24x16cm. - (Didactiques). 

bibliogr : 147-148. - ISBN 273521639x 

2-410-180/1, 2-410-180/2 

884.  Boyer, Henri  
Eléments de sociolinguistique [Texte imprimé] / Henri Boyer; Collab. Gloria Bayo. - 

Paris : DUNOD, (s.d.). - 147 p. ; 30 x 21 cm. 

Index, bibliogr. 

2-306-7/1, 2-306-7/2 

885.  Boyer, Henri  
Langues en conflit [Texte imprimé] : etudes sociolinguistiques / Henri Boyer. - Paris : 

L'Harmattan, 1991. - 274 p. : Couvr. ill. en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2738410847 

2-410-228/1, 2-410-228/2 



886.  Boyer-Weinmann, Martine  
Lire Milan Kundera [Texte imprimé] / Martine Boyer-Weinmann. - Paris : Armand 

Colin, 2009. - 190 p. : couv. ill. ; 22*14 cm. - (écrivains au présent). 

Bibliogr : 177 p.-183 p. index : 185 p.188 p. - ISBN 978220243302 

2-840-367/1, 2-840-367/2 

887.  Bracops, Martine  
Introduction à la pragmatique [Texte imprimé] : les théories fondatrices : actes de 

langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée / Martine Bracops. - Bruxelles : 

De Boeck, 2006. - 224 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiqques). 

Glossaire: 195-210 Bibliog : 211-216 Index: 217-220. - ISBN 2801113700 

2-410-99/5, 2-410-99/6 

888.  Bracops, Martine  
Introduction à la pragmatique [Texte imprimé] : les théories fondatrices: actes de 

langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée / Martine Bracops. - 2éme éd. - 

Bruxelles : De Boeck, 2010. - 240 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Champs 

linguistiques). 

Bibliogr. Index: 231-236 p. - ISBN 9782801116111 

2-410-227/1 

889.  Bracquenier, Christine  
L'aspect dans les langues naturelles [Texte imprimé] : Approche comparative / 

Christine Bracquenier, Louis Begioni. - France : Presses universitaires de rennes, 

[s.d]. - 222p ; 24*17cm. - (Rivages l'inguistiques). 

ISBN 9782753520226 

2-415-75/1, 2-415-75/2 

890.  brahic, mireille  
La lettre administrative [Texte imprimé] : guide de présentation et de rédaction : 

préparation aux concours de catégorie c / mireille brahic. - paris : éditions 

d'organisation, 2005. - 188 p. ; 21*15.5 cm. 

ISBN 2708134132 

2-411-21/1 

891.  Brahimi, Denise  
Langue et littératures francophones [Texte imprimé] / Denise Brahimi. - Paris : 

Ed.Ellipses, 2001. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Thèmes et études / Bernard Valette). 

Bibliogr. p. 101. Index. - ISBN 2729805761 

2-840-191/1, 2-840-191/2 

892.  Brahimi, Sarah  
L'amitié vue par ALAIN FOURNIER à travers "le Grand Meaulnes" [Texte imprimé] 

/ Sarah Brahimi, Sidali Kameli; Soulef ZERROUK. - [s.l] : [s.n], 2012. - 80 F. ; 30 



cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.438 

893.  Braud , philippe  
La science politique [Texte imprimé] / philippe Braud. - paris : PUF, 2007. - 126 p ; 

17 cm. 

ISBN 9782130560029 

1-030-34/1 

894.  Brea, mercedes  
Quelle linguistique romane au XXIe siècle [Texte imprimé] / Carmen aléne Garabato; 

Xosé afonson Alvarez; mercedes Brea. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 294 p : Couvr. 

en coul. ; 24 cm. - (Langue et parole / Henri Boyer). 

ISBN 9782296125261 

2-410-220/1, 2-410-220/2 

895.  Bremond, Claude  
De Barthes à Balzac [Texte imprimé] : Fictions d'un critiques d'une fiction / Claude 

Bremond, Thomas Pavel. - Paris : Edition Albin Michel S.A., 1998. - 304 p. ; 23 X 14 

cm. 

ISBN 2226106774 

2-840-85/1 

896.  bres, jacques  
l'imparfait dit narratif [Texte imprimé] / jacques bres. - paris : CNRS, 2005. - 251 p. ; 

24*17cm. - (Sciences du langage). 

ISBN 2271062950 

2-415-38/1, 2-415-38/2 

897.  Bres, Jacques - Haillet, Patrick Pierre -Mellet, sylvie  
Dialogisme et polyphonie [Texte imprimé] : Approches linguistiques / Jacques - 

Haillet, Patrick Pierre -Mellet, sylvie Bres. - 1éd. - [s.l] : De Boeck, 2005. - 344 p ; 

24x16 cm. - (Champs linguistiques). 

ISBN 2801113646 

2-410-165/1 

898.  Brethenoux - Seguin , Francy  
Réussir son stage en anglais à l'étranger [Texte imprimé] / Francy Brethenoux - 

Seguin. - Bruxelles : De Boeck, 2005. - 181 p. : couvr. ill. en coul. ; 24 X 16 cm + 1 

CD AUDIO. - (Guide pratique de l'étudiant : Guide pratique de l'étudiant). 

ISBN 2804148688 



2-420-16/1, 2-420-16/2 

899.  Breton, Philippe  
Histoire des théories de l'argumentation [Texte imprimé] / Philippe Breton. - paris : 

La Découverte, 2000. - 128 p. ; 18*11 cm. 

ISBN 270713175x 

440.1-32/1, 440.1-32/2 

900.  Breton, Roland  
Géographie des langues [Texte imprimé] / Roland Breton. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1976. - 128 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Que sais - je ?). 

Bibliogr. 

2-447-2/1, 2-447-2/2 

901.  Briet, Henri  
Savoir accorder l'adjectif [Texte imprimé] : règles, exercices et corrigé / Henri Briet. - 

Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1996. - 139 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre 

guillemets). 

Bibliogr. Index. - ISBN 280111118X 

2-445-13/3, 2-445-13/1 

902.  Briet, Henri  
Savoir accorder le verbe [Texte imprimé] : règles, exercices et corrigé / Henri Briet. - 

Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1996. - 113 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre 

guillemets). 

ISBN 2801111198 

2-445-15/4, 2-445-15/3 

903.  Briffault , Robert  
Les troubadours et le sentiment romanesque [Texte imprimé] / Robert Briffault. - 

Paris : les éditions du chene, 1945. - 211 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 

2-843-25/1 

904.  Brin, Françoise  
Etude sur Saint-Exupéry, Terre des hommes [Texte imprimé] : épreuves de français / 

Françoise Brin. - Paris : Ellipses ; Pari : Marketing, 2000. - 93 p. ; 19 X 15 cm. - 

(Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. - ISBN 2729800867 

2-840-57/1 

905.  Brin, Françoise  
Etude sur colette : le blé en herbe [Texte imprimé] / Françoise Brin. - Paris : Ellipses, 

1999. - 96 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729858237 



2-840-256/1 

906.  Briolet, Daniel  
lire la poésie française du 20e siècle [Texte imprimé] / Daniel Briolet. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 272 p. : Couv.ill. et en coul. ; 22*13 cm. - (Lettres sup). 
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littérature de langue anglaise / Françoise Canon-Roger, Christine Chollier. - Paris : 

Artois Presses Université, 2008. - 364 p. ; 24*17 cm. - (Lettres et civilisations 

étrangères). 

Glossaire : 345 p.-350 p. Bibliogr. : 351 p.-356 p. - ISBN 9782848320731 

2-808-56/1, 2-808-56/3 

985.  Canut, Cécile  
Comment les langues se mélangent [Texte imprimé] : codeswitching en francophonie 

/ Cécile Canut; Ed. Dominique Caubet. - Paris : L' Harmattan, 2002. - 180 p. : ill. ; 22 

x 14 cm. 

Bibliogr: 179-180. - ISBN 274752678X 

2-418-35/1, 2-418-35/2 

986.  Canvat, Karl  
Enseigner la littérature par les genres [Texte imprimé] : pour une approche théorique 

et didactique de la notion de genre littéraire / Karl Canvat. - Bruxelles : De Boeck-

Wesmael ; Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1998. - 298 p. : couv.ill. ; 24 x 16 

cm. - (Savoirs en pratique). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2804130436 

2-801-6/1, 2-801-6/2 

987.  Carlier, Cristophe  
Des mythes aux mythologies [Texte imprimé] / Cristophe Carlier, Nathalie Griton-

Rotterdam. - Paris : Ellipses, 2008. - 153 p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 14 cm. - 



(Thèmes et études / Bernard Valette). 

Index, bibliogr. - ISBN 9782729838799 

2-297-35/1, 2-297-35/2 

988.  Caron, jean  
Précis de psycholinguistigue [Texte imprimé] / jean Caron. - paris : Quadrige, 2008. - 

259 p. : Couvr. en coul. ; 20 cm. 

Bibliogr. Index: 261-267 p. - ISBN 9282130564997 

2-410-221/1, 2-410-221/2 

989.  Carr, Philip  
A glossary of phonology [Texte imprimé] / Philip Carr. - Great Britain : Edinburgh 

university press, 2008. - 210 p. : ill. ; 20 x 13 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9780748622344 

423-13/1, 423-13/2 

990.  Carrard, Philippe  
Le passé mis en texte [Texte imprimé] : poétique de l'historiographie française 

contemporaine / Philippe Carrard. - Paris : Armand Colin, 2013. - 351 p. ; 22*15 cm. 

- (le temps des idées). 

Bibliogr. : 309 p.-343 p. - ISBN 9782200277734 

2-840-363/1, 2-840-363/2 

991.  Carrasco, Raphael  
L'univers de Miguel de Cervantès [Texte imprimé] / Raphael Carrasco. - Paris : 

Ellipses, 2010. - 203 p. : Couv. en coul. ; 21*14 cm. - (Découvrir / Décrypter). 

Bibliogr. : 199 p.-203 p. - ISBN 9782729852375 

2-840-333/1, 2-840-333/2 

992.  Carroll, Lewis  
Alice's adventures in wonderland [Texte imprimé] / Lewis Carroll; Helen Oxenbury. - 

London : walker books ltd, 2009. - 208 p. : couv. ill. en coul. ; 21 sm. 

Pictures. - ISBN 9781406316230 

2-820-83/1, 2-820-83/2 

993.  Carson, Rachel  
Printemps silencieux [Texte imprimé] / Rachel Carson; Trad. Jean François Gravrand; 

Préf. Roger Heim. - Paris : Plon, 1968. - 320 p. : couv. ill. en coul. ; 17x 11 cm. 

2-843-265/1 

994.  Carter - Thomas, Shirley  
La cohérence textuelle [Texte imprimé] : pour une pédagogie de l'écrit / Shirley 

Carter - Thomas. - Paris : L' Harmattan, 1999. - 400 p. ; 22 x 13 cm. - (Langue et 



parole / Henri Boyer). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2738492584 

440.1-34/1 

995.  Castellotti ,, Véronique  
Alternances des langues et construction de savoirs [Texte imprimé] / , Véronique 

Castellotti, Moore Danièle. - Fontenay : ENS édi, 1999. - 255 P ; 22Cm. - (Cahiers du 

francais contemporain 5). 

ISBN 2902126611 

440.1-88/1, 440.1-88/2 

996.  Castex, Peggy  
Les grands classiques de la littérature anglaise et américaine [Texte imprimé] / Peggy 

Castex, Alain Jumeau. - Paris : Hachette Supérieur, 2006. - 251 p. : couv. ill. en coul. 

; 25 cm. - (HU. Anglais : littérature). 

Index. - ISBN 9782011456137 

2-820-44/1, 2-820-44/2 

997.  Castex, Pierre-Georges  
Manuel des études littéraires françaises [Texte imprimé] : moyen âge 16 ème - 17 ème 

siècles / Pierre-Georges Castex, Paul Suer, Collab. Becher Georges. - Paris : Hachette 

Classiques, 1954. - 446 p. ; 24 X 16 cm. 

2-840-82/2 

998.  Castin, Nicolas  
Sens et sensible en poésie modèrne et contemporaine [Texte imprimé] / Nicolas 

Castin. - Paris : Presses Universitaires de France, 1998. - 293 p. ; 21 x 13 cm. 

ISBN 2130491847 

2-843-16/1 

999.  Castro, Josué De  
Géographie de la faim [Texte imprimé] : le dilemme Brésilien pain ou acier / Josué 

De Castro; Trad. Jean Dupont. - Paris : Ed Seuil, 1964. - 352 P. : couv. ill. ; 18 cm. - 

(collection politique ; 52). 

Annexe p - p : 301 - 327 . Bibliog : p - p 329 - 342 

2-902-17/1 

1000.  Catach , Nina  
L'orthographe [Texte imprimé] / Nina Catach. - 10e.éd. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 2011. - 128 p. ; 12*18 cm. - (Que sais-je ?). 

ISBN 9782130585893 

2-440-88/1, 2-440-88/2 



1001.  Catach, Nina  
L'orthographe [Texte imprimé] : que sais - je? / Nina Catach. - 9e éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2003. - 128 p. ; 17 x 11 cm. - (Que sais-je ?). 

Bibliogr. - ISBN 2130537987 

440.1-25/1, 440.1-25/2 

1002.  Catach, Nina  
L'orthographe française [Texte imprimé] : traité théorique et pratique avec des travaux 

d'application et leurs corrigés / Nina Catach, Claude Gruaz; Daniel Duprez. - 3e e?d. - 

paris. : A. Colin, 2005. - 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Fac, Linguistique : Fac, Linguistique). 

ISBN 9782200343514 

2-445-130/1 

1003.  Catherine Kerbrat,Orecchioni  
S'adresser à autrui [Texte imprimé] : les formes nominales d'adresse en français / 

Orecchioni Catherine Kerbrat. - (S.L) : Université de savoie, 2010. - 378 p. : ill. ; 24 

cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782915797640 

440.1-188/1, 440.1-188/2 

1004.  Catherine porter  
A companion to translation studies [Texte imprimé] / Sandra Bermann; Catherine 

porter. - Oxford : Wiley blackwell, 2014. - 638 p ; 25 cm. - (Blackwell companions to 

literature and culture.). 

ISBN 9780470671894 

2-420-49/2, 2-420-49/1 

1005.  Cauchie, Antoine  
Grammaire française 1586 [Texte imprimé] / Antoine Cauchie; Trad. Colette 

Demaizière. - Paris : Honoré Champion, 2001. - 544 p. ; 23 x 15 cm. - (Textes de la 

renaissance ; 46). 

Index. - ISBN 2745306278 

2-445-34/1 

1006.  Caudron, Hervé  
Des idees claires pour enseigner [Texte imprimé] : Epreuve orale d'entretien- 1 ére 

partie 40 questions- réponses : tome 2 / Hervé Caudron. - [s.l] : Sarl TE.M.P.E.S, 

2003. - 224 p : Couv ; 22x12cm. - (Concourrs de professeur d'école : Concourrs de 

professeur d'école). 

Bibliogr : 222-224. - ISBN 2904316639 

2-370-151.2/1, 2-370-151.2/2 

1007.  Cazaban, Catherine  
Etude sur Maupassant, Une vie [Texte imprimé] : épreuves de français, premières L, 



ES, S, STT / Catherine Cazaban. - Paris : Ellipses, 1999. - 96 p. : couv il. en coul. ; 19 

x 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729849378 

2-840-221/1, 2-840-221/2 

1008.  Cazelles, Nicolas  
Les comparaisons du français [Texte imprimé] / Nicolas Cazelles. - Paris : Belin, 

1996. - 335 p. ; 19 x 12 cm. - (Le français retrouvé / Nicole Loraux, Yan Thomas ; 

30). 

Index ; 317-333. - ISBN 2701117313 

2-445-12/2, 2-445-12/1 

1009.  Celine-Louis Ferdinand  
Mort à crédit [Texte imprimé] / Celine-Louis Ferdinand. - Paris : Gallimard, 1952. - 

512 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 295). 

2-843-181/1 

1010.  Cellard, Jacques  
Les racines latines du vocabulaire français [Texte imprimé] / Jacques Cellard. - 3e éd. 

- Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2000. - 218 p. : ill. ; 23 x 15 cm. - (Entre 

guillemets). 

Index alphabétique: 157-218. - ISBN 2801112380 

2-440-37/1, 2-440-37/2 

1011.  Cellard, Jacques  
Le subjonctif [Texte imprimé] : comment l'écrire, quand l'employer ? / Jacques 

Cellard. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1996. - 79 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre 

guillemets). 

Index. - ISBN 2801111147 

2-445-17/2, 2-445-17/3 

1012.  Cellard, Jacques  
Les racines grecques et latines du vocabulaire français [Texte imprimé] / Jacques 

Cellard. - paris : de Boeck Duculot, 2013. - 252 p. : ill,coul ; 24 cm. 

bibioghrafhie 205-252 p. - ISBN 9782801116944 

440.1-229/1, 440.1-229/2 

1013.  Cendrars, Blaise  
Moravagine [Texte imprimé] / Blaise Cendrars. - Paris : Bernard Grasset, 1926. - 242 

p. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

ISBN 3011027508 

2-843-166/1 



1014.  Cendrars, Blaise  
Bourlinguer [Texte imprimé] / Blaise Cendrars. - Paris : Denoel, 1948. - 448 p. : couv. 

ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 437/438). 

ISBN 3021043705 

2-843-204/1 

1015.  Cendrars, Blaise  
Rhum [Texte imprimé] : l'aventure de Jean Galmot / Blaise Cendrars. - Paris : 

Bernard Grasset, 1958. - 193 p. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de 

poche). 

ISBN 3011108103 

2-843-426/1 

1016.  Cendrars,, Blaise  
L'or [Texte imprimé] : la merveilleuse histoire du général Johann August Suter / , 

Blaise Cendrars. - Paris : Denoel, 1968. - 191 p. : couv.ill.en coul. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche). 

2-843-275/1 

1017.  Cendras,, Blaise  
L'homme foudroyé [Texte imprimé] / , Blaise Cendras. - Paris : Ed. Denoel, 1945. - 

448 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 535). 

2-843-177/1 

1018.  Centre de recherches litteraires pluridisciplinaires*  
Idiomes, fleurs obscures [Texte imprimé] : actes des colloque du centre de recherches 

litteraires pluridisciplinaires et du centre d'etudes occitanes : térritoire, lexicologie et 

création littéraire au XIX siècle / Centre de recherches litteraires pluridisciplinaires*; 

Rémy Gasiglia Philippe Marty. - Paris : Presses univesrsitaires de Nice, 2001. - 161 p. 

; 24 x 16 cm. 

ISBN 2914561067 

2-417-2/1 

1019.  Centre des sciences de langage .  
Cercle linguistique d'aix-en-provence [Texte imprimé] : travaux 15 / Centre des 

sciences de langage . - Aix-en-Provence ( France ) : Publications de l'Université de 

Provence, 2000. - 154 p. ; 21x15 cm. 

Bibliogr: 154. - ISBN 2853994562 

2-410-90/2, 2-410-90/1 

1020.  Centre national de la recherche scientifique  
Langage et société [Texte imprimé] : maison des sciences de l'homme / Centre 

national de la recherche scientifique. - Paris : CNRS, 1999. - 140 p. ; 24 x 15 cm. 



440.1-68/1, 440.1-68/2 

1021.  Centre national du livre  
Faits de langues [Texte imprimé] : oral-écrit : formes et théoris / Centre national du 

livre. - Paris : Ophrys, 1999. - 259 p. ; 21 x 15 cm. - (Linguistique). 

Bibliogr. - ISBN 2708009176 

2-410-49/1 

1022.  Cermak, Josef  
Franz Kfka [Texte imprimé] : fables et mystifications / Josef Cermak; Trad. Héléne 

Belletto-Sussel. - Paris : Presses Universitaires du Septentrion, 2010. - 159 p. : ill. ; 

23*14 cm. - (Littératures de langue allemande). 

ISBN 978757401583 

2-841-66/1, 2-841-66/2 

1023.  Cerquiglini, Bernard  
Les langue de France [Texte imprimé] / Bernard Cerquiglini; Jean Sibille Michel 

Alessio. - Paris : Presses Universitaires de France, 2003. - 446 p. ; 22 x 15 cm. 

Glossaire : 437-446. - ISBN 2130532853 

440.1-121/1, 440.1-121/2 

1024.  Cervantès, Miguel de  
Don Quichotte de la manche [Texte imprimé] / Miguel de Cervantès; Trad. Louis 

Viardot; Préf. Maurice Bardon. - Paris : Editions Garnier Frères, 1961. - 1089 p. : 

Couv.ill. ; 21 cm. - (Classiques Garnier). 

2-843-813/1, 2-843-813/2 

1025.  CHABAB, Mohammed Elaid  
Difficultés d'apprentissage du français chez les élèves de 1ére année secondaire 

[Texte imprimé] / Mohammed Elaid CHABAB, Ali METIDJI; Djelloul HABOUL. - 

[s.l] : [s.n], 2011. - 35 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.390 

1026.  CHABANE, Aldjia  
Etude comparatiste entre baudelaire " les fleurs du mal " et rimbaud " une saison en 

enfer " [Texte imprimé] / Aldjia CHABANE, Merièm DAHMANI; Mohamed Rafik 

BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.231 



1027.  Chabaud, Alfred  
Jules Michelet [Texte imprimé] : son oeuvre : portrait et autographe : document pour 

l' histoire de la littérature française / Alfred Chabaud. - Paris : La nouvelle revue 

critique ( Ancien carnet critique ), [s.d]. - 84 p. ; 19 X 14 cm. 

2-840-13/1 

1028.  CHABLAOUI, Hamza  
Etude sémiotique de la bande dessinée " L'éléve ducobu" de Godi et Zidrou [Texte 

imprimé] / Hamza CHABLAOUI, Faycal GUITTI; Kheira Bentenfif. - medéa : (S.N), 

2008. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.207 

1029.  Chabrol, Jean - Pierre  
Un Homme de trop [Texte imprimé] : roman / Jean - Pierre Chabrol. - Paris : 

Gallimard, 1958. - 255 p. : Couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de 

poche . ; 2280). 

2-843-183/1 

1030.  Chabrol, Jean - Pierre  
Les Rebelles [Texte imprimé] : roman / Jean - Pierre Chabrol. - Paris : Librairie Plon, 

1965. - 510 p. : Couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 

2445). 

2-843-150/1 

1031.  CHADLI, Djaouida  
La representation du temps dans Samarcande d'Amine MAALOUF [Texte imprimé] / 

Djaouida CHADLI; Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 Cm. 

Encadré : ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2007 

TF.03, TF.04 

1032.  CHADLI, Djaouida  
Le Héros référentiel dans Les jardins de lumière, Samarcande et Léon l'Africain 

d'Amin Maalouf. [Texte imprimé] / Djaouida CHADLI; Fatiha BOULAFRAD; 

Dominique. DUCARD. - [s.l] : [s.n], 2014. - 320 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: BOULAFRAD Fatiha, M. DUCARD Dominique. 

Doctorat : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2014 

TDF.08, TDF.09 



1033.  Chadli, El Mostafa  
Les sémiotiques textuelles [Texte imprimé] / El Mostafa Chadli. - Rabat ( Maroc ) : 

Zaouia, 2008. - 219 p : couv. ill. en coul. ; 23 X 17 cm. 

Bibliogr., index. - ISBN 9954438416 

440.1-62/1, 440.1-62/2 

1034.  Chadli, Mostafa  
La sémiotique [Texte imprimé] : De la narrativité à la mise en discours / Michel 

Quitout; Mostafa Chadli. - paris : L'Harmattan, 2008. - 248 P : Couv ; 24*17 cm. 

ISBN 9782296050044 

440.1-162/1, 440.1-162/2 

1035.  Chagnollaud, Jean-Paul  
Maghreb et Palestine [Texte imprimé] / Jean-Paul Chagnollaud. - Paris : Ed Sindbad, 

1977. - 268 P. : couv . ill. ; 22 cm. - (La Bibliothèque arabe). 

ISBN 272740002 

2-902-7/1 

1036.  CHAHTA, Halima  
La vidéo au service du développement de la compétence socioculturelle en classe de 

FLE [Texte imprimé] : Le cas des étudiants de la premiére année licence de français 

LMD. / Halima CHAHTA; Nabila. BENHOUHOU. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + 

CD. 

Encadré: BENHOUHOU Nabila. 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2018 

TDF.32, TDF.33 

1037.  CHAHTA, Halima.  
La vidéo au service de l'apprentissage des savoirs culturels en classe de FLE [Texte 

imprimé] : Le cas des étudiants de la première année licence de français LMD. / 

Halima. CHAHTA; Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2010 

TF.102, TF.103 

1038.  Chairasmisak, Korsak  
Enseignements d'un dirigeant asiatique [Texte imprimé] : Sagesse et efficacité / 

Korsak Chairasmisak, Sophie Faure. - Paris : éditions d'organisation, 2005. - 176 p : 

Couv ; 22x14 cm. 

ISBN 2708133934 

2-658-113/1, 2-370-166/1 



1039.  chambadal , lucien  
Dictionnaire de mathématique [Texte imprimé] / lucien chambadal. - paris. : Hachette, 

1981. - 312 p. ; 24 cm. 

ISBN 201007596x 

443-67/1 

1040.  Chamiot-Poncet, Christine  
L'épique [Texte imprimé] / Christine Chamiot-Poncet, Isabelle Guillaume. - Paris : Ed 

Ellipses ; Marketing : [s.n], 2000. - 142 p. : couv. ill et en coul. ; 19*14 cm. - (Réseau 

/ Etienne Calais). 

glossaire : 131 p.-137 p bibliog : 139 p. - ISBN 2729802320 

2-809-76/1 

1041.  Chamson, André  
Les Hommes de la route [Texte imprimé] / André Chamson. - Paris : Bernard Grasset, 

1927. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 231). 

2-843-123/1 

1042.  Chamson, André  
Le Chiffre de nos jours [Texte imprimé] : roman / André Chamson. - Paris : Editions 

Gallimard, 1954. - 512 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1696). 

ISBN 3002123901 

2-843-244/1 

1043.  Chandler,Daniel  
Semiotics [Texte imprimé] : the basics / Daniel Chandler. - 2nd ed. - London ; New 

York : Routledge, 2007. - 307 p ; 24 cm. 

ISBN 9780415363754 

2-420-61/1, 2-420-61/2 

1044.  Chaouchi, Hanane  
les difficultés d'emploi des pronoms relatifs (Qui ,Que et Dont en 3 eme AS) [Texte 

imprimé] / Hanane Chaouchi, Rabab Bouhraoua; KERMEZLI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 

55 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.477 

1045.  Charaudeau, Patrick  
Grammaire du sens et de l'expression [Texte imprimé] / Patrick Charaudeau. - Paris : 

Hachette, 1992. - 927P : Couv.en coul. ; 24 Cm. 

ISBN 9782010161728 

2-445-121/1 



1046.  Charbonnier, Gil  
La séquence didactique à l'agrégation interne de lettres classiques et modernes [Texte 

imprimé] / Gil Charbonnier, Mireille Habert. - Paris : Ellipses, 2001. - 160 p. ; 24 x 17 

cm. - (Pratiques littéraires / Gil Charbonnier). 

Bibliogr : 153-156 Index : 157. - ISBN 2729804498 

2-410-169/1, 2-410-169/2 

1047.  Charbonnier, Marie-Anne  
Esthétique du théâtre moderne [Texte imprimé] / Marie-Anne Charbonnier. - Paris : 

Armand Colin, 1998. - 96 p. : couv.ill. ; 18 X 11 cm. - (Synthèse / Marc Nouschi ; 

12). 

Glossaire. Bibliogr. Index. - ISBN 2200018754 

2-809-23/1, 2-809-23/2 

1048.  Charbonnier, Marie-Anne  
La fiche de lecture littéraire [Texte imprimé] : méthode et corrigés / Marie-Anne 

Charbonnier. - Paris : Armand Colin, 2009. - 255 p. : ill. ; 18 cm. 

Glossaire. - ISBN 22003500000 

2-840-315/1, 2-840-315/2 

1049.  Charbonnier, Marie-Anne  
La fiche de lecture littéraire [Texte imprimé] : méthode et corrigés / Marie-Anne 

Charbonnier. - Paris : Armand Colin, 2013. - 283 p. ; 18*13 cm. 

Glossaire : 281 p. - ISBN 9782200350284 

2-840-343/1, 2-840-343/2 

1050.  Chardin, philippe  
Originalités proustiennes [Texte imprimé] / philippe Chardin. - paris : kimé, 2010. - 

297 p. ; 21*14 cm. 

ISBN 9782841745180 

2-843-755/1, 2-843-755/2 

1051.  Charef, Abed  
Au nom du fils [Texte imprimé] : roman / Abed Charef. - Alger : Marsa, 2001. - 241 

p. ; 17x12 cm. - (L'aube noire). 

ISBN 9961848179 

2-843-610/3, 2-843-610/1 

1052.  charolles, michel  
Parcours de la phrase [Texte imprimé] / michel charolles, nathalie fournier, catherine 

fuchs, ...[et all.]. - paris : Ophrys, 2007. - 273 p. ; 24*16 cm. 

bibliogr : 272-273. - ISBN (13)97827080116 

2-415-55/1, 2-415-55/2 



1053.  Charpentier, Michel  
Littérature [Texte imprimé] : Textes et documents : XVIII e siècle . / Michel 

Charpentier, Jeanne Charpentier. - Paris : Nathan, 1987. - 496 p. : couv.ill. et en coul. 

; 26*18 cm. - (Collection Henri Mitterand : Collection henri mitterand). 

Index : 479 p.-487 p. glossaire : 488 p. - ISBN 9782091788593 

2-840-304/1 

1054.  Chartier , Roger  
Culture écrite et société [Texte imprimé] : L'ordre des livres ( XIVe - XVIIe siècle ) / 

Roger Chartier. - Paris : Editions Albin Michel, 1996. - 241 p. ; 23 x 15 cm. 

Index. - ISBN 222608701X 

2-809-2/1 

1055.  Chartier, Anne-Marie  
Discours sur la lecture (1880-2000) [Texte imprimé] / Anne-Marie Chartier, Jean 

Hébrard. - Paris : BPI-Centre pompidou, 2000. - 762 p. ; 24*15 cm. 

Index : 741 p.-756 p. 

2-809-78/1, 2-809-78/2 

1056.  Chartier, Delphine  
De la grammaire pour traduire [Texte imprimé] / Delphine Chartier. - Paris : Presses 

Universitaires du Mirail, 2006. - 241 p. : Couvr. ill. en coul. ; 22 X 14 cm. - (Amphi 

7). 

ISBN 2858168245 

2-418-40/1, 2-418-40/2 

1057.  Chartier, Pierre  
Introduction aux grandes théories du roman [Texte imprimé] / Pierre Chartier. - Paris : 

Armand Colin, 2011. - 219 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 13 cm. - (Lettres sup). 

Bibliogr. : 201 p.-202 p. index : 209 p.-2019 p. - ISBN 9782200343095 

2-809-14/10, 2-809-14/11 

1058.  Chartier, Pierre  
Introduction aux grandes théories du roman [Texte imprimé] / Pierre Chartier. - Paris : 

Nathan/Her, 2000. - 217 p. ; 21 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. : 201 p.-202 p. Index : 209 p.-217 p. - ISBN 2091911003 

2-809-66/1, 2-809-66/2 

1059.  Chartier, Pierre  
Introduction aux grandes théories du roman [Texte imprimé] / Pierre Chartier. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 219 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr., index. - ISBN 2200343094 

2-809-68/1 



1060.  Chatagnier, louis  
laboratoire de langue [Texte imprimé] : orientations nouvelles = language laboratory 

learning : new direction / louis Chatagnier, gilbert. Taggart. - Québec : Bordas, 1971. 

- 231 p. : ill. ; 22 cm. 

2-440-108/1 

1061.  Chateaubriand  
Atala René [Texte imprimé] : les aventures du derniers Abencérage / Chateaubriand. - 

Paris : Garnier Frères, 1962. - 412 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-457/1 

1062.  Chateaubriand  
Mémoires d'outre-tombe [Texte imprimé] : tome 2 / Chateaubriand. - Paris : Editions 

Gallimard, 1951. - 704 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 

1353/1354/1355). 
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2-843-242/1 

1063.  Chateaubriand, François René ( de )  
Atala René [Texte imprimé] : les aventures du dernier abencérage / François René ( 

de ) Chateaubriand; Fernand Letessier. - Paris : Ed.Garnier Frères, 1962. - 408 p. : 

Couv. ill.en coul. ; 19 x 11 cm. - (collection classique garnier). 
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2-843-15/1 

1064.  Chateaubriand, françois René de  
Mémoires d'outre-tombe [Texte imprimé] : tome 1 / françois René de Chateaubriand; 

Préf. Julien Gracq. - Paris : Librairie Gallimard, 1951. - 704 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. 
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Le Langage et la pensée [Texte imprimé] / Paul Chauchard. - 10 ed. - Paris : P. U .F, 

1956. - 128 P. : couv. ill ; 17 cm. - (collection que sais - je ?). 

Bibliog : p - p : 125 - 126 
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1066.  Chaucheyras, Florence  
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1067.  Chaurand, Jacques  
Histoire de la langue française [Texte imprimé] / Jacques Chaurand. - 10e éd. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 2003. - 127 p. ; 17 x 11cm. - (Que sais-je?). 
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1068.  Chauveau, Jean-Pierre  
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1069.  Chauveau, gérard  
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1073.  Chebel, Malek  
l'islam et la raison [Texte imprimé] : Le combat des idées / Malek Chebel. - Paris : 



Editions perrin, 2005. - 239 p. ; 22 x 14 cm. 
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1074.  Chebli, Hassan  
Pour une terre de soleil [Texte imprimé] / Hassan Chebli. - Alger : société nationale 

d'édition et de diffusion, 1972. - 40 p.. ; 19 cm. 
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[Texte imprimé] / Rebiha CHEDDADE, Nawel HANNACHI; Mohamed Rafik 
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Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 
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1077.  Chedon, Christian  
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1078.  Chéhabi, Lémir Moustapha  
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SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 cm. + CD. 
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2010 
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1082.  CHENNOUF, Fatima  
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[Texte imprimé] / Fatima CHENNOUF, Hadjira BENNANI; Djaouida CHADLI. - 
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1083.  CHERAITI, Amel  
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imprimé] / Amel CHERAITI, Sarah Hassani; Ameur NAIB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 28 
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Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 
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1084.  Cherdon, Christian  
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Saroléa. - Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 2001. - 126 p. ; 24 x 20 cm. 
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1085.  Cherdon, Christian  
Guide de grammaire française [Texte imprimé] / Christian Cherdon. - Bruxelles : De 
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1086.  Cherfa, Halim  
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1989. - 232 p. : couv.ill. ; 24 cm. 
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1087.  Chergui, Sarah  
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Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 
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1088.  CHERIBI, Rabia  
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1089.  CHERIET, Lamia  
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[Texte imprimé] / Lamia CHERIET, Wissem DOUMA; Sabah BOUAROUR. - [s.l] : 

[s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 
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2018 
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1090.  Chérif, Mustapha  
L'islam , l'autre et la mondialisation [Texte imprimé] / Mustapha Chérif; Préf. Jean-

Luc Nancy. - Alger : ANEP, 2004. - 271 p. ; 23 x 15 cm. 
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1091.  Cheriguen , Foudil  
Essais de Sémiotique du Non Propre et du Texte [Texte imprimé] / Foudil Cheriguen. 

- Alger : Office des publications universitaires, 2008. - 246 p. ; 22 x 15 cm. 

ISBN 9789961011454 
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1092.  Chesneau, Albert  
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2-440-34/1 

1093.  cheurfi , achour  
dictionnaire du cinéma algérien et des films étrangers sur l'algérie réalisateur , 

comédiens , films. [Texte imprimé] / achour cheurfi. - alger : Casbah, 2013. - 1151 p. 

; 24 cm. 
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1094.  Chevalier , Eddy  
Wordstock [Texte imprimé] : Tout le vocabulaire anglais pour s exprimer a l ecrit et a 

l oral / Mathias Degoute; Eddy Chevalier. - Paris : Sedes, 2013. - 208 p. ; 24*17 cm. - 
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2-420-43/1, 2-420-43/2 

1095.  Chevalier, Brigitte  
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1096.  chevalier, yannick  
la syllepse figure stylistique [Texte imprimé] / yannick chevalier, philippe wahl. - 

Lyon ( France ) : Presses universitaires de Lyon, 2006. - 438 p. ; 24 x 16 cm. - (Textes 

et langue / Philippe Walh). 
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1097.  Chevrier, Jacques  
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Bibliogr. Index. - ISBN 2200263676 
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1098.  CHIBI, Mohamed  
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L'écrit, la lecture et l'écriture [Texte imprimé] : théories et didactiques / Jean-Louis 

Chiss. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 254 p. : couv. ill. ; 24 cm. - (Enfance & 
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[Texte imprimé] : Cas des étudiants de1ère année biologie. / Hadjer CHOURAR, 

Nabil HACHEMAOUI; Ludmia YAGOUB. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.255, MMF.256 

1123.  Chovelon, Bernadette  
L'expression français écrite et orale [Texte imprimé] / Christian Abbadie; Bernadette 

Chovelon. - Grenoble : Presses universitaire de grenoble, 2003. - 84 p. : Couvr. en 

coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782706114663 



2-411-26/1, 2-411-26/2 

1124.  Chrétien de Troyes [Texte imprimé] : Lancelot : Le chevalier de la charrette / 

Trad. Michel Tarpinian. - Paris : Ellipses : Marketing, 1996. - 96 p. : couv. ill.en coul. 

; 24 X 14 cm. - (Retour au texte). 

annexes p-p : 91-92 bibliog p-p : 93-94. - ISBN 2729846220 

2-840-40/1 

1125.  Christiane, Achour  
Contes algériens [Texte imprimé] / Achour Christiane, Zineb Ali-Benali. - Alger : 

Said Hannachi : [s.l] : éditions média plus, 2010. - 176 p. : couv.ill. ; 23*13 cm. - 

( وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافةالجزائر  ). 

ISBN 9789961922347 

2-843-806/1, 2-843-806/2 

1126.  Christie, Agatha  
Dix petits nègres [Texte imprimé] = ( ten little niggers ) / Agatha Christie; Trad. 

Louis Postif. - Paris : Librairie des Champs-Elysées, 1947. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 

11 cm. - (Le Livre de poche ; 954). 

ISBN 3012095409 

2-843-238/1 

1127.  Christie, Agatha  
A.B.C. contre Poirot [Texte imprimé] = (the A.B.C. murders) / Agatha Christie; Trad. 

Louis Postif. - Paris : Librairie des champs-élysées, 1950. - 384 p. ; 17*11 cm. - (Le 

masque). 

2-843-738/1 

1128.  Christine , marie  
Langue et identité narrative dans les littératures de l' ailleurs [Texte imprimé] : 

Antilles, Réunion , Québec / marie Christine, Hazaél - Bertrand , Michel* Massieux. - 

paris : Publications de l'Université de Provence, 2005. - 197 p. ; 20x 14 cm. - 

(Langues et langage). 

ISBN 2853995909 

2-410-149/1 

1129.  Christine Lipari Vaissade, Marie  
Entrée en écoles de journalisme [Texte imprimé] : épreuves orales / Marie Christine 

Lipari Vaissade. - Paris : VUIBERT, 2011. - 125 p. : couv.en coul. ; 24 cm. - 

(Admis). 

annexe. Bibliogr. Glossair. - ISBN 9782311001549 

2-370-203/1, 2-370-203/2 



1130.  christol , alain  
Des mots et des mythes [Texte imprimé] : ( Etudes linguistiques ) / alain christol. - 

Paris : Publications des universités de rouen et du havre, 2008. - 468 p ; 24*17 cm. 

ISBN 9782877754408 

2-410-233/1, 2-410-233/2 

1131.  Chu, Xiaoquan  
Les verbes modaux du français [Texte imprimé] / Xiaoquan Chu. - Paris : Ophrys, 

2008. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (L'essentiel français / Catherine Fuchs). 

Index 165-168p. - ISBN 9782708011922 

2-445-64/1, 2-445-64/2 

1132.  Chuquet, Hélène  
Causalité et contrastivité [Texte imprimé] : études de corpus / Hélène Chuquet, 

Michel Paillard. - Paris : Presses universitaires de rennes, 2006. - 264 p. ; 21 X 15 cm. 

- (Rivages linguistiques). 

ISBN 2753502676 

2-410-125/2, 2-410-125/1 

1133.  Chuquet, Hélène.  
Le langage et ses niveaux d'analyse [Texte imprimé] : Cognition,production de 

formes , production du sens / Jean Chuquet; Denis. Alamargot; Hélène. Chuquet. - 

Rennes : Presses universitaires de rennes, 2011. - 192 p : graph ; 21 cm. - (Rivages 

linguistiques). 

ISBN 9782753514430 

440.1-218/1, 440.1-218/2 

1134.  Cichostepski, Cinthia  
Maupassant, Une vie [Texte imprimé] / Cinthia Cichostepski. - Paris : Ellipses, 1999. 

- 64 p. : couv ill. en coul. ; 19 x 15 cm. - (40/4). 

ISBN 2729849416 

2-840-222/1, 2-840-222/2 

1135.  Cignoux, Anne Claire  
Orthographe [Texte imprimé] : règles et pratiques : les 100 fautes les plus courantes / 

Anne Claire Cignoux. - Paris : Ellipses, 2008. - 206 p : couv. ill. en coul. ; 24 X 17 

cm. - (Culture fiches). 

Bibliogr., index . - ISBN 978729841232 

2-415-50/3, 2-415-50/1 

1136.  Claessens, Simonne - Farren, Maru jane - Lee, Eric / Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 3 Student's book / Simonne - Farren, Maru jane 

- Lee, Eric / Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 280 p : Couv. ill 



; 27x21 cm. 

ISBN 9045505657 

2-420-28/1, 2-420-28/2 

1137.  Claessens, Simonne - Farren, Maru jane - Lee, Eric / Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 3 Work book / Simonne - Farren, Maru jane - 

Lee, Eric / Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 239 p : Couv.ill ; 

30x21 cm. 

ISBN 9045505665 

2-420-29/1, 2-420-29/2 

1138.  Claessens, Simonne - Hargreaves, Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 1 student's book / Simonne - Hargreaves, 

Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 148 p : 

couv . ill ; 27x24 cm. 

ISBN 9045505592 

2-420-22/1, 2-420-22/2 

1139.  Claessens, Simonne - Hargreaves, Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul  
Stairway to english [Texte imprimé] : 1 Work book / Simonne - Hargreaves, Stephen 

- Lee, Eric - Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : Uitgeverij de boek, 2004. - 176 p : 

Couv.ill.cd ; 30x21 cm. 

ISBN 904550566 

2-420-23/1, 2-420-23/2 

1140.  Claessens, Simonne - Hargreaves, Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 2 Student's book / Simonne - Hargreaves, 

Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 200 p : 

Couv. ill ; 27x21 cm. 

ISBN 9045505622 

2-420-25/1, 2-420-25/2 

1141.  Claessens, Simonne - Hargreaves, Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 2 Work book / Simonne - Hargreaves, Stephen 

- Lee, Eric - Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 236 p : Couv. 

ill.cd. 

ISBN 9045505630 

2-420-26/1, 2-420-26/2 

1142.  Claessens, Simonne - Hargreves, Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 1 Teacher's book / Simonne - Hargreves, 

Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul Claessens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 172 p : 

Couv.ill ; 30x21 cm. 

ISBN 9045505614 



2-420-24/1, 2-420-24/2 

1143.  Clairis , Christos  
Typologie de la syntaxe connective [Texte imprimé] / Christos Clairis. - [s.l] : Presses 

universitaires de rennes, 2005. - 234 p. ; 16*21 cm. 

ISBN 2753501076 

2-415-71/1 

1144.  Clarac, Pierre  
La Fontaine par lui même [Texte imprimé] / Pierre Clarac. - Paris : Editions du Seuil, 

1961. - 192 p. : couv .ill. en noir et blanc ; 18 X 11 cm. - (Microcosme Ecrivains de 

toujours ; 55). 

bibliog pp 187 - 188 

2-840-98/1 

1145.  Classens, Simonne - Farren, Mary jane - Lee, Eric / Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 3 Teacher's book / Simonne - Farren, Mary 

jane - Lee, Eric / Massant, Paul Classens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 219 p : 

Couv.ill ; 30x21 cm. 

ISBN 9045505673 

2-420-30/1, 2-420-30/2 

1146.  Claude Matysiakn Jean  
Les Addictions [Texte imprimé] : Panorama clinique - modéles explicatifs dédat 

social et prise en charge / marc Valleur; Claude Matysiakn Jean. - 2006. - paris : 

Armand Colin, [s.d]. - 383 p : ill.. ; 24 cm. 

bibliog.:. - ISBN 9782200345297. - Numéro normalisé 2200345291 

370 -1 val./1 

1147.  Claudel, Paul  
Tête d'or [Texte imprimé] / Paul Claudel. - Paris : Mercure de Françe, 1959. - 256 p. ; 

16 X 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

2-843-650/1 

1148.  Claudel, Paul  
L'otage [Texte imprimé] : le pain dur : le père humilié / Paul Claudel. - Paris : 

Editions Gallimard, 1956. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 

1102/1103). 

ISBN 3021110205 

2-843-186/1, 2-843-186/2 

1149.  Claudel, Paul  
Le Soulier de satin [Texte imprimé] / Paul Claudel. - Paris : Gallimard, 1953. - 512 p. 

: couv.ill. ; 18 X 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 1295). 



2-843-162/1 

1150.  Claudel,, Paul  
L'Annonce faite à Marie [Texte imprimé] / , Paul Claudel. - Paris : ed.Gallimard, 

1940. - 192 p. : couv.ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche ; 980). 

2-843-286/1 

1151.  Claudon, Francis  
Les grands mouvements littéraires européens [Texte imprimé] / Francis Claudon. - 

Paris : Armand Colin 2008, [s.d]. - 127 p. ; 19 x 14 cm. - (128 ; 300). 

Bibliogr., Index. - ISBN 2200354091 

2-809-54/1, 2-809-54/2 

1152.  Claudon, Francis  
Précis de littérature comparée [Texte imprimé] : théories et méthodes de l'approche 

comparatiste / Francis Claudon, Karen Haddad-Wotling. - Nouv. présentation. - Paris 

: Armand Colin, 2008. - 128 p. ; 19 x 14 cm. - (128). 

Bibliogr. - ISBN 2200340117 

2-809-58/1, 2-809-58/2 

1153.  Claudon, Francis  
Précis de littérature comparée [Texte imprimé] / Francis Claudon, Karem Haddad 

Wotling. - Paris : Armand Colin, 2008. - 128 p. ; 18 X 13 cm. - (128). 

Bibliogr. - ISBN 9782200354107 

2-809-13/8, 2-809-13/9 

1154.  Clavel, Bernard  
L'hercule sur la place [Texte imprimé] / Bernard Clavel. - Paris : J'ai lu, 1966. - 311 p. 

; 18 x11 cm. - (Plon). 

ISBN 2277113336 

2-843-156/1 

1155.  Clavel, Bernard  
L'Espagnol [Texte imprimé] / Bernard Clavel. - Paris : J'ai lu, 1959. - 448 p. : couv. 

ill. ; 17 x 11 cm. - (J'ai lu ; 309). 

ISBN 2277113093 

2-843-146/1 

1156.  Cleassens, Simonne - Hargreaves, Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul  
Stairway to English [Texte imprimé] : 2 Teacher's book / Simonne - Hargreaves, 

Stephen - Lee, Eric - Massant, Paul Cleassens. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 223 p : 

Couv.ill ; 30x21 cm. 

ISBN 9045505649 



2-420-27/1, 2-420-27/2 

1157.  Clerc, Jeanne-Marie  
Assia Djabar [Texte imprimé] : écrire, transgresser, résister / Jeanne-Marie Clerc. - 

Paris : L'Harmattan, 1997. - 176 p. ; 21*13 cm. - (Classiques pour demain). 

ISBN 2738452531 

2-809-89/1, 2-809-89/2 

1158.  Clostermann, Pierre  
Feux du ciel [Texte imprimé] / Pierre Clostermann. - Paris : Editions Flammarion, 

1951. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (J'ai lu ; 6). 

2-843-302/1 

1159.  Clostermann, Pierre  
Le Grand cirque [Texte imprimé] / Pierre Clostermann. - Paris : Flammarion, 1948. - 

384 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Plon ; 42). 

2-843-114/1 

1160.  Clozier, René  
Géographie de l'Allemagne et des états alpestres [Texte imprimé] / René Clozier. - 3 

ed. - Paris : P. U . F, 1971. - 128 P. : couv. ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 

1117). 

2-902-42/1 

1161.  Coccioli, Carlo  
Le Ciel et la terre [Texte imprimé] / Carlo Coccioli. - Paris : Librairie Plon, 1951. - 

512 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 511/512). 

ISBN 3021051102 

2-843-306/1 

1162.  Cocteau, Jean  
Les enfants terribles [Texte imprimé] : roman / Jean Cocteau. - Paris : Bernard 

Grasset, 1925. - 190 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 399). 

ISBN 3011039912 

2-843-142/1, 2-843-142/2 

1163.  Cocteau, Jean  
Les parents térribles [Texte imprimé] : la Machine à écrire : pièce en trois actes / Jean 

Cocteau; Pièrre de Tartas; Gerard Economos. - Paris : Editions Gallimard, 1973. - 289 

p. ; 24 x 18 cm. - (Les immortels chefs-d'oeuvre). 

Images. 

2-848-349/1 



1164.  Cocteau, Jean  
Picasso [Texte imprimé] : le potomak : le grand ecart / Jean Cocteau; Pièrre de Tartas; 

Pablo Picasso. - Paris : Editions Stock, 1975. - 233 p. ; 24 x 18 cm. - (Les immortels 

chefs-d'oeuvre). 

Images. - ISBN 8439919522 

2-843-348/1 

1165.  Cocteau, Jean  
Thomas l'imposteur [Texte imprimé] : la machine infernale / Jean Cocteau; Pièrre de 

Tartas; Leila Mikaloff. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1934. - 225 p. ; 24 x 18 cm. 

- (Les immortels chefs-d'oeuvre). 

Images. 

2-843-329/1 

1166.  Cocteau, Jean  
La Belle et la bête [Texte imprimé] : l'Aigle a deux têtes : journal d'un film / Jean 

Cocteau; Pièrre de Tartas; Edouard Dermit. - Paris : Editions du Rocher ; Ed 

Gallimard : [s.n], 1946. - 317 p. ; 24 x 18 cm. - (Les immortels chefs-d'oeuvre). 

Images. - ISBN 8439938225 

2-843-328/1 

1167.  Au Coeur des continents [Texte imprimé]. - Paris : Casterman, 1966. - 198 

P. : ill. ; 25 cm. - (collection globerama). 

Index p - p : 196 - 197 

2-902-59/1 

1168.  Cohen , Marcel  
Toujours les regards sur la langue française [Texte imprimé] / Marcel Cohen. - Paris : 

éditions sociales, 1970. - 351 p. ; 20 x 13 cm. 

Index. 

440.1-167/1 

1169.  Cohen-Azria, cora - Daunay, bertrand - Delcambre, isabelle  
Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques [Texte imprimé] / Yves 

Reuter; cora - Daunay, bertrand - Delcambre, isabelle Cohen-Azria. - Paris : De 

Boeck, 2007. - 272 p ; 24x16 cm. 

ISBN 9782804153137 

440.1-100/1, 440.1-100/2 

1170.  Coianiz, Alain  
Langages, cultures, identités [Texte imprimé] : questions de points de vue / Alain 

Coianiz. - Paris : L' Harmattan, 2005. - 308 p. : ill. ; 21 cm. - (Langue et parole / 

Henri Boyer). 

ISBN 2747587991 



440.1-137/1, 440.1-137/2 

1171.  Colasse, Bernard  
Encyclopédie de comptabilité , controle de gestion et audit [Texte imprimé] / Bernard 

Colasse. - Paris : Economica, 2000. - 1322 p. : Couv en coul. 

Bibliogr : 1259 p.- 1276 p. Index : 1277 p.- 1290 p. - ISBN 2717839879 

D 024 

1172.  Colet, Nicole Rege  
Enseignement universitaire et interdisciplinarité [Texte imprimé] : Un cadre pour 

analyser, agir et évaluer / Nicole Rege Colet. - Bruxelles : De Boeck Université, 2002. 

- 216 p : Couv ; 24x16 cm. - (pédagogies en développement). 

Bibliogr : 193-201 Index : 203-208. - ISBN 2804139840 

2-370-154/1, 2-370-154/2 

1173.  Colette  
Le Blé en herbe [Texte imprimé] / Colette. - Paris : Ernest Flammarion, 1950. - 192 p. 

: couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (J'ai lu ; 2). 

2-843-228/1 

1174.  Colette  
La maison de Claudine [Texte imprimé] / Colette. - Paris : Librairie Hachette, 1960. - 

192 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

ISBN 2253004286 

2-843-315/1 

1175.  Colette  
Dialogues de bêtes [Texte imprimé] / Colette; Francis Jammes. - Paris : ed. Mercure 

de France, 1964. - 192 p. : couv.ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-711/1 

1176.  Colignon, Jean-Pierre  
La pratique du style [Texte imprimé] : simplicité, précision, harmonie / Jean-Pierre 

Colignon, Pierre-Valentin Berthier. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1996. - 

76 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre guillemets). 

ISBN 2801111082 

440.1-14/1, 440.1-14/2 

1177.  Colignon, Jean-Pierre  
étonnantes étymologies [Texte imprimé] / Jean-Pierre Colignon. - paris : Albin 

Michel, 2004. - 173 p : Couv. ; 20x12 cm. - (Les Dicos d'or de Bernard Pivot). 

Index : 159-169. - ISBN 2226143858 

2-411-13/2, 2-411-13/1 



1178.  Colin, didier  
Didactique de l'écrit [Texte imprimé] : La construction des savoirs et le sujet-écrivant 

/ Jacqueline lafont Terranova; didier Colin. - Belgique : Presses universitaires de 

namure, 2006. - 131 p ; 23x17 cm. - (Diptyque ; 5). 

Bibliogr : 129. - ISBN 2870375050 

2-410-178/1, 2-410-178/2 

1179.  Colin, Jean-Pierre  
Le français tout simplement [Texte imprimé] / Jean-Pierre Colin. - Paris : Eyrolles, 

2010. - 387 p. : Couvr. ill. en coul. ; 22 cm. 

Index; 375-377 p. - ISBN 9782212545265 

2-445-91/1, 2-445-91/2 

1180.  Colin, Lucette - Muller, Burkhard  
Lédagogie des rencontres interculturelles [Texte imprimé] / Lucette - Muller, 

Burkhard Colin. - Paris : Anthropos, 1996. - 297 p : Couv ; 22x14 cm. 

ISBN 2717831673 

2-370-142/1 

1181.  Collani, Tania  
Critique littéraire et littérature européenne [Texte imprimé] / Tania Collani, Peter 

Schnyder. - Paris : Orizons, 2010. - 281 p. ; 24*15 cm. - (Série de l'université e 

Haute-Alsace). 

ISBN 9782296087613 

2-809-96/3, 2-809-96/4 

1182.  Collard, Isabelle - Desset, Claude  
Dictionnaire RF 2000 Paye [Texte imprimé] / Isabelle - Desset, Claude Collard. - 

Paris : Groupe revue fiduciaire, 2000. - 738 p. : Couv en coul.ill. ; 23x15 cm. 

ISBN 2865214745 

D 079 

1183.  Collectif  
Analyse et réflexion : Laclos [Texte imprimé] : les laisons dangereuses / Collectif. - 

Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1991. - 128 p. : couv.ill. ; 26 X 17 cm. - (Analyses 

et réflexions sur / Pascal Clavier). 

bibliog : pp-125-127. - ISBN 2729891714 

2-840-20/1 

1184.  Collectif  
Bouvard et Pécuchet [Texte imprimé] : Gustave Flaubert / Collectif. - Paris : Ed . 

Ellipses : Marketing, 1999. - 176 p. : couv. ill. en coul ; 24X16 cm. - (Analyses et 

reflextions). 

bibliog p-173. - ISBN 2729899987 



2-840-49/2, 2-840-49/3 

1185.  Collectif  
Analyse et réflexions sur Albert Camus [Texte imprimé] : noces / Collectif. - Paris : 

Ed.Ellipses : Marketing, Marketing. - 128 p. : cov. ill. en coul. ; 24 X 11 cm. - 

(Analyses et reflexions). 

ISBN 2729848436 

2-840-55/1 

1186.  Collectif  
Albert Camus [Texte imprimé] : la chute / Collectif. - Paris : Edition marketing, 1997. 

- 128 P. : couv.ill. ; 26 cm. - (Analyses et réflexions sur / Pascal Clavier). 

bibliog.:pp.125-127. - ISBN 2729897844 

2-843-712/1 

1187.  Collectif  
Bertolt Brecht [Texte imprimé] : la vie de Galilée / Collectif. - Paris : Edition 

marketing, 1999. - 160 p. : couv.ill. ; 24 X 16 cm. - (Analyses et réflexions sur / 

Pascal Clavier). 

bibliog. p.158. - ISBN 2729899979 

2-840-18/1 

1188.  Collectif  
Le jeu de l' amour et hasard [Texte imprimé] : Marivaux / Collectif. - Paris : Ellipses : 

Marketing, 1999. - 63 p. : couv.ill. en coul. ; 24 X 14 cm. - (Retour au texte). 

ISBN 272986964/6 

2-840-43/1 

1189.  Collectif  
La fortune des Rougon [Texte imprimé] : Zola : figures du pouvoir / Collectif. - Paris 

: Ellipses : Marketing, 1994. - 122 p. : Couv. ill. en coul. ; 26 X 17 cm. - (Analyses et 

reflexions). 

ISBN 2729894772 

2-840-42/1 

1190.  collin , p.h  
york dictionary of law [Texte imprimé] / p.h collin. - liban : York Press, 2000. - 281 

p. ; 24 cm. - (higher education dictionaries : higher education dictionaries). 

423-17/1 

1191.  Collins  
Collins essential english dictionary [Texte imprimé] : 175 years of dictionary 

publishing in print - online - on your mobile / Collins. - 3 rd. ed. - London : Harper 

collins publisher, 2008. - 1009 p. : Couvr. en coul. ; 22x14 cm. - (Free guide to 



microsoft office professional). 

ISBN 9780007272525 

423-8/1 

1192.  Colombier-Hochberg, Acathe  
Dans l'intimité des écrivains [Texte imprimé] / Acathe Colombier-Hochberg. - Paris : 

Eyrolles, 2009. - 221 p. : ill. ; 21*14 cm. 

Bibliogr : 215 p.-218 p. index : 219 p.-221 p. - ISBN 9782212544977 

2-840-309/1, 2-840-309/2 

1193.  Combe, Dominique  
Les littératures francophones [Texte imprimé] : questions, débats, polémiques / 

Dominique Combe. - Paris : Presses Universitaires de France, 2010. - 244 p. ; 21*14 

cm. - (Licence lettres). 

Bibliogr. : 229 p.-242 p. - ISBN 9782130568452 

2-840-339/1, 2-840-339/2 

1194.  Communauté française de Belgique  
La rédaction technique [Texte imprimé] : actes du séminaire de Bruxelles des 24 et 25 

novembre 1997 / Communauté française de Belgique. - Bruxelles : Duculot : De 

Boeck, 2000. - 210 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr. - ISBN 2801112658 

2-410-30/6, 2-410-30/5 

1195.  A comprehensive English Arabic Dictionary [Texte imprimé] =  :الشامل
عربي -قاموس إنجليزي . - Beirut : Libraire du liban, 1983. - 1103 p : Coul. ill ; 21x15 cm. 

423.1-3/1 

1196.  Conan, Doyle, Adrian  
Les exploits de Sherlock Holmes [Texte imprimé] / Doyle, Adrian Conan, John 

Dickson Carr. - Paris : Robert Laffont, 1956. - 376 p. ; 18 x 11 cm. - (Le livre de 

poche policier). 

ISBN 3022242301 
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Mettre de l'ordre dans ses idées [Texte imprimé] : classification des articulations 

logiques pour structurer son texte / Anne - Elizabeth Dalcq, Englebert. - Louvain-la-

Neuve (Belgique) : Duculot, 1999. - 107 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre guillemets). 
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ISBN 3021084819 

2-843-158/1, 2-843-158/2 



1293.  Daudet, Alphonse  
Aventure prodigieuses de tartarin de trascon [Texte imprimé] / Alphonse Daudet. - 
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(GF ; 260). 

Bibliogr. 
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1301.  DEBBAZI, Naima  
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Glossary p.325-363. - ISBN 9953331464 

2-820-67/1, 2-820-67/2 

1314.  Degallaix, Eric - Meurice, Bernadette  
Construire des apprentissages au quotidien [Texte imprimé] : Du développement des 
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Problèmes d'emploi des prépositions en production écrite [Texte imprimé] : Cas des 

élèves de 4éme année moyenne / Asma DEHINA, Ramila BELHENNICHE; Said 
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Larousse - bordas, 2005. - 576 cm : couv. ill. en coul. ; 29 X 23 cm. 

Illustrat. index. - ISBN 2035054877 

2-909-3/1 

1332.  Dembélé, Maouo  
L' engagement dans Gouverneurs de la rosee de Jaques Roumain [Texte imprimé] / 
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Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.372 

1343.  Dergua, Zineb  
La conjugaison entre savoir et savoir faire cas des verbes [Texte imprimé] : mettre, 

dire et faire en 1 AM / Zineb Dergua, Saliha Boudehri; SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 2016. 

- 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.81, MMF.82 

1344.  DERRADJI, Hadjer  
Les générateurs et leurs dimensions culturelles et mythiques dans la jalousie d'Alain 

ROBBE-GRILLET [Texte imprimé] / Hadjer DERRADJI; Mohamed Rafik 

BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.198 



1345.  DERROUAOUI, Zohra  
Le rôle des procédés explicatifs dans la compréhension des textes de vulgarisation 

scientifique [Texte imprimé] : Cas des élèvés de 1ère année secondaire. / Zohra 

DERROUAOUI, Somia CHAOUCHE; Ghania BOUDJELLAL. - [s.l] : [s.n], 2018. - 

25 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.247, MMF.248 

1346.  Déruelle, Aude  
Balzac et la digression [Texte imprimé] : une nouvelle prose romanesque / Aude 

Déruelle. - Saint-Cyr -sur-Loire ( France ) : Christiaan Pirot, 2004. - 242 p. : couv.Ill. 

; 24 X 16 cm. 

ISBN 286808211 

2-840-95/1, 2-840-95/2 

1347.  Deschamps, Hubert  
L'Afrique noire précoloniale [Texte imprimé] / Hubert Deschamps. - Paris : PUF, 

1969. - 128 P. ; 17 cm. - (Que sais - je ? ; 241). 

2-902-52/1, 2-902-52/2 

1348.  Descotes-Genon, Christiane  
L'exercisier [Texte imprimé] : l'expression française pour le niveau intermédiaire : 

corrigé des exercices / Christiane Descotes-Genon, Claude Richou Marie-Hélène 

Morsel. - Paris : Presses universitaires de Grenoble, 1993. - 96 p. ; 25 x16 cm. - (fle). 

ISBN 2706104635 

2-445-21/1 

1349.  Despierres,Claire  
La lettre et la scène [Texte imprimé] : linguistique du texte de théâtre / Claire 

Despierres, Hervé Bismuth; Mustapha Krazem. - dijon : universitaires de Dijon, 2009. 

- 327 p. ; 23 cm. - (Langages). 

Notes bibliogr. - ISBN 9782915611182 

2-809-161/1, 2-809-161/2 

1350.  Despois, Jean  
Géographie de l'Afrique du nord ouest [Texte imprimé] / Jean Despois, René Raynal. 

- Paris : Payot, 1975. - 576 P. : couv . ill. ; 21 cm. - (Bibliothéque scientifique). 

Bibliog p - p : 511- 539 Index p- p : 541 - 559 

2-902-43/1 

1351.  Dessons, Gérard  
Introduction à l'analyse du poème [Texte imprimé] / Gérard Dessons. - Paris : Nathan 



Université, 2000. - 158 p. ; 21 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. : 151 p.-152 p. Index : 153 p.-158 p. - ISBN 2091908762 

2-809-65/1, 2-809-65/2 

1352.  Dessons, Gérard  
Introduction à la poétique [Texte imprimé] : approche des théories de la littérature / 

Gérard Dessons. - Paris : Nathan, 2001. - 270 p. ; 21 cm. - (Lettres sup.). 

Glossair : 263 p.-265 p., index : 266 p.-270 p. - ISBN 2091908916 

2-841-59/1, 2-841-59/2 

1353.  Dessons, Gérard  
Introduction à l'analyse du poème [Texte imprimé] / Gérard Dessons. - Ed. mise à 

jour. - Paris : Armand Colin, 2005. - 158 p. ; 22 x 13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. ; 151 p., index : 151 p.-158 p. - ISBN 2200343026 

2-809-72/1, 2-809-72/2 

1354.  Dessons, Gérard  
introduction à la poétique [Texte imprimé] : approche des théories de la littérature / 

Gérard Dessons. - Paris : Armand Colin, 2005. - 272 p. ; 22 cm. 

Notes bibliogr. Glossaire. Index. - ISBN 2200344198 

2-808-143/1 

1355.  Dessons, Gérard  
Le poème [Texte imprimé] / Gérard Dessons. - Paris : Armand Colin, 2011. - 185 p. ; 

22*13 cm. - (Lettres sup.. Théorie des genres). 

Bibliogr. : 175 p.-176 p. index : 177 p.-185 p. - ISBN 9782200270100 

2-809-123/1, 2-809-123/2 

1356.  Destoievski, Féodor  
Les Frères Karamazov [Texte imprimé] : tome 2 / Féodor Destoievski; Préf. H 

Mongault; Préf. Gabriel Matzneff. - Paris : Gallimard, 1952. - 450 p. ; 17x 11 cm. 

2-843-625.2/1 

1357.  Les déterminants du français [Texte imprimé]. - Paris : édition ophrys, 

2011. - 138 p : ill,coul ; 17*23 cm. 

ISBN 9782708013056 

2-445-116/1, 2-445-116/2 

1358.  Di Nola, Alfonso M.  
Le Livre d'or de la prière [Texte imprimé] : de tous les peuples et de tous les temps / 

Alfonso M. Di Nola. - Bruxelles : éditions Gerard, 1957. - 384 P. : couv . ill ; 18 cm. - 

(Marabout université ; 37). 

Bibliog : pp . 370 - 375 Index : pp. 376 - 379 



2-297-30/1 

1359.  Dia, Mamadou  
Nations Africaines et solidarité mondiale [Texte imprimé] / Mamadou Dia. - Paris : 

P.U.F, 1963. - 176 P. : couv.ill. ; 23 cm. 

Bibliog pp : 171 - 172 

2-902-2/1 

1360.  DIAKITE, Abdoulaye  
L'esprit communautaire dans sous l'orage de Seydou Badjan Kouyaté et L'enfant noir 

de Camara Laye. [Texte imprimé] / Abdoulaye DIAKITE, Nassoun* DIARRA; 

Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.263 

1361.  Dib , Mohammed  
Simorgh [Texte imprimé] / Mohammed Dib. - Alger : Dahlab, 2009. - 247 p. : ill. ; 23 

X15 cm. 

ISBN 9789961612323 

2-843-5/2, 2-843-5/3 

1362.  Dib , Mohammed  
La Trilogie algérienne [Texte imprimé] : la grande maison : l'incendie : le metier à 

tisser : romans / Mohammed Dib. - Alger : Editions Barzakh, 2009. - 441 p. : ill. ; 24 

X16 cm. 

Bibliogr. , photos. - ISBN 9789961892817 

2-843-9/1 

1363.  Dib , Mohammed  
Laezza [Texte imprimé] / Mohammed Dib. - Alger : Dahlab, 2009. - 197 p. : ill. ; 23 

X 14 cm. 

ISBN 9789961612316 

2-843-8/3, 2-843-8/4 

1364.  Dib, Mohamed  
La Grande maison [Texte imprimé] : roman / Mohamed Dib. - Paris : Eitions du 

Seuil, 1952. - 192 p. ; 19 x 11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-361/6, 2-843-361/1 

1365.  Dib, Mohamed  
Feu beau feu [Texte imprimé] : poèmes / Mohamed Dib. - Paris : Editions du Seuil, 

1979. - 184 p. ; 19 x 11 cm. 



2-841-27/1, 2-841-27/2 

1366.  Dib, Mohamed  
L'incendie [Texte imprimé] : roman / Mohamed Dib. - Paris : Editions du Seuil, 1954. 

- 192 p. ; 18 x 11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-360/14, 2-843-360/10 

1367.  Dib, Mohamed  
Un été africain [Texte imprimé] : roman / Mohamed Dib. - Paris : Editions du Seuil, 

1959. - 192 p. ; 19 x 1 cm. 

2-843-362/1, 2-843-362/2 

1368.  Dib, Mohamed  
Qui se souvient de la mer [Texte imprimé] : roman / Mohamed Dib. - Paris : Editions 

du Seuil, 1962. - 192 p. ; 19 x 11 cm. 

2-843-376/1, 2-843-376/2 

1369.  Dib, Mohamed  
Au Café [Texte imprimé] / Mohamed Dib. - Paris : Editions Gallimard, 1955. - 191 p. 

; 19 x 12 cm. - (nrf). 

2-843-416/1 

1370.  Dib, Mohamed  
La danse du roi [Texte imprimé] / Mohamed Dib. - Paris : Edition du Seuil, 1968. - 

208 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-375/1, 2-843-375/2 

1371.  Dib, Mohamed  
Les terrasses d'orsol [Texte imprimé] : roman / Mohamed Dib. - Alger : Chihab, 2011. 

- 232 p. : ill. ; 21 cm. - (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية). 
ISBN 9789961638705 

2-843-671/1, 2-843-671/2 

1372.  Dib, Mohamed  
Le Sommeil d'ève [Texte imprimé] / Mohamed Dib. - Alger : Chihab, 2011. - 222 p. : 

ill. ; 21cm. 

ISBN 9789961638699 

2-843-670/1 

1373.  Dib, Mohammed  
Mille hourras pour une gueuse [Texte imprimé] : théatre / Mohammed Dib. - Paris : 

Editions du Seuil, 1980. - 128 p. ; 19 X 13 cm. 



2-842-40/1 

1374.  Dib, Mohammed  
Habel [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Paris : Editions du Seuil, 1977. - 

192 p. ; 21 x 11 cm. 

2-843-379/1 

1375.  Dib, Mohammed  
Le talisman [Texte imprimé] / Mohammed Dib. - Paris : Editions du Seuil, 1966. - 

144 p. ; 19 x 11 cm. 

2-843-369/1, 2-843-369/2 

1376.  Dib, Mohammed  
Cours sur la rive sauvage [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Paris : 

Editions du Seuil, 1964. - 160 p. ; 19 X 11 cm. 

2-843-371/1, 2-843-371/2 

1377.  Dib, Mohammed  
Le Métier à tisser [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Paris : Editions du 

Seuil, 1957. - 208 p. ; 19 x 11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-362/1, 2-843-363/2 

1378.  Dib, Mohammed  
Dieu en barbarie [Texte imprimé] / Mohammed Dib. - Paris : Aux éditions de Seuil, 

1970. - 217 p. ; 21 x 11 cm. 

2-843-380/1 

1379.  Dib, Mohammed  
Au café [Texte imprimé] : le talisman / Mohammed Dib. - Alger : Burzakh, 2011. - 

251 p. : couv. ill. ; 19 X 11 cm. - ( سان عاصمة الثقافة  : تلم 2011تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية
2011اإلسالمية ). 

ISBN 9789931325109 

2-843-680/3, 2-843-680/4 

1380.  Dib, Mohammed  
Comme un bruit d'abeilles [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Alger : 

Dahlab, 2009. - 281 p. : couv. en coul. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789961612309 

2-843-2/2, 2-843-2/3 

1381.  Dib, Mohammed  
L'arbre à dires [Texte imprimé] / Mohammed Dib. - Alger : Dahlab, 2009. - 216 p. : 



couv. en coul. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789961612293 

2-843-3/2, 2-843-3/3 

1382.  Dib, Mohammed  
La nuit sauvage [Texte imprimé] : nouvelles / Mohammed Dib. - Alger : Dahlab, 

2009. - 249 p. : couv. en coul. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789961612279 

2-843-4/2, 2-843-4/3 

1383.  Dib, Mohammed  
L'infante maure [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Alger : Dahlab, 2009. - 

184 p. : couv. en coul. ; 23*15 cm. - ( لجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافةا ). 

ISBN 9789961612330 

2-843-6/3, 2-843-6/1 

1384.  Dib, Mohammed  
Si diable veut [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Alger : Dahlab, 2009. - 

232 p. : couv. en coul. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789961612286 

2-843-7/2, 2-843-7/3 

1385.  Dib, Mohammed  
Neige de marbre [Texte imprimé] : roman / Mohammed Dib. - Alger : Chihab 

éditions, 2011. - 249 p. : couv. ill. ; 20*13 cm. - (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية). 
ISBN 9789961638712 

2-843-795/1, 2-843-795/2 

1386.  Dib, Mohammed Souheil  
Le retour [Texte imprimé] : roman / Mohammed Souheil Dib. - Alger : Entreprise 

nationale du livre, 1989. - 107 p. ; 20 cm. 

2-843-854/1 

1387.  Dib, Souhel  
Anthologie de la poésie populaire Algérienne d'expression arabe [Texte imprimé] / 

Souhel Dib. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 157 p. ; 21*13 cm. 

Bibliogr. : 155 p. - ISBN 2858027714 

2-809-114/1, 2-809-114/2 

1388.  Dickens  
La vie et les aventures de Nicolas Nickleby [Texte imprimé] : livres de Noêl / 

Dickens; Préf. Pierre Leyris; Trad. Jacques Douady. - Paris : Editions Gallimard, 

1966. - 1438 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Bibliothèque de la Pléiade). 



2-843-425/1 

1389.  Dickens  
De grandes espérances [Texte imprimé] / Dickens; Trad. Pierre Leyris; Préf. Michel 

Zéraffa. - Paris : Librairie Générale Française, 1973. - 636 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. 

- (Livre de poche ; 420). 

ISBN 2253016721 

2-843-235/1 

1390.  Dickens, Charles  
Hard times [Texte imprimé] / Charles Dickens. - Beyrut : York Press, 2002. - 279 p. : 

couv. ill. ; 19 cm. - (York Classics). 

Glossary : 269 p.-279 p. - ISBN 9953104549 

2-820-1/4, 2-820-1/1 

1391.  Dickens, Charles  
La vie et les aventures personnelles de David Copperfield [Texte imprimé] : le jeune : 

tome 2 / Charles Dickens; Préf. Sylvère Monod. - Paris : Garnier Frères, 1966. - 648 

p. : couv. ill. ; 19 x 12 cm. 

Images 

2-843-232.2/1 

1392.  Dickens, Charles  
David Copperfield [Texte imprimé] / Charles Dickens. - Paris : MDI, 1964. - 222 p. : 

couv. ill. ; 18 x 11 cm. 

2-843-139/1 

1393.  Dickens, Charles  
Les Grandes espérances [Texte imprimé] / Charles Dickens; Ed. Sylvére Monod. - 

Paris : Garnier Frères, 1959. - 717 p. : couv .ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique Garnier). 

Annexe p-p. 707-708 Bibliog. 

2-843-517/1 

1394.  Dickens, Charles  
La Vie et les aventures personnelles de David Copperfield [Texte imprimé] : le jeune : 

tome 1 / Charles Dickens; Préf. Sylvère Monod. - Paris : Garnier Frères, 1966. - 638 

p. : couv. ill. ; 19 x 12 cm. - (Classiques Garnier). 

Bibliogr. 

2-843-231.1/1 

1395.  Dickens, Charles  
Great expectations [Texte imprimé] / Charles Dickens; Latif Doss. - England : 

Pearson education limited, 2008. - 118 p. : couv. ill. et en coul. ; 20*13 cm. - (Penguin 



readers). 

ISBN 9781405865289 

2-820-29/1, 2-820-29/2 

1396.  Dickens, Charles  
Oliver Twist [Texte imprimé] / Charles Dickens; Richard Rogers. - New York : 

Oxford University Press, 2008. - 120 p. : couv. ill. et en coul. ; 20*13 cm. + 24 cd. - 

(Oxford bookworms ; 6). 

Glossaire : 103 p.-105 p., images. - ISBN 9780194792660 

2-820-36/1, 2-820-36/2 

1397.  Dickens, Charles  
Atale of tow cities [Texte imprimé] / Charles Dickens; Ralph Mowat. - New York : 

Oxford University Press, 2008. - 88 p. : cou. ill. ; 20*13 cm. - (Oxford bookworms ; 

4). 

Glossaire : 74 p., photos. - ISBN 9780194791878 

2-820-37/1, 2-820-37/2 

1398.  Dickens, Charles  
Hard times [Texte imprimé] / Charles Dickens. - London : Penguin Books, 1994. - 

268 p. ; 18 cm. - (Pinguin popular classics). 

ISBN 9780140620443 

2-820-82/1 

1399.  Dictionnaire cambridge klett compact [Texte imprimé] : Français - 
Anglais , English - French. - Germany : Cambridge University Press, 2002. - 1373 p 

: Couv. ; 22x14 cm. 

ISBN 0521803004 

443.2-2/1 

1400.  Dictionnaire de traduction français-espagnol [Texte imprimé]. - Paris : 

Armand Colin, 2010. - 472 p. ; 42*14 cm. 

ISBN 9782200254520 

443.6-1/1, 443.6-1/2 

1401.  Dictionnaire des lettres français [Texte imprimé] : le 18ème siècle / Dir. 

François Moureau. - 1995 : Fayard et librairie générale française, 1995. - 1372 p. ; 25 

cm. 

ISBN 2213595437 

443-29/1, 443-29/2 

1402.  Dictionnaire des lettres françaises [Texte imprimé] : le 17 ème siècle / Ed. 

Cardinal Georges Grente; Ed. Dandrey Patrick. - Paris : Fayard, 1996. - 1280 p. ; 28 x 



23 cm. 

ISBN 221359435X 

2-840-172/1, 2-840-172/2 

1403.  Dictionnaire des règles du français [Texte imprimé]. - Paris : Larousse - 

bordas, 2008. - 716 p. : Couvr. ill. + 20 cm. 

ISBN 9782035841520 

443-82/1, 443-82/2 

1404.  Dictionnaire pratique allemand [Texte imprimé] : français - allemand / 
allemand - français. - Allemand : Pons gmbh ; Paris : Larousse, 2012. - 1105 p. ; 

21*14 cm. 

ISBN 9783125173422 

443.3-1/1, 443.3-1/2 

1405.  Diderot  
Oeuvres romanesques [Texte imprimé] / Diderot; Préf. Henri Bénac. - Paris : Garnier 

Frères, 1962. - 512 p. : couv.ill. ; 19 x 11 cm. - (Classiques Garnier). 

Bibliog 

2-843-542/1 

1406.  Didier, Béatrice  
Chateaubriand [Texte imprimé] / Béatrice Didier. - Paris : Ellipses, 1999. - 119 p. ; 24 

X 17cm. - (Thèmes et études / Bernard Valette). 

ISBN 2729899588 

2-840-19/2, 2-840-19/1 

1407.  Didier, Béatrice  
Madame de stael [Texte imprimé] / Béatrice Didier. - P.aris : Ellipses ; Paris : 

Marketing, 1999. - 120 p. : couv.ill. ; 24 X16 cm. - (Thèmes et études / Bernard 

Valette). 

bibliog :pp-117-118. - ISBN 2729859896 

2-840-61/1 

1408.  Didier, Béatrice  
L'écriture-femme [Texte imprimé] / Béatrice Didier. - 3e éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1999. - 288 p. ; 22*14 cm. - (Ecriture / Béatrice Didier). 

ISBN 2130441025 

2-808-84/1 

1409.  Didier, jean-jacques  
Manuel d'orthographe [Texte imprimé] : Mise à niveau 60 dictées progressives avec 

exercices et corrigés / jean-jacques Didier, michel seron. - paris : Duculot, 2004. - 170 



p. ; 23 cm. 

ISBN 2801113417 

2-415-25/1, 2-415-25/2 

1410.  Didier, jean-jacques  
Manuel d'orthographe [Texte imprimé] : mise à niveau: 60 dictées progressives avec 

exercices et corrigés / jean-jacques Didier. - 2éme éd. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 

172 p. : Couvr. en coul. ; 23 cm + CD-ROM inclus. - (Entre guillemets). 

ISBN 9782801114056 

2-415-64/6, 2-415-64/7 

1411.  Didier, Sophie  
Le Symbolisme [Texte imprimé] / Sophie Didier, Etienne Garcin. - Paris : Ed. 

Ellipses ; Marketing : [s.n], 2000. - 96 p. ; 19 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

glossaire : 89 p.-92 p. bibliogr. : 93 p. - ISBN 2729802258 

2-808-79/1 

1412.  Diéguez, Manuel de  
Rabelais par lui- même [Texte imprimé] / Manuel de Diéguez. - Paris : Edition du 

Seuil, 1960. - 192 p. : couv. ill ; 18 X 11 cm. - (Microcosme Ecrivains de toujours ; 

48). 

2-840-101/1 

1413.  Dierkens,Alain  
La performance des image [Texte imprimé] / Alain Dierkens, Gil Bartholeyns, 

Thomas Golsenne. - Belgique : L'université de Bruxelles, 2010. - 261 p. : ill. couv. en 

coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782800414744 

2-930-7/1, 2-930-7/2 

1414.  Dietrich Glessgen, Martin  
Linguistique romane [Texte imprimé] : domaines et méthodes en linguistique 

française et romane / Martin Dietrich Glessgen. - Papis : Armand Colin, 2008. - 480 

p. : couv. ill. en coul. ; 24 X16 cm. - (Linguistique / G. Bergounioux, J.-C. Chevalier, 

S. Delesalle). 

Bibliogr: 453-462 Index : 463-472. - ISBN 9782200347222 

2-440-49/6, 2-440-49/7 

1415.  DIFAOUI, Ilham  
Le problème d'emploi des conjonction de coordination chez les élèves de 4 ème année 

moyenne [Texte imprimé] / Ilham DIFAOUI; Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 

Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 



MMF.293 

1416.  DILMI, Nacéra  
La réalisation du schéma actantiel dans le chercheur de trésors ou l'influence d'un 

livre de Philippe-Aubert de GASPE , fils et de l'Alchimiste de Paulo COELHO [Texte 

imprimé] / Nacéra DILMI; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 

cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.225 

1417.  DILMI, Nadjiba  
La narration dans l'Etranger D' Albert CAMUS [Texte imprimé] / Nadjiba DILMI, 

Fella SERRAY; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.272 

1418.  La dimension collective de l'autobiographie dans Amkoullel l'enfant peul 

d'Amadou Hampàté Bà. [Texte imprimé] / Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD; Ali 

HAGGAR BAKHIT. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 Cm. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2009 

TF.84, TF.85 

1419.  Dimier-Quique , Michel  
English vocabulary - level 2 [Texte imprimé] :  فرنسية يحوي كل ما هو  -عربية  -إنجليزية
 - .Michel Dimier-Quique. - Alger : Berti editions, 2003 / أساسي للتعبير جيدا باللغة اإلنجليزية

276 p. ; 21*14 cm. - (مفردات اللغة اإلنجليزية). 

ISBN 97899611741 

2-425-45.2/3, 2-425-45.2/4 

1420.  Diop, Papa Samba  
La poésie d'Aimé Césaire [Texte imprimé] : Proposition de lecture : accompagnées 

d'un lexique de l'oeuvre / Papa Samba Diop. - Paris : éditions champion, 2010. - 622 

p. ; 24*17 cm. - (Bibliothèque de littératture générale et comparée). 

Bibliogr. : 577 p.-604 index : 605 p.-616 p. - ISBN 9782745321848 

2-899-11/4, 2-899-11/1 

1421.  Dirks, Paul  
Sociologie de la littérature [Texte imprimé] / Paul Dirks. - Paris : Armand Colin, 

2000. - 176 p. ; 21*13 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. : 163 p.-167 p. index : 168 p.-171 p. - ISBN 9782200219307 



2-840-344/1, 2-840-344/2 

1422.  Le diwan de la poésie arabe classique [Texte imprimé] / Préf. Adonis; Trad. 

Houria Abdelouahed. - Paris : Gallimard, 2008. - 314 p. : ill. ; 18 cm. - (Collection 

poésie). 

Bibliogr. Index. - ISBN 978207035837 

2-892-2/ 1, 2-892-2/ 2 

1423.  DJABALLAH, Asmàa  
La bourgeoisie dans l'eouvre de madame de la fayette " La Princesse de Cléves " 

[Texte imprimé] / Asmàa DJABALLAH; Oumelkheir Hadil DJABALLAH. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.256 

1424.  DJABBAR, Kamel  
rélexion sur la condition humaine dans voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand 

Céline [Texte imprimé] / Kamel DJABBAR, Soufiane BOUZAIR. - [s.l] : [s.n], 2007. 

- 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.95, MF.96 

1425.  Djebar, Assia  
Les enfants du nouveau monde [Texte imprimé] / Assia Djebar. - Paris : René 

Julliard, 1962. - 320 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Collection 10-18 ; 771). 

2-843-194/3, 2-843-194/1 

1426.  Djebar, Assia  
Le blanc de l'algérie [Texte imprimé] / Assia Djebar. - 2 édition. - Paris : Albin 

Michel, 2005. - 256 p. ; 18 cm. 

ISBN 2253153400 

2-843-716/1, 2-843-716/2 

1427.  Djebar, Assia  
La femme sans sépulture [Texte imprimé] / Assia Djebar. - Pris : Albin Michel, 2002. 

- 256 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. 

ISBN 2253108162 

2-843-718/1 

1428.  Djebar, Assia  
Vaste est la prison [Texte imprimé] / Assia Djebar. - Paris : Albin Michel, 2005. - 352 



p. : couv. ill .en coul. ; 18 cm. 

ISBN 2253152226 

2-843-726/1, 2-843-726/2 

1429.  Djebar, Assia  
Femmes d'Alger dans leur appartement [Texte imprimé] / Assia Djebar. - Paris : 

Librairie Générale Française, 2004. - 267 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Le Livre de 

poche ; 30047). 

ISBN 2253068217 

2-843-686/1 

1430.  Djebbour, Abdelhadi  
L'espace dans les raisins de la galére de Tahar Ben Jelloul [Texte imprimé] / 

Abdelhadi Djebbour, Nesrine Ben rabah; Gahnia BOUDJELLAL. - [s.l] : [s.n], 2011. 

- 40 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.328 

1431.  Djebel , mourad  
Les sens interdits [Texte imprimé] : roman / mourad Djebel. - Alger : Barzakh, 2009. 

- 237 p. ; 23 X 14 cm. 

ISBN 9789947851517 

2-843-10/1 

1432.  Djeddou, Ahlem  
Dualité de la mémoire dans l'amour la fantasia d'Assia Djbebar [Texte imprimé] / 

Assia Salhi; Ahlem Djeddou. - [s.l] : [s.n], 2012. - 69 p ; 30 cm + CD. 

BIbliogr.p66 

Licence : français ( système LMD) : Université de Médéa : 2012 

MF1493/1 

1433.  Djedidi, Hafedh  
La sortie des muridés [Texte imprimé] : roman / Hafedh Djedidi. - Paris : E-Narrator, 

2012. - 144 p. : couv. ill. ; 18*11 cm. - (Paroles). 

ISBN 9782366040012 

2-843-799/1 

1434.  Djerbouh, Amina  
Le passé simple de Driss chraibi: s'agit- il d'un roman autofictionnel? [Texte imprimé] 

/ Amina Djerbouh; Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 72 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 



MF.454 

1435.  DJEZAIRI, Yasmine  
Du conte, au pouvoir de la parole sabvatrice de schéhérazade [Texte imprimé] / 

Yasmine DJEZAIRI, Amina HEDDAR; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : 

[s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.56, MF.57 

1436.  Djouabri, Chérifa  
Les difficultés d'emploi les prépositions (à,de,pour) en classe de 2éme AS [Texte 

imprimé] / Chérifa Djouabri, Zineb Cherair; Hadjer LAKHDAR AZZINE. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 42 F. ; 30 cm. + CD. 

bibliog. f41 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.425 

1437.  Djouahir, Chahira  
Le pére et la langue dans l'oeuvre de Leila Sebbar [Texte imprimé] / Chahira 

Djouahir, Remaissa Zoulikha. - [s.l] : [s.n], 2011. - 40 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.338 

1438.  Dobrovie-Sorin, Carmen  
Définir les indéfinis [Texte imprimé] / Carmen Dobrovie-Sorin, Claire Beyssade. - 

Paris : CNRS, 2004. - 227 p. : Couv. ill. ; 24 x 16 cm. - (Sciences du langage). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2271062764 

2-415-12/1, 2-415-12/2 

1439.  Domecq, Jean-Philippe  
Qui a peur de de littérature ? [Texte imprimé] / Jean-Philippe Domecq. - Paris : Mille 

et une nuits, 1993. - 247 p. ; 19 X 12 cm. 

ISBN 2842052031 

2-840-123/1 

1440.  Donna , Sylvie  
English pronunciation in use [Texte imprimé] : intermediate : self-study and 

claddroom use / Marck Hancock; Sylvie Donna. - sec ed. - New York : Cambridge 

University Press, 2012. - 208 p. ; 26*19 cm. + 5 cd. 

ISBN 9780521185134 

2-425-49/1, 2-425-49/2 



1441.  Donne, John  
Selected poems [Texte imprimé] / John Donne. - New York : Dover publications, 

1993. - 84 p. : Couv.en.coul. ; 21*13 cm. 

ISBN 9780486277882 

2-820-9/1, 2-820-9/2 

1442.  Doppagne, Albert  
Majuscules , abréviations , symboles et sigles [Texte imprimé] : pour une toilette 

parfaite du texte / Albert Doppagne. - 4e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 96 p. ; 23 

x14 cm. - (Entre guillemets). 

Bibliogr. - ISBN 9782801156466 

2-411-17/1, 2-411-17/2 

1443.  Doppagne, Albert  
La bonne ponctuation [Texte imprimé] : clarté, efficacité et précision de l'écrit / 

Albert Doppagne. - 4e éd. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2006. - 102 p. ; 

23 x 15 cm. - (Entre guillemets). 

Bibliogr : 99-100. - ISBN 2801113883 

2-411-15/1, 2-411-15/2 

1444.  Doppagne, Albert  
La bonne ponctuation [Texte imprimé] : clarté, efficacité et précision de l'écrit / 

Albert Doppagne. - 3e éd. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1998. - 102 p. ; 

23 x 15 cm. - (Entre guillemets). 

Bibliogr. - ISBN 280111197X 

2-411-14/1, 2-411-14/2 

1445.  Doppagne, Albert  
Majuscules, abréviations, symboles et sigles [Texte imprimé] : pour une toilette 

parfaite du texte / Albert Doppagne. - 3e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2001. - 96 p. ; 22 

x 14 cm. - (Entre guillemets). 

Bibliogr. - ISBN 280111121X 

2-411-8/1, 2-411-8/2 

1446.  Dorbadj, Nadia  
L'aspect narratologique de l'expression de l'ignorance dans Ahmed de BOURGOGNE 

de Azouz BEGAG [Texte imprimé] / Nadia Dorbadj; Kheira Bentenfif. - [s.l] : (S.N), 

2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.251 

1447.  Dorbadja, Nora  
L'image de la femme algerinne dans la jeune fille et la mére de leila Marouane [Texte 



imprimé] / Nora Dorbadja, Ikram OtmaniI; Ameur NAIB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 50 F. ; 

30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.423 

1448.  Dorgelès, Roland  
Les croix de bois [Texte imprimé] / Roland Dorgelès. - Paris : Albin Michel, 1919. - 

448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 189). 

2-843-258/1 

1449.  Dornier, Carole  
Lectures de Montesquieu [Texte imprimé] : lettres persanes / Carole Dornier. - Paris : 

Presses universitaires de rennes, 2013. - 202 p. : couv. ill. ; 24*16 cm. - (Didact 

français). 

Index : 189 p.-193 p. bibliogr. : 195 p.-200 p. - ISBN 9782753528154 

2-801-28/1, 2-801-28/2 

1450.  Dortier, Jean-François  
Le Langage [Texte imprimé] : nature , histoire et usage / Jean-François Dortier; Jean-

Paul Josse; Nadia Latreche-Leal; ...[et all.]. - Paris : Sciences humaines éditions, 

2001. - 334 p. : ill. ; 21 x 15 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2912601126 

2-410-75/1, 2-410-75/2 

1451.  Dortier, Jean-François  
Le langage [Texte imprimé] : introduction aux sciences du langage / Jean-François 

Dortier. - Auxerre : [s.n], 2010. - 253 p. ; 19 cm. - (La petite bibliothèque de sciences 

humaines). 

Bibliogr. p. 235-240. Glossaire. Index. - ISBN 9782361060022 

440.1-221/1, 440.1-221/2 

1452.  Dostie, Gaétane  
Pragmaticalisation et marqueurs discursifs [Texte imprimé] : analyse sémantique et 

traitement lexicographique / Gaétane Dostie. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : 

Duculot, 2004. - 296 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr : 265-280 Index : 281-283. - ISBN 2801113468 

2-410-94/1, 2-410-94/2 

1453.  Dostoevsky, Fyodor  
Crime and punishment [Texte imprimé] : complete and unabriged = الجريمة و العقاب / 
Fyodor Dostoevsky. - Beirut : York Press, 2002. - 402 p. ; 19 x 13 cm. - (York 

Classics). 

ISBN 9953105391 



2-820-5/1, 2-820-5/2 

1454.  Dostoievski, Fiodor  
Les nuits blanches [Texte imprimé] / Fiodor Dostoievski. - (s.l.éd.) : éditions Berri, 

(s.d.). - 95 p. : couv. ill. ; 18 cm. 

2-843-855/1 

1455.  Dostoievski, Téodor  
Les Frères Karamazov [Texte imprimé] : tome 2 / Téodor Dostoievski. - Paris : 

Beaudelaire, 1969. - 554 p. : couv.ill. ; 21 x 13 cm. 

2-843-455/1 

1456.  Dostoievski, Téodor  
Les Frères Karamazov . Tome 1 [Texte imprimé] / Téodor Dostoievski; Trad. H. 

Mongault; Préf. René Etiemble. - Paris : Librairie Générale Française, 1962. - 450 p. ; 

17 x 11cm. 

2-843-460/1 

1457.  Dostoievski, Téodor  
Crime et châtiment [Texte imprimé] / Téodor Dostoievski; Préf. Pierre Pascal. - Paris 

: Garnier Frères, 1961. - 717 p. : couv .ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-549/1 

1458.  Dotoli, Giovanni  
la dictionnairique bilingue [Texte imprimé] : Analyses et suggestions / 

Mariadomenica Lo nostro; Giovanni Dotoli. - Paris : Hermann, 2013. - 228 p. : ill, 

coul ; 24 cm. - (Vertige de la langue : Vertige de la langue). 

Bibliogr. p. 211-224. - ISBN 9782705684686 

443-102/1 

1459.  Doube , jean-michel  
Verbes anglais [Texte imprimé] : savoir et savoir-faire / jean-michel Doube. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 2011. - 337 p ; 12*17 cm. 

ISBN 9782130586869 

2-425-23/1, 2-425-23/2 

1460.  Douet, Philippe  
Nadja, Breton [Texte imprimé] / Philippe Douet. - Paris : Ellipses, 2002. - 112 p. : 

couv il. en coul. ; 19 x 15 cm. - (40/4). 

Bibliogr. - ISBN 272981261X 

2-840-223/1, 2-840-223/2 



1461.  DOUGDAG, Mohamed  
Les différentes facettes de l'Humanisme dans la terre et le sang de Mouloud 

FERAOUN [Texte imprimé] / Mohamed DOUGDAG, Kamel MEGHSEL. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.213 

1462.  DOUIFI, Madina  
L'étude de la société dans " le passé simple" de Driss Chraibi [Texte imprimé] / 

Madina DOUIFI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.43, MF.44 

1463.  DOUIFI, Madina.  
Le dernier été de la raison [Texte imprimé] : Roman autobiographique ou document 

de témoignage? / Madina. DOUIFI; Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 

2009. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2009 

TF.90, TF.91 

1464.  DOUIFI, Sofiane  
L'Autbiographie et la fiction dans l'Amant de Marguerite Duras [Texte imprimé] / 

Sofiane DOUIFI, Nasereddine BELKHEIR, Hakim ALLAOUA; ...[et all.]. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.264 

1465.  DOULACHE, Hizia  
L'identité culturelle dans succession ouverte de Driss CHRAIBI [Texte imprimé] / 

Hizia DOULACHE, Rabea GUEDOUI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. 

+ CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.255 

1466.  Doumandji, Mohammed Moustafa  
Omar Khayyam entre imaginaire romanesque et fiction historique dans Samarcande 

d'Amin Maalouf [Texte imprimé] / Mohammed Moustafa Doumandji; Leila 

KERBOUBI. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Encadré : Krboubi Leila 



Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.71, MMF.72 

1467.  Doury, Marianne  
L'argumentation aujourd'hui [Texte imprimé] : positions théoriques en confrontation / 

Marianne Doury, Sophie Moirand. - Paris : Presses Sorbonne nouvelle, 2004. - 200 p. 

; 21 X 15 cm. 

Index. - ISBN 2878543041 

2-418-36/1, 2-418-36/2 

1468.  Doyen, Florence  
Modèles linguistiques et idéologies: indo-européen 3 [Texte imprimé] : les indo-

européens et le modèle comparatif indo-européen dans les sciences humaines / Sylvie 

Vanséveren; Florence Doyen. - Bruxelles : Ousia, 2005. - 375 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 2870601220 

440.1-184/1, 440.1-184/2 

1469.  Doyle, Sir Arthur Conan  
Résurrection de Sherlock Holmes [Texte imprimé] / Sir Arthur Conan Doyle; Trad. 

Robert Latour. - Paris : Robert Laffont, 1950. - 446 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

livre de poche policier ; 1322/1323). 

ISBN 3022132205 

2-843-229/1 

1470.  Doyle, Sir Arthur Conan  
Sherlock Holmes [Texte imprimé] : étude en rouge : les signes des quatres. / Sir 

Arthur Conan Doyle; Préf. Préf . par Germaine Beaumont. - Paris : Robert Laffont, 

1956. - 448 p. : couv.ill. ; 17 X 11cm. - (Le livre de poche policier ; 885). 

2-843-180/1 

1471.  Dris, Youcef  
La littérature algérienne à travers les siècles [Texte imprimé] : essai / Youcef Dris. - 

Alger : Editions Alpha, 2012. - 118 p. : ill. ; 20*14 sm. - (وزارة الثقافة الجزائر). 

ISBN 9947886878 

2-809-116/1, 2-809-116/2 

1472.  Driscoll, Liz  
Vocabulary in practice 5 [Texte imprimé] : 40 units of self-study vocabulary exercises 

/ Glennis Pye; Liz Driscoll. - U.K. : Cambridge University Press, (w.é.d). - 78 p. : ill. ; 

21 cm. 

ISBN 9780521601252 

2-425-20.5/1, 2-425-20.5/2 



1473.  Dronov , Vladimir  
Le nouveau russe [Texte imprimé] : Sans peine / Vladimir Dronov, Wladimir 

Matchabelli, Françoise Gallais. - 2 eme ed. - Paris : Assimil, 1995. - 566 p. : couv. ill. 

en coul. ; 18 cm + 4 CD AUDIO. 

Includes 4 CD AUDIO. - ISBN 2700501748 

2-491-1/1, 2-491-1/2 

1474.  Druon, Maurice  
Les Grandes familles [Texte imprimé] : la fin des hommes / Maurice Druon. - Paris : 

René Julliard et atelier littéraire Maurice Druon, 1967. - 384 p. : couv. ill. ; 17 x 11 

cm. - (Le Livre de poche ; 75/76). 

ISBN 3021007513 

2-843-247/1 

1475.  Druon, Maurice  
Dictionnaire de l'académie française [Texte imprimé] : Tome 1 : A - ENZ / Maurice 

Druon. - 9 éd. - Espagne : Librairie Arthème Fayard, 2005. - 1788 p : Couv en coul ; 

21x14 cm. 

ISBN 221362142x 

443-8.1/1 

1476.  Druon, Maurice  
Dictionnaire de l'académie française [Texte imprimé] : Tome 2 :éOC - MAP / 

Maurice Druon. - 9 éd. - Espagne : Librairie Arthème Fayard, 2005. - 1244 p. : Couv 

en coul ; 20x13 cm. 

ISBN 2213621438 

443-8.2/1 

1477.  Dryansky, G.Y.  
Chant d'adieu [Texte imprimé] : roman / G.Y. Dryansky; Trad. Jean-Michel 

Alamagny. - Pariss : Editions corps 16, 2004. - 464 p. : Couv.ill. ; 23 x 16 cm. - 

(Histoire). 

Bibliogr. - ISBN 2840575396 

2-843-613/2, 2-843-613/1 

1478.  Dubois, Caudine  
Etude sur Paul verlaine [Texte imprimé] : Poémes saturniens / Caudine Dubois. - 

Paris : Ellipses, 1998. - 96 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. 

ISBN 2729898735 

2-840-253/1 

1479.  Dubois, Jacques  
Introduction à la langue française suivie d'une grammaire 1531 [Texte imprimé] / 

Jacques Dubois; Trad. Colette Demaizière. - Genève : Honuré Champion, 1998. - 442 



p. ; 23 x 15 cm. - (Textes de la renaissance ; 22). 

Index. - ISBN 2852039478 

2-447-4/1 

1480.  Dubois, Jacques  
Le roman policier ou la modernité [Texte imprimé] / Jacques Dubois. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 235 p. ; 22*14 cm. - (Le texte à l'oeuvre / Henri Mitterand). 

Bibliogr. : 227 p.-229 p. - ISBN 9782200344214 

2-840-362/1 

1481.  Dubois, Jean  
Grammaire structurale du français [Texte imprimé] : nom et pronom / Jean Dubois. - 

paris : Librairie Larousse, 1965. - 195 p. ; 21 x 15 cm. - (Langue et langage). 

Index pp 186 - 189. - ISBN 2030703117 

2-415-4/1, 2-415-4/2 

1482.  Dubois, Jean  
Grammaire structurale du français [Texte imprimé] : le verbe / Jean Dubois. - Paris : 

Librairie Larousse, 1967. - 224 p. ; 21 x 15 cm. - (Langue et langage). 

Index : pp. 219 - 223. - ISBN 2030703052 

2-415-5/1, 2-415-5/2 

1483.  Dubois, Jean  
Grammaire structurale du français [Texte imprimé] : la phrase et les transformations / 

Jean Dubois. - Paris : Librairie Larousse, 1969. - 192 p. ; 21 x 15 cm. - (Langue et 

langage). 

Index : pp 188 - 192 

2-415-6/1 

1484.  Dubois, Jean  
Grand dictionnaire [Texte imprimé] : Linguistique & sciences du langage : 3000 

articles 100 dossiers encyclopédiques / Jean Dubois. - paris : Larousse - bordas, 2007. 

- 514 p. ; 24*15 cm. 

ISBN 9782035832900 

443-66/1, 443-66/2 

1485.  Dubois, Jean  
Orthographe [Texte imprimé] / Jean Dubois, Françoise Dubois-Charlier. - (s.l.é) : 

Larousse - bordas, 2004. - 192 p. : Couvr. ill. ; 23 cm. - (Livres de bord). 

ISBN 9782035331199 

2-445-61/1, 2-445-61/2 



1486.  Dubois-Charlier, Françoise  
Eléments de linguistique française [Texte imprimé] : syntaxe / Jean Dubois; Françoise 

Dubois-Charlier. - Paris : Librairie Larousse, 1970. - 295 p. ; 21 cm. - (Langue et 

langage). 

Index: 293-295 p. 

2-410-229/1 

1487.  Dubor, Françoise  
Beckett, le mot en espage [Texte imprimé] : autour du premier théatre / Françoise 

Dubor, Anne-Cécile Guilbard; Vanessa Mercle. - Paris : La licorne, 2010. - 149 p. : 

couv. noir et blanc ; 21*14 cm. 

ISBN 9782753510852 

2-842-71/1, 2-842-71/2 

1488.  Dubreuil, Laurent  
L'état critique de la littérature [Texte imprimé] / Laurent Dubreuil. - Paris : Hermann 

éditeurs, 2009. - 222 p. ; 21*14 cm. 

Index : 213 p.-219 p. - ISBN 9782705668136 

2-809-98/1, 2-809-98/2 

1489.  Dubuc , Robert  
Une grammaire pour écrire [Texte imprimé] : Essai de grammaire stylistique / Robert 

Dubuc, Noelle Guilloton. - 2eme éd. - Québec. : Linguatech, [s.d]. - 325 p. : ill. ; 21 

cm. 

ISBN 9782920342545 

2-440-109/1, 2-440-109/2 

1490.  Duby, Georges  
Histoire du monde [Texte imprimé] : le moyen age : Afrique, Amérique, Monde 

Musulman; Extreme-Orrient / Georges Duby. - Paris : Larousse - bordas, 2006. - 576 

p : couV ill. en coul. ; 29 X 23 cm. 

Illustrat. index. - ISBN 2035054885 

2-909-4/1 

1491.  Ducard, Dominique  
Entre grammaire et sens [Texte imprimé] : études sémiologiques et linguistiques / 

Dominique Ducard. - Paris : Ophrys, 2004. - 201 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (L'Homme 

dans la langue). 

ISBN 2708010719 

440.1-7/1, 440.1-7/2 

1492.  Duchâtel, Eric  
Analyse littéraire de l'oeuvre dramatique [Texte imprimé] / Eric Duchâtel. - Paris : 



Armand Colin / Masson, 1998. - 95 p. : couv. ill. ; 18 X 11 cm. - (Synthèse Lettres). 

Bibligr. : 93p.; index : 94 p.-95 p. - ISBN 2200018525 

2-840-30/5, 2-840-30/1 

1493.  Duchâtel, Eric  
100 oeuvres-clés de littérature française [Texte imprimé] : les oeuvres majeures à 

connaitre / Eric Duchâtel, Denis Huisman. - Paris : Nathan, 2008. - 256 p. : Couv. en 

coul. ; 19*12 cm. - (Petites références). 

Index : 246 p.-250 p. - ISBN 978209185180 

2-840-311/1, 2-840-311/2 

1494.  Ducros, Denis  
Lecture et analyse du poème [Texte imprimé] / Denis Ducros. - Paris : Armand Colin, 

1996. - 181 p. ; 21 X 13 cm. - (Cursus). 

ISBN 2200014759 

2-808-50/1, 2-808-50/2 

1495.  Dudan  ،Marcel  
histoire universelle [Texte imprimé] : tableau général de l'humanité : tome 1 / Marcel 

Dudan. - paris : Larousse, 1960. - 400p. ; 30 cm. - (in -quarto larousse : in -quarto 

larousse). 

034-9.1/1 

1496.  Dudin, Majid Sulaiman  
English Grammer [Texte imprimé] : From A to Z = نجليزيةقواعد اللغة اإل  / Majid 

Sulaiman Dudin. -  ,549 - . 2008عمان : مكتبة المجتمع العربي  p. : ill. ; 25 cm. 

2-425-10/3, 2-425-10/1 

1497.  Dufaye, Lionel  
L'épreuve de grammaire à l'agrégation d'anglais [Texte imprimé] / Lionel Dufaye, 

Jean-Charles Khalifa; Lucie Gournay. - Paris : Ellipses, 2006. - 224 p. : ill. ; 24 x 17 

cm. - (Agrégation anglais). 

Bibliogr: 187 Index: 221-223. - ISBN 2729827722 

2-420-3/10, 2-420-3/11 

1498.  Dufays, Jean-Louis  
Pour une lecture littéraire [Texte imprimé] : histoire, théories, pistes pour la classe / 

Jean-Louis Dufays, Louis Gemenne, Dominique Ledur. - 2e éd. - Bruxelles : De 

Boeck, 2005. - 370 p. : Couv. ill. ; 24x16 cm. - (Savoirs en pratique). 

Bibliogr. : 343 p.-358 p., index : 359 p.-361 p. - ISBN 2804147061 

2-809-86/3, 2-809-86/4 



1499.  Dufays, Jean-Louis  
Théorie de la littérature [Texte imprimé] : une introduction / Jean-Louis Dufays, 

Michel Lisse, Christophe Meurée. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Bruylant-

Academia, 2009. - 208 p. : Couv.en coul. ; 22*14 cm. - (-Intellection-9-). 

Bibliogr. : 175 p.-202 p. - ISBN 9782872099467 

2-809-101/1, 2-809-101/2 

1500.  Dufief, Pierre-Jean  
Les écritures de l'intime de 1800 à 1914 [Texte imprimé] : autobiographies, 

mémoires, journaux intimes et correspondances / Pierre-Jean Dufief. - Paris : Bréal, 

2014. - 208 p. ; 21 cm. - (Amphi. Lettres : premier et deuxième cycles universitaires). 

Bibliogr. p. 201-202. Index. - ISBN 9782749533759 

2-809-146/1, 2-809-146/2 

1501.  Duhamel, George  
Le combat contre les ombres [Texte imprimé] / George Duhamel. - Paris : Mercure de 

Françe, 1939. - 384 p. : Couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de 

poche . ; 2146). 

2-843-259/1 

1502.  Duhamel, Georges  
Chronique des Pasquier [Texte imprimé] : tome 1 : le notaire du Havre / Georges 

Duhamel. - Paris : Mercure de Françe, 1933. - 247 p. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de 

poche classique). 

2-843-190/1 

1503.  Duhamel, Georges  
La nuit de la Saint - Jean [Texte imprimé] : chronique des Pasquier : Vol. 4 / Georges 

Duhamel. - Paris : Mercure de Françe, 1935. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche, Classique de poche ; 1150). 

ISBN 3011115006 

2-843-220/1 

1504.  Duhamel, Georges  
Le Désert de Bièvres [Texte imprimé] / Georges Duhamel. - Paris : Mercure de 

Françe, 1937. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1363). 

2-843-289/1 

1505.  Duhamel, Georges  
Cécile parmi nous [Texte imprimé] : chronique des pasquier : vol. 7 / Georges 

Duhamel. - Paris : Mercure de Françe, 1963. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche ; 1664). 

ISBN 3011166403 



2-843-309/1 

1506.  Duhamel, Georges  
Chronique des Pasquier [Texte imprimé] : vue de la terre promise : tome 3 / Georges 

Duhamel. - Paris : Mercure de France, 1968. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche, classique de poche . ; 963). 

2-843-535/1 

1507.  Duhamel, Georges  
Suzanne et les jeunes hommes [Texte imprimé] : tome 9 / Georges Duhamel. - Paris : 

Mercure de Françe, 1941. - 320 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, 

Classique de poche ; 2323). 

ISBN 3021232301 

2-843-208/1 

1508.  Duhamel, Georges  
Le Jardin des bêtes sauvages [Texte imprimé] / Georges Duhamel. - Paris : Mercure 

de Françe, 1933. - 255 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de 

poche . ; 872). 

2-843-197/1 

1509.  Dumas, Alexandre  
Les Trois mousquetaires [Texte imprimé] / Alexandre Dumas; Préf. Roger Nimier. - 

Paris : Librairie générale de France, 1961. - 700 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le livre 

de poche classique). 

2-843-291/1 

1510.  Dumas, Alexandre  
Le Page du duc de savoie [Texte imprimé] / Alexandre Dumas. - Belgique : Des 

presses de Gérard et C°, ( s.d.). - 576 p. : couv. ill. ; 18 X 11 cm. - (Marabout géant ; 

284). 

2-843-239/1 

1511.  Dumas, Alexandre  
Vingt ans après [Texte imprimé] / Alexandre Dumas; Préf. Charles Samaran. - Paris : 

Garnier Frères, 1962. - 1044 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Classiques Garnier). 

Bibliog. 

2-843-525/1 

1512.  Dumas, Alexandre  
La Fille du marquis [Texte imprimé] / Alexandre Dumas; J. Hodges. - Paris : Editions 

Baudelaire, 1968. - 579 p. : couv. ill. ; 21 x14 cm. 

2-843-408/1 



1513.  Dumas, Alexandre  
Le Collier de la reine [Texte imprimé] / Alexandre Dumas; Jacques pecnard. - Paris : 

Les Presses de la Cité - département G.P., 1967. - 253 p. : ill. ; 21 x14 cm. - (Super-

1000). 

Images. 

2-843-409/1 

1514.  Dumas, Alexandre  
Le Conte de Monte-Cristo [Texte imprimé] : tome 1 / Alexandre Dumas; Préf. J. H. 

Bornecque. - Paris : Garnier Frères, 1962. - 842 p. : couv.ill. ; 19 x 11 cm. - 

(Classiques Garnier). 

Annex p-p 771-778 

2-843-543/1 

1515.  Dumézil, Georges  
Du mythe au roman [Texte imprimé] / Georges Dumézil. - 4e éd. - Paris : Presses 

Universitaire de France, 1997. - 208 p. : couv. ill. en noir ; 19*13 cm. 

ISBN 2130401325 

2-809-162/1, 2-809-162/2 

1516.  Dumong, Michel  
Du mot au texte anglais [Texte imprimé] : vocabulaire anglais thématique et exercices 

/ Michel Dumong, Rose-Anne Huart, Christine Knott Jean Pouvelle. - Paris : Ellipses, 

2006. - 384 p. ; 24 x 17 cm. 

ISBN 2729826998 

2-420-2/1 

1517.  Dumortier, Jean- louis  
Lire le récit de fiction [Texte imprimé] : Pour étayer un apprentissage : théorie et 

pratique / Jean- louis Dumortier. - Bruxelles : de Boeck Duculot, 2001. - 496 p. ; 

23x16 cm. - (Savoirs en pratique). 

Bibliogr : 465-482 Index : 483-487. - ISBN 2804137635 

2-370-108/1, 2-370-108/2 

1518.  Dumoulié, Camille  
Littérature et philosophie [Texte imprimé] : le gai savoir de la littérature / Camille 

Dumoulié. - Paris : Armand Colin, 2002. - 192 p. : couv. ill.en coul. ; 24 X 16 cm. - 

(U Linguistique). 

ISBN 2200251734 

2-801-10/2, 2-801-10/1 

1519.  Dunan  ،Marcel  
histoire universelle [Texte imprimé] : tableau général de l'humanité : tome 2 / Marcel 



Dunan. - paris : Larousse, 1960. - 417 p. ; 30 cm. - (in - quarto larousse : in - quarto 

larousse). 

034-9.2/1 

1520.  Dupin, Jean - Jacques - Roulet, Bernard..  
Nouvel Autodidactique quillet [Texte imprimé] : Physique astonomie - chimie - 

normes et unités / Jean - Jacques - Roulet, Bernard.. Dupin. - Italie : Copyright 

éditions quillet, 2000. - 761 p. : Couv en coul.photos . ill. - (Autodidactique). 

Index : 755 p.- 761 p. - ISBN 2245010523 

034-21/1 

1521.  Dupont, Florence  
Le théatre romain [Texte imprimé] / Florence Dupont, Pierre Letessier. - Paris : 

Armand Colin, 2012. - 266 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.. Arts du spectacle). 

Bibliogr. p. 263-265. - ISBN 9782200270179 

2-842-83/1, 2-842-83/2 

1522.  Dupont,Pol  
Faire des enseignants [Texte imprimé] / Pol Dupont, Préf. Jean-Marie De Ketele. - 

[s.l] : De Boeck, [s.d]. - 144p. ; 24 cm. 

ISBN 2804142752 

2-370-173/2, 2-370-173/1 

1523.  Dupriez, Dominique  
La nouvelle orthographe en pratique [Texte imprimé] / Dominique Dupriez, Préf. 

Chantal Contant. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 256 p. : Couvr. en coul. ; 23 cm. - 

(Entre guillemets). 

Index: 217-239 p. Bibliogr. - ISBN 9782801116067 

2-445-97/1, 2-445-97/3 

1524.  Duquaire, Alexandre  
Les genres littéraires et l'ambition anthropologique au dix-huitième siècle [Texte 

imprimé] : expériences et limites / Alexandre Duquaire, Nathalie Kremer. - Paris : 

Peeters, 2005. - 194 p. : couv. en coul. ; 24 * 17 cm. - (Collections de la République 

des lettres. E'tudes ; 27). 

ISBN 9042917040 

2-801-15/1 

1525.  Durand Le Guern, Isablle  
Le roman historique [Texte imprimé] / Isablle Durand Le Guern. - Paris : Armand 

Colin, 2008. - 127 p. ; 18 X 13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782200347154 

2-809-11/6, 2-809-11/7 



1526.  Durand, André  
Histoire du comité international de la croix-rouge [Texte imprimé] : De Saragevo à 

Hiroshima / André Durand. - Genève : Institut Henry-Dunant, 1978. - 590 p. : 

couv.ill. ; 21 cm. 

Index. p575. - ISBN 2880440009 

2-902-63/1 

1527.  Durand, Michel  
Méthode et pratique du thème anglais [Texte imprimé] / Michel Durand. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2011. - 223 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Cursus. Langues). 

ISBN 9782200274870 

2-420-62/1 

1528.  Durandin, Catherine  
Les Etats-Unis , grande puissance européenne [Texte imprimé] / Catherine Durandin. 

- Paris : Armand Colin, 2004. - 255 p. : couv. ill. en coul. ; 22 x 16 cm. - (L'histoire au 

présent). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200265913 

2-973-1/1, 2-973-1/2 

1529.  Durieux, Christine  
Fondement didactique de la traduction technique [Texte imprimé] / Christine Durieux. 

- Paris : la maison du dictionnaire, 2010. - 181 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. 

ISBN 9782856082324 

2-418-59/1, 2-418-59/2 

1530.  Duroselle, J.B  
Histoire du colonialisme [Texte imprimé] / J.B Duroselle. - Paris : P U F, 1967. - 126 

p. : couv.ill. ; 18 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr.127 p 

2-902-60/1 

1531.  Duroselle, J.B  
L'Europe de 1815 à nos jours [Texte imprimé] : Vie politique et relations 

internationals / J.B Duroselle. - Paris : P.U.F, 1970. - 402 P. : couv. ill. ; 19 cm. - 

(collection nouvelle clio : l'histoire et ses problèmes ; 38). 

Index .p365 

2-902-44/1 

1532.  Duroselle,Jean-Baptiste  
Histoire des relations internationales Tome 1 [Texte imprimé] : de 1919-1945 / Jean-

Baptiste Duroselle. - 12e éd. - Paris : Armand Colin, 2001. - 441 p. : ill. ; 20 cm. - 

(Classic : Classic). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782247046478 



2-930-4/1, 2-930-4/2 

1533.  Durrenmatt, Jacques  
Stylistique de la poésie [Texte imprimé] / Jacques Durrenmatt. - Paris : Belin, 2005. - 

256 p. : Couv. ill. ; 24 x 16 cm. - (Belin atouts lettres). 

Bibliogr., Glossaire, Index. - ISBN 2701133718 

2-808-67/1, 2-808-67/2 

1534.  Durrer, Sylvie  
Le dialogue dans le roman [Texte imprimé] / Sylvie Durrer. - Nouv. présentation. - 

Paris : Armand Colin, 2005. - 128 p. ; 18 X 13 cm. - (128 ; 230). 

Bibliogr. : 123 p.-128 p. - ISBN 2200344236 

2-809-33/1, 2-809-33/2 

1535.  Durvye, Catherine  
A la découverte du roman [Texte imprimé] / Catherine Durvye. - Paris : Ellipses, 

2000. - 144 p. : couv. en coul. ; 19 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

glossaire p-p : 140 - 141 index p-p : 142-143. - ISBN 2729802088 

2-809-17/1, 2-809-17/2 

1536.  Durvye, Catherine  
Etude sur Aristophane [Texte imprimé] : la paix / Catherine Durvye. - Paris : Ellipses, 

2002. - 120 p. : couv. ill . en coul. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Glossaire : 111 p.-115 p. Bibliogr. : 117 p.-118 p. - ISBN 2729810781 

2-840-235/1 

1537.  Durvye, Catherine  
Etude sur Béroul : trstan et yseut ou le roman de tristan [Texte imprimé] / Catherine 

Durvye. - Paris : Ellipses, 2001. - 95 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729803610 

2-840-257/1 

1538.  Duviols, Jean-Paul  
Panorama culturel de la France [Texte imprimé] / Jean-Paul Duviols, Jacinto Soriano; 

Collab. Laurent Duviols. - Paris : Ellipses, 2004. - 618 p. : ill. ; 19*15 cm. 

ISBN 2729815082 

2-840-196/1 

1539.  Dyscole, Apollonius  
Traité des conjonctions [Texte imprimé] : introduction, texte, traduction et 

commentaire / Apollonius Dyscole, Comment. Catherine Dalimier. - Paris : Librairie 

philosophique J. Vrin, 2001. - 491 p. : Couvr. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire des 

doctrines de l'antiquité classique ; 25). 

Bibliogr. p. 481-491. Index. - ISBN 2711614727 



2-418-82/3, 2-418-82/4 

1540.  Eastwood , john  
Oxford practice grammar [Texte imprimé] / john Eastwood. - New york : Oxford, 

2014. - 397 p. ; 19*27 cm. 

ISBN 9780194309103 

2-425-24/1, 2-425-24/2 

1541.  Eastwood , john  
Oxford practice grammar [Texte imprimé] : intermediate / john Eastwood. - New 

York : Oxford University Press, 2013. - 398 p. 

ISBN 9780194579940 

2-425-31/1, 2-425-31/2 

1542.  Eco , umberto  
Les limites de l'interprétation [Texte imprimé] / umberto Eco; Trad. Myriem 

bouzaher. - Paris : Grasset, 1992. - 414 p. ; 11*18 cm. - (Le Livre de poche ; 4192). 

Bibliogr. : 385 p-405 p. - ISBN 9782253941927 

2-801-24/1, 2-801-24/2 

1543.  Des écritures engagées aux écritures impliquées [Texte imprimé] : littérature 

française, XXe-XXIe siècles / Dir. Catherine Brun; Dir. Alain schaffner. - Dijon : 

Editions universitaires de Dijon, 2015. - 231 p. ; 23 cm. - (Ecritures). 

Bibliogr. p. 219-227. - ISBN 9782364411326 

2-840-380/1, 2-840-380/2 

1544.  Ehrhard, Marcelle  
La littérature russe [Texte imprimé] / Marcelle Ehrhard. - Paris : Presse universitaire 

de France, 1966. - 126 p. : couv. en coul. ; 18 X 11 cm. 

2-899-19/1 

1545.  Ehrsam,Jean  
Enseigner la grammaire [Texte imprimé] / Olivier Bertrand; Isabelle Schaffner; Jean 

Ehrsam. - Palaiseau : l'E'cole polytechnique, 2013. - 466 p : couv. ill. en coul ; 24 cm. 

- (Linguistique et didactique). 

ISBN 9782730216210 

2-445-114/1 

1546.  El benhawy, Mohamed amin  
Dictionary of library terms [Texte imprimé] : English - Arabic =  معجم المصطلحات

عربي -المكتبية : إنجليزي   / Mohamed amin El benhawy. - Cairo : Dar al-fikr al-arabi, 

1985. - 296 p : Couv. ; 24x17 cm. 

Bibliogr : 295p.-296 p 



423.1-5/1, 423.1-5/2 

1547.  El-Gharbi, Jalel  
Le poète que je cherche à lire [Texte imprimé] : essai sur l'oeuvre de Michel Deguy / 

Jalel El-Gharbi. - Paris : Maisonneuve et Larose, 2002. - 101 p. : couv.ill. en noir 

blanc ; 21 cm. - (Lettres du Sud). 

Bibliogr. - ISBN 2706816678 

2-840-156/3, 2-840-156/1 

1548.  Ellis , Rod  
Second language acquisition [Texte imprimé] / Rod Ellis. - New York : Oxford 

University Press, 1997. - 148 p. ; 21*14 cm. - (Oxford Introductions to language 

study). 

ISBN 9780194372121 

2-420-92/1, 2-420-92/2 

1549.  Ellis , Rod  
The Study of second language acquisition [Texte imprimé] / Rod Ellis. - New York : 

Oxford University Press, 2015. - 1142 p. ; 16*23 cm. - (Oxford applied linguistics). 

ISBN 97801944252574 

2-420-80/1, 2-420-80/2 

1550.  Ellison, Ralph  
Invisible man [Texte imprimé] / Ralph Ellison. - Beirut : Librairie du liban, 1988. - 

468 p. ; 20 x 13 cm. 

2-820-7/1, 2-820-7/3 

1551.  Ellrodt, Robert  
Montaigne et Shakespeare [Texte imprimé] : l'émergence de la conscience moderne / 

Robert Ellrodt. - (s.l.) : José Corti, 2011. - 290 p. ; 21*14 cm. 

Bibliogr. : 267 p.-284 p., index : 245 p.-287 p. - ISBN 9782714310477 

2-840-328/1, 2-840-328/2 

1552.  Elouchefoune, Wissam  
L'importance du symbolisme alchimique dans la quéte de Santiago dans l'oeuvre de 

Paulo Coelho " L'alchimiste " [Texte imprimé] / Wissam Elouchefoune, Fatma Zohra 

BAHRIA; Yahia HELALI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 35 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.318 

1553.  Eloy, Jean-Michel  
Français, Picard, Immigration [Texte imprimé] : Une enquete épilinguistique / Jean-

Michel Eloy, Denis Blot, Marie Carcassonne. - Paris : L'Harmattan : [s.l] : Centre 



d'études picardes de l'université de picardie jules verne, 2003. - 285 p. ; 22 X 14 cm. - 

(Espaces discursifs / Thierry Bulot). 

ISBN 274754057X 

2-440-53/2, 2-440-53/1 

1554.  Eluerd, Roland  
La lexicologie [Texte imprimé] / Roland Eluerd. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 2000. - 128 p. ; 17 x 11 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. - ISBN 2130505775 

440.1-94/1, 440.1-94/10 

1555.  Eluerd, Roland  
Grammaire descriptive de la langue française [Texte imprimé] / Roland Eluerd. - 

Paris : Armand Colin, 2012. - 250 p. : Couvr. en coul. ; 21cm. 

Bibliogr : 249-250. - ISBN 9782200354442 

2-445-71/11, 2-445-71/13 

1556.  Emile Zola : oeuvres complètes [Texte imprimé] : de Lourdes à Rome : les 

trois villes,1( 1894 - 1896 ) : tome 16 / Préf. Jean-Louis Cabanès; Préf. Jacques 

Noiray. - 2007. - Montréal ( Quebec ) : Nouveau Monde, [s.d]. - 997 p. : couv. ill . en 

coul. ; 23 X 14 cm. 

Bibliogr. : 993 p.-995 p. - ISBN 9782847361735 

2-840-198.16/1, 2-840-198.16/4 

1557.  Emma Marsden  
Second language learning theories [Texte imprimé] / Rosamond Mitchell; Florence 

Myles; Emma Marsden. - Third edition. - London ; New York : Routledge, 2013. - 

379 p ; 24 cm. 

ISBN 9781444163100 

2-420-51/1, 2-420-51/2 

1558.  L'emploi du CECRL comme outil d'appoint en FLE à la disposition des 
enseignants universitaires. [Texte imprimé]. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.304, MMF.305 

1559.  Encyclopaedia universalis [Texte imprimé] : Corpus 4 . Bergson - 
Carpentier. - Paris : Encyclopaedia universalis, 1996. - 1055 p. : Ill. photos. ; 30x22 

cm. - (Corpus universalis). 

ISBN 2852292904 

034-22.4/1 



1560.  L'engagement littéraire [Texte imprimé] / Dir. Emmanuel Bouju. - Rennes : 

Presses universitaires de rennes, 2005. - 414 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Cahiers du 

Groupe Phi). 

ISBN 2753500606 

2-809-148/1, 2-809-148/2 

1561.  Englebert, Annick  
L'infinitif dit de narration [Texte imprimé] / Annick Englebert. - Louvain-la-Neuve 

(Belgique) : Duculot, 1998. - 235 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2801112011 

2-445-28/1 

1562.  Englebert, Annick  
Accorder le participe passé [Texte imprimé] : les règles illustrées par l'éxemple / 

Annick Englebert. - Louvain - la Neuve ( France ) : Duculot, 1996. - 192 p. ; 23 x 15 

cm. - (Entre guillemets). 

Glossaire. - ISBN 2801111104 

2-445-14/1, 2-445-14/3 

1563.  Englebert, Annick  
300 QCM de grammaire française [Texte imprimé] / Annick Englebert. - 3e édition. - 

bruxelles : De Boeck, 2007. - 224 p. : Couvr. en coul. ; 23 cm. 

ISBN 2801113999. - ISSN 13740881 = 300 QCM de grammaire française 

2-415-28/9, 2-415-28/12 

1564.  Englebert, Annick  
Accorder le participe passé [Texte imprimé] : Les règles illustées par exemple / 

Annick Englebert. - 2e éd. - bruxelless : De Boeck, 2007. - 192 p. ; 23*14.5cm. - 

(Entre guillemets). 

ISBN 2801113948 

2-415-41/1, 2-415-41/2 

1565.  Englebert, Annick  
300qcm de grammaire française [Texte imprimé] / Annick Englebert. - Paris : De 

Boeck, 2007. - 224 p ; 23x15cm. 

Bibiogr : 221. - ISBN 9782801113998 

2-445-41/1, 2-445-41/2 

1566.  Englebert, Annick  
Introduction à la phonétique historique du français [Texte imprimé] / Annick 

Englebert. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 256 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Champs 

linguistiques). 

Bibliogr. - ISBN 9782801104286 



2-410-223/1, 2-410-223/2 

1567.  Englebert, Yannick  
La Ligne claire [Texte imprimé] : de la linguistique à la grammaire / Yannick 

Englebert, Rosier Laurence, Van Raemdonck Dan Pierrard Michel; Marc Wilmet. - 

Paris : Duculot, 1998. - 398 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr: 343-344. - ISBN 2801112089 

2-440-18/1, 2-440-18/4 

1568.  English dictionary : English- Arabic [Texte imprimé]. - ج.م.ع : Dar al-

maaref, 1983. - 1308 p : Couv. ; 26x19 p. 

ISBN 9770205362 

423.1-4/1, 423.1-4/2 

1569.  English pronunciation in use [Texte imprimé] : elementary: self-study and 
classroom use. - [s.l] : Cambridge University Press, [s.d]. - 166 p. : ill. Covr. ; 27 cm 

+ AUDIO CDs included. 

5 CD audio. - ISBN 9780521672665 

2-420-37/1, 2-420-37/2 

1570.  English vocabulary in use [Texte imprimé] : pre-intermediate and 
intermediate. - 3rd ed. - [s.l] : Cambridge University Press, 2013. - 262 p. ; 26*15 

cm. 

ISBN 9780521149884 

2-425-41/1, 2-425-41/2 

1571.  Epinette-Brengues, Fabienne  
Etude' sur Hervé Bazin : vipére au poing [Texte imprimé] / Fabienne Epinette-

Brengues. - Paris : Ellipses, 2000. - 112 p. ; 19 cm. 

ISBN 2729800255 

2-840-255/1 

1572.  Equipe de recherche en analyse du discours et sémiologie (Alger)  
Kateb Yacine et la modernité textuelle [Texte imprimé] / Equipe de recherche en 

analyse du discours et sémiologie (Alger). - Alger : Institut des langues étrangères de 

l'université d'Alger, 1989. - 119 p. ; 22*15 cm. - (A.D.I.S.E.M.). 

2-809-73/1, 2-809-73/2 

1573.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome I / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1974. - 384 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.1/1 



1574.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome II / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1973. - 350 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.2/1 

1575.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome III / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1973. - 382 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.3/1 

1576.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome IV / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1972. - 414 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.4/1 

1577.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome V / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1973. - 446 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.5/1 

1578.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome VI / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1974. - 382 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.6/1 

1579.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome VII / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1973. - 382 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.7/1 

1580.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome VIII / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1975. - 382 p : couv.ill. ; 27 cm. 

ISBN 8439917538 

034-8.8/1 

1581.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome IX / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1974. - 382 p : couv.il. ; 27 cm. 

034-8.9/1 



1582.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome X / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1973. - 382 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.10/1 

1583.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome XI / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1974. - 414 p : couv.ill. ; 27 cm. 

034-8.11/1 

1584.  Une équipe internationale de chercheurs  
Encyclopédie 360 [Texte imprimé] : Tome XII / Une équipe internationale de 

chercheurs. - Espagne : Rombaldi, 1975. - 414 p : couv.ill. ; 27 cm. 

ISBN 8439917570 

034-8.12/1 

1585.  Escarpit, Robert  
L'humour [Texte imprimé] / Robert Escarpit. - 5 ed. - Paris : P.U.F, 1972. - 128 p. ; 17 

cm. - (Que sais - je ? ; 877). 

Bibliog 

2-808-70/1 

1586.  Eschyle  
Théâtre complet [Texte imprimé] / Eschyle; Trad. Emile Chambry. - Paris : Garnier - 

Flammarion, 1964. - 254 p. : couv. ill. ; 18 X 11 cm. - (Garnier Flammarion , 8). 

2-842-16/1 

1587.  L'Espagnol [Texte imprimé] : a l'entree des grands ecoles : tome 2. - Paris : 

Ellipses, 1984. - 511 p. ; 15*21 cm. - (Les Langues à l'entrée des grandes écoles). 

ISBN 2729832033 

2-460-01/1, 2-460-01/2 

1588.  ESSELIMANI, Baya  
L'image de l'autre dans"thérèse raquin" d'Emile ZOLA [Texte imprimé] / Baya 

ESSELIMANI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.150 

1589.  Etcherelli, Claire  
Elise ou la vraie vie [Texte imprimé] / Claire Etcherelli. - Paris : Denoel, 1967. - 282 

p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Folio). 



2-843-130/1, 2-843-130/2 

1590.  Ethis, Emmanuel  
Sociologie du cinéma et de ses publics [Texte imprimé] / Emmanuel Ethis. - 

Barcelone : Armand Colin, 2006. - 127 p : couv.ill ; 18 cm. 

Bibliogr.p123. - ISBN 2200340281 

2-791-6/1 

1591.  Ethnologie francaise [Texte imprimé] : anatomie du dégout. - [s.l] : [s.n], 

[s.d]. 

ISBN 9782130584117 

1592.  Ettlin, Annick  
Les mouvements de la taduction [Texte imprimé] : Réception, réalisations, créations / 

Annick Ettlin. - Genéve : Métis Presses, 2012. - 175p ; 22*15 Cm. 

ISBN 9782940406432 

2-418-74/1 

1593.  Everaert-Desmedt, Nicole  
Sémiotique du récit [Texte imprimé] / Nicole Everaert-Desmedt. - 3e éd. - Bruxelles : 

De Boeck ; Paris : Ed. universitaires, 2000. - 323 p. ; 24 x 16 cm. - (Culture et 

communication). 

Bibliogr. Index. - ISBN 280413461X 

440.1-113/1, 440.1-113/2 

1594.  Everaert-Desmedt, Nicole  
Sémiotique du récit [Texte imprimé] / Nicole Everaert-Desmedt. - 4e éd. - Bruxelles : 

De Boeck, 2007. - 324 p. : Couvr. ill. en coul. ; 24 cm. - (Culture et communication). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782804156145 

2-401-22/2, 2-401-22/3 

1595.  Evrard , Franck  
Gustave Flaubert [Texte imprimé] / Franck Evrard, Valette Bernard. - Paris : Ellipses 

: Marketing, 1999. - 137 p. ; 24 X16 cm. - (Thèmes et études / Bernard Valette). 

ISBN 2729849033 

2-840-56/1 

1596.  Evrard , Franck  
Jeux Linguistiques [Texte imprimé] : Un mot peut en cacher un autre... / Franck 

Evrard. - Paris : Ellipses, 2003. - 128 p. : Couvr. ill. en coul. ; 21 cm. 

Simplifiée. - ISBN 2729813942 

2-410-132/3, 2-410-132/1 



1597.  F.Ware, Caroline - Panikkar, K.M - Romein, J.M  
Histoire du devellopement culturel et scientifique de l'humanite [Texte imprimé] : 

Volume VI. Le vingtiéme siécle dans l'histoire mondiale .Les sciences et leurs 

applications . Tome 1 / Caroline - Panikkar, K.M - Romein, J.M F.Ware. - Paris : 

Robert Laffont : [s.l] : Unesco, 1968. - 630 P. : Couv en coul.ill.photos ; 28x22 cm. 

Bibliogr : 611p.- 630 p. 

1598.  Fabrice, Robert  
J'assure en grammaire [Texte imprimé] : La grammaire française en 50 fiches / Robert 

Fabrice. - Paris : Ellipses, 2014. - 333p ; 26*17Cm. 

ISBN 9782340002296 

2-445-111/1, 2-445-11/2 

1599.  Faerber, Johan  
Pour une ésthétique baroque du nouveau roman [Texte imprimé] / Johan Faerber. - 

Paris : éditions champion, 2010. - 549 p. ; 24 cm. - (Littérature de notre siècle ; 40). 

Bibliogr. : 519 p.-539 p. index : 541 p.-543 p. - ISBN 9782745319173 

2-843-747/3, 2-843-747/4 

1600.  FAHCI, Sabrina  
A Study on extensive reading as an effective for developing EFL learner's vocabulary 

growth [Texte imprimé] : A case study of third year students at Yahia Fares 

University of Medea / Sabrina FAHCI, Sara BOUCHERIT; AEK. KERMEZLI. - [s.l] 

: [s.n], 2019. - 30cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.12, MME.13 

1601.  Faher, Mourad  
Approche critique des représentations de l'islam contemporain [Texte imprimé] / 

Mourad Faher. - Paris : L' Harmattan, 2004. - 144 p. ; 22 x 14 cm. - (Histoire et 

perspectives méditerranéennes). 

Bibliogr. - ISBN 2747557073 

2-297-13/1, 2-297-13/2 

1602.  falco , alexandre  
dictionnaire de la langue francais plus de 40000 sens , emplois et locution [Texte 

imprimé] / alexandre falco. - [s.l] : S.D.l, 2009. - 497 p. ; 16 cm. - (le savoir par les 

mots). 

ISBN 9782738224231 

443-79/1, 443-79/2 

1603.  Falco, Alexander  
Dictionnaire: Français- Anglais, Anglais- Français [Texte imprimé] / Alexander 



Falco. - (s.l.é) : (S.E), 2009. - 448 p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782738224262 

443.2-7/1, 443.2-7/2 

1604.  Falco, Alexander  
Dictionnaire de la langue française [Texte imprimé] / Alexander Falco. - (s.l.é) : 

Alexandre Falco, 2009. - 497 p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782738224231 

2-403-51/4, 2-403-51/3 

1605.  Falco, Alexander  
Dictionnaire des synonymes [Texte imprimé] / Alexander Falco. - (s.l.é) : Alexandre 

Falco, 2009. - 304 p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782738224248 

443-78/1 

1606.  Falk, André  
Turquie [Texte imprimé] / André Falk. - Paris : seuil, 1956. - 192 p ; 18 X 12 cm. 

2-914-3/1 

1607.  Fanon, Frantz  
Pour la révolution Africaine [Texte imprimé] : écrits politiques / Frantz Fanon. - Paris 

: Ed François Maspero, 1975. - 200 P. ; 18 cm. - (petite collection maspero ; 42). 

ISBN 27070065X 

2-320-7/1 

1608.  Farago, France  
Le langage [Texte imprimé] / France Farago. - Paris : Armand Colin, 2004. - 190 p. ; 

22 x 15 cm. - (Cursus). 

Glossaire. Bibliogr. Index. - ISBN 2200267991 

2-410-65/1 

1609.  Faraoun, Mouloud  
L'Anniversaire [Texte imprimé] / Mouloud Faraoun. - Paris : Editions du Seuil, 1972. 

- 144 p. ; 21 x 18 cm. 

2-843-377/1 

1610.  Faraoun, Mouloud  
Lettres à ses amis [Texte imprimé] / Mouloud Faraoun. - Paris : Editions du Seuil, 

1969. - 208 p. ; 21 x 11 cm. - (Méditerranée). 

Bibliog: pp. 201- 204 

2-843-364/1, 2-843-364/2 



1611.  Faraoun, Mouloud  
Jours de Kabylie [Texte imprimé] / Mouloud Faraoun. - Paris : Editions du Seuil, 

1968. - 144 p. ; 21 x11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-374/1, 2-843-374/2 

1612.  Farenkia, Bernard Mulo  
De la politesse linguistique au cameroun [Texte imprimé] : approches pragmatiques, 

comparatives et interculturelles = Linguistique politeness in cameroun / Bernard Mulo 

Farenkia. - Allemagne : Peter lang, 2008. - 194 p. : Couv. ill. ; 21 cm. - (Stil: 

Kreativitat-variation-komparation ; 2). 

ISBN 9783631571583 

440.1-177/1, 440.1-177/2 

1613.  Farès, Nabil  
Yahia, pas de chance [Texte imprimé] / Nabil Farès. - Paris : Editions du Seuil, 1970. 

- 160 p. ; 19 x 11 cm. 

ISBN 2020011387 

2-843-378/1 

1614.  Farren, Mary Jane - Lee, Eric - Massant, Paul - Whitburn, Michael  
Stairway to English [Texte imprimé] : 4 Student's book / Mary Jane - Lee, Eric - 

Massant, Paul - Whitburn, Michael Farren. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 279 p : 

Couv.ill ; 28x22 cm. 

ISBN 9045505681 

2-420-31/1, 2-420-31/2 

1615.  Farren, Mary Jane - Lee, Eric - Massant, Paul - Whitburn, Michael  
Stairway to english [Texte imprimé] : 4 Teacher's book / Mary Jane - Lee, Eric - 

Massant, Paul - Whitburn, Michael Farren. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 207 p : 

Couv. ill ; 30x21cm. 

ISBN 9045505703 

2-420-33/1, 2-420-33/2 

1616.  Fassi Fehri, Abdelkader  
A lexicon of linguistic terms [Texte imprimé] : English-french-Arabic = Lexique de 

terminologie nlinguistique : Anglais-Français-Arabe / Abdelkader Fassi Fehri. - 

Beyrouth : Dar el kitab el Jadid United, 2009. - 406 p ; 24 cm. 

Index français, index arabe. 

2-403-2/5, 2-403-2/6 

1617.  Fast, Howard  
Spartacus [Texte imprimé] / Howard Fast; Trad. Jean Resenthal. - Paris : Le club 

français du Livre, 1955. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (J'ai lu ; 101/102). 



2-843-243/1 

1618.  Fatima, Hasnaoui  
L'image de l'héroine dans carmen de prosper mérimée [Texte imprimé] / Hasnaoui 

Fatima; Chehab BASSERA. - [s.l] : [s.n], 2010. - 36 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.286 

1619.  Faucheux, Annie  
Etude sur Molière [Texte imprimé] : Amphitryon / Annie Faucheux. - Paris : Ed. 

Ellipses : Marketing, 1999. - 96 p. ; 19 X 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

bibliog. - ISBN 2729848797 

2-840-50/1 

1620.  Faulkner, William  
Le Gambit du cavalier [Texte imprimé] : nouvelles / William Faulkner; Trad. André 

du Bouchet; Marie-Odile Souchard. - Paris : Librairie Gallimard, 1951. - 248 p. ; 24 x 

18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439913923 

2-843-401/1 

1621.  Faulkner, William  
Requiem pour une nonne [Texte imprimé] / William Faulkner; Trad. Maurice E. 

Coindreau; Agata Preyzner. - Paris : Librairie Gallimard, 1957. - 264 p. ; 24 x 18 cm. 

- (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439913966 

2-843-400/1 

1622.  Faulkner, William  
L'Intrus [Texte imprimé] / William Faulkner; Trad. R.-N. Raimbault; Chabrier. - Paris 

: Librairie Gallimard, 1952. - 280 p. ; 24 x 18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439913915 

2-843-405/1 

1623.  Faulkner, William  
Le Bruit et la fureur [Texte imprimé] : tandis que j'agonise : tome 1 / William 

Faulkner; Trad. Maurice E. Coindreau. - Paris : Librairie Gallimard, 1949. - 304 p. ; 

24 x 14 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 843991394X 

2-843-334/1, 2-843-334/2 

1624.  Favre, Daniel - Hasni, Abdelkrim - Reynaud, Christian  
Les valeurs explicites dans la formation des enseignants [Texte imprimé] : Entre " 



toujours plus " et " mieux vivre ensemble" / Daniel - Hasni, Abdelkrim - Reynaud, 

Christian Favre. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 185 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - 

(Perspectives en éducation & formation : Perspectives en éducation & formation). 

Bibloigr : 163-176 Annexe : 155-162. - ISBN 9782804159160 

2-370-161/7, 2-370-161/8 

1625.  Fayet, Michelle  
Rédiger des rapports efficaces [Texte imprimé] : Rapports d'activité - raports de stage 

- raports de projet.... / Michelle Fayet, Jean-Denis Commeignes. - 2e éd. - Paris : 

DUNOD, 2002. - 227 p. : ill ; 23 x 14 cm. - (Communiquer). 

Index : 225 -227. - ISBN 2100064606 

2-411-20/1, 2-411-20/2 

1626.  Fayet, Michelle  
Rédiger sans complexes [Texte imprimé] / Michelle Fayet. - Pariss : Eyrolles Delta, 

2003. - 223 p. : ill. ; 21x 15 cm. 

ISBN 2708135066 

2-411-11/1, 2-411-11/2 

1627.  Fay-Kayat, Josée  
Orthographe: aïe, ail, aille ?! [Texte imprimé] : l'essentiel de l'orthographe française 

en 70 fiches avec exercices corrigés pour enfin écrire et accorder les mots 

correctement : niveau 2 / Josée Fay-Kayat. - Paris : Ellipses, 2014. - 159 p. : ill., couv. 

ill. ; 15 x 21 cm. - (FLE, français langue étrangère : FLE, français langue étrangère). 

La couv. porte en plus : "avec exercices corrigés. - ISBN 9782729884598 

2-415-79/1, 2-415-79/2 

1628.  Fédération de France du FLN  
La femme Algerienne dans la révolution : [Texte imprimé] : textes et témoignages 

inédits / Fédération de France du FLN. - Alger : ENAG, 2006. - 117 p : couv. ill. en 

noir et blanc ; 24 X 14 cm. 

ISBN 9961624602 

2-965-184/1, 2-965-184/2 

1629.  FEELITA, Nessima  
La satire , Arme Redoutable du Poéte [Texte imprimé] : Etude Comparatiste Entre 

Deux Poémes " NAPOLEON III " de Victo Hugo Et "عبد " De A-T Al Mutanabbi / 

FEELITA, Nessima, Imane IRKI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.81, MF.82 



1630.  Fehr, Johannes  
Saussure entre linguistique et sémiologie [Texte imprimé] / Johannes Fehr; Trad. 

Pierre Caussat. - Pariss : Presses Universitaires de France, 2000. - 287 p. ; 22 x 15 cm. 

- (Sciences, modernités, philosophies / Sylvain Auroux). 

Bibliogr- annexes : 232-286. - ISBN 2130499775 

2-410-87/1, 2-410-87/2 

1631.  Fenaux, Jean - Paul  
Analyses et réflexions sur Candide de Voltaire [Texte imprimé] : l'optimisme / Jean - 

Paul Fenaux, P.L. Assoun, M. Desportes. - paris : Ellipses : [s.l] : Marketing- Editeurs 

des classes préparatoires, 1995. - 160 p. : couv.ill. ; 26 X 17 cm. - (Analyses et 

réflexions sur / Pascal Clavier). 

ISBN 2729845208 

2-840-188/1 

1632.  Fénelon  
Les aventures de télémaque [Texte imprimé] / Fénelon; Trad. Jaune-Lydie Goré. - 

Paris : Garnier-Flammarion, 1968. - 510 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (GF ; 168). 

Bibliogr.57p.- 59 p. 

2-843-308/1 

1633.  Feraoun, Mouloud  
Journal 1955 - 1962 [Texte imprimé] / Mouloud Feraoun. - Paris : Editions du Seuil, 

1962. - 352 p. ; 21 x 11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-368/1 

1634.  Feraoun, Mouloud  
Le fils du pauvre [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun. - Paris : Editions du 

Seuil, 1954. - 136 p. ; 19 x 11 cm. - (Méditerranée). 

ISBN 996624521 

2-843-372/7, 2-843-372/1 

1635.  Feraoun, Mouloud  
La Terre et le sang [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun. - Paris : Editions du 

Seuil, 1953. - 256 p. ; 19 x 11cm. - (Méditerranée). 

2-843-366/1, 2-843-366/2 

1636.  Feraoun, Mouloud  
Les chemins qui mentent [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun. - Paris : 

Editions du Seuil, 1957. - 224 p. ; 19 x 11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-365/1, 2-843-365/2 



1637.  Feraoun, Mouloud  
La Terre et le sang [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun; Préf. Mouloud 

Mammeri. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 362 p. : ill. ; 18 X 11 cm. - 

(Roman). 

Bibliogr. - ISBN 9789947246443 

2-843-15/1 

1638.  Feraoun, Mouloud  
Lettres à ses amis [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun; Préf. Achour 

Christiane. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 260 p. ; 18 X 11 cm. - (Roman). 

Bibliogr. - ISBN 9789947246450 

2-843-16/1 

1639.  Feraoun, Mouloud  
Jours de Kabylie [Texte imprimé] : le fils du pauvre : roman / Mouloud Feraoun; Préf. 

Christiane Achour. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 302 p. : ill. ; 18 X 11 cm. 

- (Roman). 

Bibliogr. - ISBN 9789947246467 

2-843-17/1 

1640.  Feraoun, Mouloud  
Les chemains qui montent [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun; Préf. 

Christiane Achour. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 256 p. : ill. ; 18 X 11 cm. 

- (Roman). 

Bibliogr. - ISBN 9789947246474 

2-843-18/1 

1641.  Feraoun, Mouloud  
La terre et sang [Texte imprimé] / Mouloud Feraoun. - Alger : ENAG, 2006. - 285 p. ; 

22 X1 5 cm. 

ISBN 9961624300 

2-843-654/3, 2-843-654/1 

1642.  Feraoun, Mouloud  
Journal [Texte imprimé] / Mouloud Feraoun. - Alger : ENAG, 2006. - 446 p. : 

couv.ill. en coul. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 99616244588 

2-843-663/3, 2-843-663/1 

1643.  Feraoun, Mouloud  
La terre et le sang [Texte imprimé] : roman / Mouloud Feraoun; Mouloud Mammeri. - 

Alger : ENAG éditions, 2012. - 362 p. : ill. ; 18*11 cm. - (  الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر
 .(وزارة الثقافة

ISBN 9789931001843 



2-843-780/2, 2-843-780/3 

1644.  Feraoun, Mouloud  
Les poèmes de Si Mohand [Texte imprimé] / Mouloud Feraoun. - Alger : Editions 

bouchène, 1990. - 97 p. ; 22 cm. 

2-841-122/1 

1645.  Ferdowsi  
Le Livre des rois [Texte imprimé] / Ferdowsi; trad par Jules Mohl; extrait revus par 

Gilbert Luzard. - Paris : Bibliotheca Persica, 1979. - couv. ill. ; 22 cm. 

ISBN 2727400381 

2-843-706/1 

1646.  Fernandes, martine  
Les écrivaines francophopnes en liberté [Texte imprimé] : Farida Belghoul, Maryse 

Condé, Assia Djebar, Calixthe Beyala : écritures de lybridité postcoloniale et 

métaphores cognitives / martine Fernandes; Préf. Michel Laronde. - Paris : 

L'Harmattan, 2007. - 290 p. ; 24*17 cm. - (Critiques littéraires / Maguy Albet, Paule 

Plouvier). 

ISBN 9782296028371 

2-808-68/1, 2-808-68/2 

1647.  Fernandez , Dominique  
L'arbre jusqu'aux racines [Texte imprimé] : psychanalyse et création / Dominique 

Fernandez. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1972. - 353 p. : ill. ; 21 X 13 cm. 

2-801-3/1 

1648.  Fernandez-Vest, M.M jocelyne  
Combat pour les langues du monde [Texte imprimé] : hommage à claude hagège = 

Fighting for the world's languages / M.M jocelyne Fernandez-Vest. - Paris : 

L'Harmattan, 2007. - 523 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782296041479 

440.1-178/1, 440.1-178/2 

1649.  Ferrah, Abdelaziz  
Juba II et Cléopatre Séléné [Texte imprimé] : roman / Abdelaziz Ferrah. - algérie : 

APIC, 2011. - 461p : couv. ill. en coul ; 24cm. 

ISBN 9789961769690 

2-843-675/1, 2-843-675/2 

1650.  Ferrah, Abdelaziz  
Tarek ibn zian nefari [Texte imprimé] : ou es-tu passé tarek? = roman / Abdelaziz 

Ferrah. - algérie : APIC, 2011. - 380 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789961769676 



1-843-676/4, 2-843-676/1 

1651.  Ferrah, Fatma  
Les difficultés d'emploi de la ponctuation dans les productions écrites des éléves de 

premiére année moyenne [Texte imprimé] / Fatma Ferrah; Nabila Kermezli. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 64 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.451 

1652.  ferrah,abdelaziz  
Kahina [Texte imprimé] : reine berbère : roman / abdelaziz ferrah. - Algérie : APIC, 

2011. - 507 p. : couv. ill. ; 24 cm. 

ISBN 9789961769683 

2-843-673/2, 2-843-673/1 

1653.  ferrah,abdelaziz  
zaphira [Texte imprimé] : ou la bataille pour alger,1516 = roman / abdelaziz ferrah. - 

algérie : APIC, 2011. - 568 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789961769669 

2-843-674/1, 2-843-674/4 

1654.  Ferrand, Michéle - Imbert, François - Marry, Catherine  
L'excellence scolaire : une affaire de famille [Texte imprimé] : Le cas des 

normaliennes et normaliens scientifiques / Michéle - Imbert, François - Marry, 

Catherine Ferrand, christian Baudelot. - Paris : L'Harmattan, 1999. - 210 p : ill ; 

22x14 cm. - (Bibliothéque de l'éducation). 

Bibliogr : 189-200 Annexes : 201-206. - ISBN 273848221x 

2-370-119/1 

1655.  Ferrand, Nathalie  
Livre et lecture dans les romans français du 18 ème siècle [Texte imprimé] / Nathalie 

Ferrand; Préf. Michel Delon. - Paris : Presses Universitaires de France, 2002. - 328 p. 

; 24 X 14 cm. 

Bibliogr., index . - ISBN 2130516343 

2-840-67/1 

1656.  Ferréol, Gilles  
Méthodes et techniques de l'expression écrite et orale [Texte imprimé] / Gilles 

Ferréol, Noel Flageul. - Paris : Armand Colin, 1996. - 191 p. ; 21*14 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 177 p.-179 p., index : 180 p.-187 p. - ISBN 2200014627 

2-808-83/1 



1657.  Ferrier, Bertrand  
Les livres pour la jeunesse entre édition et littérature [Texte imprimé] / Bertrand 

Ferrier. - Paris : Presses universitaires de rennes, 2011. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Didact 

édition). 

index : 273 p.-278 p. Biblioghr. : 265 p.-272 p. - ISBN 9782753514577 

2-809-108/1, 2-809-108/2 

1658.  Fersaoui, Dalila  
Létude de la société dans le sommeil du juste de Mouloud Mammeri [Texte imprimé] 

/ Dalila Fersaoui, Meriem Oulaziz; Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 59 F. ; 30 cm. 

+ CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.430 

1659.  Fezzani, Atika  
L'identité et l'acculturation dans ce que le jour doit à la nuit de" Yasmina Khadra " 

[Texte imprimé] / Atika Fezzani; Madina DOUIFI. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

encadré : Mme. Douifi Madina 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.53, MMF.54 

1660.  Fichaux, Fabien  
60 étapes pour réussir en anglais [Texte imprimé] / Michèle Winter; Fabien Fichaux. - 

2e é. - Paris : Ellipses, 2009. - 377 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Optimum / Fabien 

Fichaux). 

Index: 355-377 p. - ISBN 9782729850449 

2-420-35/1, 2-420-35/2 

1661.  Fielding, Henry  
Joseph Andrews [Texte imprimé] / Henry Fielding. - Beirut : Librairie du liban, 1988. 

- 349 p. : couv. ill. ; 19 cm. - (York Classics). 

Glossary p. 325 p.-348. - ISBN 9953105499 

2-820-57/1, 2-820-57/2 

1662.  Fijalkow, Jacques  
La gestion de la classe [Texte imprimé] / Jacques Fijalkow, Thérése Nault. - 2005. - 

Paris : De Boeck ; Liban : Delta, 2002. - 277 p ; 24x16 cm. - (Perspectives en 

éducation et formation / Philippe Jonnaert). 

Bibliogr : 239-263 Index : 265-271. - ISBN 2804137724 

2-370-106/1 



1663.  Filippi, Paul-Michel  
Initiation à la linguistique et aux sciences du langage [Texte imprimé] / Paul-Michel 

Filippi. - Paris : Ellipses, 1995. - 160 P ; 19 x 14 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2729845003 

2-410-47/1 

1664.  FILLALI, Habiba  
La distanciation brechtienne dans "en attendant godot" de Beckett [Texte imprimé] / 

Habiba FILLALI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.192 

1665.  Filliolet, Jacques  
Introduction a la linguistique française [Texte imprimé] : 

syntaxe,communication,poétique :tome 2 / Dominique Maingueneau; Jean-Louis 

Chiss; Jacques Filliolet. - Paris : Hachette Supérieur, 2006. - 159 p. ; 19 cm. 

ISBN 9782011457189 

2-440-92/1, 2-440-92/2 

1666.  Filliolet,jacques  
Linguistique française [Texte imprimé] : communication,syntaxe,poétique:initiation a 

la problématique structurale 2 / Dominique Maingueneau; jean Louis chiss; jacques 

Filliolet. - ed 3. - Paris : Hachette Supérieur, 1994. - 175 p : ill,coul ; 24 cm. - (Langue 

linguistique communication). 

ISBN 9782010186431 

2-440-97/1, 2-440-97/2 

1667.  Fintz, Claude  
Le français dans le supérieur [Texte imprimé] : fiches méthodologiques dinitiation à 

la communication écrite et orale : premier cycle universitaire , I.U.T., B.T.S., 

I.U.F.M. / Claude Fintz, Marielle Rispail. - Paris : Elipses, 1997. - 256 p. ; 26 x 18 

cm. 

Bibliogr. - ISBN 2729897542 

440.1-11/1 

1668.  Fisher, Dominique D.  
Ecrire l'urgence [Texte imprimé] : Assia Djebar et Tahar Djaout / Dominique D. 

Fisher. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 287 p. ; 22*14 cm. - (Etudes transnationales, 

francophones et comparées). 

Bibliogr. : 275 p.-284 p. - ISBN 9782296040526 

2-840-287/1, 2-840-287/2 



1669.  Fitouri Zlitni, Sonia  
La réception du textes maghrébine de langue française [Texte imprimé] / Sonia 

Fitouri Zlitni. - Tunis : Cérès, 2004. - 276 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 9973196191 

2-840-187/2 

1670.  Fitoussi, michéle  
la Prisonniere [Texte imprimé] / malika Oufkir; michéle Fitoussi. - France : livre de 

poche, 1999. - 418 p. : ill. ; 19 cm. 

bibliog. - ISBN 9782253148845 

2-842- 

1671.  Flaubert, Gustave  
Madame Bovary [Texte imprimé] : moeurs de province / Gustave Flaubert; Ed. 

Thierry Laget. - Paris : Gallimard, 2001. - 523 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Folio 

classique ; 3512). 

Bibliogr. - ISBN 9782070413119 

2-843-570/1 

1672.  Flaubert, Gustave  
Trois contes [Texte imprimé] / Gustave Flaubert; Comment. Bertrand Louet; Romain 

Lancrey-Javal. - Paris : Hachette livre, 2003. - 240 p. : ill. ; 18 x 12 cm. - 

(Bibliolycée). 

Bibliogr. - ISBN 2011687004 

2-843-594/2, 2-843-594/1 

1673.  Flaubert, Gustave  
L'éducation sentimentale [Texte imprimé] / Gustave Flaubert; Apparat critique de 

Marchand Philippe. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 416 p. ; 

22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481445 

2-843-684/1 

1674.  Flaubert, Gustave  
La tentation de saint antoine [Texte imprimé] / Gustave Flaubert; philippe Marchand; 

Daniel Fort. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 178 p. : ill. ; 22 

x 15 cm. - (Collection nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 2842481453 

2-843-566/1, 2-843-566/2 

1675.  Flaubert, Gustave  
Salammbô [Texte imprimé] / Gustave Flaubert; philippe Marchand; Rochegrosse. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 289 p. : ill. ; 22 cm. - 



(Collection nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481437 

2-843-563/1, 2-843-563/2 

1676.  Flaubert, Gustave  
Madame Bovary [Texte imprimé] : Moeurs de Province / Gustave Flaubert; Préf. 

Edouard Maynial. - Paris : Garnier Frères, 1961. - 466 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - 

(Classique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-527/1 

1677.  Flaubert, Gustave  
Trois contes [Texte imprimé] / Gustave Flaubert. - Paris : Nouvelle Librairie de 

France, 1999. - 126 p. : ill. ; 22 x 13 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de 

la nouvelle librairie de France). 

2-843-547/1, 2-843-547/2 

1678.  Flaubert, Gustave  
Trois contes [Texte imprimé] / Gustave Flaubert; Hervé Alvado. - Paris : Hachette 

livre, 2007. - 192 p. : ill. ; 18*12 cm. - (Conte 19e siècle ; 60). 

Bibliogr. : 192 p. - ISBN 9782011694911 

2-843-697/1 

1679.  Flaubert,, Gustave  
Salammbô [Texte imprimé] / , Gustave Flaubert; Préf. Edouard Maynial. - Paris : 

Garnier Frères, 1961. - 438 p. : couv.ill. ; 19 x 11 cm. - (Classique Garnier). 

Bibliog 

2-843-526/1 

1680.  Flici, Laadi  
Qui se souvient de Marguerite [Texte imprimé] : cet ouvrage est édité avec le 

concours de la commissariat générale de l'année Algerie en France / Laadi Flici. - 

Alger : ENAG, 2006. - 111 p. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9961623010 

2-843-664/3, 2-843-664/1 

1681.  Flutsh, Laurent - Gross, Bernadette - Déléze, Sylvie  
Jeux de mots [Texte imprimé] : Archéologie du français / Laurent - Gross, Bernadette 

- Déléze, Sylvie Flutsh. - Suisse : Musee romain lausanne-vidy, 2003. - 136 p : 

Couv.ill ; 24x 17 cm. 

ISBN 2884742050 

440.1-18/1, 440.1-18/2 



1682.  La focalisation dans les langues [Texte imprimé] / Ed. André Wlodarczyk 

Hélène Wlodarczyk. - Paris : L' Harmattan, 2006. - 330 p. : ill. ; 22 X 14 cm. - 

(Sémantiques / Marc Arabyan). 

Textes en français et en espagnol. - ISBN 2296017991 

2-410-18/1 

1683.  Foglia, Aurélie  
Histoire littéraire du XIXe siècle [Texte imprimé] / Aurélie Foglia. - Paris : Armand 

Colin, 2014. - 127 p. ; 18 cm. - (Lettres, linguistique ; 128). 

Bibliogr., 2 p. - ISBN 9782200291259 

2-840-382/1, 2-840-382/2 

1684.  Fohlen, Claude  
L'Amérique anglo-saxonne de 1815 à nos jours [Texte imprimé] / Claude Fohlen. - 2 

ed. - Paris : P.U.F, 1969. - 386 P. : couv . ill . en .coul. ; 18 cm. - (collection nouvelle 

clio : l'histoire et ses problèmes ; 43). 

2-902-24/1 

1685.  Fondane, Benjamin  
Images et livres de france [Texte imprimé] / Benjamin Fondane. - Paris : 

Méditerranée, 2002. - 208 p. ; 21 X 13 cm. 

ISBN 2842721276 

2-840-69/1 

1686.  La Fontaine  
Fables choisies de la fontaine [Texte imprimé] : tome 1 / La Fontaine, Félix Guirand, 

Léon Lejealle. - Paris : Librairie Larousse, 1965. - 162 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - 

(Nouveaux classiques larousse). 

Photos. 

2-843-415.1/1 

1687.  La Fontaine [Texte imprimé] : fables / Ed. Jean-Pierre Collinet. - Paris : 

Gallimard, 1991. - 583 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 18 X 11 cm. - (Folio classique ; 

2246). 

Bibliogr. - ISBN 978207038346 

2-841-35/1 

1688.  Fontaine, David  
La poétique [Texte imprimé] : introduction à la théorie générale des formes littéraires 

/ David Fontaine. - Paris : Nathan, 2002. - 127 p. ; 18 cm. - (Synthèse / Lettres). 

Bibliogr. : 121 p.-125 p., index : 126 p.-128 p. - ISBN 2091906557 

2-841-62/1, 2-841-62/2 



1689.  Fontaine, Jean  
Contes et nouvelles [Texte imprimé] : tome 1 / Jean Fontaine; Comment. Jacqueline 

Zeugschmitt. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 240 p. : ill. ; 

22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 284248083X 

2-843-556.1/1, 2-843-556.1/2 

1690.  Fontaine, Jean  
Fables [Texte imprimé] : tome 2 / Jean Fontaine; Erwana Brin. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 315 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

bibliogr. - ISBN 2842480821 

2-843-474/1, 2-843-474/2 

1691.  Fontaine, Jean  
Fables [Texte imprimé] / Jean Fontaine; Comment. Jean-Pière Collinet. - Paris : 

Gallimard, 1991. - 583 p. : couv. ill. ; 19 cm. - (Folio classique ; 2246). 

2-841-94/1 

1692.  La Fontaine, Jean de  
Contes [Texte imprimé] / Jean de La Fontaine. - Paris : Beaudelaire, 1996. - 420 p. ; 

19 x 11 cm. 

2-843-456/1 

1693.  La Fontaine, Jean de  
Contes et nouvelles en vers [Texte imprimé] / Jean de La Fontaine; Préf. Georges 

Couton. - Paris : Ed .Garnier Frères, 1961. - 448 p. : couv.ill. ; 19 x 11 cm. - 

(collection classique garnier). 

Bibliog Index PP . 437-439 

2-843-644/1 

1694.  La Fontaine, Jean de  
Fable choisies [Texte imprimé] : mises en vers / Jean de La Fontaine; Préf. Georges 

Couton. - Paris : Garnier Frères, 1962. - 582 p. : .couv.ill ; 19 x 11 cm. - (Classiques 

Garnier*). 

Bibliog . Annexe PP 561-570 

2-841-8/1 

1695.  Fontaine, M  
Vade- Mecum du vétérinaire [Texte imprimé] : Volume 1. Formulaire vétérinaire de 

pharmacologie, de thérapeutique et d'hygiéne / M Fontaine. - xv. - Alger : Office des 

publications universitaires, 1993. - 560 p. : Couv en coul. 
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1696.  Fontanier, Pierre  
Les figures du discours [Texte imprimé] / Pierre Fontanier; Trad. Gerard Genette. - 

Paris : Flammarion, 1977. - 509 p. : ill. ; 18 x 11 cm. 

ISBN 2080810154 

2-410-42/1 

1697.  Fontanille, Jacques  
Sémiotique et littérature [Texte imprimé] : essais de méthode / Jacques Fontanille. - 

Paris : Presses Universitaires de France, 1999. - 261 p. ; 22*15 cm. - (Formes 

sémiotiques). 

Bibliogr. : 259 p.-260 p. - ISBN 2130497357 

2-801-34/1, 2-801-34/2 

1698.  Forest, Robert  
Critique de la raison linguistique [Texte imprimé] / Robert Forest. - Paris : L' 

Harmattan, 2003. - 329 p. ; 21 x 13 cm. - (Ouverture philosophique / Gérard Da Silva, 

Bruno Péquignot). 

Bibliogr: 291-317 Index : 319-326. - ISBN 2747539164 

2-410-83/1, 2-410-83/2 

1699.  Forestier, Georges  
Introduction à l'analyse des textes classiques [Texte imprimé] : éléments de rhétorique 

et de poétique du 20e siècle / Georges Forestier. - Paris : Armand Colin, 2005. - 128 

p. ; 18 x11 cm. - (Synthèse / Lettres ; 128). 

Bibliogr. Site d'internet. - ISBN 2200341911 

2-840-168/1, 2-840-168/2 

1700.  Forestier, Georges  
La tragédie française [Texte imprimé] : passions tragiques et règles classiques / 

Georges Forestier. - Paris : Armand Colin, 2010. - 309 p. : couv. ill. ; 24*17 cm. - 

(Lettres). 

Bibliogr. : 293 p.-301 p., index : 303 p.-306 p. - ISBN 9782200355791 

2-842-69/13, 2-842-69/6 

1701.  Forestier, Georges  
Introduction à l'analyse des textes classiquues [Texte imprimé] : éléments de 

rhétorique et de poétique du XVIIe siècle / Georges Forestier. - Paris : Armand Colin, 

2012. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 120 p.-127 p. - ISBN 9782200277437 

2-808-120/1, 2-808-120/2 



1702.  Forestier, Georges  
Essai de génétique théatrale [Texte imprimé] : Corneille à l'oeuvre / Georges 

Forestier. - Genève : Droz, 2004. - 391 p. : couv. ill. ; 19 cm. - (Titre courant). 

Bibliogr. p. 359-378. - ISBN 2600005293 

2-842-98/1 

1703.  Forges, Germaine  
Didactique des langues , traductologie et communication [Texte imprimé] / Germaine 

Forges, Alain Braun. - Paris : Le Beouk Université, 1998. - 247 p. ; 24 x16 cm. 

Bibliogr : 239. - ISBN 280412813x 

440.1-117/1, 440.1-117/2 

1704.  Former des enseignants professionnels [Texte imprimé] : Quelles 
stratégies ? Quelles compétences ?. - 3e édition. - Bruxelles : De Boeck Université, 

2001. - 268 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Perspectives en éducation et formation / Philippe 

Jonnaert). 

ISBN 2804137406 

2-370-93/1, 2-370-93/4 

1705.  Le fort,Pierre  
Penser la culture autrement [Texte imprimé] : L'exemple du français / Pierre Le fort. - 

Paris : Belin, 2014. - 431 p : couv. ill. en coul ; 24 cm. - (Belin sup. Langues). 

a couv. porte en plus : "français langue étrangère". - Bibliogr., 4 p. - ISBN 

9782701164359 

440.1-232/1 

1706.  Foucault, Alain - Raoult, Jean - François  
Dictionnaire de Géologie [Texte imprimé] / Alain - Raoult, Jean - François Foucault. - 

6 éd. - Paris : DUNOD, 205. - 382 p. : Couv en coul.Photos. ; 24x13 cm. - 

(UniverSciences). 

ISBN 2100490710 

443-28/1 

1707.  Foucrier, Chantal  
Les réécritures littéraires des discours scientifiques [Texte imprimé] : Ouvrage 

publuier avec le concours de l' université de Rouen et du centre d' études et de 

recherches Editer-interpreter / Chantal Foucrier; Ed. Michel Houdiard. - Paris : M. 

Houdiard, 2006. - 378 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 15 cm. - (Colloque). 

ISBN 291267347X 

2-809-25/1 

1708.  Fougerouse,Marie-christine  
L'évaluation des productions complexes en français langue étrangére/seconde dans 

l'énseignement supérieur [Texte imprimé] / Marie-christine Fougerouse. - Paris : 



L'Harmattan, 2010. - 171 p. : ill. couv.en coul. ; 24 cm. 

Index. - ISBN 9782296126695 

2-370- 

1709.  Fouli, Janet  
Romantic poetry [Texte imprimé] : an anthology / Janet Fouli. - Tunisie : Centre de 

publication universitaire, 2001. - 193 p. ; 24 cm. - (Lettres et civilisation). 

ISBN 9973370104 

2-820-49/1, 2-820-49/2 

1710.  Foulin, Jean-Noel  
Psychologie de l'éducation [Texte imprimé] / Jean-Noel Foulin, Serge Mouchon. - 

Paris : Nathan, 1999. - 128 p. : couv.ill. ; 19 x 14 cm. - (128 ; 234). 

Bibliogr : 125-126 Index : 123-124. - ISBN 2091908622 

2-370-44/5, 2-370-44/1 

1711.  Foulon, Charles-Louis  
André Malraux et le rayonnement culturel de la France [Texte imprimé] / Charles-

Louis Foulon. - Paris : Editions complexe, 2004. - 443 p. : couv. ill. en noir et bl. ; 24 

X 16 cm. 

ISBN 2804800059 

2-840-76/1, 2-840-76/2 

1712.  Foulquié, Paul  
Dictionnaire de la langue pédagogique [Texte imprimé] / Paul Foulquié. - 1 éd. - Paris 

: Presses Universitaires de France, 1971. - 501 p : Couv. ; 19x13 cm. - (Quadrige / 

Anne-Laure Angoulvent). 

Bibliogr : 485 p.-492 p. - ISBN 2130437893 

443-38/1, 443-38/2 

1713.  Fourastié, Jean  
Histoire de demain [Texte imprimé] / Jean Fourastié, Claude Vimont. - Paris : P.U. F, 

1968. - 128 P. : couv. ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 711). 

2-902-40/1 

1714.  Fourcaut, Laurent  
Le commentaire composé [Texte imprimé] / Laurent Fourcaut. - 2e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2007. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 126 p.-127 p. - ISBN 9782200346607 

2-808-62/1, 2-808-62/2 

1715.  Fourcaut, Laurent  
Le commentaire composé [Texte imprimé] / Laurent Fourcaut. - Paris : Armand 



Colin, 2005. - 128 p. ; 19*13 cm. - (Lettres ; 128). 

Inde : 126 p., bibliogr. : 127 p. - ISBN 220034080X 

2-808-74/1 

1716.  Fourez,gérard  
Eduquez [Texte imprimé] : Enseignement,élèves,écoles,éthiques,sociétés / gérard 

Fourez. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 232p. ; 24 cm. 

ISBN 2804150461 

2-370-178/1, 2-370-178/2 

1717.  Fournier , Jean-Mochel  
Manuel d'anglais oral [Texte imprimé] / Jean-Mochel Fournier. - Paris : Editions 

Ophrys, 2010. - 252 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782708012424 

2-420-44/1, 2-420-44/2 

1718.  Fournier, Henri-Alban  
Le Grand Meaulnes [Texte imprimé] / Henri-Alban Fournier. - Paris : Emile-Paul 

Frères, 1913. - 254 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1000). 

ISBN 3011100014 

2-843-300/1 

1719.  Fournier, Jean-Louis  
Grammaire française et impertinente [Texte imprimé] / Jean-Louis Fournier; Marie 

Fournier; Michèle Defait. - paris : Payot, 1992. - 129 p. ; 18 x 11 cm. - (Education). 

ISBN 2253081876 

2-445-22/1 

1720.  Fournier, Jean-Marie  
Histoire des théories du temps dans les grammaires françaises [Texte imprimé] / Jean-

Marie Fournier. - lyon : ENS, 2013. - 330p ; 23*17Cm. - (Langage). 

ISBN 978847883114 

2-445-117/1 

1721.  Fraenkel, Béatrice  
Langage et travail [Texte imprimé] : Communication, cognition, action / Anni 

Borzeix; Béatrice Fraenkel. - Paris : CNRS Editions, 2005. - 384 p : couv. ill ; 24 cm. 

- (CNRS Communication). 

Bibliogr : 355-379. - ISBN 2271063159 

440.1-49/1, 440.1-49/2 

1722.  Fragments d'istoire et brins croyance [Texte imprimé]. - Alger : Les 

éditions Apic, 2011. - 141 p. : Couv. en coul. ; 22 cm. - (تلمسان : Tlemcen capitale de 



la culture islamique). 

ISBN 9789961769751 

2-843-681/1, 2-843-681/2 

1723.  Fragments d'un discours théorique [Texte imprimé] : nouveaux éléments de 

lexique littéraire / Dir. Emmanuel Bouju. - Nantes : Cécile Defaut, 2015. - 427 p. ; 23 

cm. 

ISBN 9782350183718 

2-840-378/1, 2-840-378/2 

1724.  Fragonard, Marie-Madeleine  
Histoire de la poésie du 16e au 18e siècle [Texte imprimé] / Marie-Madeleine 

Fragonard, Claudine Nédelec. - Paris : Presses Universitaires de France, 2010. - 320 

p. ; 22*15 cm. - (Licence lettres). 

Bibliogr. : 293 p.-295 p. index : 297 p.-318 p. - ISBN 9782130569091 

2-841-67/5, 2-841-67/1 

1725.  France, Anatole  
La Rôtisserie de la reine pédauque [Texte imprimé] / Anatole France. - Paris : 

Librairie Calmann-Levy, 1921. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche 

; 481). 

ISBN 3011048107 

2-843-212/1, 2-843-212/2 

1726.  France, Anatole  
Les Dieux ont soif [Texte imprimé] / Anatole France. - Paris : Librairie Calmann-

Levy, [s.d]. - 250 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 833). 

ISBN 3011083308 

2-843-248/1 

1727.  François Chénier, Jean  
Anthologie de la littérature de moyen age a 1850 [Texte imprimé] / Jean François 

Chénier. - Québec (Canada) : Edition du renouveau pédagogique inc, 2007. - 165 p. ; 

23 cm. 

bibliogr. : 159p.-160p. - ISBN 9782761319232 

2-840-266/1, 2-840-266/2 

1728.  François, Jacques  
Composition syntaxique et figement lexical [Texte imprimé] / Dir. Jacques François, 

Dir. Salah Mejri. - Paris : Presses Universitaires de Caen, 2006. - 289 p. : couv.ill. ; 24 

X 15 cm. - (Bibliothèque de syntaxe et sémantique). 

Bibliogr. - ISBN 9782841332683 

2-415-3/1, 2-415-3/2 



1729.  Françoise Claquin , Marie-Anne Mochet  
Cahiers du français contemporain [Texte imprimé] : la locition en discours / Marie-

Anne Mochet Françoise Claquin. - paris : distribution didier-érudition, 1995. - 269 p. ; 

24 cm. - (Ecole normale superieure de fontenay / Saint-Cloud). 

ISBN 2905769300 

440.1-186.2/1, 440.1-186.2/2 

1730.  Françoise, Grellet  
Initiation au théme anglais [Texte imprimé] / Grellet Françoise. - 4éd. - paris : 

Hachette, 2013. - 221p ; 28*19Cm. 

ISBN 9782012990005 

2-418-70/1, 2-418-70/2 

1731.  Françoise-Denève, Corinne  
50 règles essentielles grammaire française [Texte imprimé] / Corinne Françoise-

Denève. - Paris : Groupe studyrama-vocatis, 2012. - 127 p. : Couv. en coul. ; 20 cm. - 

(Les incontournables). 

ISBN 9782759015528 

2-445-100/1, 2-445-100/2 

1732.  Frankaen , Charles  
Et Mon tout est un mot [Texte imprimé] : jeux lexicaux a partir de racines grecques et 

latines / Charles Frankaen. - Paris : De Boeck, 2009. - 240 p. ; 23*15 cm. - (Entre 

guillemets). 

Bibliogr. p. 235-236. Index. - ISBN 9782801114025 

2-440-105/1, 2-440-105/2 

1733.  Fredet, Florentina  
Linguistique contrastive, linguistique appliquée, sociolinguistique [Texte imprimé] / 

Florentina Fredet. - Bern : Peter lang, 2006. - 288 p ; 21x15cm. - (ECvol.6 Etudes 

contrastives). 

Bibligr: 286. - ISBN 3039104985 

2-410-160/2, 2-410-160/1 

1734.  Frey, Claude  
Le corpus lexicographique [Texte imprimé] : méthodes de constitution et de gestion : 

Actes des troisiémes journées scientifiques du réseau .... / Claude Frey, Danièle Latin. 

- Bruxelles : De Boeck ; Louvain-la-Neuve (Belgique),Montréal (Canada) : Duculot, 

1997. - 424 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques / Dominique Willems, Marc 

Wilmet). 

ISBN 2801111724 

440.1-29/1, 440.1-29/2 



1735.  Friedrich, Hugo  
Structure de la poésie moderne [Texte imprimé] / Hugo Friedrich. - Paris : Librairie 

Générale Française, 1999. - 316 p. ; 18*11 cm. - (Le Livre de poche ; 555). 

ISBN 9782253905554 

2-808-92/1, 2-808-92/2 

1736.  Fripiat, Bernard  
On vous casse les pieds avec l'orthographe ripostez [Texte imprimé] / Bernard Fripiat. 

- Paris : Les éditions demos, 2010. - 172 p. : Couvr. en coul. ; 19 cm. - (Les 

pratiques). 

ISBN 9782915647631 

2-445-77/5, 2-445-77/1 

1737.  Froger, Nadine  
Questions de style [Texte imprimé] : 30 jeux littéraires sur les figures de style / 

Nadine Froger. - Paris : Ellipses, 2009. - 128 p. ; 21*15 cm. - (Jeux). 

ISBN 9782729842536 

2-808-104/1, 2-808-104/2 

1738.  Fromilhague, Cathérine  
Les figures des style [Texte imprimé] / Cathérine Fromilhague; Dir. Claude 

Thomasset. - Paris : Armand Colin, 2007. - 128 p. ; 18 x 13 cm. - (Universitaire de 

poche ; 128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782200352363 

2-808-55/4, 2-808-55/3 

1739.  Fromilhague, Cathérine  
Analyses stylistiques [Texte imprimé] : formes et genres / Cathérine Fromilhague, 

Anne Sancier-Château. - Paris : Armand Colin, 2005. - 236 p. ; 22 x 13 cm. - (Lettres 

sup.). 

Index. - ISBN 2200340990 

2-808-85/4, 2-808-85/5 

1740.  Fromilhague, Cathérine  
Analyses stylistiques [Texte imprimé] : formes et genres / Cathérine Fromilhague, 

Anne Sancier-Château. - Paris : Armand Colin, 2005. - 234 p. : Ill. en coul. ; 22 x 13 

cm. - (Lettres sup.). 

Index. - ISBN 2091911348 

2-410-19/1, 2-410-19/2 

1741.  Fromilhague, Cathérine  
Introduction à l'analyse stylistique [Texte imprimé] / Cathérine Fromilhague; Dir. 

Claude Thomasset. - 2e éd. - Paris : Nathan, 2002. - 272 p. ; 22 X 13 cm. - (Lettres 



sup.). 

Index. - ISBN 2091912778 

2-410-28/2, 2-410-28/3 

1742.  Fromilhague, Cathérine  
Introduction à l'analyse stylistique [Texte imprimé] / Cathérine Fromilhague, Anne 

Sancier-Chateau. - Paris : Armand Colin, 2004. - 272 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Index : 266 p-270 p. - ISBN 2200341180 

2-808-110/2, 2-808-110/3 

1743.  Frontier, Alain  
La grammaire du français [Texte imprimé] / Alain Frontier. - Paris : Belin, 1997. - 

751 p. ; 22 x 15 cm. - (Sujets / Gérard Da Silva). 

Bibliogr. Index. - ISBN 270111649X 

2-445-30/1 

1744.  Frren, Mary jane - Lee, Eric - Massant, Paul - Whitburn, Michael  
Stairway to Englich [Texte imprimé] : 4 Work book / Mary jane - Lee, Eric - Massant, 

Paul - Whitburn, Michael Frren. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 213 p : Couv.ill ; 

30x21 cm. 

ISBN 904550569x 

2-420-32/1, 2-420-32/2 

1745.  Frrington, Benjamin  
La Science dans l'antiquité [Texte imprimé] : Grèce - Rome / Benjamin Frrington. - 

Paris : Payot, 1967. - 230 P. : couv. ill. ; 18 cm. - (Petite bibliothèque ; 94). 

2-902-45/1 

1746.  Fuchs, Catherine  
La linguistique cognitive [Texte imprimé] / Catherine Fuchs. - Paris : Ophrys : [s.l] : 

Maison des sciences de l'homme, 2004. - 262 p. ; 21 x 14 cm. - (Cogniprisme). 

Bibliogr. Glossaire. Index. - ISBN 2708010352 

2-410-139/1, 2-410-139/2 

1747.  Le fur, dominique  
Le robert : dictionnaire des combinaisons de mots [Texte imprimé] : les synonymes 

en contexte / dominique Le fur, yaël freund, edouard trouillez. - paris : Dictionnaire le 

Robert, 2007. - 1016 p. ; 24*15.5 cm. 

ISBN 9782849020555 

443-63/1, 443-63/2 

1748.  Furukawa naoyo  
Pour une sémantique des constructions grammaticales [Texte imprimé] : Théme et 



thématicité / Furukawa naoyo. - Paris : De Boeck : [s.l] : Larcier, 2005. - 200 p ; 

24x16 cm. - (Champs linguistiques). 

Index : 189-191. - ISBN 2801113603 

2-410-142/1, 2-410-142/2 

1749.  Furukawa, Nayo  
Grammaire de la prédication seconde [Texte imprimé] : formes, sens et contraintes / 

Nayo Furukawa. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1996. - 167 p. ; 24 x 16 

cm. - (Champs linguistiques). 

Index : 159-162. - ISBN 2801111295 

2-410-143/1, 2-410-143/2 

1750.  G.Mattar, Antoine  
La traduction pratique [Texte imprimé] = الترجمة العلمية / Antoine G.Mattar. - 2 ed. - 

Beyrouth : Dar el-Machreq, 2007. - 278 p. : Couvr. ill. en coul ; 24 cm. 

2-418-41/1, 2-418-41/2 

1751.  Gaatone, David  
Le passif en français [Texte imprimé] / David Gaatone. - Louvain-la-Neuve 

(Belgique) : Duculot, 1998. - 299 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2801111996 

2-445-29/1 

1752.  GACEM, Mouna  
An investigation of redundancy in academic writing [Texte imprimé] : Case study 

first year english students of Yahia Fares Medea University / Mouna GACEM, Hana 

GACEM, Yassmine HADJADJ; ...[et all.]. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.16, MME.17 

1753.  Gacemi, kamel  
L'enseignement du français des affaires par le biais des nouvelles technologies de 

l'information et de la communication(NTIC) [Texte imprimé] / kamel Gacemi, 

Miloud Rakrak; Sahraoui LAFRID. - [s.l] : [s.n], 2010. - 33 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.281 

1754.  GADA, Moulkheir  
Une étude des interactions verbales en classe de langue. [Texte imprimé] / Moulkheir 

GADA; Claude. CORTIER. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: CORTIER Claude. 



Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.29, TF.30 

1755.  Gadet, Françoise  
La variation sociale en français [Texte imprimé] / Françoise Gadet. - Paris : Ophrys, 

2007. - 186 p. : ill. ; 21 cm. - (L'essentiel français / Catherine Fuchs). 

Index: 183-186p. - ISBN 9782708011540 

2-440-78/2, 2-440-78/4 

1756.  Gafaiti, Hafid  
Feminisme et idéologie [Texte imprimé] : Etude de la chrysalide de A . Lemsine / 

Hafid Gafaiti. - Alger : O.P.U, 1948. - 37 P. : couv.ill. ; 27 cm. 

2-965-498/1, 2-965-498/10 

1757.  Gaidoury,Anne  
L'orthographe aux concours [Texte imprimé] / Anne Gaidoury. - Paris : Studyrama, 

2011. - 569 p. : ill. ; 24 cm. - (Principes). 

Annex. - ISBN 9782759012381 

2-445-103/1 

1758.  Gaignard , anne-marie  
Coaching orthographique [Texte imprimé] : 9 defis pour écrire sans faute / anne-marie 

Gaignard. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 80 p. 

ISBN 9782801116371 

2-415-70/1, 2-415-70/2 

1759.  Gaillard, Jacques  
Approche de la littérature latine [Texte imprimé] : des origines à apulée / Jacques 

Gaillard. - Paris : Armand Colin, 1992. - 128 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de 

poche). 

Bibliogr : 121 p.-126 p. index : 127 p.-128 p. - ISBN 9782200353377 

2-840-394/1, 2-840-394/2 

1760.  Galand, Lionel  
Lettres au marabout [Texte imprimé] : messages touaregs au père de Foucauld / Ed. 

Lionel Galand. - Paris : Editions belin, 1999. - 256 p. : couv. ill. ; 21 cm. 

ISBN 2701121027 

440.1-93/1, 440.1-93/2 

1761.  Galichet, Georges  
Le Français moderne [Texte imprimé] : structures et fonctionnement / Georges 

Galichet. - 6e éd. - Paris : Presses Universitaires de France, 1975. - 128 p. ; 18 x 11 



cm. - (Que sais - je ? ; 392). 

Bibliogr. 

2-440-21/1 

1762.  Galichet, Georges  
Physiologie de la langue française [Texte imprimé] / Georges Galichet. - 5e éd. - Paris 

: Presses Universitaires de France, 1967. - 136 p. ; 18 x 11 cm. - (que sais - je ; 392). 

bibliog: p 136. 

2-417-1/1, 2-417-1/2 

1763.  Galisson, Robert  
Lignes de force du renouveau actuel en didactique des langues etrangeres [Texte 

imprimé] : remembrement de la pensée méthodologique / Elisabeth Bautier; Daniel 

Coste; Robert Galisson. - Paris : CLE international, 1980. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - 

(Didactique des langues étrangères). 

ISBN 2190332559 

440.1-55/1 

1764.  Galisson, Robert  
Inventaire thématique et syntagmatique du français fondamental [Texte imprimé] / 

Robert Galisson. - (s.l.é) : Hachette, 1971. - 82 cm : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Le 

français dans le monde B.E.L.C). 

Index: 70-82 p. - ISBN 2010021355 

2-440-80/1 

1765.  Galisson, Robert  
L'apprentissage systématique du vocabulaire [Texte imprimé] : tome 2 (exercices) / 

Robert Galisson. - (s.l.é) : Hachette, 1970. - 141 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Le 

français dans le monde). 

2-445-101/1 

1766.  Le Gall, Danielle  
Les romans de Zola et de Maupassant [Texte imprimé] : textes commentés / Danielle 

Le Gall. - Paris : Presses Universitaires de France, 1999. - 122 p. ; 17*12 cm. - (Major 

bac / Pascal Gauchon). 

ISBN 2130502326 

2-808-88/1 

1767.  Gallo, Max  
Mois, j'écris pour agir [Texte imprimé] : vie de Voltaire / Max Gallo. - Paris : Fayard, 

2008. - 512 p. : couv. ill. et en coul. ; 23*15 cm. 

ISBN 9782213630328 

2-840-310/1, 2-840-310/2 



1768.  Gandrillon, Daniel  
Vocabulaire thématique anglais-français [Texte imprimé] : le monde d'aujourd'hui, 

société, environnement, économie, politique, technologie, santé / Daniel Gandrillon. - 

Paris : Ellipses, 2006. - 208 p. ; 24 x 17 cm. 

ISBN 2729827005 

2-420-10/1, 2-420-10/2 

1769.  GANIF BENSOTRA, Yamena  
Les indices de la cohérence textuelle dans les productions des apprenants diagnostic et 

remédiation [Texte imprimé] : Cas des étudiants de première année LMD spécialité 

langue française. / Yamena GANIF BENSOTRA; Yannick. LEFRANC. - [s.l] : [s.n], 

2008. - 30 Cm. 

Encadré: LEFRANC Yannick. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.25, TF.26 

1770.  Ganif, Yamena  
Etude comparatiste entre Libérté de P,Eluard et <>de A,Q. Echebbi ayant pour théme 

la dénonciation du colonialisme [Texte imprimé] / Yamena Ganif, Halima Sahari; 

Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2005. - 34 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.30, MF.31 

1771.  Gannier, Odile  
La Littérature de voyage [Texte imprimé] / Odile Gannier. - Paris : Ellipses, 2001. - 

128 p. : couv. ill . en coul. ; 24 cm. - (Thèmes et études / Bernard Valette). 

Bibliogr. :124p.-125p. - ISBN 2729801057 

2-840-239/1 

1772.  Gapany, joel  
Formes et fonctions des relatives en fraçais [Texte imprimé] : Etude syntaxique et 

sémantique / joel Gapany. - Berne : Peter lang, 2004. - 211p ; 21x15cm. - (Sciences 

pour la communication). 

Bibiogr : 195-203 Index : 205-211. - ISBN 303910098x 

2-445-48/1, 2-445-48/2 

1773.  Garagnon, anne-marie  
La phrase complexe [Texte imprimé] : De l'analyse logique à l'analyse structurale / 

anne-marie Garagnon, frédéric calas. - paris : Hachette, 2002. - 159 p. ; 19*14cm. - 

(Ancrages / Anne-Marie Garagnon, Romain Lancrey-Javal). 

ISBN 2011454336 

2-415-53/1, 2-415-53/2 



1774.  Garaudy Roger  
Biographie du 20 siècle [Texte imprimé] : le testament philosophique de roger 

garaudy / Garaudy Roger. - [s.l] : El Borhane, 1992. - 415 p. : couv. ill. en coul. ; 24 

X14 cm. 

Idex . - ISBN 2736300041 

2-965-190/1, 2-965-190/2 

1775.  Gard, Roger Martin du  
Les Thibault [Texte imprimé] : l'été 1914 ( suite en fin ) : épilogue : tome 7 / Roger 

Martin du Gard. - Paris : Gallimard, 1955. - 448 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre 

de poche ; 476/477). 

ISBN 3021047608 

2-843-138.7/1 

1776.  Gard, Roger Martin du  
Les Thibault [Texte imprimé] : la Consultation : la sorellina : la mort du père : tome 2 

/ Roger Martin du Gard. - Paris : Gallimard, 1955. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - 

(Le Livre de poche ; 433/434). 

ISBN 3021043311 

2-843-140.2/1 

1777.  Gardes tamine , Joelle - Hubert , Marie - Claude  
Dictionnaire de critique littéraire [Texte imprimé] / Joelle - Hubert , Marie - Claude 

Gardes tamine. - Paris : Armand Colin, 2004. - 240 p : Couv. ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 236 p.-237 p. Index : 233 p.-235 p. - ISBN 220026433x 

443-43/1, 443-43/2 

1778.  Gardes tamine, Joelle  
La grammaire [Texte imprimé] : phonologie, morphologie, lexicologie: Tome 1 / 

Joelle Gardes tamine. - 4 éme éd. - Paris : Armand Colin, 2012. - 188 p. : Couvr. en 

coul. ; 21 cm. - (Cursus Lettres). 

Index: 185-188p. - ISBN 9782200347048 

2-445-83/3, 2-445-83/4 

1779.  Gardes tamine, Joelle  
Dictionnaire de critique littéraire [Texte imprimé] / Joelle Gardes tamine, Marie-

Claude Hubert. - 4e éd. - Paris : Armand Colin, 2011. - 239 p. : Couv. ill. en en coul ; 

24*16 cm. - (Dictionnaire). 

Index : 227 p.- 232 p. bibliogr. : 233 p. - ISBN 9782200270216 

2-840-306/6, 2-840-306/7 

1780.  Gardes tamine, Joelle  
La rhétorique [Texte imprimé] / Joelle Gardes tamine. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 



2011. - 232 p. ; 21*15 cm. - (Cursus Lettres). 

Index : 215 p.-221 p. bibliogr. : 223 p.-224 p. - ISBN 9782200269999 

2-808-125/1, 2-808-125/2 

1781.  Gardes-Tamine, Joelle  
La stylistique [Texte imprimé] / Joelle Gardes-Tamine. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2004. - 207 p. ; 21 x 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr : 204-205. - ISBN 2200267355 

2-410-105/2, 2-410-105/1 

1782.  Gardes-Tamine, Joelle  
La grammaire [Texte imprimé] : Syntaxe : tome 2 / Joelle Gardes-Tamine. - 3e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2004. - 192 p. ; 21 x15 cm. - (Cursus). 

Glossaire. Bibliogr. Index. - ISBN 2200267347 

2-440-36/5, 2-440-36/3 

1783.  Gardes-Tamine, Joelle  
La Construction du texte [Texte imprimé] : de la grammaire au style / Joelle Gardes-

Tamine, Marie-Antoinette Pellizza. - Paris : Armand Colin, 1998. - 184 p. ; 21 x 14 

cm. - (Cursur). 

Glossaire. Bibliog. Index. - ISBN 2200018843 

2-415-16/1, 2-415-16/3 

1784.  Gardes-Tamine, Joelle  
Dictionnaire de critique littéraire [Texte imprimé] / Joelle Gardes-Tamine. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2002. - 239 p. ; 21 X 15 cm. - (Crsur). 

Bibliog. Index. - ISBN 2200263198 

443-5/1, 443-5/2 

1785.  Gardes-Tamine, Joelle  
La Stylistique [Texte imprimé] / Joelle Gardes-Tamine. - Paris : Armand Colin, 2001. 

- 207 p. : ill. ; 21 x 13 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200219040 

2-410-31/1, 2-410-31/2 

1786.  Gardes-Tamine, Joelle  
La stylistique [Texte imprimé] / Joelle Gardes-Tamine. - 3 éme éd. - Paris : Armand 

Colin, 2010. - 240 p. ; 21 cm. 

Bibliogr. Index 237-240 p. - ISBN 9782200249304 

2-410-208/6, 2-410-208/7 

1787.  Gardies, René  
Comprendre le cinéma et les images [Texte imprimé] / René Gardies; Préf. Michel 



Marie. - Paris : Armand Colin, 2007. - 308 p. : ill. ; 24x16 cm. 
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[s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 
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Bibliogr. - ISBN 9782804130589 

2-418-57/3, 2-418-57/4 

2022.  Guidère, Mathieu  
La linguistique prédictive [Texte imprimé] : de la cognition à l'action / Mathieu 

Guidère. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 215 p : ill. ; 22 cm. - (E'tudes arabes). 
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cm. - (Sémantiques / Marc Arabyan). 
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Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.530 

2092.  Hammadou, Ghania  
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Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.319 

2135.  Hechaimé, Camille  
La Traduction par les textes [Texte imprimé] = الترجمة بالنصوص / Camille Hechaimé. - 

Beyrouth : Dar el - Machreq ; Librairie Orientale : [s.n], 2007. - 190 P. ; 25x18 cm. 

Index : p- p 183 - 185. - ISBN 2721470698 

2-418-44/3, 2-418-44/1 

2136.  HEDDAR, Soumia  
Etude du roman courtois à travers " Le chevalier de la charrette " De Cherétien de 

troyes [Texte imprimé] / Soumia HEDDAR, Imene BOUKENA; Fatiha 

BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.182 

2137.  Heddesheimer, C.  
Apprentissage linguistique et communication [Texte imprimé] : méthodologie pour un 

enseignement fontionnel aux immigrés / T.C. Jupp; S. Holin; C. Heddesheimer. - 

Paris : CLE internationational, 1978. - 176 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Didactique 

des langues étrangères). 

Bibliogr. - ISBN 2190332516 

440.1-198/1 



2138.  HEDJRI, Meriem  
La dimension réaliste dans le roman Chanson Douce de Leila SLIMANI [Texte 

imprimé] / Meriem HEDJRI, Nadia KADID; Sofyane BOUZAIR. - [s.l] : [s.n], 2019. 

- 30 Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.331 

2139.  Heinrich Mann : l' écrivain dans son temps [Texte imprimé] : essais sur la 

littérature française ( 1780 - 1930 ) : Lades, Stendhal, Victor Hugo, Sand, Zola, 

Anatole france, ... / Trad. Chantal Simonin. - Paris : Presses Universitaires du 

Septentrion, 2002. - 212 p. : couv.ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

2-840-78/1 

2140.  Hélot, Christine  
Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l'école [Texte imprimé] / Christine 

Hélot. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 288 p ; 22x14cm. - (Espaces discursifs / Thierry 

Bulot). 

ISBN 9782296036666 

440.1-71/1, 440.1-71/2 

2141.  Hemingway, Ernest  
Paris est une fête [Texte imprimé] : le vieil homme et la mer / Ernest Hemingway; 

Noel Pasquier. - Paris : Librairie Gallimard, 1974. - 280 p. ; 24 x 18 cm. - (Prestige de 

la littérature). 

Images. - ISBN 8439913982 

2-843-318/1 

2142.  Hemingway, Ernest  
Dix indiens [Texte imprimé] : cinquante mille dollars / Ernest Hemingway; Trad. 

Marcel Duhamel; Yves Lévèque. - Paris : Librairie Gallimard, 1948. - 312 p. ; 24 x 18 

cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439913944 

2-843-335/1 

2143.  Hemingway, Ernest  
Pour qui sonne le glas [Texte imprimé] : tome 2 / Ernest Hemingway; Trad. Denise 

Van Moppès; Jean-Pierre Chabrol. - Paris : Librairie Gallimard, 1961. - 320 p. ; 24 

x18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439916132 

2-843-321/1 

2144.  Hemingway, Ernest  
Pour qui sonne le glas [Texte imprimé] : tome 1 / Ernest Hemingway; Jean-Pierre 



Chabrol; Trad. Denise Van Moppèse. - Paris : Librairie Gallimard, 1961. - 288 p. ; 24 

x 18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439916124 

2-843-343/1 

2145.  Hemingway, Ernest  
Pour qui sonne le glas [Texte imprimé] / Ernest Hemingway; Trad. Dense Van 

Moppès. - London : Heinemann et Zsolnay, [s.d]. - 512 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - 

(Le Livre de poche ; 28). 

2-843-64/1 

2146.  Hemingway, Ernest  
Les vertes collines d'Afrique [Texte imprimé] / Ernest Hemingway; Trad. Jeanine 

Delpech. - Paris : Gallimard, 1949. - 256 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (collection 

Folio). 

2-843-541/1 

2147.  Hemingway, Ernest  
L'adieu aux armes [Texte imprimé] / Ernest Hemingway; Trad. Maurice-E. coindreau. 

- Paris : Editions Gallimard, 1948. - 287 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 

poche ; 16). 

ISBN 3011001618 

2-843-226/1 

2148.  Hénault, anne  
Histoire de la sémiotique [Texte imprimé] / anne Hénault. - paris : Presse universitaire 

de France, 1992. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je?). 

ISBN 2130449344 

440.1-145/1, 440.1-145/2 

2149.  Hénault, anne  
Questions de sémiotique [Texte imprimé] / anne Hénault. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2002. - 758 p. : Couvr. ill. en coul. ; 22 cm. - (Collection 

premier cycle ; 1). 

ISBN 213052463 

440.1-3/1, 440.1-3/2 

2150.  Hénault, anne  
Les enjeux de la sémiotique [Texte imprimé] / anne Hénault. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2012. - 289 p. : ill. ; 20 cm. - (Quadrige. Manuels). 

Réunit les deux ouvrages publ. en 1979 et 1983. - Bibliogr. p. 111-112 et 271-274. 

Glossaire. Index. - ISBN 9782130590415 

440.1-240/1, 440.1-240/2 



2151.  Henny, Jacqueline  
La traduction des jeux de mots [Texte imprimé] / Jacqueline Henny. - Paris : Presss 

sorbonne nouvelle, 2003. - 289 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 2878542479 

2-418-21/1, 2-418-21/2 

2152.  Herhar, Hanane  
L'enseignement du français scientifique et technique en Algérie [Texte imprimé] : les 

problems de comprehension chez les étudiants de l a premiére année technologie à 

l'université de médéa / Hanane Herhar, Aicha Aguibi; Baya YAHIA HILLALI. - [s.l] 

: [s.n], 2012. - 80 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.473 

2153.  Herland, Louis  
Corneille par lui meme [Texte imprimé] / Louis Herland. - Paris : Edition du Seuil, 

1956. - 192 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 18 X 11 cm. - (Ecrivains de toujours ; 18). 

2-842-43/1 

2154.  Herrenschmidt, clarisse  
Les trois écritures [Texte imprimé] : Langue, nombre, code / clarisse Herrenschmidt. - 

Paris : Gallimard, 2007. - 516 p : Ill ; 23*14 cm. - (Bibliothéque des sciences 

humaines). 

ISBN 9782070760251 

2-411-25/1, 2-41-25/2 

2155.  Herrmann, Hans - Harald - Wunsch, Volker  
Nature [Texte imprimé] : Le régne végétal / Hans - Harald - Wunsch, Volker 

Herrmann. - Paris : SGED, 1998. - 400 p. : Couv. Photos. ; 30x22 cm. - 

(Encyclopédie Bordas). 

Glossaire : 388 p.- 391p. Index : 392 p.- 400 p. - ISBN 3577039000 

034-1/1, 034-1/2 

2156.  Herslund, Michael  
Aspects linguistiques de la traduction [Texte imprimé] / Michael Herslund. - Pessac 

(Gironde) : Presses Universitaires de Bordeaux, 2003. - 172 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - 

(Linguistica / Claude Muller). 

ISBN 2867813158 

2-418-14/1, 2-418-14/2 

2157.  Herzallah , mohamed-larbi  
Développement de la langue francaise en prose et en poésie [Texte imprimé] / 



mohamed-larbi Herzallah. - (s.l) :  ,137 -. 2010منشورات الرياصية  p. 

ISBN 9789947974094 

2-440-90/1, 2-440-90/2 

2158.  Herzallah, Abdelkarim - Baddari, Kamel  
Comprendre et pratiquer : le LMD [Texte imprimé] : Licence - Master - Doctorat : 

Etudiants - Enseignants / Abdelkarim - Baddari, Kamel Herzallah. - Alger : Office des 

publications universitaires, 2007. - 130 p : Couv.ill ; 22x15 cm. 

Glossaire : 103-115 Annexes : 93-101. - ISBN 9789961011102 

2-370-139/1, 2-370-139/2 

2159.  Herzog, Maurice  
Annapurna [Texte imprimé] : Premier 8000 / Maurice Herzog. - France : Arthaud, 

1968. - 301 p. : couv.ill. ; 19 cm. - (Sempervivum). 

2-902-54/1 

2160.  Heuzé, Philippe  
L`Enéride virgile [Texte imprimé] / Philippe Heuzé. - Paris : Ed Ellipses ; .Marketing 

: [s.n], [s.d]. - 192 p. : couv. ill en coul ; 24 cm. - (collection textes fondateurs). 

ISBN 2729849742 

2-841-57/1 

2161.  Hewings , Martin  
English pronunciation in use [Texte imprimé] : advanced : self-study and classroom 

use / Martin Hewings. - New York : Cambridge University Press, 2007. - 192 p. ; 

26*19 cm. 

ISBN 9780521619608 

2-425-50/1, 2-425-50/2 

2162.  Hewings, Martin  
English pronunciation in use [Texte imprimé] : advanced : self-study and classroom 

use / Martin Hewings. - New york : cambiridge university press, 2007. - 192 p. : ill. ; 

26 x 20 cm. - (Cambridge). 

CD (6). - ISBN 9780521693769 

2-420-9/1 

2163.  Hewings,martin  
Advanced grammar in use [Texte imprimé] : a self-study reference and practice book 

for advanced learners of english / martin Hewings. - 3 rd. - New York : Cambridge 

University Press, 2014. - 294 p. ; 26*19 cm. + cd. 

ISBN 9781107699892 

2-425-48/1, 2-425-48/2 



2164.  Hiba, Moussa  
Identité culturelle " bleu blanc vert " de Maissa Bey [Texte imprimé] / Moussa Hiba, 

Meriem Benaissa. - [s.l] : [s.n], 2010. - 57 f. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.294 

2165.  Hiernard, Jean-Marc  
Les règles d'or de la traduction [Texte imprimé] : anglais-français , français-anglais / 

Jean-Marc Hiernard. - Paris : Ellipses, 2003. - 240 p. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr : 219 Index : 221-223. - ISBN 2729813667 

2-418-25/1, 2-418-25/2 

2166.  Hilili, Abdelaziz  
Phonologie fonctionnelle [Texte imprimé] : etude comparative entre l'arabe classique 

et l'arabe fassi / Abdelaziz Hilili. - Alger : Editions Post-Modernité, 2008. - 198 p. : 

ill. ; 22 cm. 

ISBN 9954410163 

2-410-184/1, 2-410-184/2 

2167.  Hilles, Sharon  
The earliest english [Texte imprimé] : an introduction to old english language / Chris 

McCully; Sharon Hilles. - United Kingdom : Pearson Longman, 2005. - 307 p. : Covr. 

colrd ; 23 cm. - (Learning about language). 

Index: 303-307 p. - ISBN 0582404746 

2-420-38/4, 2-420-38/2 

2168.  Hirachi, Loudhoubi  
Les traces de l'oralité dans le récit D'ahmadou Kourouma " les soleils des 

indépendances " [Texte imprimé] / Loudhoubi Hirachi, Khadidja Nediraoui; Leila 

KERIBOUBI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 59 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.389 

2169.  Hirata, Helena - Laborie, Françoise - Le doeré, Héléne..  
Dictionnaire critique du féminisme [Texte imprimé] / Helena - Laborie, Françoise - 

Le doeré, Héléne.. Hirata. - 02 éd. - Paris : Presses Universitaires de France, 2004. - 

318 p. ; 22x14 cm. - (" Politique d'Augourd'hui "). 

Bibliogr : 265p.-300 p. Index : 301p.-315p. - ISBN 2130524176 

443-24/1 



2170.  Histoire de la littérature anglaise [Texte imprimé]. - Paris : Hachette, 2000. 

- 159 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux / Caroline Benoist-Lucy ; 24). 

Bibliogr. p. 144-145. Index. - ISBN 2011453771 

2-820-52/1, 2-820-52/2 

2171.  Histoire de la littérature arabe moderne [Texte imprimé] : Tome1 : 1800 - 
1945. - Paris : Actes Sud : Sindbad, 2007. - 784 p ; 23X12 cm. 

ISBN 9782742759040 

2-892-3/ 1, 2-892-3/ 2 

2172.  Histoire et fiction dans " l'Attentat " de Yasmina Khadra [Texte imprimé] / 

Nadia Lakehal, Zahia BOUBEKEUR; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.39, MMF.40 

2173.  Hocmard, Gérard  
Shakespeare [Texte imprimé] / Gérard Hocmard. - Paris : Ellipses, 2000. - 124 p. : 

couv. ill . en coul. ; 24 x 17 cm. - (Thèmes & études / Bernard Valette). 

Bibliogr. Filmogr. - ISBN 2729802845 

2-840-232/1, 2-840-232/2 

2174.  Hodot, rené  
La koiné grecque antique v [Texte imprimé] : A lternances codiques et changements 

de code / rené Hodot. - Paris : A.D.R.A, 2004. - 152 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - (Etudes 

Anciennes ; 29). 

ISBN 2913667112 

2-410-198/1 

2175.  Hoffbeck, Gérard - Walter, Jacques  
Prendre des notes vite et bien [Texte imprimé] : Enseignement et concours vie 

professionnelle / Gérard - Walter, Jacques Hoffbeck. - 3 éd. - Paris : DUNOD, 2007. - 

136 p : Couv.ill ; 22x14 cm. 

ISBN 9782100508556 

2-370-159/1, 2-370-159/2 

2176.  Holmes, Janet  
An introduction to sociolinguistics [Texte imprimé] / Janet Holmes. - Harlow : 

Pearson, 2012. - 489p. : ill. ; 25 cm. 

ISBN 9781408276747 

2-420-67/1, 2-420-67/2 



2177.  Holtzer, Gisèle  
Didactique comparée des langues et études terminologiques [Texte imprimé] : 

interculturel, stratégies, c onscience langagière / Gisèle Holtzer, Michael Wendt. - 

Berlin : Peter lang, 2000. - 200 p. ; 21 x 15 cm. - (Kolloquium 

Fermsprachenunterricht ; 4). 

ISBN 3631367546 

2-417-3/1 

2178.  Homer  
The iliad [Texte imprimé] = اإللياذة / Homer. - 425 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York 

Classics). 

ISBN 995310509X 

2-820-62/1, 2-820-62/2 

2179.  Homer  
The odyssey [Texte imprimé] / Homer. - 317 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 9953105103 

2-820-63/1, 2-820-63/2 

2180.  Homère  
Iliade [Texte imprimé] / Homère; Préf. Pierre Vidal-Naquet. - Paris : Ed. Gallimard, 

1975. - 509 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (collection Folio ; 700). 

2-843-161/1 

2181.  Hommage à Kateb Yacine [Texte imprimé] / Ed. Nabil Boudraa. - Paris : L' 

Harmattan, 2006. - 214 p. ; 22 x 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2296013015 

2-809-55/1, 2-809-55/2 

2182.  L'homme, Marie- claude  
Initiation a la traductique [Texte imprimé] / Marie- claude L'homme. - 2eme ed. - 

canada. : Linguatech, 2008. - 317 p. : ill . ; 23 cm. 

ISBN 9782920342521 

2-418-85/1, 2-418-85/2 

2183.  L'homme, Marie-claude  
La terminologie : principes et techniques [Texte imprimé] / Marie-claude L'homme. - 

3 éd. - Canada : Les Presses de l'université de montréal, 2004. - 282 p : ill ; 23x15 cm. 

- (Paramètres). 

Bibliogr : 259-267 Annex : 268-271 Index : 272-278. - ISBN 2760619494 

2-410-193/1 



2184.  Hongre, bruno  
Révisez vos références culturelles [Texte imprimé] / bruno Hongre. - France : 

Ellipses, 2004. - 286p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 2729814620 

440.1-155/1 

2185.  Hoppenot, Eric  
L'oeuvre du féminin dans l'écriture de Maurice Blanchot [Texte imprimé] / Eric 

Hoppenot. - Paris : Les éditions complicités, 2004. - 280 p. ; 21*15 cm. - (Compagnie 

de Maurice Blanchot). 

ISBN 2910721612 

2-808-87/1 

2186.  Horcajo, Arturo  
La Vie est un songe [Texte imprimé] : Etude sur Caldéron / Arturo Horcajo, horcajo 

arturo; pref de etienne calais. - Paris : Ed Ellipses ; Marketing : [s.n], 1996. - 96 p. ; 

19 cm. - (collection Résonances). 

bibliog p-p : 89-90. - ISBN 2729846239 

2-842-102/1 

2187.  Horny, A.S  
Oxford advanced learner's dictionary of curent english [Texte imprimé] / A.S Horny, 

Dir. Sally Weihmeir. - 7 ème édition. - New York : Oxford University Press, 2008. - 

1780 p : couiv. ill. en coul. ; 23 X 16 cm. 

ISBN 9780194316064 

2-423-26/1, 2-423-26/2 

2188.  Hosny, Ahmed  
Methodologie de la comprehension et de l'explication de texte [Texte imprimé] : Avec 

exercices corrigés / Ahmed Hosny. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2000. 

- 100 p ; 24x15 cm. - (Lettres et civilisations). 

Index : 95. - ISBN 9973948785 

2-370-149/1, 2-370-149/2 

2189.  Hotyat, Fernand - Delepine-messe, Denise  
Dictionnaire encyclopédique de pédagogie moderne [Texte imprimé] : à l'usage des 

enseignants, des éducateurs et des parents / Fernand - Delepine-messe, Denise Hotyat. 

- Paris : Fernand Nathan ; Bruxelles : Editions labor, 1973. - 340 p : Couv. ; 23x16 

cm. 

Bibliogr : 325p.-340 p. 

2-403-103/1 

2190.  Houdart-Merot , Violaine  
La culture littéraire au lycée depuis 1880 [Texte imprimé] / Violaine Houdart-Merot. - 



Paris : Presses universitaires de rennes, 1998. - 274 p. : ill. ; 24 x 15 cm. - (Didact 

français / Michel Touret). 

Bibliogr. - ISBN 2868473431 

2-840-3/1 

2191.  Houdebine Gravaud, Anne-Marie  
L'imaginaire linguistique [Texte imprimé] / Anne-Marie Houdebine Gravaud; Ed. 

Evangelia Adamou. - Paris : L' Harmattan, 2002. - 153 p. ; 21x 13 cm. - (Langue et 

parole / Henri Boyer). 

Bibliogr: 147-149. - ISBN 2747536718 

440.1-89/1, 440.1-89/2 

2192.  House , Juliane  
Translation [Texte imprimé] / Juliane House. - New York : Oxford University Press, 

2013. - 122 p. - (Oxford Introductions to language study). 

ISBN 9780194389228 

2-420-86/1, 2-420-86/2 

2193.  Huart , ruth  
Nouvelle grammaire de l'anglais oral [Texte imprimé] / ruth Huart. - Paris : Ophrys, 

2010. - 257 p. ; 17*24 cm. 

ISBN 9782708012431 

2-425-25/9, 2-425-25/10 

2194.  Hubert, Marie-Claude  
Le théâtre [Texte imprimé] / Marie-Claude Hubert. - 2ème éd. - Paris : Armand Colin, 

2008. - 210 p. : couv. ill. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. Index. Table. - ISBN 978220035140 

2-842-49/1, 2-842-49/2 

2195.  Hubert, Marie-Claude  
Le théatre [Texte imprimé] / Marie-Claude Hubert. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2014. - 215 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 209p.-210 p. index : 211 p.-213 p. - ISBN 9782200291624 

2-842-80/1, 2-842-80/2 

2196.  Hubert, Marie-Claude  
Le théatre [Texte imprimé] / Marie-Claude Hubert. - Paris : éditions milan, 2014. - 80 

p. : couv.ill. en coul. ; 19*13 cm. - (Les éssentiels milan). 

images; photos. - ISBN 9782745963321 

2-842-87/1, 2-842-87/2 



2197.  Hubert, Marie-Claude  
Les grandes théories du théatre [Texte imprimé] / Marie-Claude Hubert. - Paris : 

Armand Colin, 2008. - 302 p. : couv.ill. ; 24*16 cm. - (U. Lettres). 

Glossaire : 281 p.-283 p. bibliogr. : 291 p.-296 p. - ISBN 9782200256395 

2-842-90/1, 2-842-90/2 

2198.  Hubier, Sébastien  
littératures intimes [Texte imprimé] : les expressions du moi, de l'autobiographie à 

l'autofiction / Sébastien Hubier. - Paris : Armand Colin, 2003. - 154 p. ; 23*15 cm. - 

(U Langues). 

Index : 139 p.-145 p. bibliogr. : 147 p.-151 p. - ISBN 9782200263331 

2-809-137/1 

2199.  Hue, Denis  
Lectures de Charles d'Orléans [Texte imprimé] : les ballades / Denis Hue. - Paris : 

Presses universitaires de rennes, 2010. - 204 p. : ill. ; 24*16 cm. - (Didact français). 

Bibliogr. : 191 p.-198 p. - ISBN 978753511873 

2-809-115/1, 2-809-115/2 

2200.  Huet-Brichard, Marie-Catherine  
littérature et mythe [Texte imprimé] / Marie-Catherine Huet-Brichard. - Paris : 

Hachette livre, 2001. - 175 p. ; 19*14 cm. - (Contours littéraires). 

Glossaire; bibliogr., index. - ISBN 9782010183157 

2-840-291/1 

2201.  Hughes, Terence  
L'analyse textuelle en anglais [Texte imprimé] = narrative theory, textual practice / 

Terence Hughes, Claire Patin. - Paris : Arman colin, 2014. - 222 p. : Couv. en coul. ; 

22 cm. - (Lettres sup). 

ISBN 9782200340544 

2-820-47/1, 2-820-47/2 

2202.  Huglo, Pieere-André  
Approche nominaliste de Saussure [Texte imprimé] / Pieere-André Huglo. - Paris : L' 

Harmattan, 2002. - 339 p. ; 21 x 13 cm. - (Epistémologie et philosophie des sciences). 

Bibliogr. - ISBN 274752468X 

2-410-110/1, 2-410-110/2 

2203.  Hugo, Victor  
Quatre-vingt-treize [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : Editions Baudelaire, 

1969. - 589 p. ; 21 x 14 cm. - (Les cent un chefs-d'oeuvre du génie humain). 

Photos. 

2-843-411/1 



2204.  Hugo, Victor  
La Légende des siècle [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : Garnier Frères, 1964. - 

906 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. 

2-841-6/1 

2205.  Hugo, Victor  
Cromwell [Texte imprimé] / Victor Hugo; Préf. Annie Ubersfeld. - Paris : Garnier - 

Flammarion, 1968. - 510 p. : couv. ill. en coul. ; 18 X 11 cm. - (Garnier-Flammarion). 

2-842-43/1 

2206.  Hugo, Victor  
Les travailleurs de la mer : l'homme qui rit [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : 

Editions du Seuil, 1963. - 562 p. ; 22 x 17 cm. - (Microcosme). 

2-843-432/1 

2207.  Hugo, Victor  
Notre-Dame de Paris [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : Beaudelaire : Livre 

Club de l' étoile, 1968. - 566 p. ; 21 x 11 cm. - (Les cents un chefs-d' oeuvre du génie 

humain). 

2-843-398/1 

2208.  Hugo, Victor  
La Légende des siècles . Tome 1 [Texte imprimé] / Victor Hugo; José Lupin Préf de 

claude. - Paris : Gallimard, 1950. - 514 p. ; 17cm. 

2-843-721/1 

2209.  Hugo, Victor  
Les contemplations [Texte imprimé] / Victor Hugo; F.-A. Burguet. - Paris : 

Gallimard, 1965. - 514 p. ; 17 X 11 cm. 

2-841-50/1 

2210.  Hugo, Victor  
Les Misérables [Texte imprimé] / Victor Hugo; Préf. Maurice Allem. - Paris : 

Editions Gallimard, 1951. - 1784 p. ; 18 x 11 cm. - (La bibliothèque de la pléiade). 

2-843-433/1 

2211.  Hugo, Victor  
Hernani Ruy Blas [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : Editions Gallimard, 1969. 

- 640 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 2434). 

2-843-507/1 



2212.  Hugo, Victor  
Notre dame de Paris [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : Librairie Générale 

Française, 1972. - 656 p. : couv. ill. en coul. ; 17 X 11 cm. 

2-843-270/1, 2-843-270/2 

2213.  Hugo, Victor  
Analyses & réflexions sur Victor Hugo "Quatre-vingt-treize" [Texte imprimé] / Victor 

Hugo. - Paris : Ellipses, 2002. - 192 : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Analyses & 

réflexions sur). 

Bibliogr. p. 189-190. - ISBN 2729810722 

2-843-479/1, 2-843-479/2 

2214.  Hugo, Victor  
Ruy Blas [Texte imprimé] : drame / Victor Hugo; Félix Guirand; Dir. Léon Lejealle. - 

Paris : Librairie Larousse, 1965. - 208 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Nouveaux classiques 

larousse). 

2-842-107/1 

2215.  Hugonnard Roche,Henri  
L'enseignement supérieur dans les mondes antiques et méditévaux [Texte imprimé] : 

aspects institutionnels : juridiques et pédagogiques / Henri Hugonnard Roche. - Paris : 

Librairie Philosophique, 2008. - 352 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Index. - ISBN 9782711621675 

2-370-201/1, 2-370-201/2 

2216.  Hugues, Micheline  
L'utopie [Texte imprimé] / Micheline Hugues. - Paris : Armand Colin, 1999. - 128 p. ; 

18*13 cm. - (Littérature ; 128). 

Bibliogr. : 126 p.-128 p. - ISBN 9782200344276 

2-809-130/1, 2-809-130/2 

2217.  Hume, David  
Essais sur l'art et le gout [Texte imprimé] / David Hume; Trad. Michel Malherbe. - 

Paris : Librairie Philosophique, 2010. - 281 p. : Couv. en coul ; 17*11 cm. - 

(Bibliothèque des textes philosiphiques). 

ISBN 9782711622986 

2-801-23/1, 2-801-23/2 

2218.  Huot , Helene  
La Morphologie [Texte imprimé] : forme et sens des mots du francais / Helene Huot. - 

2e. ed. - Paris : Armand Colin, 2012. - 250 p. ; 20*13 cm. 

ISBN 9782200269708 

2-445-107/1, 2-445-107/2 



2219.  Hurt, Stéphane  
Your CV in english [Texte imprimé] : Votre CV pour l'international / Marcus; 

Stéphane Hurt. - 2 eme. ed. - Paris : Edition d'organisation, 2004. - 272 p. : Couvr. ill. 

en coul. ; 24 X 17 cm. 

ISBN 2708131362 

2-420-99/1, 2-420-99/2 

2220.  Huxley, Aldous  
Le meilleur des mondes [Texte imprimé] / Aldous Huxley. - Paris : Plon, 1960. - 433 

p. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

ISBN 3021034611 

2-843-157/1 

2221.  Hytier, Jean  
Les arts de littérature [Texte imprimé] / Jean Hytier. - Paris : Editions Edmond 

Charlot, 1941. - 201 p. ; 19 X 12 cm. 

2-809-6/1 

2222.  IBAGHRACHE, Sara  
L'image de la vieillesse dans la littérature à travers l'oevre de Pierre Pelot :le coeur 

sous la cendre [Texte imprimé] / Sara IBAGHRACHE, Saida BENZOHRA; Imène 

OUAHIB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 54 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.417 

2223.  Iberraken, Mahmoud  
Sémiologie de cinéma [Texte imprimé] : Méthodes et analyse filmiques / Mahmoud 

Iberraken. - Alger : Office des publications universitaires, 2006. - 196 p. : Couv en 

coul.Ill. ; 22 x 15 cm. 

Bibliogr. - ISBN 996100972X 

2-791-2/10, 2-791-2/2 

2224.  Ibn sina pocket [Texte imprimé] : English dictionary =   : قاموس ابن سينا
عربي -إنجليزي   383 -. 2006ا, القاهرة : مكتبة ابن سين - .  p. : Couv en coul. ; 17x12 cm. 

ISBN 977271793x 

2-403-156/1 

2225.  Ibrahim, Michel  
El Dictionario : Literario- Cientifico : Gran seleccion ; Con los términos usuales 

cientificos , Medicales, Matermàticos... [Texte imprimé] : Incluye la ponuciacion 

Figurada del espanol en el idioma internacional : Espanol- Arabe =  القاموس : قاموس
عربي -لغوي علمي : إسباني  / Cynthia Estefan; Michel Ibrahim. - 02 éd. - Libanon : Dar Al-



kotob Al-ilmiyah, 2009. - 1000 P. : Couv en coul.Ill. ; 25*17 cm. 

Indice : 999 P. - ISBN 9782745141859 

463.1-1/1, 463.1-1/2 

2226.  Idt, Geneviève  
Les mots [Texte imprimé] : une autocritique, en bel écrit / Geneviève Idt. - Paris : 

Belin Sup, 2001. - 121 p. ; 19 X 15 cm. - (Lettres belin sup / Bellosta , Marie-

Cheistine). 

Bibliogr. Chronol. - ISBN 2701128234 

2-840-245/1, 2-840-388/2 

2227.  Iehl, Dominique  
Le grotesque [Texte imprimé] / Dominique Iehl. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 1997. - 127 p. ; 18*12 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. : 124 p. - ISBN 2130481272 

2-809-92/1, 2-809-92/2 

2228.  Ifriquiya [Texte imprimé] : littératures de Tunisie = آداب تونسية / Dir. Tahar 

Bekri. - Paris : L'Harmattan, 1997. - 177 p. ; 21 cm. 

ISBN 2738451586 

2-899-20/1 

2229.  Ikor, Roger  
Les Eaux meleés [Texte imprimé] : la greffe de printemps : roman / Roger Ikor. - 

Paris : Albin Michel, 1955. - 704 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 

1963). 

ISBN 3031196302 

2-843-145/1 

2230.  Illusions perdues d'Onoré De Balzac [Texte imprimé]. - Paris : Gallimard, 

2001. - 238 p. ; 18*11 cm. - (Folio ; 99). 

Bibliogr. : 227 p.-234 p. - ISBN 2070401693 

2-809-80/1, 2-809-80/2 

2231.  Imaginaires de la ponctuation dans le discours littérature (fin XIXe siècle - 

début XXIe siécle) [Texte imprimé] / Dir. Stéphane Bikialo; Dir. Julien Rault. - 

Toulouse : Presses universitaires du midi, 2015. - 276 p. : Couv. en coul. ; 22 cm. - 

(Littératures ; 27). 

ISBN 9782810703876 

2-840-384/1, 2-840-384/2 

2232.  IMINE, Nawal  
l'utilisation des jeux de rôles pour initier la prise de parole chez les élèves de 4ème 



année primaire [Texte imprimé] / Nawal IMINE, Soumaya OULD KACI; GADA. - 

[s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.263, MMF.264 

2233.  Inglin-Routisseau, Marie-Hélène  
Lewis Carroll dans l'imaginaire français [Texte imprimé] : la nouvelle Alice / Marie-

Hélène Inglin-Routisseau. - Paris : L' Harmattan, 2006. - 359 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 X 16 cm. 

Bibliogr., index. - ISBN 2296000320 

2-809-47/1 

2234.  Institut Bourguiba des langues vivantes  
Approches d' Aragon [Texte imprimé] / Institut Bourguiba des langues vivantes. - 

Tunisie : Centre de publication universitaire, 1998. - 139 p. ; 20 x 13 cm. - (Droit de 

savoir ; 4). 

ISBN 997397335X 

2-840-155/1, 2-840-155/2 

2235.  IRKI, Bahia  
Le film documentaire support de la vulgarisation scientifique et de la compréhension 

orale [Texte imprimé] : Le cas des apprenants de la première année secondaire du 

lycée Khadidja Ben Ruissi. Médéa. / Bahia IRKI; Djamel. KADIK. - Médéa : (S.N), 

2011. - 30 Cm. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2011 

TF.130, TF.131 

2236.  Isnard, Hildebert  
Le Maghreb [Texte imprimé] / Hildebert Isnard. - Paris : P.U.F, 1966. - 280 P. : Couv. 

ill. . en coul. ; 19 cm. - (collection Magellan ; 19). 

Bibliog : pp 265 -269 

2-902-13/1, 2-902-13/2 

2237.  Isnard, Hildebert  
Géographie de l'Afrique tropicale et australe [Texte imprimé] / Hildebert Isnard. - 3 

ed. - Paris : P.U.F, 1974. - 128 P. : couv. ill ; 18x12 cm. - (collection que sais je ? ; 

1139). 

Bibliog : p 127 

2-916-2/1 



2238.  Israel, Fortunato  
La théorie interprétative de la traduction de la formation à lapratique professionnelle 

[Texte imprimé] : Tome 3 / Fortunato Israel, Marianne Lederer. - Paris : Lettres 

modernes Minard, 2005. - 181 p. : couv.en coul. ; 21 cm. - (Cahiers Champpollion ; 

8). 

ISBN 2256910857 

2-418-1/7, 2-418-1/1 

2239.  Issa, Ibrahim  
Grandes eaux noires [Texte imprimé] : le premier livre de littérature nigérienne en 

français / Ibrahim Issa; Comment. Jean-Dominique pénel. - Paris : L'Harmattan, 2010. 

- 143 p. : ill. ; 21*13 cm. 

ISBN 9782296128545 

2-899-10/1, 2-899-10/2 

2240.  Iteractive dramturgies [Texte imprimé] : new approches in multimédia content 

and design : with 175 figures / Ed. Heide Hagebolling. - Berlin : Springer, 2004. - 260 

p. : couv. en coul. ; 25*19 cm. 

Images. - ISBN 3540442065 

2-842-65/1 

2241.  Izard , michel  
Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie [Texte imprimé] / pierre Bonte; 

michel Izard. - Paris : Quardrige, 2010. - 842 p. ; 20*15 cm. 

ISBN 9782130584261 

443-32/1, 443-32/2 

2242.  J.Dixson, Robert  
Essential idioms in english [Texte imprimé] : Phrasal verbs and collocations / Robert 

J.Dixson. - America : Pearson Education, 2004. - 276 p : Ill ; 24x18cm. 

Index: 271-276. - ISBN 0131411764 

2-420-21/1, 2-420-21/2 

2243.  J.myers-marie  
Modalités d' apprentisage d'une langue seconde [Texte imprimé] / J.myers-marie. - 

paris : De Boeck : [s.l] : Larcier, 2004. - 164 p ; 24x16. - (Champs linguistiques). 

bibliogr : 141-151 Index : 153-157. - ISBN 2801113182 

2-410-145/1, 2-410-145/2 

2244.  J.Pierre - Arnaud.L  
Le nom composé données sur seize langues [Texte imprimé] / J.Pierre - Arnaud.L. - 

[s.l] : Presses universitaires de Lyon, [s.d]. - 358 P : Couv.ill ; 24x16 cm. - (Travaux 

du C.R.T.T). 

ISBN 2729707573 



2-410-199/1 

2245.  J.sheehan, michael  
Word parts dictionary [Texte imprimé] : Standard and reverse... / michael J.sheehan. - 

2 nd. - London : Mc farland & company, 2008. - 286 p. ; 24 cm. 

ISBN 9780786435647 

2-425-11/1 

2246.  Jabbour, jean m.  
Grand mounged [Texte imprimé] : Français- arabe = المنجد الكبير / jean m. Jabbour. - 

Beyrouth : Librairie Orientale, 2008. - 1183 p. : Couvr. ill. ; 25 cm. 

ISBN 9789953170381 

443.1-8/1, 443.1-8/2 

2247.  Jackson, Noel  
Sciences and sensation in romantic poetry [Texte imprimé] / Noel Jackson. - New 

York : Cambridge University Press, 2008. - 294 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 271-283. - ISBN 9780521869379 

2-820-48/1 

2248.  Jacobée, Eric  
Etude sur Marcel Proust [Texte imprimé] : un amour de Swann / Eric Jacobée. - Paris 

: Ellipses, 1998. - 96 p. ; 19*14 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. : 93 p. Glossaire : 94 p.-95 p. - ISBN 2729898786 

2-840-204/1 

2249.  Jacobée-Biriouk, Sylvie  
Etude sur Guy de Maupussant [Texte imprimé] : Le Horla : épreuves de français / 

Sylvie Jacobée-Biriouk. - Paris : Ed.Ellipses : Marketing, [s.d]. - 96 p. ; 19 X 14 cm. - 

(Résonances / Etienne Calais). 

glossaire 94p bibliog p95. - ISBN 2729849408 

2-840-48/1 

2250.  Jacquart,Danielle  
L'épopée de la science arabe [Texte imprimé] / Danielle Jacquart. - Paris : Gallimard, 

2005. - 128 p. : couv.en coul. ill. ; 18 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782070318278 

2-930-6/1, 2-930-6/2 

2251.  Jacqueline Demarty-Warzée, Jean Rousseau  
Faire une grammaire [Texte imprimé] : faire de la grammaire / Jean Rousseau 

Jacqueline Demarty-Warzée. - Paris : Didier, 2001. - 127 p. ; 28 x 18 cm. - (Les 

cahiers du ciep). 

ISBN 2278050745 



2-445-20/1 

2252.  Jacquet-Pfau, Christine  
Mais que font les linguistes ? [Texte imprimé] : les sciences du langage, vingt ans 

après : actes du colloque 2003 de l'association des sciences du langage / Christine 

Jacquet-Pfau, Jean-François Sablayrolles; Préf. Jean Pruvost. - Paris : L' Harmattan, 

2005. - 165 p. : ill ; 22 x 14 cm. - (Sémantiques / Marc Arabyan). 

ISBN 2747590119 

2-410-102/1, 2-410-102/2 

2253.  De Jaeghere, Michel  
Camus [Texte imprimé] : l'écriture, la révolte, la nostalgie / Michel De Jaeghere, Irina 

de Chikoff, Alain Finkielkraut. - (s.l.) : Le figaro hors-série, (s.d.). - 128 p. ; 30*24 

cm. 

Photos; images 

2-840-338/1, 2-840-338/2 

2254.  Jakobson , roman  
Essais de linguistique générale [Texte imprimé] : Les fondation du langage / roman 

Jakobson, nicolas Ruwet. - Paris : les éditions de Minuit, 1963. - 262 p ; 21x13 cm. 

ISBN 2707300438 

2-410-152/1, 2-410-152/2 

2255.  James, Henry  
La situation littéraire actuelle en France [Texte imprimé] : essais / Henry James; Trad. 

Jean Pavans. - (s.l.) : éditions de seuil, 2010. - 301 p. ; 21*14 cm. - (Le don des 

langues). 

Bibliogr. : 291 p.-296 p. - ISBN 9780020991155 

2-840-295/3, 2-840-295/1 

2256.  James, Henry  
The ambassadors [Texte imprimé] / Henry James. - 459 P. : couv. ill. ; 20 cm. - (York 

Classics). 

ISBN 995333143X 

2-820-65/1, 2-820-65/2 

2257.  Jarrety, Michel  
La morale dans l'écriture [Texte imprimé] : Camus, Char, Cioran / Michel Jarrety. - 

Paris : PUF, 1999. - 168 p. ; 22 X 15 cm. - (Perspectives littéraires / Michel Delon , 

Michel Zink). 

ISBN 2130497810 

2-809-30/1, 2-809-30/2 



2258.  Jaubert , Anna  
Cohésion et cohérence [Texte imprimé] : études de linguistique texuelle / Anna 

Jaubert. - France : ENS éditions, 2005. - 199 p ; 23x15. - (Collection langages). 

Bibiogr : 195196. - ISBN 2847880747 

2-410-154/1, 2-410-154/2 

2259.  Jay,Timothy  
The psychology of language [Texte imprimé] / Timothy Jay. - Upper Saddle River : 

Prentice Hall, 2003. - 604 p ; 24 cm. 

ISBN 9780130266095 

2-420-66/1, 2-420-66/2 

2260.  Jeandillou, Jean-François  
L'analyse textuelle [Texte imprimé] / Jean-François Jeandillou. - Paris : Armand 

Colin / Masson, 1997. - 192 p. ; 22 X 14 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 188 p., index : 189 p.-190 p. - ISBN 2200015241 

2-809-71/1, 2-809-71/2 

2261.  Jeandillou, Jean-François  
L'analyse textuelle [Texte imprimé] / Jean-François Jeandillou. - Paris : Armand 

Colin, 2007. - 192 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 188 p. index : 189 p.-190 p. - ISBN 9782200345945 

2-809-121/1, 2-809-121/2 

2262.  Jeanne  
Littérature [Texte imprimé] : Textes et documents : XVIIIe sièle / Michel 

Charpentier; Jeanne. - Paris : Nathan, 1997. - 528 p. : Couv en coul. ill ; 26 x16 cm. - 

(Collection Henri Mitterand : Collection henri mitterand). 

ISBN 2091788600 

2-840-273/1 

2263.  Jean-Noel, Foulin  
Psychologie de l'enseignement [Texte imprimé] / Foulin Jean-Noel, Toczeck Maarie-

Christine. - Paris : Armand Colin, 2006. - 126 p ; 18X17 Cm. - (éducation 128 ; 128). 

Bibliogr : 121-123 Index : 125-126. - ISBN 2200341725 

2-370-130/4, 2-370-130/2 

2264.  Jellab, Aziz  
Débuter dans l'enseignement secondaire [Texte imprimé] : quel rapport aux savoirs 

chez les professeurs stagiaires ? / Aziz Jellab. - Paris : L'Harmattan ; 2006 : [s.n], 

[s.d]. - 280 p. ; 21 x 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2296005225 

2-370-176/1, 2-370-176/2 



2265.  Jenkis , Jenifer  
The Phonology of english as an international language [Texte imprimé] / Jenifer 

Jenkis. - NewYork : Oxford University Press, 2000. - 260 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9780194421645 

2-421-7/1, 2-421-7/2 

2266.  Jenny, Laurent  
La Fin de l'intériorité [Texte imprimé] / Laurent Jenny. - Paris : ¨Presses 

Universitaires de France, 2002. - 161 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 2130525857 

2-840-78/1 

2267.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Le Larousse des noms propres [Texte imprimé] : grand dictionnaire de langue 

française / Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - bordas, 2008. - 1515 p. : 

couv.en coul. ; 26 cm. 

ISBN 9782035824714 

2-403-29/1, 2-403-29/2 

2268.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Le Larousse des noms communs [Texte imprimé] : grand dictionnaire de langue 

française / Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - bordas, 2008. - 1510 p. : couv. 

ill. en coul. ; 26 X 16 cm. 

ISBN 9782035824721 

443-69/1, 443-69/10 

2269.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Larousse : dictionnaire de français compact [Texte imprimé] : maitriser la langue pour 

mieux s'exprimer : 40000 mots synonymes et contraires étymologie et prononciation 

conjugaison / Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - bordas, 2005. - 1478 p : 

couv. ill. en coul. ; 20 X 13 cm. 

ISBN 2035322618 

443-72/1 

2270.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Larousse : dictionnaire de français [Texte imprimé] : 60 000 mots : définitions et 

exemples : prononciation, orthographe, conjugaison et grammaire : guide de savoir 

rédiger / Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - bordas, 2008. - 455 p : couv. ill. 

en coul. ; 18 X 11 cm. - (Dictionnaire de Français). 

ISBN 9782035322917 

443-76/1 

2271.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Larousse : dictionnaire de poche 2009 [Texte imprimé] : 48 000 définitions, 8 000 



noms propres : un précis de conjugaison / Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - 

bordas, 2008. - 1033 p : couv. ill. en coul. ; 18 X 12 cm. 

2-403-33/1 

2272.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Savoir rédiger [Texte imprimé] : les grands règles : du mot juste au texte organisé - 

les conseils de A à Z : écrire avec clarté et précision / Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris 

: Larousse - bordas, 2001. - 192 p. : couv. ill. en coul. ; 23 X 14 cm. 

Index 191-192 p. - ISBN 9782035331212. - Numéro normalisé 9782035331274 

440.1-132/1, 440.1-132/2 

2273.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Le larousse des noms propres [Texte imprimé] : grand dictionnaire des noms propes / 

Jeuge-Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - bordas, 2008. - 1526 p. : Couvr. ill. ; 26 

cm. 

ISBN 9782035824714 

2-403-45/5, 2-403-45/1 

2274.  Jeunesse , sport et revendications nationales [Texte imprimé] : Algerie 1940 - 

1962 / Collab. Mahfoud Kaddache; Dir. Meriem Belabed-Mouhoub; Collab. Mériem 

Kerzahi-Istitène; ...[et all.]. - Alger : Centre national d'étude et de recherche sur le 

mouvement national et la révolution de 1er novembre 1, 2007. - 601 p : couv. ill. en 

coul . ; 25 X 16 cm. 

Bibliogr., notes. - ISBN 978896184515 

2-865-435/1 

2275.  Joan Swann  
English in the World [Texte imprimé] : history, diversity, change / Philip Seargeant; 

Joan Swann. - Abingdon : Routledge, 2012. - 376 p ; 25 cm. - (Worlds of English). 

ISBN 9780415674218 

2-420-58/1, 2-420-58/2 

2276.  John , Wortabet - Porter, Harvey  
English - Arabic and Arabic - English dictionary [Texte imprimé] : With a 

supplement of modern science terminology English Arabic and Arabic English = 

إنكليزي - عربي عربي  -قاموس إنكليزي   / Wortabet - Porter, Harvey John. - 1985. - Beirut : 

Librairie du liban ; U.S.A : International book centre, 1985. - 450 p : Couv. ; 21x14 

cm. 

1-413.2-4/1 

2277.  John Moss  
Debates in English teaching [Texte imprimé] / Jon Davison; Caroline Daly; John 

Moss. - Abingdon : Routledge ; Oxon ; New York, NY : [s.n], 2011. - 217 p ; 24 cm. 

ISBN 9780415569163 



2-420-63/4, 2-420-63/1 

2278.  Jolles , André  
Formes simples [Texte imprimé] / André Jolles. - Paris : Editions du Seuil, 1972. - 

213 p. ; 21 X 14 cm. - (Poétique / Gérard Genette). 

ISBN 2020020408 

2-801-5/1 

2279.  Jollin-Bertocchi, Sophie  
Les niveaux de langage [Texte imprimé] / Sophie Jollin-Bertocchi. - Paris : Hachette 

Education, 2003. - 127 p. ; 19 x 14 cm. - (Ancrages / Anne-Marie Garagnon, Romain 

Lancrey-Javal ; 16). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2011454824 

2-440-24/1 

2280.  Joly, Geneviève  
Fiches de phonétique [Texte imprimé] / Geneviève Joly. - Paris : Armand Colin /Her, 

1999. - 297 p. ; 24 x 16 cm. - (U Linguistique). 

Bibliogr. Index. - ISBN 220021863X 

2-414-9/1 

2281.  Joly, Geneviève  
Précis d'ancien francais [Texte imprimé] : Morphologie et syntaxe / Geneviève Joly. - 

2 éd. - paris : Armand Colin, 2009. - 448 p. : Couv.ill ; 24 cm. - (Linguistique U). 

Bibliogr : 415 - 421 Index : 423 - 431. - ISBN 9782200353360 

2-410-201/1, 2-410-201/2 

2282.  Joly, Martine  
Introduction à l'analyse de l'image [Texte imprimé] / Martine Joly. - Paris : Armand 

Colin, 2005. - 128 p : couv.ill. ; 18 cm. 

Bibliogr. p119 Index. p118. - ISBN 2200341660 

2-792-16/1 

2283.  Joly, Martine  
L'image et les signes [Texte imprimé] / Martine Joly. - Paris : Armand Colin, 2005. - 

191 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p 179 Index. p 186 

2-792-17/1, 2-792-17/2 

2284.  Jonasson, Kerstin  
Le Nom propre [Texte imprimé] : construction et interprétation / Kerstin Jonasson. - 

Bruxelles : De Boeck, 1994. - 256 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2801110779 



2-440-16/1 

2285.  Jonathan , Marks  
English pronunciation in use [Texte imprimé] : elementary : self-study and classroom 

use / Marks Jonathan. - New York : Cambridge University Press, 2007. - 166 p. ; 

19*26 cm. 

ISBN 9780521672665 

2-425-53/1, 2-425-53/2 

2286.  Jones , Daniel  
Cambridge English pronouncing dictionary [Texte imprimé] / Daniel Jones, peter 

Roach. - 18th ed. - [s.l] : Cambridge University Press, 2011. - 580 p. : ill. ; 23*14 cm. 

ISBN 9780521152532 

423-20/1, 423-20/2 

2287.  jongen, rené  
Variations sur la question langagière [Texte imprimé] / rené jongen. - bruxelles : 

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002. - 193 p. ; 23*15.5 cm. - 

(Lettres ; 95). 

ISBN 2802801546 

2-410-186/1 

2288.  Jonnaert, Philippe  
Créer des conditions d'apprentissage [Texte imprimé] : un cadre de référence 

socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants / Philippe 

Jonnaert, Cécile Vander Borght. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 433 p. ; 24 x 

16 cm. - (Perspectives en éducation et formation / Philippe Jonnaert). 

Bibliogr : 407-424 Index : 401-405. - ISBN 2804141144 

2-370-107/3, 2-370-107/1 

2289.  Jorro, Anne  
L'enseignant et l'évaluation [Texte imprimé] : Des gestes évaluatifs en question / 

Anne Jorro. - Bruxelles : De Boeck, 2000. - 186 p ; 24x16 cm. - (Pratiques 

pédagogiques / J). 

Bibliogr : 171-176 Index : 179-180. - ISBN 2804134865 

2-370-122/1, 2-370-122/2 

2290.  Jouanny, Sylvie  
La littérature française du 20 ème siècle [Texte imprimé] : Le théâtre / Sylvie 

Jouanny. - Paris : Armand Colin, 1999. - 188 p. : couv ill . en coul. ; 21 cm. - 

(Cursus). 

ISBN 2200218036 

2-840-210/1, 2-840-210/2 



2291.  Joubert, Jean-Louis  
Litterature francophone [Texte imprimé] : anthologie / Jean-Louis Joubert. - Paris : 

Nathan, 1992. - 448 p. : couv.ill. en coul. ; 26 X 19 cm. 

ISBN 2288824018 

2-809-12/1, 2-809-12/2 

2292.  Joubert, Jean-Louis  
La poésie [Texte imprimé] / Jean-Louis Joubert. - 3e éd. - Paris : Armand Colin, 

2003. - 208 p. ; 22 x 16 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200264747 

2-841-43/1, 2-841-43/2 

2293.  Joubert, Jean-Louis  
La poésie [Texte imprimé] / Jean-Louis Joubert. - 3ème éd. - Paris : Armand Colin, 

2003. - 208 p. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliog. Index. - ISBN 2200264747 

2-841-30/1 

2294.  Joubert, Jean-Louis  
La poésie [Texte imprimé] / Jean-Louis Joubert. - 4. - Paris : Armand Colin, 2010. - 

223 p. ; 21*15 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. : 207 p.-212 p., index : 213 p.-223 p. - ISBN 2200254599 

2-841-65/1, 2-841-65/2 

2295.  Joubert, Jean-Louis  
Genres et formes de la poésie [Texte imprimé] / Jean-Louis Joubert. - Paris : Armand 

Colin, 2003. - 256 p. : ill. ; 24*15 cm. - (Lettres). 

Glossaire : 239 p.-244 p. bibliogr. : 245 p.-248 p. index : 249 p.-256 p. - ISBN 

9782200261948 

2-809-136/1 

2296.  Journeau, Véronique Alexandre  
Métaphores et cultures [Texte imprimé] : en mots et en images / Véronique Alexandre 

Journeau, Violaine Anger, Florence Lautel-Ribstein. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 

399 p. : couv. ill. ; 24*16 cm. - (L'univers esthétique). 

Index : 363 p.-384 p. Bibliogr. : 385 p.-399 p. - ISBN 9782296996458 

2-808-132/1 

2297.  Jouve , Vincent  
La lecture [Texte imprimé] / Vincent Jouve. - Paris : Hachette livre, 1993. - 111 p. ; 

19 X 14 cm. - (Contours littéraires). 

Bibliogr. : 108 p. index : 109 p. - ISBN 9782010204609 

2-809-63/1, 2-809-63/2 



2298.  Jouve, Vincent  
La poétique du roman [Texte imprimé] / Vincent Jouve. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2001. - 192 p. ; 21 X 15 cm. - (Campus / Analyse / Méthodes / Outils). 

Bibliog. : 187 p.-188 p., index189 p.-192 p. - ISBN 2200252544 

2-840-142/1, 2-840-142/2 

2299.  Jouve, Vincent  
Poétique du roman [Texte imprimé] / Vincent Jouve. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2007. - 238 p. ; 21x15 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. Index. - ISBN 978220034708 

2-840-161/1, 2-840-161/2 

2300.  Jouve, Vincent  
Poétique du roman [Texte imprimé] / Vincent Jouve. - 3ème éd. - Paris : Armand 

Colin, 2010. - 224 p. ; 21*15 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. : 221 p.-222 p. index : 223 p. - ISBN 9782200250041 

2-840-206/10, 2-840-206/11 

2301.  Jouve, Vincent  
Porquoi étudier la littérature ? [Texte imprimé] / Vincent Jouve. - Paris : Armand 

Colin, 2010. - 222 p. : couv.ill.et en coul. ; 21*12 cm. 

Bibliogr. :215 p.-220 p. - ISBN 9782200249892 

2-840-300/6, 2-840-300/7 

2302.  Joyce, James  
Ulysse [Texte imprimé] / James Joyce; Trad. Auguste Morel. - Paris : Gallimard, 

1948. - 704 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (nrf ; 1435). 

2-843-359/1 

2303.  Joyce, James  
Dubliners [Texte imprimé] / James Joyce; Ed. Jeri Johnson. - New York : Oxford 

University Press, 2008. - 2287 p. : couv. ill. ; 20*13 cm. - (Oxford world'd classics). 

ISBN 9780199536436 

2-820-11/1, 2-820-11/2 

2304.  Julien, Charles - André  
Histoire de l'afrique du nord [Texte imprimé] : Tunisie - algérie - maroc des origines à 

la conquete arabe (647 ap. J. - C.) / Charles - André Julien. - Paris : Payot, 1975. - 333 

p. : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliogr.p281 Index. p323. - ISBN 2228050636 

2-902-34/1 



2305.  Julliot, Caroline  
Le grand inquisiteur, naissance d'une figure mythique aux XIXe siècle [Texte 

imprimé] / Caroline Julliot. - Paris : Honoré Champion, 2010. - 380 p. : couv. ill. ; 23 

cm. - (Histoire culturelle de l'Europe ; 11). 

Bibliogr. p. 357-374. Index. - ISBN 9782745320766 

2-840-335/1, 2-840-335/5 

2306.  Junod, Marcel  
Le troisiemme combattant [Texte imprimé] / Marcel Junod. - Genève : C I C R, 1989. 

- 371 p. : couv.ill. ; 18 cm. 

ISBN 288145013X 

2-902-57/1 

2307.  Jusseaux, Patrick  
Ecrire un discours [Texte imprimé] / Patrick Jusseaux. - Paris : Eyrolles, 2008. - 154 

p. : couv.ill. en coul ; 22 X 15 cm. 

Lexique, bibliogr., index des noms propres. - ISBN 9782212540390 

2-808-48/4, 2-808-48/2 

2308.  Kaab, Yamna  
L'autobiographie et l'autofiction dans les mots de Jean-Paul Sartre [Texte imprimé] / 

Yamna Kaab, FAtma Benaissa; Kamel Guettas. - [s.l] : [s.n], 2011. - 46 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.432 

2309.  KACEDALI, soumia  
L'importance de la comprèhension Et de l' experssion orale pour une appropriation 

d'une compètence discursive en FLE cas des èlèves des classes terminales aux lycèes 

algèriens [Texte imprimé] / soumia KACEDALI; YAKOUB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 79 

F. ; 30 Cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.433 

2310.  Kada, Imane  
L"aspect de la veuve dans "Andromatique" de Jean Racine [Texte imprimé] / Imane 

Kada, Fadhila Henniche; Kamel Guettas. - [s.l] : [s.n], 2011. - 47 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.354 



2311.  KADI, Remekia  
L'enfant dans le roman chikh hamidou kane " L'aventure ambigue" [Texte imprimé] / 

Remekia KADI; Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2012. - 83 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p80 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.495 

2312.  Kadik, Djamel  
Le signe et ses interpretations [Texte imprimé] : Contrubutions scientifiques 

présentées lors du 1 er colloque international sur la sémiotique, la didactique et la 

communication / Djamel Kadik. - alger ( médéa) : centre de universitaire Yahia fares, 

2007. - 277 p : Ill ; 25cm. 

ISBN 9789947015902 

440.1-144/1, 440.1-144/2 

2313.  Kadyss, Roselyne  
QCM, exercuces et annales orthographe et grammaire française [Texte imprimé] : 

pour les candidats aux concours de la fonction publique / Roselyne Kadyss, Aline 

nishimata. - paris : Gualino, 2004. - 232 p. ; 17cm*17cm. 

ISBN 2842006615 

2-415-24/1 

2314.  Kafka, Franz  
La métamorphose [Texte imprimé] / Franz Kafka. - Paris : Gallimard, 1955. - 177 P ; 

17 Cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

2-8473-725/1 

2315.  Kahn, Gérard  
Hachette & Oxford [Texte imprimé] : Mini dictionnaire: Français- Anglais, Anglais- 

Français / Héloise Neef; Gérard Kahn. - Paris : Hachette ; (s.l.é) : Oxford University 

Press, [s.d]. - 692 p. : Couvr. ill. ; 12 cm. 

ISBN 9782012813939 

2-403-47/4, 2-403-47/3 

2316.  KAID, YOUCEF Islem  
La complexité de la production écrite comme situation problème chez les élèves 5AP 

( Circonscription Ouled Anter ) [Texte imprimé] / YOUCEF Islem KAID; Kamel 

Guettas. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.321 



2317.  Kajman, Hélène - Merlin  
La Langue est- elle fasciste ? [Texte imprimé] : langue , pouvoir , enseignement / 

Hélène - Merlin Kajman. - Paris : Les Editions de seuil, 2003. - 415 P ; 20 Cm. 

Bibliogr : 387-402 Index : 403-414. - ISBN 202057277X 

440.1-143/1, 440.1-143/2 

2318.  KALACHE, Fatima  
Eclatement spatial et identité dans la 23 e Zoubeida MAMERIA [Texte imprimé] / 

Fatima KALACHE, Fadhila MEKKI; Leila KERBOUBI. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.161, MMF.162 

2319.  Kalinowska, Irène M.  
Le verbe: modes et temps [Texte imprimé] : règles, exercices et corrigés / Irène M. 

Kalinowska. - Bruxelles : de Boeck Duculot, 2010. - 224 p. : Couvr. ill. ; 21 cm. - 

(Grevisse langue française ; 4). 

ISBN 9782801116319 

2-445-58/3, 2-445-58/1 

2320.  Kalisky, René  
Le Monde Arabe . Tome 2 , le réveil et la quête de l'unité [Texte imprimé] / René 

Kalisky. - Paris : Ed Gérard, 1968. - 384 P. : couv.ill. ; 18 cm. - (collection marabont 

université). 

Bibliog . pp : 372 - 375 Index . pp : 376 - 381 

2-902-31/1 

2321.  Kaltenmark, Odile  
La littérature chinoise [Texte imprimé] / Odile Kaltenmark. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1967. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 296). 

Bibliogr. Index 

2-899-16/1 

2322.  Kamil, Abd-al-Aziz Abd-al-Qadir  
Islam and the race question [Texte imprimé] / Abd-al-Aziz Abd-al-Qadir Kamil. - 

Paris : Unesco, 1970. - 68 p. ; 21 x 14 cm. - (the race question and moderne thought). 

2-297-7/1 

2323.  KAMLI, Walid  
La dominante collective dans Alger, le cri de Samir TOUMI. [Texte imprimé] / Walid 

KAMLI; Salima HAID. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 



MMF.239 

2324.  Kanafani, Chassan  
Des Hommes dans le soleil [Texte imprimé] / Chassan Kanafani; Trad par Michel 

Seurat. - Paris : Sindbad, 1977. - 208 p. : couv. en coul. ; 22 cm. - (collection la 

bibliothéque arabe). 

ISBN 272740007 

2-843-463/1, 2-843-463/2 

2325.  KARA HACENE, soumia  
L'étude sémiologique du personnage " Lalla Fatma " dans le roman de Ben Jelloun 

intitulé sur ma mére [Texte imprimé] / soumia KARA HACENE. - [s.l] : [s.n], 2011. - 

43 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.404 

2326.  Kara, Nora  
L'évaluation en F.L.E [Texte imprimé] : Cas de la 2 ème année secondaire / Nora 

Kara, Fatiha Messaoudi; SADARRI. - [s.l] : (S.N), 2012. - 59 F. ; 30 Cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.478 

2327.  Karabetian, Etienne  
Histoire des stylistiques [Texte imprimé] / Etienne Karabetian. - Paris : Armand 

Colin, 2000. - 252 p. : couv. ill. ; 24 x 16 cm. - (Linguistique / G. Bergounioux, J.-C. 

Chevalier, S. Delesalle). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200250231 

2-410-29/1, 2-410-29/2 

2328.  Karami, Hasan s  
Al- Manar [Texte imprimé] : English - Arabic Dictionary =  عربي -المنار : قاموس إنكليزي  / 

Hasan s Karami. - Beirut : Libraire du liban ; London : Logman, 1971. - 903 p : 

Couv.ill ; 25x18 cm. 

ISBN 0582761476 

423-3/1, 423-3/2 

2329.  KARBOUBI, Leila  
Ecriture et réécriture de l'Histoire dans les récits de vie féminins des années 

1990/2000 en Algérie. [Texte imprimé] / Leila KARBOUBI; Yamilé. GHEBALOU; 

Françoise. SIMONET-TENANT. - [s.l] : [s.n], 2019. - 302 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: GHEBALOU Yamilé, SIMONET-TENANT Françoise. 

Doctorat : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 



TDF.34, TDF.35 

2330.  Karmi, Hasan s  
Al-Mughni Al-Akbar [Texte imprimé] : A dictionary of classical and contemporary 

english: English-Arabic .... =  :المغني األكبر: معجم اللغة اإلنجليزية الكالسيكية و المعاصرة و الحديثة
عربي-إنكليزي   / Hasan s Karmi. - Beirut : Libraire du liban, 1987. - 1710 p : Couv.ill ; 

29x21 cm. 

423.1-13/1 

2331.  Kassoul , Aicha  
Albert Camus et le choc des cultures [Texte imprimé] : à lombre de la partie des morts 

: vol. 1 / Aicha Kassoul, Mohamed Lakhdar Maougal. - Alger : mille-feuilles, 2008. - 

205 p. : ill. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9789947905104 

2-840-1/1, 2-840-1/2 

2332.  Kateb, Yacine  
Le cercle des représailles [Texte imprimé] : théatre / Yacine Kateb; Préf. Edouard 

Glissant. - Paris : Editions du Seuil, 1959. - 176 p. ; 19 X 11 cm. 

2-842-41/1 

2333.  Kateb, Yacine  
Nedjma [Texte imprimé] : roman / Yacine Kateb. - Paris : Editions du Seuil, 1956. - 

256 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-370/1 

2334.  Kateb, Yacine  
Le Polygone étoilé [Texte imprimé] / Yacine Kateb. - Paris : Edition du Seuil, 1966. - 

184 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-373/1, 2-843-373/2 

2335.  Kavian , Eva  
Ecrire et faire ecrire [Texte imprimé] : 50 auteurs belges vous font écrire : tome 2 / 

Eva Kavian; Préf. Jean-luc outers. - Paris : De Boeck, 2011. - 224 p. ; 15*23 cm. 

ISBN 9782801116357 

2-808-103/1, 2-808-103/2 

2336.  Kavian, Eva  
Ecrire et faire écrire [Texte imprimé] : Manuel pratique d'écriture: animer un atelier d' 

écrire - s' entrainer à partir de pistes d'écriture........... / Eva Kavian; Préf. Albert 

Jacquard. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 144 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Entre 

guillemet). 

Bibliogr. - ISBN 9782801113967 



2-411-9/14, 2-411-9/10 

2337.  Kavian, Eva  
Ecrire et faire écrire [Texte imprimé] : Manuel pratique d'écriture:nouvelles pistes d' 

écriture -webographie des atelires d'écriture entiérement mise à jour / Eva Kavian. - 

20éme.ed. - [s.l] : de Boeck Duculot, 2009. - 24 cm. 

ISBN 9782801114186. - ISSN 13740881 = Ecrire et faire écrire 

2-411-41/1, 2-411-41/2 

2338.  Kazantzaki, Nikos  
Le Christ recrucifié [Texte imprimé] : roman / Nikos Kazantzaki; Trad. Pierre 

Amandy. - Paris : Plon, 1968. - 512 p. : couv .ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, 

classique de poche .). 

2-843-196/1 

2339.  Kazantzaki, Nikos  
Alexis Zorba [Texte imprimé] / Nikos Kazantzaki; Trad. Yvonne Gauthier; Trad. 

Gisèle Parassinos. - Paris : Plon, ( s.d ). - 448 p. : couv .ill. ; 17 X 11 cm. - (Le Livre 

de poche ; 336). 

2-843-358/1 

2340.  Kazimirski,De biberstein   

 Le Kazimirskiي = -المجلد الثاني : ض -فرنسي -كازيمرسكي [نص مطبوع] : قاموس: عربي 

:Dictionnaire Arabe- Français : tome second / De biberstein Kazimirski .-  : بيروت
  سم. 22x15ص. : غالف ملون+ إيض. ;  1638 -. 2004البراق, 

 2841612511ر.د.م.ك 

1-413.4-3.2/1 

2341.  Kazimirski-De biberstein   

 Le Kazimirskiص =  -فرنسي : المجلد األول : أ  -كازيمرسكي [نص مطبوع] : قاموس : عربي 

:Dictionnaire Arabe- Français : tome premier / Kazimirski-De biberstein .-    : بيروت
  سم.  22x15ص. : غالف ملون ;  1392 -. 2004البراق, 

 2841612511ر.د.م.ك 

1-413.4-3.1/1 

2342.  KEBLADJ, Samira  
Le réalisme balzacien dans le pére Goriot [Texte imprimé] / Samira KEBLADJ, 

Amira NABI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.177 

2343.  Kechad, Amina  
L'impact de la société dans les écrits de Mouloud Mammeri [Texte imprimé] / Amina 



Kechad, Aicha Rebih; Bounouar SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 44 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.396 

2344.  Kenig, Ariel  
La littérature est un jeu [Texte imprimé] : 100 questions sur les classiques de la 

littérature française / Ariel Kenig. - 2007. - Paris : E.J.L., [s.d]. - 92 p. : couv. ill. en 

coul ; 21 x 13 cm. - (<>). 

ISBN 9782290003480 

2-840-194/7, 2-840-194/1 

2345.  KERBOUBI, Leila  
La fusion du factuel et du fictionnel dans Entendez-vous dans les montagnes de 

Maissa BEY. [Texte imprimé] / Leila KERBOUBI; Fatiha. ABU DURA 

BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.128 

2346.  Kerbrat-Orecchioni, Catherine  
Les actes de langage dans le discours [Texte imprimé] : Théories et fonctionnement " 

quand dire, c'est faire" : un travail de synthése sur la pragmatique conversationnelle / 

Catherine Kerbrat-Orecchioni; Dir. Henri Mitterand. - Paris : Armand Colin, 2005. - 

200 p. : Couv ; 21 x 15 cm. - (Linguistique Fac.). 

Bibliogr: 189-197 Index : 199-200. - ISBN 2200340842 

2-410-86/8, 2-410-86/1 

2347.  Kerbrat-Orecchioni, Catherine  
L'énonciation [Texte imprimé] : de la subjectivité dans le langage / Catherine Kerbrat-

Orecchioni. - 4e éd. - Paris : Armand Colin, 2002. - 267 p. ; 24 X 16 cm. - 

(U.Linguistique /G. Berguounioux, J.-C. Chevalier, S. Delesalle). 

Bilbiogr: 249-259 Index : 261-263. - ISBN 220026268X 

440.1-99/1 

2348.  Kerbrat-Orecchioni, Catherine  
Les actes de langue dans le discours [Texte imprimé] : théorie et fonctionnement / 

Catherine Kerbrat-Orecchioni. - paris : Armand Colin, 2001. - 200 p. ; 21*15 cm. - 

(Cursus). 

bibligr : 189. - ISBN 9782200354435 

440.1-39/1, 440.1-39/2 



2349.  Kerbrat-Orecchioni, Catherine  
Le discours en interaction [Texte imprimé] / Catherine Kerbrat-Orecchioni. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 365 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr.339-361p. - ISBN 2200265131 

440.1-74/1, 440.1-74/2 

2350.  Kerbrat-Orecchioni, Catherine  
L'énonciation [Texte imprimé] : de la subjectivité dans le langage / Catherine Kerbrat-

Orecchioni. - Paris : Armand Colin, 2009. - 268 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782200243104 

2-410-244/1, 2-410-244/2 

2351.  KERDIANE, Nassima  
L'image littéraire de l'immigration dans Les Boucs de Driss CHRAIBI [Texte 

imprimé] / Nassima KERDIANE, Besma BENALI; Mohamed Rafik BENAOUDA. - 

[s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.226 

2352.  KERMEZLI BOUDJEMAA, Nabila  
Pour un enseignement /apprentissage de l'écriture littéraire à l'université [Texte 

imprimé] : Le cas des étudiants de Médéa. / Nabila KERMEZLI BOUDJEMAA; 

Djamel Kadik; Arielle. THAUVIN-CHAPOT. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: KADIK Djamel, THAUVIN-CHAPOT Arielle. 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2018 

TDF.28, TDF.29 

2353.  Kermezli, Nabila  
Pour une mise en valeur de la didactique du texte littéraire en français langue 

étrangère [Texte imprimé] : Le cas de la première année secondaire. / Nabila 

Kermezli; Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.22, TF.23 

2354.  Kerridge , David  
Speak out [Texte imprimé] : speaking professional english / David Kerridge. - Paris : 

Ellippses edition, 2009. - 142 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782729850562 

2-420-79/1, 2-420-79/2 



2355.  Kerrouche, Hayet  
La représentation de la double culture chez Djamila Abdelli Labiod dans la réglisse de 

mon enfance [Texte imprimé] / Hayet Kerrouche; Soulef ZERROUK. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 69 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.440 

2356.  KESSAGLI, Aicha  
La scénographie interne et externe dans l'oeuvre de Harraga de Boualem SANSAL 

[Texte imprimé] / Aicha KESSAGLI, Hadjer KARALI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.204 

2357.  Kessel, Joseph  
L'équipage [Texte imprimé] / Joseph Kessel. - Paris : Gallimard, 1924. - 256 p. : 

couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 83). 

ISBN 3011008316 

2-843-127/1 

2358.  Kessel, Joseph  
Mermoz [Texte imprimé] / Joseph Kessel. - Paris : Gallimard, 1938. - 446 p. : couv. 

ill. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de poche exploration ; 1001/1002). 

ISBN 3021100106 

2-843-135/1 

2359.  Kesteloot , Lilyan  
Histoire de la littérature Négro-Africaine [Texte imprimé] / Lilyan Kesteloot. - Alger : 

Ministère de la culture, 2009. - ill. ; 26 x17 cm. - (essai). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9789947245613 

2-960-1/1 

2360.  Kevorkian, Servais  
Etude sur Albert Camus, L'étranger [Texte imprimé] : épreuves de français / Servais 

Kevorkian. - Paris : Ellipses, 2000. - 94 p. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

Bibliogr. : 93p.-94p. - ISBN 2729879986 

2-840-240/1, 2-840-240/2 

2361.  Kevorkian, Servais  
Etude sur Albert Camus [Texte imprimé] : l`étranger / Servais Kevorkian. - Paris : 



Ellipses : Marketing, 2000. - 96 p. ; 19 X 14 cm. - (resivnances). 

bibliog :pp-93-94. - ISBN 2729879986 

2-840-21/2, 2-840-21/1 

2362.  Khader, Youcef  
La vengeance passe par Ghaza [Texte imprimé] / Youcef Khader. - Alger : SNED, 

1970. - 202 p. ; 18 x 11cm. 

2-843-253/1 

2363.  Khadra, Yasmina  
A quoi revent les loups [Texte imprimé] : roman / Yasmina Khadra. - Alger : Sedia, 

2007. - 347 p. ; 21 x 13 cm. - (Mosaique). 

ISBN 9961704899 

2-843-580/1, 2-843-580/2 

2364.  Khaldi, Fella  
Evaluation et notation. [Texte imprimé] / Fella Khaldi; Wissam BEN AIMECHE. - 

[s.l] : [s.n], 2012. - 97 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p96 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.514 

2365.  Khalifa,Jean-Charles  
Syntaxe de la phrase anglaise [Texte imprimé] / sandrine Oriez; Jean-Charles Khalifa. 

- Rennes : Presses universitaires de rennes, 2009. - 348 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

- (Didact. Anglais (Rennes)). 

Bibliogr., 5 p. Glossaire. - ISBN 9782753508767 

2-425-36/2 

2366.  Khalis, Salah  
La vie littéraire a Seville au XI siècle [Texte imprimé] / Salah Khalis. - Alger : 

éditions nationales algériennes, [s.d]. - 245 p. ; 21 cm. 

2-809-163/1 

2367.  KHARROUBY, Hanane  
L'honneure et la gloire chez corneille et racine Dans" le Cid " et " phédre " [Texte 

imprimé] / Hanane KHARROUBY; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.175 



2368.  Khateeb, Louay  
Dictionnaire: Français-Arabe, Arabe-Français [Texte imprimé] / Louay Khateeb. - 

(s.d.é) : Alexandre Falco, 2009. - 219 p.185p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782738224187 

443.1-9/1 

2369.  Khatibi, Abdelkader  
Le lutteur de classe à la manière taoiste [Texte imprimé] : poème / Abdelkader 

Khatibi. - Paris : Sindbad, 1976. - 80 p. ; 22 X 14 cm. - (La Bibliothèque arabe). 

ISBN 272740001 

2-841-51/1 

2370.  KHEBACHA, Amina  
Place et fonction de l’oral au cycle moyen en Algérie [Texte imprimé] : Cas de la 1ère 

année moyenne. / Amina KHEBACHA, Yousra Bouthaina GUITT; Sahraoui 

LAFRID. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.241, MMF.242 

2371.  KHELFI, Ahmed  
Les pratiques évaluatives : constat et perspectives [Texte imprimé] : Cas des élèves de 

la 3 ème année primaire en Algérie. / Ahmed KHELFI; Zaher SOUGH. - [s.l] : [s.n], 

2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.252 

2372.  KHELIFI, Rehab  
La compréhension orale et problèmes d'écoute chez les élèves [Texte imprimé] : 3 

ème année lycée. / Rehab KHELIFI, Yamina GUENDOUZ; Ludmia Yaagoub. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 61 F. ; 30 Cm. 

Biblio p 61 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.518 

2373.  Khelil Cherfi, Walid  
Pour une approche pluridisciplinaire du bonheur dans une autre couleur du bonheur de 

Paule Auriane Ntchouadep [Texte imprimé] / Walid Khelil Cherfi; Salima HAID. - 

[s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.326 



2374.  KHELIL CHORFI, Nesrine  
L'apport des séances de remédiation dans l'amélioration des production écrites de la 

situation initiale d'un conte [Texte imprimé] : Cas des élèves de 5e année primaire / 

Nesrine KHELIL CHORFI, Elalldja BOUHEMBEL; Aboubakre BOUASLA. - [s.l] : 

[s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.294, MMF.295 

2375.  Khelil-Chorfi, Fatma zohra  
Le Héros problématique dans le fleuve détourné de Rachid MIMOUNI [Texte 

imprimé] / Fatma zohra Khelil-Chorfi, Hadjer Kalache; Kheira Bentenfif. - [s.l] : 

[s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.277 

2376.  Khelkhal, Mounira Saada  
Pseudonyms of love [Texte imprimé] : ( selected poems ) / Mounira Saada Khelkhal; 

Trad. Saliha Naidja. - Alger : ENAG éditions, 2013. - 56 p. : couv. ill. en coul. ; 

21*14 cm. 

ISBN 9789931002925 

2-820-26/1 

2377.  Khelladi, Aissa  
Rose d'abime [Texte imprimé] : roman / Aissa Khelladi. - Alger : Marsa ; Paris : seuil, 

1998. - 276 p. ; 17x12 cm. 

ISBN 9961848187 

2-843-612/3, 2-843-612/1 

2378.  Khelladi, Aissa  
En souvenirs de soi [Texte imprimé] : récit / Aissa Khelladi. - Paris : Marsa, 2009. - 

291 p. : couv. ill. ; 20 cm. 

ISBN 9789961848760 

2-843-858/1 

2379.  Khellas, Djilali  
Les transes de la plume [Texte imprimé] : tome 2 / Djilali Khellas. - Alger : ENAG, 

2011. - 208 p. - ( 2011: تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  2011تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  ). 

ISBN 9789931000136 

2-843-757.2/1, 2-843-757.2/2 

2380.  Khellas, Djilali  
Les transes de la plume [Texte imprimé] : tome 1 / Djilali Khellas. - Alger : ENAG, 



2011. - 356 p. : couv. ill.et en coul. ; 24 sm. - ( : تلمسان  2011تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية 
2011عاصمة الثقافة االسالمية  ). 

ISBN 9789931000945 

2-843-757.1/4 

2381.  Khémiri, Moncef  
André Malraux [Texte imprimé] : écriture de l' imaginaire et imaginaire de l' écriture / 

Moncef Khémiri. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 203 p. : ill. en 

noir et blanc ; 24 X 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9973372670 

2-840-4/1, 2-840-4/2 

2382.  Kherbeche,Taroube  
Le tragique dans " poil de carotte " [Texte imprimé] / Taroube Kherbeche, Sarah 

Hocini; Wissam Benaimeche. - [s.l] : [s.n], 2011. - 39 F. ; 30 cm + CD. 

bibliog. f40 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.405 

2383.  KHERFI, Idir  
Les apprenants algériens de la première année secondaire et les textes littéraires 

[Texte imprimé] / Idir KHERFI; Richard. DUDA. - [s.l] : [s.n], 2001. - 30 Cm. 

Encadré : DUDA Richard. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2001 

TF.01 

2384.  KHETTAL, Sara  
Le reflet de la société dans le mariage de figaro de BEAUMARCHAIS [Texte 

imprimé] / Sara KHETTAL; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.248 

2385.  Kheyar Stibler,  
La méthodologie appliquée du commentaire de texte [Texte imprimé] : de Pierre 

Ronsard à Maurice Blanchot : théories et exemples, conseils et commentaires / 

Kheyar Stibler. - Paris : Ellipses, 2012. - 235 p ; 24 cm. 

Index : 217 p. glossaire : 219 p.-223 p. bibliogr.225 p.-232 p. - ISBN 9782729876005 

2-801-29/1, 2-801-29/2 

2386.  KHIATINE, Nassima  
L'ironie et l'humour à travers [Texte imprimé] : Le Magasin des suicides de Jean 



Teulé. / Nassima KHIATINE; Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 

2009. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2009 

TF.99 

2387.  KHIRAT, Yamina  
Le déchirement identitaire dans l'infante Maure de Mohamed Dib [Texte imprimé] / 

Yamina KHIRAT, Assia MERAISSIA; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : 

[s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.178 

2388.  Khodja, Chukri  
Mamoun [Texte imprimé] : l'ébauche d'un idéal : roman / Chukri Khodja. - Alger : 

éditions ANEP, 2010. - 117 p. ; 22 * 15 cm. - (تلمسان : Tlemcen capitale de la culture 

islamique). 

ISBN 9789947214787 

2-843-687/1, 2-843-687/3 

2389.  Khodja, Chukri  
El-euldj, captif des barbaresques [Texte imprimé] : roman / Chukri Khodja. - Alger : 

éditions ANEP, 2005. - 171 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (Patrimoine). 

ISBN 9789947212448 

2-843-853/1 

2390.  Kidar, Abd Elmadjid  
Symbolique de la mer et du désert dans la désirante de Malika Mokeddem. [Texte 

imprimé] / Abd Elmadjid Kidar, Karima Berrani; Oumelkheir GADA. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 49 P. ; 30 Cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.497 

2391.  Kilanga, Julien  
Edition et enseignement des littératures francophones [Texte imprimé] / Dir. Julien 

Kilanga. - Paris : Riveneuve éditions, 2014. - 171 p. ; 24 cm. - (Itinéraires 

francophones). 

Bibliogr. - ISBN 9782360131891 

2-840-385/1, 2-840-385/2 



2392.  Kilito , abdelfattah  
La Langue d'adam et autres essais [Texte imprimé] / abdelfattah Kilito. - Maroc : les 

éditions toukbal, 1999. - 115 p. : couv. en coul. ; 23*15 cm. 

Bibliogr. : 113 p. - ISBN 9981880299 

2-808-117/4, 2-808-117/1 

2393.  Kipling, Rudyard  
Contes [Texte imprimé] / Rudyard Kipling. - Paris : Beaudelaire, 1967. - 364 p. : 

couv. ill. ; 19 x 11 cm. 

2-843-396/2, 2-843-396/1 

2394.  Kipling, Rudyard  
Stalky et cie [Texte imprimé] : roman / Rudyard Kipling; Trad. Rodolphe Thomas 

Paul Bettlhein. - Paris : Mercure de Françe, 1961. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - 

(Le Livre de poche ; 750). 

ISBN 05382194453 

2-843-301/1 

2395.  Kipling, Rudyard  
Kim [Texte imprimé] / Rudyard Kipling; Trad. Louis Fabulet; Trad. Ch. Fountaine-

Walker. - Paris : Mercure de Françe, 1969. - 448 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche ; 723). 

2-843-282/1 

2396.  Kipling, Rudyard  
Simples contes des collines [Texte imprimé] / Rudyard Kipling; Trad. Albert Savine. - 

Paris : Stock, 1968. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11cm. - (Le Livre de poche, Classique de 

poche ; 1529). 

ISBN 3011152902 

2-843-116/1, 2-843-116/2 

2397.  Kipling, Rudyard  
The jungle book [Texte imprimé] / Rudyard Kipling; Ralph Mowat; Kanako 

Damerum; ...[et all.]. - New York : Oxford University Press, 2008. - 56 p. : couv. ill et 

en coul. ; 20*13 cm. - (Oxford bookworms ; 2). 

Glossaire : 42 p., images. - ISBN 9780194790642 

2-820-27/1, 2-820-27/2 

2398.  Kirst, Hans Hellmut  
08/15 [Texte imprimé] : Le Lieutnant Asch dans la débâcle / Hans Hellmut Kirst; 

Trad. E. Bestaux. - Paris : Robert Laffont, 1955. - 450 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (J' 

ai lu ; 139). 

2-843-295.3/1 



2399.  kirst, Hans Helmut  
08/15 [Texte imprimé] : Les étranges aventures de guerre de l' adjudant Asch / Hans 

Helmut kirst; Trad. E Bestaux. - Paris : Robert Laffont, 1955. - 434 p. : couv.ill .en 

coul. ; 17 x 11 cm. - (J' ai lu). 

2-843-628.2/1 

2400.  Kleiber, Georges  
Traits d'union [Texte imprimé] : 12èmes rencontres linguistiques en pays rhénan / 

Georges Kleiber, Nicole Le Querler. - Caen ( France ) : Presses Universitaires de 

Caen, 2002. - 254 p. ; 24 x 16 cm. - (Bibliothèque de syntaxe et sémantique). 

ISBN 2841331660 

2-415-13/2, 2-415-13/1 

2401.  Klein, Jean - René  
Théorie linguistique et applications informatiques [Texte imprimé] : actes du 16 

colloque européen sur la grammaire et le lexique comparés : .Volume 1 / Jean - René 

Klein, Lamiroy Béatrice, Pierret Jean - Marie. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : 

Institut de linguistique, 1998. - 192 p. ; 24 x 16 cm. - (Cahiers de l'institut de 

linguistique de Louvain). 

Bibliogr. - ISSN 07716524 = Théorie linguistique et applications informatiques 

2-445-27/1 

2402.  Knittel, John  
Le docteur Ibrahim ( El Hakîm ) [Texte imprimé] : roman / John Knittel. - Paris : 

Albin Michel, 1947. - 509 p. ; 117 x 11cm. - (Le Livre de poche, classique de poche 

.). 

ISBN 3021041709 

2-843-251/1 

2403.  KOBBI, Amina  
Difficultés d'expression écrite chez les éléves de 3 éme A.S. [Texte imprimé] / Amina 

KOBBI, Dalila GUEBLI, Khadidja Sami; ...[et all.]. - [s.l] : [s.n], 2005. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.21, MF.22 

2404.  Kocourek, Rostislav  
Essais de linguistique française et anglaise [Texte imprimé] : Mots et thermes, sens et 

textes = essays in french and english linguistics : words and terms, meanings and texts 

/ Rostislav Kocourek. - Paris : Peeters, 2001. - 444 p. ; 24 16 cm. - (Bibliothèque de 

l'Information Gramaticale). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2877235661 

2-410-25/1 



2405.  Kohn-Pireaux, Laurence  
L`Enfant de sable , la nuit sacrée [Texte imprimé] : Etude sur Tahar Ben Jelloun / 

Laurence Kohn-Pireaux. - Paris : Ed.Ellipses ; Marketing : [s.n], 2000. - 96 p. ; 19 cm. 

- (collection resonces). 

bibliog. - ISBN 272985939X 

2-840-212/1 

2406.  Kokelberg, Jean  
Les techniques du style [Texte imprimé] : vocabulaire, figures de réthorique, syntaxe, 

rythme / Jean Kokelberg. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 2005. - 255 p. ; 22 cm. - 

(Fac). 

ISBN 2200344295 

440.1-58/1, 440.1-58/2 

2407.  Konandri, Virginie  
Littérature et identités [Texte imprimé] : quelques lectures mythocritiques / Virginie 

Konandri. - Paris : Publibook, 2013. - 186 p. ; 24 cm. - (EPU, E'ditions Publibook 

université : lettres et langues : lettres classiques). 

Bibliogr. p. 181-183. Index. - ISBN 9782342015553 

2-809-147/1, 2-809-147/2 

2408.  Kondo, A  
Nouveau larousse encyclopédique [Texte imprimé] : Dictionnaire en 2 volumes tome 

1 / A Kondo. - Paris : Larousse - bordas, 2001. - 870 p : Couv.ill ; 30x23 cm. 

ISBN 2035201608 

034-13.1/1 

2409.  KORTBI, Mouna  
Les problémes liés à la combinatoire grammaticale chez les étudiants de 3éme année 

de licence français. [Texte imprimé] / Mouna KORTBI, Nawel BENMEZIANE; 

Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.191, MMF.192 

2410.  Koster, Serge  
Michel Tournier , ou le choix du roman [Texte imprimé] : essai / Serge Koster. - Paris 

: Zulma, 2005. - 249 p. : Couv.ill. ; 21 X 14 cm. 

ISBN 22843043115 

2-840-17/1, 2-840-17/2 

2411.  Kouassi , gemain  
Le phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de 

langue francaise [Texte imprimé] : le cas des écrivains ivoiriens : Dadie , Kourouma , 



Adiaffi. / gemain Kouassi. - Paris : Editions publibook université, 2007. - 516 p. ; 

24*17 cm. 

ISBN 9782748335316 

2-410-241/1, 2-410-241/2 

2412.  KOUIDER SIDHOUM, Redouane  
Nécessité et difficulté de l'emploi du mode subjonctif en 2éme année licence de 

français. [Texte imprimé] / Redouane KOUIDER SIDHOUM, Nawel 

BOUABDELLAH; A ABBAS. - [s.l] : [s.n], 2018. - 25 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.245, MMF.246 

2413.  KOUIDRI, Chafika  
les diffcultés de prononciation chez l'éleve au CEM [Texte imprimé] / Chafika 

KOUIDRI, Hadda LOUNIS; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.103, MF.104 

2414.  Kramsch , Claire  
Language and culture [Texte imprimé] / Claire Kramsch. - New York : Oxford 

University Press, 2014. - 134 p. ; 15*22 cm. - (Oxfod introductions to language 

study). 

ISBN 9780194372145 

2-420-75/1, 2-420-75/2 

2415.  Kramsch, Claire  
Context and culture in language teaching [Texte imprimé] / Claire Kramsch. - New 

York : Oxford University Press, (w.é.d). - 295 p. : ill. ; 22 cm. - (Oxford applied 

linguistics). 

Biblig.index: 268-295p. - ISBN 9780194371872 

2-401-59/3, 2-401-59/2 

2416.  Kremer, Flamand Gerhard  
Nouvel Autodidactique quillet [Texte imprimé] : Atlas / Flamand Gerhard Kremer. - 

Paris : Hachette - livre, 2000. - 384 p. : Couv en coul . photos . ill. ; 29x23 cm. - 

(Autodidactique). 

Index : 316 p.- 383 p. - ISBN 224501054x 

034-20/1 

2417.  Kriegel, Sibylle  
Grammaticalisation et réanalyse [Texte imprimé] : approches de la variation créole et 

française / Sibylle Kriegel, Philip Baker Jacques Arends; Detges Ulrich, Gadet 



Françoise, Howe Kate Bruyn Adrienne. - Paris : CNRS, 2003. - 372 p. : ill. ; 24 x 15 

cm. - (CNRS Langage). 

Bibliogr. - ISBN 2271061520 

2-445-18/1, 2-445-18/2 

2418.  KRINE, Zohra  
L'image de la société dans " L'OPIUM et le baton " de Moulude MAMMERI [Texte 

imprimé] / Zohra KRINE, Djahida ALIANE; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - 

[s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.171 

2419.  Krist,, Hans - Hellmut  
La Révolte du caporal Asch [Texte imprimé] : 08 / 15 / , Hans - Hellmut Krist. - Paris 

: Robert Laffont, 1955. - 384 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (J' ai lu ; 31). 

2-843-179/1 

2420.  Kuroda,s-y  
Pour une théorie poétique de la narration [Texte imprimé] : introduction,notes et 

édition de sylvie patron / s-y Kuroda. - Paris : Armand Colin, 2012. - 212 p : ill ; 

17*24 cm. 

ISBN 9782200272791 

440.1-225/1, 440.1-225/2 

2421.  De la Motte, Houdar  
Textes critiques [Texte imprimé] : Les raisons du sentiments / Houdar De la Motte. - 

Paris : Honri Champion, 2002. - 849 p. ; 24 X 14 cm. 

ISBN 274530500X 

2-840-86/1 

2422.  De la Ramée, Pierre  
Grammaire 1572 [Texte imprimé] / Pierre De la Ramée; Comment. Colette 

Demaizière. - Paris : Honoré Champion, 2001. - 169 p. ; 22 x 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 274530464X 

2-415-10/1 

2423.  De la Varende, Jean  
Les manants du roi [Texte imprimé] : 1793 - 1950 / Jean De la Varende. - Paris : 

Librairie Plon, 1938. - 255 p. : couv. ill. ; 17 x 11cm. - (Le Livre de poche, Classique 

de poche ; 265). 

ISBN 3011026508 

2-843-102/1 



2424.  LAACHEMI, Dhaouia  
L'aspect religieu dans les gens de dublin de james joyce les soeurs, un cas douloureux 

, les morts [Texte imprimé] / Dhaouia LAACHEMI; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.191 

2425.  Labarthe, Judith  
L'épopée [Texte imprimé] / Judith Labarthe; Emma Drieu Dominique Chapon; Saint 

Georges. - Paris : Armand Colin, 2006. - 358 p. : ill. ; 24 X 16 cm. - (U lettres). 

Glossaire. Bibliogr. - ISBN 9782200266332 

2-411-10/2, 2-411-10/1 

2426.  Labbé, Denis  
Le fantastique [Texte imprimé] / Denis Labbé, Gilbert Millet. - Paris : Ellipses, 2000. 

- 128 p. : couv il . en coul. ; 19 x 15 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 2729801871 

2-840-216/1, 2-840-216/2 

2427.  Labbé, Denis  
Etude sur Stehen king [Texte imprimé] : Shining / Denis Labbé. - Paris : Ellipses, 

2001. - 128 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729807845 

2-840-251/1 

2428.  Labenne, Josette  
En maternelle...guide a l'usage des débutants [Texte imprimé] / Josette Labenne. - 

Paris : Bordas, 2000. - 191 p : Couv.ill ; 21x14 cm. - (Pratique Pédagogique). 

Bibliogr : 189-190. - ISBN 204729472x 

2-370-118/1 

2429.  Labesse, Jean  
Etudes sur Emile Zola [Texte imprimé] : la bête humaine / Jean Labesse. - Paris : 

Ellipses : Markeing, 1999. - 96 p. ; 19 X 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Annexe : 87p.-92 p. Index : 93 p. Bibliog : 94 p. - ISBN 2729869093 

2-840-60/3, 2-840-60/2 

2430.  Labesse, Jean  
Etude sur le conte philosophique voltairien [Texte imprimé] / Jean Labesse. - Paris : 

Ellipses, 1995. - 64 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. : 62p. Lexique. : 63p. - ISBN 2729845275 

2-840-242/1 



2431.  Labesse, Jean  
E'tude sur Jean-Paul Sartre [Texte imprimé] : Les mains sales / Jean Labesse. - 2e éd. 

- Paris : Ellipses, 2006. - 121 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. p. 113. Lexique. - ISBN 2729822127 

2-840-358/1, 2-840-358/2 

2432.  Labidi, Zahia  
La perception du public et l'influence de l'époque dans princesse de clèves de mme de 

la fayette [Texte imprimé] / Zahia Labidi, Meriem Mansouri; Moulkhier GADA. - 

[s.l] : [s.n], 2010. - 80 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.290 

2433.  Labidi, Zineb  
Kan ya ma kan [Texte imprimé] : l'Algérie des conteuses / Zineb Labidi. - Alger : 

Said Hannachi : [s.l] : éditions média plus, 2012. - 224 p. ; 22*14 cm. - ( الجزائر وزارة
ة الثقافةالثقافة : الجزائر وزار ). 

ISBN 9789961922360 

2-843-844/1, 2-843-844/2 

2434.  Laborderie, Noelle  
Précis de phonétique historique [Texte imprimé] / Noelle Laborderie; Dir. Claude 

Thomasset. - Paris : Nathan Université, 2002. - 128 P ; 17 x 11 cm. - (Synthèse / 

Lettres ; 128). 

glossaire. Index. Bibliogr. - ISBN 2091906638 

2-414-7/4, 2-414-7/5 

2435.  Labouret, Denis  
Littérature française du XXe siècle ( Labouret, 1900-2010 ) [Texte imprimé] / Denis 

Labouret. - Paris : Armand Colin, 2013. - 286 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.. Histoire 

littéraire). 

Bibliogr. : 271 p-274 p. index : 275 p.-286 p. - ISBN 978200276010 

2-840-342/1, 2-840-342/2 

2436.  Labov , William  
Sociolinguistique [Texte imprimé] / William Labov; Préf. Pierre Encrevé; Trad. Alain 

Kihm. - Paris : les éditions de Minuit, 1976. - 458 p. ; 22 cm. - (Le Sens commun / 

Anne-Laure Angoulvent). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2707301205 

2-410-11/2, 2-410-11/3 

2437.  Labre, Chantal  
Dictionnaire de poétique [Texte imprimé] : des modernes aux anciens / Chantal 



Labre. - Paris : Armand Colin, 2012. - 197 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Dictionnaires). 

Index. - ISBN 9782200281410 

2-803-13/1, 2-803-13/2 

2438.  Labro, Cécile  
Dictionnaire Hachette [Texte imprimé] : 125000 définitions - 3000 illustrations / 

Cécile Labro. - Paris : Hachette, 2010. - 1752 p. : Couvr. ill. ; 24x15 cm. 

ISBN 9782012814202 

443-77/1, 443-77/2 

2439.  Lacarra, marcel  
Les temps des verbes [Texte imprimé] / marcel Lacarra. - paris : Duculot, 1984. - 96 

p. ; 19*12.5cm. 

ISBN 2801105260 

2-415-43/1 

2440.  Lachaud, Marie Céline  
Colette à 20 ans [Texte imprimé] : une apprentie pas sage / Marie Céline Lachaud. - 

Paris : Editions au diable vauvert, 2010. - 163 p. : couv.ill.et en coul. ; 20*13 cm. 

Bibliogr. : 149 p.-152 p. - ISBN 9782846262538 

2-840-324/1, 2-840-324/2 

2441.  Lacheret-Dujour, Anne  
La prosodie du français [Texte imprimé] / Anne Lacheret-Dujour, Frédéric 

Beaugendre; Préf. Mario Rossi. - Paris : CNRS Editions, 1999. - 354 p. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2271056209 

2-410-121/1 

2442.  Lackovic, Valérie  
Etude sur le roman de tristan et isseut [Texte imprimé] / Valérie Lackovic. - Paris : 

Ellipses, 1999. - 128 p. : couv. ill . en coul. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. : 119p.-123p. - ISBN 2729868860 

2-840-237/1 

2443.  Laclavetine, Jean-Marie  
Matins bleus [Texte imprimé] / Jean-Marie Laclavetine. - Versailles ( France ) : 

Feryane, 2005. - 35 p. : Couv. ill. ; 22 x 15 cm. - (Roman). 

ISBN 2840116340 

2-843-595/1, 2-843-595/2 

2444.  Ladefoged, Peter  
A course in phonetics [Texte imprimé] / Peter Ladefoged. - Boston : [s.n], 2006. - 310 



p. : ill. ; 24 cm. + cd. 

ISBN 9781413020793 

2-414-20/1 

2445.  LADJALI, Zahia  
L'écriture autobiographie chez Alphonse Daudet à travers " le petit chose ". [Texte 

imprimé] / Zahia LADJALI, Fatima SOKRI; Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2012. - 

44 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p40 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.508 

2446.  Lafarge, Françoise  
L'explication de texte à l'oral [Texte imprimé] / Françoise Lafarge. - Paris : Nathan 

Université, 1996. - 127 p. ; 17 X 11cm. - (Synthèse / Lettres). 

ISBN 2091904902 

2-808-39/1, 2-808-39/2 

2447.  Lafarge, Françoise  
L'explication de texte à l'oral [Texte imprimé] / Françoise Lafarge. - Paris : Nathan / 

Vuef, 2002. - 127 p. ; 18 cm. - (Synthèse / Lettres). 

Bibliogr. : 124 p.-126 p., index : 127 p. - ISBN 2091904902 

2-809-90/1 

2448.  Lafarge, Françoise  
L'explication de texte à l'oral [Texte imprimé] / Françoise Lafarge. - Paris : Armand 

Colin, 2005. - 128 p. ; 18*13 cm. - (Lettres ; 128). 

Bibliogr. : 124 p.-126 p., index : 127 p. - ISBN 2200344430 

2-809-91/1, 2-809-91/2 

2449.  Lafarge, Françoise  
L'explication de texte à l'oral [Texte imprimé] / Françoise Lafarge; Dir. Claude 

Thomasset. - Paris : Armand Colin, 2007. - 128 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de 

poche ; 128). 

Bibliogr. : 124 p.-126 p. - ISBN 9782200352097 

2-809-95/1, 2-809-95/2 

2450.  Lafontaine, Lizanne  
La didactique du français oral au québec [Texte imprimé] : recherches actuelles et 

applications dans les classes / Ginette Plessis-Bélair; Lizanne Lafontaine. - Québec : 

Presses de l'Université du Québec, 2007. - 248 p. : Couvr. ill. ; 23 p. 

ISBN 9782760514188 



440.1-173/1, 440.1-173/2 

2451.  Lagae-Devoldère, Denis  
The tragedy of coriolanus [Texte imprimé] / Denis Lagae-Devoldère; Jérome Lo 

Monaco. - Paris : Armand Colin, 2006. - 150 p. : couv ill. ; 24*15 cm. - (Capes - 

Agrégation). 

Bibliogr. : 143 p.-150 p. - ISBN 9782200347321 

2-820-16/1, 2-820-16/2 

2452.  Lagane, René  
Grammaire [Texte imprimé] / Jean Dubois; René Lagane. - (s.l.é) : Larousse - bordas, 

(s.d.é). - 192 p. : Couvr. ill. ; 23 cm. - (Larousse: livres de bord). 

ISBN 978203531243 

2-445-59/1, 2-445-59/2 

2453.  Lagane, René  
Difficultés grammaticales [Texte imprimé] / René Lagane. - (s.l.é) : Larousse - 

bordas, 2004. - 160 p. : Couvr. ill. ; 23 cm. 

ISBN 9782035331205 

2-445-60/1, 2-445-60/2 

2454.  Lagarde, André  
16ème Siècle [Texte imprimé] : les grands auteurs français du programme / André 

Lagarde, Le Michard. - Paris : Les éditions Bordas, 1968. - 257 p. : couv. ill. en coul. ; 

21 X 15 cm. - (Littéraire). 

2-840-106/1 

2455.  Lagerlof,, Selma  
Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suéde [Texte imprimé] / , 

Selma Lagerlof; Préf. Lucien Maury. - Paris : Librairie académique Perrin, 1963. - 

448 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 1148). 

2-843-175/1 

2456.  Lagerqvist, Hans  
Le subjonctif en français moderne [Texte imprimé] : equisse d'une théorie modale 

fondée sur des textes non littéraires / Hans Lagerqvist, Préf. Olivier Soutet. - Paris : 

Presses de L'université Paris-Sorbone, 2009. - 519 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - 

(Travaux de stylistique et linguistique français : études linguistiques). 

ISBN 9782840506393 

2-445-90/1, 2-445-90/2 

2457.  Lahouaou, Soumia  
Les femmes en images [Texte imprimé] : pour une approche sémiotique de la 

publicité sur supports fixes de Djezzy / Soumia Lahouaou; Dir. Malika Kebbas. - [s.l] 



: (S.N), 2012. - 156 F. ; 30 cm. + CD. 

Bilbliog f-f 124-127 

Magister : Sciences du langage : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares 

de Médèa : 2012 

TF.161, TF.162 

2458.  LAIDANI, Leila  
L'émigration et l'assimilation dans la terre et le sang de Mouloud Feraoun [Texte 

imprimé] / Leila LAIDANI, Karima BELATRACHE; Mohamed Rafik BENAOUDA. 

- [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.269 

2459.  LAIDANI, Sihem  
Le développement de l’interaction verbale à travers la pièce théâtrale en classe de 

FLE [Texte imprimé] : Le cas des étudiants de la 2ème année licence de français / 

Sihem LAIDANI, Manel BOUGUERRA; Achour Zaitri. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. 

+ CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.250, MMF.251 

2460.  LAISSAOUI, Sidali  
Le paysage comme personnage dans Alger, le cri de Samir Toumi [Texte imprimé] / 

Sidali LAISSAOUI; Leila KERBOUBI. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.165, MMF.166 

2461.  Lakhdar ezzine, Hadjer  
L'emir Abdelkader lettre et poete [Texte imprimé] : Enjeux et reception. / Hadjer 

Lakhdar ezzine; Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2010. - 109 F. ; 30 

Cm. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.116, TF.117 

2462.  Lakhel,Sarah  
Etude du personnage principal dans l'Amour, la fantasia ASSIA DJEBAR [Texte 

imprimé] / Sarah Lakhel, Khadidja DJEZAR Radjaa; AMINA HAYAET RAISSI. - 

[s.l] : [s.n], 2012. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 



MF.526 

2463.  Lalou, René  
Histoire de la poésie française [Texte imprimé] / René Lalou. - 8ème éd. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 1967. - 128 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Que sais-je 

; 108). 

Index : p - p 126 -128 

2-841-12/1 

2464.  LAMARI, Assia  
La folie comme source du fantastique dans le Horla de Guy de Maupassant. [Texte 

imprimé] / Assia LAMARI, Sarah OULDROUIS; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. 

- [s.l] : [s.n], 2005. - 39 F. ; 30 cm. + CD. 

Biblio p41 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.05, MF.06 

2465.  Lamberchts, Chantal  
Grand dictionnaire : Synonymes & Contraires [Texte imprimé] : 200000 Synonymes - 

80000 Contraires / Chantal Lamberchts. - ( s.l.é ) : Larousse - bordas, 2004. - 1207 p : 

Couv. ; 24x 15 cm. 

ISBN 2035320836 

443-58/1, 443-58/2 

2466.  lambert, frédéric  
La syntaxe au coeur de la grammaire [Texte imprimé] / frédéric lambert, henning 

nolke. - france : Presse universitaires de rennes, 2005. - 330 p. ; 21*16cm. 

ISBN 2753501483 

2-415-44/1 

2467.  Lambert, jean  
Le vocabulaire en jeux [Texte imprimé] : tester et enrichir son vocabulaire / jean 

Lambert. - Paris : Ellipses, 2007. - 127 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. 

index 123-127 p. - ISBN 9782729831370 

2-418-43/1, 2-418-43/2 

2468.  Lambrechts, Chantal  
Dictionnaire des homonymes [Texte imprimé] / Chantal Lambrechts. - Paris : 

Larousse - bordas, 2005. - 312 p : Couv. ; 18x13 cm. 

Index : 273 p.-312 p. - ISBN 2035321948 

443-36/1, 443-36/2 



2469.  Lambrechts, Chantal  
Larousse l'encyclopédie nomade 2006 [Texte imprimé] : Univers - nature - corps et 

santé - sciences et techniques .... / Chantal Lambrechts. - Paris : Larousse - bordas, 

2005. - 1392 p : Couv.en coul.ill ; 24x15 cm. 

Index: 1313 p.-1388 p. - ISBN 2035202507 

034-24/1 

2470.  Lambrechts, Chantal  
Encyclopédie bordas [Texte imprimé] : Volume I . Aa - Baume / Chantal Lambrechts. 

- Paris : SGED, 1994. - 1- 576 p. : Couv.photos.ill. ; 30x22 cm. - (Encyclopédie 

Bordas). 

ISBN 2842480538 

034-3.1/1, 034-3.1/2 

2471.  Lamchichi, Abderrahim  
Géopolitique de l'islamisme [Texte imprimé] / Abderrahim Lamchichi. - Paris : 

l'Hrmattan, 2001. - 330 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p319. - ISBN 2747507483 

2-297-38/1 

2472.  Lami, Amina  
La vision naturaliste dans l'assommoir d'Emil Zola [Texte imprimé] / Amina Lami, 

Fatma Zohra Saadedine; AKKAL. - [s.l] : (S.N), 2012. - 48 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.489 

2473.  Lamizet, Bernard - Silem, Ahmed  
Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la communication 

[Texte imprimé] / Bernard - Silem, Ahmed Lamizet. - Paris : Ellipses, 1997. - 591 p : 

Couv. ; 26x18 cm. 

ISBN 2729847669 

443-3/1 

2474.  LAMOURI, Rym  
Etude comparative de deux poémes de baudelaire écrits en vers et réécrits en prose 

[Texte imprimé] : L'invitation au voyage Hémisphère dans une chevelure"en prose / 

Rym LAMOURI, Feriel MAZOUNI; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 

2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.229 



2475.  Lancelot, arnauld  
Grammaire générale et raisonnée [Texte imprimé] / arnauld Lancelot. - 3eme edition. 

- Paris : Allia, 2010. - 158 p ; 19*12 cm. 

index p 153,154,155,156. - ISBN 978844853370 

2-415-57/1, 2-415-57/2 

2476.  Lang, Luc  
Délit de fiction [Texte imprimé] : la littérature, pourquoi ? / Luc Lang. - Paris : 

Editions Gallimard, 2011. - 187 p. ; 18*11 cm. - (Folio essais). 

ISBN 97820704447717 

2-801-20/1, 2-801-20/2 

2477.  Langelaan, George  
Nouvelles de l'anti-mode [Texte imprimé] / George Langelaan. - Paris : Marabout 

Géant, 1962. - 384 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Bibliothèque Marabout ; 252). 

2-843-193/1 

2478.  Langlet, Irène  
La science-fiction [Texte imprimé] : lecture et poétique d'un genre littéraire / Irène 

Langlet. - Paris : Armand Colin, 2006. - 304 p. : ill. ; 24*15 cm. 

Glossaire : 287 p-290 p. bibliogr. : 291 p.-296 p. index : 297 p-299 p. - ISBN 

9782200269210 

2-809-135/1 

2479.  Les langues du monde [Texte imprimé]. - Paris : Pour la science, 1999. - 158 

p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothéque scientifique). 

Bibliogr. Images. - ISBN 2842450159 

440.1-135/1 

2480.  Langues et cultures [Texte imprimé] : une histoire d'interface / Dir. Rosalind 

Greenstein. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2006. - 165 p. ; 24 x 16 cm. - 

(Langues et langages / Jean-Marie Viprey ; 28). 

ISBN 2859445455 

440.1-116/1, 440.1-116/2 

2481.  Lanone, Catherine  
The power and the glory [Texte imprimé] / Catherine Lanone; Jérome Lo Monaco. - 

Paris : Armand Colin, 2006. - 147 p. : couv. ill. ; 24*15 cm. - (Capes - Agrégation). 

Glossaire : 139 p.-142 p. Bibliogr. : 143 p.-147 p. - ISBN 9782200347345 

2-820-21/1, 2-820-21/2 



2482.  Lanoux, Armand  
Quand la mer se retire [Texte imprimé] / Armand Lanoux. - Paris : René Julliard, 

1963. - 384 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 2194). 

2-843-280/1 

2483.  Lansari, Laure  
Linguistique contrastive et traduction [Texte imprimé] : les périphrases verbales aller 

+ infinitif et be going to / Laure Lansari. - Paris : Ophrys, 2009. - 258 p. : Couvr. en 

coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782708012486 

2-410-215/6, 2-410-215/4 

2484.  Laoumeria, Sara  
La condition de la femme algérienne à travers l'étude du recueil de nouvelles [Texte 

imprimé] : les escaliers du ciel de l'auteur Hamid Skif / Sara Laoumeria, Amel 

Seddari. - [s.l] : [s.n], 2011. - 29 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.393 

2485.  Laoust, Henri  
Les schismes dans l'islam [Texte imprimé] : introduction à une étude de la religion 

musulmane / Henri Laoust. - Alger : SNED ; Paris : Payot, 1965. - 504 p. ; 21 x 13 

cm. 

Index 

2-297-19/1 

2486.  Lapointe, France  
Guide de l'analyse littéraire [Texte imprimé] / France Lapointe. - Quebec : Groupe 

fides inc, 2014. - 129 p. ; 23 p. 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782923989884 

2-809-154/1 

2487.  LARBAGUI, Hanane  
Le pathétique Balzacien dans le pére Goriot [Texte imprimé] / Hanane LARBAGUI, 

Zineb ZAHI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : (S.N), 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.268 

2488.  LARBI BENHORA, Marwa  
L'ecriture thérapeutique dans puisque mon coeur est mort de Maissa Bey [Texte 

imprimé] : Quand les mots et les images se mettent à l'oeuvre / Marwa LARBI 

BENHORA; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 



Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.227 

2489.  LARBI, Mebarka  
L'empreinte de la littérature orale en Algérie [Texte imprimé] / Mebarka LARBI, 

Hadjer MAMRI; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.217 

2490.  Larbi, Sara  
La difficulté de l'utilisation des anaphores dans la production écrite chez les éléve de 

4eme année moyenne. [Texte imprimé] / Sara Larbi; Sahraoui LAFRID. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 70 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p53 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.492 

2491.  LARBI, Sarah  
Le rôle de la démarche de français sur objectifs spécifique dans l'amélioration de la 

compétence orale chez les médecins internes du CHU Mustapha pacha [Texte 

imprimé] : Le cas de la préentation des malades. / Sarah LARBI; Ludmia Yaagoub. - 

[s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.317 

2492.  LARIBI, Ahlam  
L'image de la misère dans Germinal [Texte imprimé] / Ahlam LARIBI, Nassima 

KOBBI; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.253, MF.254 

2493.  Laroche-claire , yves  
évitez le Franglais parlez Français [Texte imprimé] / yves Laroche-claire. - Paris : 

Albin Michel, 2004. - 297 p : Couv. ; 20x12cm. - (Les Dicos d'or de Bernard Pivot). 

ISBN 2226143823 

440.1-20/1 

2494.  Larouci Dilmi, Nabila  
Difficultés de la compréhension écrite chez les élèves de la 3 ème année secondaire 



[Texte imprimé] / Nabila Larouci Dilmi, Soumia Kahla; Amel DJEZZARE. - [s.l] : 

[s.n], 2012. - 46 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.470 

2495.  Larousse  
Grand larousse [Texte imprimé] : nouveau programme :les sciences et les techniques / 

Larousse. - Paris : cedex, 2005. - 400 p. ; 24 cm. 

Photos. - ISBN 2033201899 

034-5.4/1 

2496.  Larousse  
Grand larousse [Texte imprimé] : nouveau programme : le monde géopolitique / 

Larousse. - Paris : cedex, 2005. - 784 p. ; 24 cm. 

Photos. - ISBN 2033201899 

034-5.7/1 

2497.  Larousse  
Grand larousse [Texte imprimé] : nouveau pogramme : la vie économique / Larousse. 

- paris : cedex, 2005. - 944 p. ; 24 cm. 

ISBN 2033201899 

034-5.8/1 

2498.  Larousse  
Grand larousse [Texte imprimé] : nouveau programme : l'homme en société / 

Larousse. - paris : cedex, 2005. - 1040 p. ; 24 cm. 

ISBN 2033201899 

034-5.9/1 

2499.  Larousse  
Grand larousse [Texte imprimé] : nouveau pogramme : les oeuvres artistiques et 

littéraires / Larousse. - paris : cedex, 2005. - 1216 p. ; 24 cm. 

ISBN 2033201899 

034-5.10/1 

2500.  Larousse  
Grand larousse [Texte imprimé] : nouveau programme : sports . jeux et loisirs / 

Larousse. - paris : cedex, 2005. - 1312 p. ; 24 cm. 

ISBN 2033201899 

034-5.11/1 



2501.  Larousse  
grand larousse [Texte imprimé] : nouveau programme : index général / Larousse. - 

paris : cedex, 2005. - 1387 p. ; 24 cm. 

ISBN 2033201899 

034-5.12/1 

2502.  Larreya, Paul  
Linguistique générale et langue anglaise [Texte imprimé] / Paul Larreya, Jean-

Philippe Watbled. - Paris : Armand Colin, 2007. - 127 p. : ill. ; 18 x 13 cm. - 

(Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782200352387 

2-420-8/1, 2-420-8/2 

2503.  Larrivée, Pierre  
Une histoire du sens [Texte imprimé] : panorama de la sémantique linguistique depuis 

bréal / Pierre Larrivée. - Bruxelles : Peter lang, 2008. - 180 p. : Couvr. en coul. ; 22 

cm. - (GRAMM-R. études de linguistique française ; 1). 

Index: 175-180p. - ISBN 9789052013848 

440.1-180/1, 440.1-180/2 

2504.  Lataiwish  
Principles of translation [Texte imprimé] : مبادئ الترجمة / Aziz; Lataiwish. - Libya : Dar 

annahda alarabiya, (s-d). - 157 p. : ill. ; 23 cm. 

Bibliogr : 155-157 

2-418-52/4, 2-418-52/5 

2505.  Launary, Michel  
Oeuvres de jean Jaurès [Texte imprimé] : critique littéraire et critique d'art : tome 16 / 

Michel Launary. - Paris : Fayard, 2000. - 546 p. ; 24*16 cm. 

Bibliogr. : 528 p.-529 p., index : 531 p.-539 p. 

2-840-278/1, 2-840-278/2 

2506.  Launay, Catherine  
Former en français langue seconde [Texte imprimé] : Une pédagogie active / 

Catherine Launay. - Paris : L'Harmattan, 2006. - 162 p : Couv.ill ; 22x14 cm. 

ISBN 2296004415 

440.1-38/1, 440.1-38/2 

2507.  de launay, Marc  
Qu'est- ce que traduire [Texte imprimé] / Marc de launay. - Paris : Librairie 

Philosophique, 2006. - 125 p ; 18x11cm. - (Chemins philosophiques : Chemins 

philosophiques). 

ISBN 2711616886 



440.1-31/1, 440.1-31/2 

2508.  Laure , meyer  
Amulettes et talismans d afrique noire [Texte imprimé] / meyer Laure. - ( s.l ) : Sepia, 

2010. - 54 p. ; 20*25 cm. 

ISBN 9782842801434 

2509.  Laurence, Patrick  
Les écritures de la douleur dans l'épistolaire de l'antiquité à nos jours [Texte imprimé] 

/ Patrick Laurence, François Guillaumont. - Paris : Presses universitaires François-

Rbelais, 2010. - 365 p. : ill. ; 21*14 cm. - (Perspectives littéraires / Michel Delon , 

Michel Zink). 

ISBN 9782869062573 

2-808-95/1, 2-808-95/2 

2510.  Laurent, Nicolas  
Initiation à la stylistique [Texte imprimé] / Nicolas Laurent. - Paris : Hachette livre, 

2001. - 127 p. ; 19 cm. - (Ancrages / Anne-Marie Garagnon, Romain Lancrey-Javal). 

Bibliogr. p. 125-126. Index. - ISBN 2011454557 

2-808-113/1, 2-808-113/2 

2511.  Lauvergnat-Gagnière, Christiane  
Précis de littérature française [Texte imprimé] / Christiane Lauvergnat-Gagnière, 

Anne Paupert, Yves Stalloni; ...[et all.]. - Paris : Armand Colin, 2009. - 355 p. : 

couv.ill. ; 24*16 cm. - (Lettres sup.. Histoire littéraire). 

Index : 337 p.-355 p. - ISBN 9782200355456 

2-840-348/1, 2-840-348/2 

2512.  Lavieri, Antonio  
La traduction entre philosophie et littérature [Texte imprimé] = la traduzione fra 

filosofia e letteratura / Antonio Lavieri. - Paris : L' Harmattan ; Turin (Italie) : 

L'Harmattan Italia, 2005. - 196 p. ; 21 x 14 cm. - (Indagini e prospettive ; 11). 

Bibliogr. - ISBN 8888684867 

2-418-15/1 

2513.  Lawrence, D. H.  
L'amant de Lady Chatterley [Texte imprimé] / D. H. Lawrence; Béatrice Fassell. - 

Paris : Editions Gallimard, 1932. - 508 p. : couv.ill ; 19 cm. - (Folio ; 871). 

2-843-815/1 

2514.  Lawrence, D.H.  
Women in love [Texte imprimé] / D.H. Lawrence. - Beirut : Librairie du liban, 1989. - 

638 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

Glossary p.567-635 



2-820-60/1, 2-820-60/2 

2515.  Lawrence, D.H.  
Sons and lovers [Texte imprimé] / D.H. Lawrence. - 443 p. : couv. ill. ; 20 cm. - 

(York Classics). 

Glossary p.421-443 

2-820-61/1, 2-820-61/2 

2516.  Le Lay, Yann  
Conjugaison [Texte imprimé] / Yann Le Lay. - (s.l.é) : Larousse - bordas, (s.l.é). - 191 

p. : Couvr. ill ; 23 cm. - (Livres de bord). 

ISBN 9782035331175 

2-445-62/1, 2-445-62/2 

2517.  Laygues, Bernard  
500 Fautes d'orthographe à ne plus commettre [Texte imprimé] / Bernard Laygues. - 

Paris : Albin Michel, 2004. - 220 P : Couv.Ill. ; 20x12 Cm. - (Les Dicos d'or de 

Bernard Pivot). 

ISBN 2228143816 

2-415-33/1, 2-415-33/2 

2518.  Lazard, Gilbert  
Linguistique typologique [Texte imprimé] : ouvrage publié avec le concours de la 

fondation Benveniste de l' académie des inscriptions et Belles-Lettres et du centre de 

recherche SELOEN Sémantique Logique et enonciation ) / Dir. Gilbert Lazard, Dir. 

Claire Moyse-Faurie. - Villeneuve d' ascq ( France ) : Presse Universitaires 

Septentrion, 2005. - 323 p. ; 25 cm. - (Acquisition et transmission des savoirs). 

Index des notions:317-319 index des langues: 321-323. - ISBN 2859399305 

2-410-13/10, 2-410-13/2 

2519.  Lazcano , marc  
Vocabulaire espagnol [Texte imprimé] : economie , politique , societe / marc 

Lazcano. - Paris : Armand Colin, 2014. - 192 p. ; 15*22 cm. 

ISBN 9782200291082 

2-460-1/1, 2-460-1/2 

2520.  Lebesque, Morvan  
Camus par lui - même [Texte imprimé] / Morvan Lebesque. - Paris : Editions du 

Seuil, 1967. - 192 p. : couv . ill ; 18 X 11 cm. - (Microsme Ecrivains de toujours ; 64). 

2-840-100/1 

2521.  Leblanc, Maurice  
Arséne lupin contre Herlock Sholmès [Texte imprimé] / Maurice Leblanc. - Paris : 

Librairie Générale Française, 1963. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 



poche ; 999). 

ISBN 3012099906 

2-843-307/1 

2522.  Leborgne, Erik  
Méthodologie de la lecture linéaire des textes littéraires [Texte imprimé] / Dir. Erik 

Leborgne; Collab. Marion Ardourel-Croisy; Collab. Sophie Gaillard; ...[et all.]. - Paris 

: Presses Sorbonne nouvelle, 2014. - 174 p. ; 24 cm. - (Les fondamentaux de la 

Sorbonne nouvelle). 

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 9782878546514 

2-808-137/1, 2-808-137/2 

2523.  Lebrun, Marcel  
Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre [Texte imprimé] : 

Quelle place pour les TIC dans l'éducation? / Marcel Lebrun, Jean-Marie De ketele. - 

Bruxelles : De Boeck Université, 2002. - 208 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - (Perpectives 

en éducation et formation). 

Index : 201-202. - ISBN 280413976x 

2-370-125/1, 2-370-125/2 

2524.  Lebrun, Marcel  
Des technologies pour enseigner et apprendre [Texte imprimé] / Marcel Lebrun, Jean- 

Marie De ketele. - 3éd. - Bruxeles : De Boeck, 2007. - 250 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - 

(Perspectives en éducation & formation : Perspectives en éducation & formation). 

Bibliogr : 235-238 Index : 239-243. - ISBN 9782804153168 

2-370-146/1, 2-370-146/2 

2525.  Lecarme, Jacques  
L'autobiographie [Texte imprimé] / Jacques Lecarme, Eliane Lecarme-Tabone. - Paris 

: Armand Colin, 1999. - 288 p. : couv. ill. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 220021989X 

2-840-400/1, 2-840-400/2 

2526.  Lecarme, Jacques  
Lautobiographie [Texte imprimé] / Jacques Lecarme. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2004. - 315 p. ; 24*16 cm. - (U. Lettres). 

Bibliogr. : 293 p.-301, index : 303 p.-310 p. - ISBN 2200267835 

2-840-292/1 

2527.  Lecavalier, Jacques  
Exercices express [Texte imprimé] : Cahier d'activités grammaticales / Micheline 

Durepos; Jacques Lecavalier. - Québec : éditions du Renouveau Pédagogique Inc., 

2010. - 211 p. : Couvr. ill. ; 28 cm. 

ISBN 9782761335591 



2-445-56/1, 2-445-56/2 

2528.  Lecavalier, Jacques  
L'express grammatical [Texte imprimé] : révision et correction de textes / Jacques 

Lecavalier, Josée Bonneville. - 2e éd. - Québec : Edition du renouveau pédagogique 

inc, 2009. - 140 p. : Couvr. ill. ; 23 cm. 

ISBN 9782761326162 

2-445-57/1, 2-445-57/2 

2529.  Lecercle, Jean-Jacques  
L'emprise des signes [Texte imprimé] : Débats sur l'experience litteraire / Jean-

Jacques Lecercle, Ronald Shusterman. - Paris : seuil, 2002. - 258 p. ; 24 X 14 cm. - 

(Poétique). 

ISBN 2020495309 

2-801-7/1 

2530.  Lecherbonnier, Bernard  
Littérature XIX e siécle [Texte imprimé] : Textes et documents / Dominique Rincé; 

Bernard Lecherbonnier. - Paris : Nathan, 1986. - 592 p. : Couv en coul .photos .ill. ; 

18 X 12 cm. - (Collection Henry Mitterand). 

Glossaire : 583 p. Index : 578 p.- 582p. - ISBN 2091788616 

2-840-109/1 

2531.  Lecherbonnier, Bernard - Rincé, Dominique - Brunel, Pierre ...  
Littérature [Texte imprimé] : Textes et documents : XX e siécle / Bernard - Rincé, 

Dominique - Brunel, Pierre ... Lecherbonnier. - Paris : Nathan, 1989-2004. - 896 p. : 

Couv en coul. photos.ill ; 27x18 cm. - (Collection Henri Mitterand : Collection henri 

mitterand). 

Index : 871 p.-884 p. - ISBN 9782091788630 

2-840-312/1 

2532.  léchot, Timothée  
Maupassant [Texte imprimé] : quel genre de réalisme ? / Timothée léchot. - Suisse : 

Les éditions de l'hèbe, 2010. - 96 p. ; 18*11 cm. - (La question). 

ISBN 9782889060245 

2-840-299/1, 2-840-299/2 

2533.  Leclant, Jean  
Dictionnaire de l'Antiquité [Texte imprimé] / Jean Leclant. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2005. - 2397 p : Couv. ; 20x15 cm. - (Quadrige / Anne-

Laure Angoulvent). 

Index : 2318 p.-2389 p. - ISBN 2130550185 

443-2/1 



2534.  Lecomte, Gérard  
Grammaire de l'arabe [Texte imprimé] / Gérard Lecomte. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1968. - 136 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Que sais - je ? ; 

1275). 

Bibliog : p 127 

2-418-88/1 

2535.  Ledantec, Jean-pierre  
Architectures 1988-2008 [Texte imprimé] / Jean-pierre Ledantec. - Paris : Groupe 

Moniteur, 2008. - 237 p. : couv. en coul. ; 30 cm. - (Architecture). 

ISBN 9782281193664 

720 Led. 

2536.  Ledegen , Gudrun  
Syntaxe & Sémantique3 [Texte imprimé] : Les grammaires du français et les "mots-

outils" / Gudrun Ledegen, Nathalie Rossi-gensane. - France : Presses Universitaires 

de Caen, 2001. - 149 p ; 24x15 cm. 

ISBN 2841331482 

2-445-47/1, 2-445-47/2 

2537.  Lederer, Marianne  
Le sens en traduction [Texte imprimé] / Marianne Lederer. - Saint-André : Lettres 

modernes Minard, 2006. - 356 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahier champollion ; 10). 

ISBN 9782256911125 

2-418-56/1, 2-418-56/2 

2538.  Leeman, Danielle  
La phrase complexe [Texte imprimé] : les subordinations / Danielle Leeman. - 

Bruxelles : De Boeck, 2002. - 176 p. ; 24 x14 cm. - (Champs linguistiques). 

Glossaire. - ISBN 2801113174 

2-440-4/1, 2-440-4/2 

2539.  Leeman-Bouix, Danielle  
Grammaire du verbe français [Texte imprimé] : des formes au sens / Danielle 

Leeman-Bouix. - Nouv. présentation. - Paris : Armand Colin, 2005. - 224 p. ; 21 x 14 

cm. - (Linguistique). 

ISBN 2200344449 

2-445-8/1 

2540.  Lefeuvre, Florence  
Etude grammaticale du français classique dans les textes [Texte imprimé] / Florence 

Lefeuvre. - Paris : Presses Sorbonne nouvelle, 2014. - 193p : couv.ill. ; 24*17cm. 

ISBN 9782878546323 



2-445-119/1, 2-445-119/2 

2541.  Lefouin, Claire  
Etude sur Alfred de vigny [Texte imprimé] : Chatterton / Claire Lefouin. - Paris : 

Ellipses, 1996. - 80 p. : couv il .en coul. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. : 77p. - ISBN 272984631X 

2-840-248/1 

2542.  Lefranc, Georges  
Histoire du commerce [Texte imprimé] / Georges Lefranc. - 5 ed. - Paris : P. U . F, 

1965. - 128 P. : couv. ill. ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 55). 

Bibliog : p 127 

2-902-12/1 

2543.  Léglise, Isabelle - Canut, Emmanuelle - Desmet, isabel  
Applications et implications en sciences du langage [Texte imprimé] / Isabelle - 

Canut, Emmanuelle - Desmet, isabel Léglise. - Paris : L'Harmattan, 2006. - 333 p : ill 

; 24x16cm. 

Bibliogr : 329. - ISBN 9782296027435 

2-401-56/1 

2544.  Legras, Michel  
Etude sur Driss Chraïbi [Texte imprimé] : les Boucs / Michel Legras. - Paris : Ellipses 

: Marketing, 2001. - 96 p. ; 19 X 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. - ISBN 2729801154 

2-840-58/2, 2-840-58/1 

2545.  legros , denis  
cognition et didactique de la comprehension et de la production d'ecrit en fle/s en 

contexte plurilingue et diglossique [Texte imprimé] / denis legros, ali mecherbet. - 

[s.l] : konouz edition, 2010. - 147 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789947908105 

440.1-244/1 

2546.  Legros, Denis  
Psycholinguistique cognitive [Texte imprimé] : lecture, compréhension et production 

de texte / Brigitte Marin; Denis Legros. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 161 p. : 

Couvr. en coul. ; 19 cm. 

Bibliogr.141-151p. Index: 153-156p. - ISBN 9782804156664 

440.1-190/1, 440.1-190/2 

2547.  Lehmann, Alise  
Introduction à la lexicologie [Texte imprimé] : sémantique et morphologie / Alise 

Lehmann, Françoise Martin-Berthet. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 2005. - 217 p. : 



ill. ; 22 x 13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200342993 

2-410-66/8, 2-410-66/9 

2548.  Lehmann, Alise  
Introduction à la lexicologie [Texte imprimé] : sémantique et morphologie / Alise 

Lehmann, Françoise Martin-Berthet. - 2e éd. - Paris : Nathan, 2003. - 217 p. : ill. ; 22 

x 13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. Index. - ISBN 209191276X 

2-410-67/1, 2-410-67/2 

2549.  Lehmann, Alise  
Introduction à la lexicologie [Texte imprimé] : Sémantique et morphologie / Alise 

Lehmann, Françoise Martin-Berthet. - 3e éd. - paris : Armand Colin, 2011. - 261 p. ; 

22*13cm. 

ISBN 9782200353322 

2-415-48/1, 2-415-48/2 

2550.  Lehmann, Alise  
Lexicologie [Texte imprimé] : sémantique, morphologie, lexicographie / Alise 

Lehmann. - 4e éd. - Paris : Armand Colin, 2013. - 317 p. ; 21 cm. - (Cursus. Lettres). 

Bibliogr. p. 303-312. Index. - ISBN 9782200276751 

2-440-98/1, 2-440-98/2 

2551.  Leiris, Michel  
langage tangage [Texte imprimé] : ce que les mots me disent / Michel Leiris. - Paris : 

Editions Gallimard, 1985. - 189 p. ; 22 cm. 

ISBN 2070704424 

2-840-391/1 

2552.  Lejeune, Dominique  
Histoire du monde actuel 1990 - 2000 [Texte imprimé] / Dominique Lejeune. - Paris : 

Armand Colin, 2001. - 288 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. - (Histoire). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200261500 

2-909-9/1 

2553.  Lejeune, Philippe  
L'autobiographie en France [Texte imprimé] / Philippe Lejeune. - 2ème édition. - 

Paris : Armand Colin, 2010. - 216 p. : couv. ill. ; 24 X14 cm. 

Index. - ISBN 2200250058 

2-840-316/6, 2-840-316/7 



2554.  Lejeune, Philippe  
E'crire sa vie [Texte imprimé] : du pacte au patrimoine autobiographique / Philippe 

Lejeune. - Paris : E'ditions du Mauconduit, 2015. - 127 p. : ill. ; 20 cm. 

Bibliogr. p. 120-121. - ISBN 9791090566170 

2-809-145/1, 2-809-145/2 

2555.  Lelong , Michel  
Si dieu lavait voulu ... [Texte imprimé] / Michel Lelong. - Paris : éditions tougui, 
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ISBN 2253097822 

2-843-729/1, 2-843-729/2 

2632.  Maalouf, Amin  
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Ténès ( Chlef ) / Rabéa Maameri; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. 
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Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 
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Maingueneau, Gilles Philippe. - Paris : Armand Colin, 2005. - 149 p. : ill. ; 22 x 13 

cm. - (Lettres sup.). 
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1996. - 63 p : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Mémo ; 18). 

ISBN 2020230313 

2-410-20/4, 2-410-20/1 

2672.  Maingueneau, Dominique  
L'énonciation en linguistique française [Texte imprimé] / Dominique Maingueneau. - 

Paris : Hachette livre, 1999. - 156 p. ; 19 x 14 cm. - (Les fondamentaux / Caroline 

Benoist-Lucy ; 30). 

Index : 155156 Bibiogr : 153-154. - ISBN 20114453518 
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Les phrases sans texte [Texte imprimé] / Dominique Maingueneau. - 2012. - [Paris] : 
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Manuel de linguistique pour les textes littéraire [Texte imprimé] / Dominique 

Maingueneau. - paris : Armand Colin, 2015. - 358 p : ill.coul ; 17*23 cm. 

ISBN 9782200601867 

440.1-220/1, 440.1-220/2 

2680.  Mainguneau, Dominique  
Les Termes clés de l'analyse du discours [Texte imprimé] / Dominique Mainguneau. - 

Paris : seuil, 1996. - 93 P ; 17 Cm. - (Synthèse / Lettres). 

ISBN 2020229595 

2-401-35/1, 2-401-35/2 



2681.  Maistre, Xavier de  
Oeuvre de Xavier de Maistre : voyage auteur de ma chambre [Texte imprimé] : 

expédition nocturne, le lépreux de la cité d' aoste, les prisoniers du caucase, la jeune 

sibérienne, poésie / Xavier de Maistre. - Paris : Ernest Flammarion, [s.d]. - 324 p ; 18 

X 12 cm. - (Les Meilleurs Auteurs Clasiques). 

2-848-1/ 1 

2682.  Majeune-Girodias, Christine  
Etude sur Gautier : Le roman de la momie [Texte imprimé] / Christine Majeune-
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2009 



MF.259 

2687.  Malaparte  
Le Soleil est aveugle [Texte imprimé] : roman / Malaparte; Trad. Georges Piroué. - 

Paris : éditions denoel, 1958. - 182 p. : couv. ill. ; 17 x 11cm. - (Le Livre de poche ; 

1107). 

2-843-118/1 

2688.  Malaparte, Curzio  
La peau [Texte imprimé] : roman / Curzio Malaparte. - Paris : Denoel, 1968. - 510 p. : 

couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 495/496). 

ISBN 3021049509 

2-843-133/1 

2689.  Malaparte, Curzio  
Kaputt [Texte imprimé] / Curzio Malaparte; Trad. Juhette Bertrand. - Paris : Denoel, 

1946. - 512 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 19/20). 

ISBN 3021001914 

2-843-227/1 

2690.  Malmberg, Bertil  
La Phonétique [Texte imprimé] / Bertil Malmberg. - 19e éd. - Paris : Presses 
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Mammeri. - Paris : éditions pocket jeunesse, 1996. - 156 p. : ill. ; 18 x 11 cm. - 

(mythodologies). 

Images. - ISBN 2266108166 

2-843-33/1 



2701.  Mammeri, Mouloud  
L'opiun et le baton [Texte imprimé] : roman / Mouloud Mammeri. - Paris : Librairie 

Plon, 1965. - 384 p. ; 20 cm. 

2-843-32/1, 2-843-32/2 

2702.  Mammeri, Mouloud  
La colline oubliée [Texte imprimé] / Mouloud Mammeri. - Alger : éditions el 

othmania, 2007. - 173 p. : couv. ill. ; 22*15 cm. - (Roman.  الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9789947810279 

2-843-791/1, 2-843-791/2 

2703.  Mammeri, Mouloud  
Le someil du juste [Texte imprimé] / Mouloud Mammeri. - Alger : éditions el 

othmania, 2005. - 175 p. : couv. ill. ; 22*15 cm. - (Roman.  الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 994781061X 

2-843-794/1 

2704.  Mammeri,mouloud  
18, Awal [Texte imprimé] : Cahires d'études berbéres:La Dimension maghrébine dans 

l'oeuvre de Mouloud Mammeri: Actes du colloque d'alger / mouloud Mammeri. - 

Paris : Edition de la Maison des science de l'homme, 1998. - 169p. ; 24 cm. 

quotidienne. - ISSN 07647573 = Awal 

contenu dans : , 18 

054-2.18/1 

2705.  Man de Vriendt, Marie - Jeanne  
Apprentissage d'une langue étrangère seconde [Texte imprimé] : parcours et 

procédures de construction du sens : tome 1 / Marie - Jeanne Man de Vriendt. - 

Bruxelles : De Boeck : Larcier, 2000. - 280 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (pédagogies en 

développement). 

Bibliogr : 267-268 Glossaire : 257-263. - ISBN 2804126188 

440.1-138.1/1, 440.1-138.1/2 

2706.  Manderscheid, Jean-Claude  
L'enseignement en ligne [Texte imprimé] : à l'université et dans les formations 

professionnelles : pourquoi? comment? / Jean-Claude Manderscheid, Monique 

Jacquet. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 359 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - (Perspectives 

en éducation & formation : Perspectives en éducation & formation). 

Bibliogr : 333-336 Glossaire : 325-331. - ISBN 9782804153298 

2-370-143/1 

2707.  Mann, Thomas  
La Montagne magique [Texte imprimé] : tome 2 / Thomas Mann. - Paris : A. Fayard 



et cie, 1931. - 512 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

ISBN 2253018457 

2-843-136/1 

2708.  Du mans, jacques peletier  
L'orthographe et la prononciation Française dialogue [Texte imprimé] / jacques 

peletier Du mans. - [s.l] : Ennoïa, 2002. - 197 p. ; 20cm*12cm. 

ISBN 2914894007 

2-415-26/1, 2-415-26/2 

2709.  Mantran, Robert  
Histoire de la Turquie [Texte imprimé] / Robert Mantran. - 3 ed. - Paris : P.U. F, 

1968. - 128 P. : couv.ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 539). 

Bibliog. p 126 

2-902-38/1 

2710.  Marabini, Jean  
URSS ( Union Républiques Soviétiques Socialistes ) [Texte imprimé] / Jean 

Marabini. - Paris : seuil, 1976. - 192 p ; 18 X 12 cm. - (Microcosme Petite Planète). 

ISBN 9782020001205 

2-914-2/ 1 

2711.  Marcandier-Colard, Christine  
Premières leçons sur les chatiments de Victor Hugo [Texte imprimé] / Christine 

Marcandier-Colard. - Paris : Presses Universitaire de France, 1998. - 118 p. ; 18*12 

cm. - (Bibliothéque Major). 

ISBN 213049529x 

2-808-61/1 

2712.  Marchal, Bertrand  
Le symbolisme [Texte imprimé] / Bertrand Marchal. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2011. - 240 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.. Esthétique). 

Bibliogr. p. 235-236. Index. - ISBN 9782200270049 

2-840-355/1, 2-840-355/2 

2713.  Marchand , frank  
Pratique de la langue francaise à l'école [Texte imprimé] : tome 1 : grammaire 

orthographe grammaticale / frank Marchand. - Paris : Hachette, 2001. - 283 p. ; 14*22 

cm. 

ISBN 9782011707024 

2-445-106/1 



2714.  Marchand, Sophie  
Histoire littéraire du XVIIIe siècle [Texte imprimé] / Sophie Marchand. - Paris : A. 

Colin, 2014. - 121 p. ; 18 cm. - (Lettres, linguistique). 

Bibliogr., 6 p. - ISBN 9782200290672 

2-840-381/1, 2-840-381/2 

2715.  Marchello-Nizia, Christiane  
La langue française aux XIVe et XVe siècles [Texte imprimé] / Christiane Marchello-

Nizia. - Nouv. présentation. - Paris : Armand Colin, 2005. - 478 p. ; 21 x 15 cm. - 

(Fac. Linguistique*). 

Lexique. Index. - ISBN 2200344384 

2-440-22/1 

2716.  Marchello-Nizia, Christiane  
Grammaticalisation et changement linguistique [Texte imprimé] / Christiane 

Marchello-Nizia. - 1éd. - Paris : De Boeck, 2006. - 304 p ; 24x16cm. - (Champs 

linguistiques). 

Bibliogr : 265-282 Index : 283-292. - ISBN 2801113743 

2-410-156/1, 2-410-156/2 

2717.  Marcireau, Jacques  
Sissi [Texte imprimé] : Douze mariages princiers / Jacques Marcireau. - Paris : 

Editions Beaudelaire, 1968. - 698 p. : couv. ill. ; 21 x 13 cm. 

2-843-423/1 

2718.  Marcoin, Francis  
La littérature de jeunesse [Texte imprimé] / Francis Marcoin. - Paris : Armand Colin, 

2007. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 117 p.-121 p. index : 126 p.-127 p. - ISBN 9782200347161 

2-840-347/1, 2-840-347/2 

2719.  Marcoin, Francis  
La littérature de jeunesse [Texte imprimé] / Francis Marcoin, Christian Chelebourg. - 

Paris : Armand Colin, 2007. - 127 p. ; 18 cm. - (Lettres, linguistique). 

Bibliogr. p. 119-121. Index. - ISBN 9782200347161 

2-809-150/1, 2-809-150/2 

2720.  Mardirossian, Claude  
Le théâtre français en 50 pièces [Texte imprimé] / Claude Mardirossian, Christine 

Vulliard, Line Sauvageot. - Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1996. - 224 p. ; 24 X 

14 cm. - (50/50). 

bibliog . - ISBN 2729896643 

2-842-10/1 



2721.  Margueron, Claude - Folena, Glanfranco  
Dictionnaire Français Italien Italien Français [Texte imprimé] / Claude - Folena, 

Glanfranco Margueron. - Canada : Libraire larousse, 1981. - 797 p : Couv. ; 24x16 

cm. - (Collection saturne). 

ISBN 2034512049 

443.5-2/1 

2722.  Mariaule, Michael  
9 Le double en traduction ou l'(impossible ?) entre-deux: 1 vol. [Texte imprimé] / 

Michael Mariaule. - Paris : Artrois Presses Université, 2011. - 170 p ; 24 cm. - 

(Traductologie / D). 

ISBN 9782848321271 

2-418-72/1, 2-418-72/2 

2723.  Marichy, L  
Dictionnaire hatier [Texte imprimé] : Français - Italien , Italien - Français / L 

Marichy. - Paris : Librairie A.Hatier, 1960. - 450 p : Couv. ; 15x 10 cm. 

443-5-1/1 

2724.  Mariko , Kélétigui  
Sur les rives du fleuve Niger [Texte imprimé] : contes sahéliens : recueillis en pays 

haoussa , zarma , mandé , peul , manding , banmanan , dagon , touareg , bornouan , 

mossi / Kélétigui Mariko. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 161 p. ; 20 x 13 

cm. - (Contes et légendes). 

ISBN 9789947245606 

2-843-21/1 

2725.  Marin , Louis  
Des pouvoirs de l'image [Texte imprimé] : gloses / Louis Marin. - Paris : Editions du 

Seuil, 1993. - 266 p. ; 21 X 14 cm. - (L'ordre philosophique / Alain Badiou , Barbara 

Cassin). 

ISBN 202018964X 

2-801-4/1 

2726.  Marin, Louis  
L'écriture de soi [Texte imprimé] : Ignace de Loyola, Montaigne, Stendhal, Roland 

Barthes / Louis Marin; Adapt. Pierre-Antoine Fabre; Collab. Daniel Arrasse; ...[et 

all.]. - Paris : Presses Universitaires de France, 1999. - 168 p. ; 22 X 15 cm. - (Collège 

international de philosophie / François Jullien). 

Index. - ISBN 2130499228 

2-808-7/1, 2-808-7/2 

2727.  Marivaux [Texte imprimé] : l' ile des esclaves. - Paris : Ellipses : Marketing, 

1999. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 15 cm. - (Retour au texte). 



2-840-45/1 

2728.  Marivaux, Pierre de  
L'ile des esclaves [Texte imprimé] : comédie en un acte 1725 / Pierre de Marivaux; 

Préf. Jean Goulemot. - Paris : Librairie Générale Française, 1999. - 95 p. : couv. en 

coul. ; 18*11 cm. - (Le Livre de poche ; 18001). 

Bibliogr. : 85 p. - 90 p. - ISBN 978253180012 

2-842-57/1 

2729.  Marivaux, Pierre de  
La double inconstance [Texte imprimé] / Pierre de Marivaux. - Paris : Hachette livre, 

2007. - 224 p. : coul. en coul. ; 18*12 cm. - (Biblio lycée ; 46). 

Lexique, bibliogr. : 223 p. - ISBN 9782011694522 

2-842-62/1 

2730.  Marmontel, Jean-François  
Eléments de littérature [Texte imprimé] / Jean-François Marmontel; Ed. Sophie Le 

Ménahèze-Lefay; Centre national du livre. - Paris : Desjonquères, 2005. - 1292 p. ; 23 

x 15 cm. - (Dix-huitième siècle / Henri Coulet). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2843210739 

2-840-152/1, 2-840-152/2 

2731.  MAROUF, Younes  
Translation Strategies of Economic Terms & Expressions [Texte imprimé] : lessons 

for the Young Economist " as a study-corpus / Younes MAROUF, Sara BENSAADA; 

Mohamed Babchikh. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : Traduction : Faculty of Arts & Forgien Languages: University of Medea : 

2016 

MME.01, MME.02 

2732.  Marson-Zyto, Pascale  
Grammaire bleue [Texte imprimé] : la grammaire française en 80 leçon : enfin une 

grammaire qui permet aux parents d'aider leurs enfants. / Pascale Marson-Zyto, Paul 

Desalemend. - Paris : Armand Colin, 2007. - 505 p : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

ISBN 9782200350338 

2-440-39/1, 2-440-39/2 

2733.  martel , rémy  
idéologies et sociétés [Texte imprimé] / rémy martel. - canada : Librairie Larousse, 

1980. - 191 p. ; 16 cm. 

ISBN 2030370266 

440.1-243/1 



2734.  Martin du gard, Roger  
Les Thibault [Texte imprimé] : l'été 1914 : tome 3 / Roger Martin du gard. - Paris : 

Gallimard, 1955. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de 

poche ; 442/443). 

ISBN 3021044210 

2-843-210/1 

2735.  Martin, Fabienne  
les prédicats statifs [Texte imprimé] : étude sémantique et pragmatique / Fabienne 

Martin. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 331 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Champs 

linguistiques). 

Index: 307-314p. Bibliogr. - ISBN 9782801114209 

440.1-172/1, 440.1-172/10 

2736.  martin, philippe  
Phonétique acoustique [Texte imprimé] : introduction à l'analyse acoustique de la 

parole / philippe martin. - paris : Armand Colin, 2008. - 163 p. ; 21 cm. - (Cursus ; 

128). 

ISBN 9782200355210 

2-414-14/6, 2-414-14/7 

2737.  martin, philippe  
Intonation du français [Texte imprimé] / philippe martin. - Paris : Armand Colin, 

2009. - 254 p. ; 24*15 cm. - (U.Linguistique). 

Index : 234 p. - ISBN 9782200243548 

2-840-366/1, 2-840-366/2 

2738.  Martin, Robert  
Sémantique et automate [Texte imprimé] : l'apport du dictionnaire informatisé / 

Robert Martin. - Paris : Presses Universitaires de France, 2001. - 190 p. ; 22 x 14 cm. 

- (écritures électroniques : écritures électroniques). 

Bibliogr. - ISBN 2130519296 

440.1-73/1, 440.1-73/2 

2739.  Martin, Robert  
Comprendre la linguistique [Texte imprimé] : épistémologie élémentaire d'une 

discipline / Robert Martin. - 2 ème édition. - Paris : Presses Universitaires de France, 

2004. - 206 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (Cadrige manuels). 

Bibliogr: 201-202 Index : 203-205. - ISBN 2130545491 

2-410-85/1, 2-410-85/2 

2740.  Martinet, André  
Eléments de linguistique générale [Texte imprimé] / André Martinet. - 5ème édition. - 



Paris : Armand Colin, 2008. - 223 p : couv. ill. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr., index. - ISBN 9782200354473 

2-410-123/21, 2-410-123/22 

2741.  Martinet, André  
éléments de linguistique générale [Texte imprimé] / André Martinet. - paris : Armand 

Colin, 2005. - 222 p ; 21x15 cm. 

Bibliogr : 211-213 index : 214-221. - ISBN 2200265735 

2-410-157/1, 2-410-157/2 

2742.  Martinez , pierre  
La didactique des langues étrangères [Texte imprimé] / pierre Martinez. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 1996. - 127 p ; 12*18 cm. - (Que sais-je?). 

ISBN 9782130588238 

440.1-205/1, 440.1-205/2 

2743.  Martinez, Pierre  
La notion de contact de langues en didactique [Texte imprimé] : notions en questions, 

rencontres en didactique des langues / Pierre Martinez, Simona Pekarek Doehler. - 

Paris : ENS éditions, 2000. - 219 p. ; 21 x15 cm. 

ISBN 2902126786 

2-410-44/1 

2744.  Martinez-Gros, Gabriel  
Ibn Khaldun et les sept vies de l'islam [Texte imprimé] = ابن خلدون / Gabriel Martinez-

Gros. - 2011. - Alger : Chihab éditions, [s.d]. - 363 p. ; 24 cm. - (تلمسان : Tlemcen 

capitale de la culture islamique). 

Bibliogr.343 p.-348 p., index 349 p.-358 p., carte. - ISBN 9789961638736 

2745.  Martinez-Gros,Gabriel  
Ibn khaldoun et les sept vies de l'islam [Texte imprimé] / Gabriel Martinez-Gros. - 

Tlemcen : Chihab, 2011. - 365 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Annexe Andex Bibliogr. - ISBN 9789961638736 

2-297-40/1 

2746.  Martini, Eric  
Du caractère au paragraphe [Texte imprimé] : abrégé de typographie à l'intention des 

utilisateurs de micro-ordinateur / Eric Martini. - Paris : Duculo, 1998. - 81 P ; 23 Cm. 

- ("Entre guillemets"). 

Bibliogr : 73 Index : 75-77. - ISBN 2801112070 

440.1-200/1 

2747.  Martinot , Claire  
Techniques d'expression écrite et orale [Texte imprimé] : Manuel de l'enseignement / 



Claire Martinot; Collab. Nadia Grine; Assia Kacedali. - Alger : Hibr éditions, 2007. - 

99 p. : ill. ; 24 X 16 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9789961965078 

2-411-5/1, 2-411-5/2 

2748.  Marx, Jean  
Les littératures geltiques [Texte imprimé] / Jean Marx. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 1967. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 809). 

Bibliogr. p. 125-127 

2-899-27/1 

2749.  Mary, André  
Anthologie poétique française [Texte imprimé] : tome 2 : moyen age / André Mary. - 

Paris : Garnier - Flammarion, 1967. - 446 p. : couv. ill. ; 18 x 10 cm. - (G. F ; 154). 

2-841-17/1 

2750.  Mary, André  
Anthologie poétique française [Texte imprimé] : moyen age : tome 1 / André Mary. - 

Paris : Garnier - Flammarion, 1967. - 448 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (collection Garnier - 

Flammarion ; 153). 

2-841-89/1 

2751.  Marzouki, Samir  
Poésie française contemporaine apolinaire , alcools [Texte imprimé] / Samir 

Marzouki. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2006. - 191 p. : couv. ill. en 

coul. ; 24 X 15 cm. 

ISBN 9973373168 

2-841-36/1 

2752.  MASAMBA, Ntondo-Verro  
L'écriture du " je " romantique en " je" universel chez Victor Hugo [Texte imprimé] / 

Ntondo-Verro MASAMBA, Said Ibrahim PRINCE KADHAFI; Madina DOUIFI. - 

[s.l] : [s.n], 2011. - 50 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.359 

2753.  Massip, Renée  
Les déesses [Texte imprimé] / Renée Massip; Benjamin Baltimore. - Paris : Editions 

Gallimard, 1958. - 253 p. : couv.ill ; 19 cm. - (Folio ; 883). 

2-843-847/1 



2754.  Mathieu, Yvette Yannick  
Les verbes de sentiment [Texte imprimé] : De l'analyse linguistique au traitement 

automatique / Yvette Yannick Mathieu. - Paris : CNRS, 2000. - 194 p. ; 24 x 15 cm. - 

(Sciences du langage). 

Index : 189-194. - ISBN 2271057574 

2-440-33/2, 2-440-33/1 

2755.  Mathieu-Job, Martine  
L'intertexte à l'oeuvre dans les littératures francophones [Texte imprimé] / Martine 

Mathieu-Job. - Paris : Presses Universitaires de Bordeaux, 2003. - 222 p. ; 21*15 cm. 

ISBN 2867813042 

2-840-301/1, 2-840-301/2 

2756.  MATMOURA, Ali  
L' apport des réformes de l'orthographe francaise, étude appliquée sur un extrait de 

L'Etranger d'Albert Camus en classe 1ère année secondaire (1 A-S) [Texte imprimé] / 

Ali MATMOURA, Mabrok KOUADRI; Moulkhir GADA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 

cm. 

licence ( système L.M.D. ) : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2009 

MF.275 

2757.  Matthey, Marinette  
Apprentissage d'une langue et interaction verbale [Texte imprimé] : sollicitation, 

transmission et construction de connaissances linguistiques en situation exolingue / 

Marinette Matthey; Peter Lang Thomas Jaberg. - 2e éd. - Bern : Peter Lang SA, 2003. 

- 247 p. : ill. ; 21cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 3906766624 

440.1-139/1, 440.1-139/2 

2758.  Maudio Dalle, Philibert  
Le compagnon de l'étudiant pour mieux rédiger les mémoires et thèses [Texte 

imprimé] / Philibert Maudio Dalle; Préf. Pierre Nsecke. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 

136 p. ; 22 cm. - (Cours et manuels : Harmattan Cameroun). 

Bibliogr. p. 127-131. - ISBN 9782343032757 

2-808-138/1, 2-808-138/2 

2759.  Maughan, Somerset  
La Lune et 75 centimes [Texte imprimé] / Somerset Maughan. - (S.l.) : (S.E), (S.d ). - 

256 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-172/1 

2760.  Maupassant, Gay de  
Bel-Ami [Texte imprimé] / Gay de Maupassant; Préf. Gérard Delaisement. - Paris : 



Garnier Frères, 1959. - 421 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Classique Garnier). 

Bibliog p-p. 407-412 

2-843-519/1 

2761.  Maupassant, Guy de  
Clair de lune [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Lucien Métivet. 

- Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 211p. : ill. ; 22 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480996 

2-843-488/1, 2-843-488/2 

2762.  Maupassant, Guy de  
Le père Milon [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Ch Huard. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 231 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481003 

2-843-478/1, 2-843-478/2 

2763.  Maupassant, Guy de  
Fort comme la mort [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; A. 

Brouillet. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 307 p. : ill. ; 22 x 

15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481178 

2-843-475/1 

2764.  Maupassant, Guy de  
Contes du jour et de la nuit [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; V. 

Bocchino. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 237 p. : ill. ; 22 

cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481054 

2-843-491/1, 2-843-491/2 

2765.  Maupassant, Guy de  
Les dimanches d'un bourgeois de Paris [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain 

Deshaies; Géo Dupuis. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 139 

p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie 

de France). 

ISBN 2842481127 

2-843-485/1 

2766.  Maupassant, Guy de  
Au soleil [Texte imprimé] : voyages / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Andréa 

Suréda. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 227 p. : ill. ; 22 x 



15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481194 

2-843-473/1 

2767.  Maupassant, Guy de  
Contes de la bicasse [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; L. 

Barbut. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 223 p. : ill. ; 22 x 

15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480988 

2-843-489/1 

2768.  Maupassant, Guy de  
Boule de suif [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Jeanniot. - Paris 

: Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 313 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480953 

2-843-490/1, 2-843-490/2 

2769.  Maupassant, Guy de  
Bel-Ami [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Deshaies Alain; Ferdinand Bac. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 451 p. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481143 

2-843-470/1 

2770.  Maupassant, Guy de  
Monsieur parent [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Julian-

Damazy. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 267 p. : ill. ; 22 x 

15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481046 

2-843-495/2, 2-843-495/1 

2771.  Maupassant, Guy de  
La maison tellier [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; René lelong. 

- Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 235 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480961 

2-843-496/1, 2-843-496/2 

2772.  Maupassant, Guy de  
Miss Harriet [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Morel Ch. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 275 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 284248102X 



2-843-551/1, 2-843-551/2 

2773.  Maupassant, Guy de  
Mademoiselle fifi [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; L. Vallet. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 211 p. : ill. ; 22 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 284248097X 

2-843-498/1, 2-843-498/2 

2774.  Maupassant, Guy de  
L'inutile beauté [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Maurice 

lambert. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 211 p. : ill. ; 22 x 

15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481119 

2-843-559/1, 2-843-559/2 

2775.  Maupassant, Guy de  
Le horla [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Julian-Damazy. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 237 p. : ill. ; 22 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481089 

2-843-493/1, 2-843-493/2 

2776.  Maupassant, Guy de  
Mont-Oriol [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Ferdinand Bac. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 361 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481151 

2-843-494/1, 2-843-494/2 

2777.  Maupassant, Guy de  
La petite roque [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Grandjouan. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 223 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481070 

2-843-477/1, 2-843-477/2 

2778.  Maupassant, Guy de  
Le rosier de madame Husson [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; 

V. Rottembourg. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 208 p. : 

ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 2842481097 

2-843-583/1, 2-843-583/2 



2779.  Maupassant, Guy de  
Pierre et Jean [Texte imprimé] : roman / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Géo 

Dupuis. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 225 p. : ill. ; 22 x 

15 cm. - (Collection nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 284248116X 

2-843-582/1, 2-843-582/2 

2780.  Maupassant, Guy de  
Toine [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; V. Rottembourg. - Paris 

: Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 247 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481062 

2-843-561/1, 2-843-561/2 

2781.  Maupassant, Guy de  
Sur l'eau [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Lanos. - Paris : 

Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 169 p. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481208 

2-843-581/1, 2-843-581/2 

2782.  Maupassant, Guy de  
Bel- Ami [Texte imprimé] / Guy de Maupassant. - Paris : Editions Garnier, 1959. - 

416 p. ; 19 x 11 cm. 

2-843-458/1 

2783.  Maupassant, Guy de  
La vie errante [Texte imprimé] / Guy de Maupassant; Alain Deshaies; Lanos. - Paris : 

Nouvelle Librairie de France, 1999. - 225 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des 

grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481216 

2-843-546/1, 2-843-546/2 

2784.  Maupassant, Guy de  
Yvette [Texte imprimé] / Guy de Maupassant. - Paris : Nouvelle Librairie de France, 

1999. - 242 p. : ill. ; 22 x 13 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la 

nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481011 

2-843-548/1, 2-843-548/2 

2785.  Maupassant, Guy de  
Une vie [Texte imprimé] / Guy de Maupassant. - Paris : Nouvelle Librairie de France, 

1999. - 322 p. : couv.ill. ; 22 x 13 cm. 



2-843-517/1 

2786.  Maupassant, Guy de  
une vie [Texte imprimé] / Guy de Maupassant. - (s.l) : édition l'univers du livre, 2007. 

- 352 p. : couv. ill. et en coul. ; 19*13 cm. - (Classiques universels). 

ISBN 9973786696 

2-843-685/1 

2787.  Maupassant,, Guy de  
Pierre et Jean [Texte imprimé] / , Guy de Maupassant; Cogny Cogny. - Paris : Ed 

.Garnier Frères, 1959. - 254 p. : couv.ill. ; 19 x 11 cm. - (Classiques Garnier*). 

Bibliog. 

2-843-523/1 

2788.  Mauriac, François  
Le mystère frontenac [Texte imprimé] / François Mauriac. - Paris : Bernard Grasset, 

1933. - 256 p. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

2-843-717/1 

2789.  Mauriac, François  
Thérèse desqueyroux [Texte imprimé] / François Mauriac. - Paris : Bernard Grasset, 

1927. - 192 p. : ill. ; 18 x 12 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche). 

ISBN 3011013823 

2-843-209/1 

2790.  Mauriac, François  
Genitrix [Texte imprimé] : roman / François Mauriac. - Paris : Bernard Grasset, 1923. 

- 162 p. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 1283). 

2-843-191/1 

2791.  Maurice, François  
Le Noeud de vipères [Texte imprimé] / François Maurice. - Paris : Bernard Grasset, 

1933. - 256 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 251). 

2-843-168/1 

2792.  Maurier, Daphné du  
Rebecca [Texte imprimé] : roman / Daphné du Maurier; Trad. Denise Van Moppés. - 

Paris : Albin Michel, 1939. - 352 p. ; 20 x 11 cm. - (Les grandes traductions). 

2-843-389/1 

2793.  Maurier, Daphné du  
Ma cousine Rachel [Texte imprimé] / Daphné du Maurier; Trad. Denise Van Moppès. 

- Paris : Edition Albin Michel, 1952. - 398 p. ; 20 x 12 cm. 



2-843-461/1 

2794.  Maurin, Mireille  
Hachette le dictionnaire du français [Texte imprimé] : 60000 mots : langue française 

avec phonétique et étymologie / Mireille Maurin. - Algerie : Hachette, 1992. - 1806 p. 

: Couv.ill ; 22x14 cm. 

ISBN 2010188772 

443-17/1 

2795.  Maurois, André  
A la recherche de Marcel Proust [Texte imprimé] : avec de nombreux inédits / André 

Maurois. - Paris : Hachette, 1949. - 348 p. ; 21 X14 cm. 

Bibliogr. index des noms cités. 

2-840-6/1 

2796.  Maurois, André  
Le Cercle de famille [Texte imprimé] / André Maurois; Daniel Louradour. - Paris : 

Editions Rambaldi, 1974. - 288 p. ; 24 x 18 cm. - (Les immortels chefs-d'oeuvre). 

ISBN 8439918485 

2-843-97/1 

2797.  Maurois, André  
Ariel ou la vie de shelley [Texte imprimé] / André Maurois; Pièrre de Tartas; Gabriel 

Dauchot. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1975. - 257 p. ; 24 x 18 cm. - (Les 

immortels chefs-d'oeuvre). 

Images. - ISBN 8439921942 

2-843-331/1 

2798.  Maurois, André  
Climats [Texte imprimé] / André Maurois, François Mauriac; Pièrre de Tartas. - Paris 

: Editions Bernard Grasset, 1973. - 257 p. ; 24 x 18 cm. - (Les immortels chefs-

d'oeuvre). 

Images. 

2-843-330/1 

2799.  Maurois, André  
Ni ange ni bête [Texte imprimé] : L'instinct du bonheur / André Maurois; Louis 

Touchagues. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1974. - 289 p. ; 24 x 18 cm. - (Les 

immortels chefs-d'oeuvre). 

Images. 

2-843-347/1 

2800.  Maurois, André  
Les silences du colonel Bramble [Texte imprimé] : discours et nouveaux discours du 



docteur O'Grady / André Maurois; Pièrre de Tartas; Michel No. - Paris : Editions 

Bernard Grasset, 1974. - 349 p. ; 24 x 18 cm. - (Les immortels chefs-d'oeuvre). 

Images. 

2-843-333/1 

2801.  Maurois, André  
Climats [Texte imprimé] / André Maurois. - Paris : Grasset, 1928. - 256 p. : couv. ill. ; 

18 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-182/1 

2802.  Maurois, André  
Les ilences du colonel Brambel [Texte imprimé] : suivi des les discours et nouveaux 

du docteur r O'Grady / André Maurois. - Paris : Grasset, 1950. - 512 p. : couv. ill .en 

coul. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 90). 

2-843-350/1, 2-843-350/2 

2803.  Mauron, Charles  
Des métaphores obsédantes au mythe personnel [Texte imprimé] : introduction à la 

psychocritique : vol.2 / Charles Mauron. - Paris : Editions Albin Michel, 1996. - 515 

p. ; 18 X 10 cm. - (CRITICA). 

Bibliogr. - ISBN 9973192850 

2-840-163.2/1, 2-840-163.2/2 

2804.  Mauron, Charles  
Des métaphores obsédantes au mythe personnel [Texte imprimé] : introduction à la 

psychocritique : vol.1 / Charles Mauron. - 1996. - Tunisie : Librairie José Corti, [s.d]. 

- 296 p. ; 18*10 cm. - (CRITICA). 

ISBN 9973192842 

2-840-163.1/1, 2-840-163.1/2 

2805.  Maury, sylvette  
Rapport au savoir et didactiques [Texte imprimé] / sylvette Maury, michel caillot. - 

paris : éditions fabert, [s.d]. - 167 p. ; 21*13.5 cm. 

ISBN 2907164651 

2-410-176/1, 2-410-176/2 

2806.  Mauzi, Robert  
L'Idée du bonheur [Texte imprimé] : dans la littérature et la pensée françaises au 18 

ème siècle / Robert Mauzi. - Paris : Librairie Armand Colin, 1960. - 726 p. ; 24 X 16 

cm. 

Bibliog p -p : 659 - 713 Index p- p : 715 - 721 

2-840-83/1 



2807.  Mayaux, Catherine  
La réception de Victor Hugo au 20e siècle [Texte imprimé] : actes du colloque 

international de Besançon juin 2002 / Dir. Catherine Mayaux. - Lausanne : L'Age 

d'homme, 2004. - 278 p. : couv.Ill. ; 23 X 16 cm. 

ISBN 2825119393 

2-840-77/1, 2-840-77/2 

2808.  Mazaleyrat, Jean  
Eléments de métrique française [Texte imprimé] / Jean Mazaleyrat. - 8e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2004. - 233 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr : 225 p.-226 p. index : 227 p.-229 p. - ISBN 9782200267438 

2-808-123/1, 2-808-123/2 

2809.  Mazar, Mounira  
Prisonnière des mots [Texte imprimé] : poésie / Mounira Mazar. - Alger : les éditions 

du terroir, 2013. - 93 p. : couv.ill. ; 21 cm. 

ISBN 978993191400 

2-841-121/1 

2810.  Mazari, Othmane  
Satire et Morale chez Moliere [Texte imprimé] / Othmane Mazari, Ali Feid Aichaoui; 

Amel DJEZZARE. - [s.l] : (S.N), 2012. - 56 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.475 

2811.  Mazaud, Laurence  
Le Livre arabe en france dans les bibliothèques et l'edition [Texte imprimé] / 

Laurence Mazaud. - Paris : Institut du Monde Arabe, 1999. - 118 p. ; 23 Cm. - 

(Bibliothèqque du Monde Arabe "). 

Index : 111-118. - ISBN 2843060400 

2-410-35/1 

2812.  Maziere , Francine  
L'Analyse du disours [Texte imprimé] : histoire et pratiques / Francine Maziere. - 

Paris : PUF, 2005. - 128 p. ; 16*10 cm. - (Que sais-je?). 

ISBN 9782130585237 

440.1-210/1, 440.1-210/2 

2813.  Mazière, Francis  
Fantastique île de Pâques [Texte imprimé] / Francis Mazière. - Paris : Robert Laffont, 

1965. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de poche exploration ; 2479). 

2-843-252/1 



2814.  Maziz, Zahia  
Les difficultés rencontrées dans le choix de l'auxiliaire étre et avoir aux temps 

composés [Texte imprimé] : Le cas des étudiants de premiére année licence de 

français langue étrangère / Zahia Maziz, Nabila Metidji; Oum Elkhir GADA. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 38 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.392 

2815.  Mazouer, Charles  
Etude sur Moliere [Texte imprimé] : de bourgeois gentilhomme / Charles Mazouer, 

Martine Mazouer. - Paris : Edition marketing, 1999. - 128 p. ; 19 cm. - (Résonances / 

Etienne Calais). 

bibliog.p.123. - ISBN 2729859888 

2-840-205/1 

2816.  McCarthy, Gerry  
The théatres of Molière [Texte imprimé] / Gerry McCarthy. - Canada : Routledge, 

2008. - 238 p. : ill. ; 22*14 cm. 

Index : 234 p.-238 p. - ISBN 0415259479 

2-820/10/8, 2-820-10/5 

2817.  Mccarthy, Michael  
English phrasal verbs in use advanced [Texte imprimé] : 60 nuits of vocabulary 

reference and practice, self-study and classroom use / Michael Mccarthy, Felicity 

O'Dell. - New York : Cambridge University Press, 2012. - 185 p. : couv.ill ; 26 cm. - 

(Cambridge). 

ISBN 9780521684187 

2818.  Mclntyre, Dan  
History of english [Texte imprimé] : a resource book for students / Dan Mclntyre. - 

London : Routledge, (w.p.d). - 209 p. : Couvr. ill. col. ; 25 cm. - (Routledge English 

Language Introduction). 

Index:201-209 p. - ISBN 9780415444293 

2-420-103/1, 2-420-103/2 

2819.  Mcnamara, Tim  
Languege testing [Texte imprimé] / Tim Mcnamara. - (w.é.p) : Oxford University 

Press, (w.é.dà). - 140 p. : ill. ; 20 cm. - (Oxford Introductions to language study). 

ISBN 9780194372220 

2-420-76/1, 2-420-76/2 

2820.  Mechentel, Soumia  
Reception de : La colline oubliee [Texte imprimé] / Asmaa Zeroughui; Soumia 

Mechentel; BEN IMECH. - [s.l] : [s.n], 2011. - 63 F. ; 30 cm + CD. 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.329 

2821.  MEDERREG, Rachida  
Pour une compétence interculturelle dans le texte littéraire [Texte imprimé] : Le cas 

du manuel de 2ème année cycle moyen. / Rachida MEDERREG; BOUASSELA. - 

[s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.320 

2822.  Les médiations langagières [Texte imprimé] : des faits de langue aux discours : 

actes du colloque international : la médiation : marquages en langue et en discours : 

vol 1 / Dir. Régine Delamotte-Legrand; Ed. Centre nationale de la recherche 

scientifique. - Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) : Publications de l'université de 

Rouen, 2004. - 429 p. ; 24 x 16 cm. 

ISBN 2877753689 

440.1-76/1 

2823.  Medjbeur, Tami  
Rachid et Habiba [Texte imprimé] : tome 1 / Tami Medjbeur. - Alger : éditions les 3 

pommes, (s.d.). - 167 p. : couv ill. et en coul. ; 23*16 cm. - ( الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر
الثقافة وزارة ). 

Images ; photos 

2-843-783.1/1, 2-843-783.1/2 

2824.  Medjbeur, Tami  
Rachid et Habiba [Texte imprimé] : tome 2 / Tami Medjbeur. - Alger : éditions les 3 

pommes, (s.d.). - 127 p. : couv. ill. et en coul. ; 23*15 cm. - ( ائر  الجزائر وزارة الثقافة : الجز
 .(وزارة الثقافة

Images ; photos 

2-843-783.2/1, 2-843-783.2/2 

2825.  MEDJEBER, Amina  
Histoire et mémoire dans loin de médine d'Assia DJEBAR [Texte imprimé] / Amina 

MEDJEBER, Samira HACEINI; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 

30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.236, MF.237 

2826.  Meertens, René  
Guide Pratique de la traduction [Texte imprimé] / René Meertens. - Paris : Chiron, 



2004. - 488 p. : couv. ill. ; 24 x 16 cm. 

ISBN 2702710476x 

2-418-20/1, 2-418-20/2 

2827.  Meertens, René  
Guide anglais français de la traduction [Texte imprimé] / René Meertens. - (s.l.é) : 

Chiron, 2009. - 543 p. : Couvr. ill. en coul ; 25 cm. 

ISBN 9782702712467 

2-418-55/2, 2-418-55/3 

2828.  MEFTI, Mohamed  
Analyse des erreurs des élèves en 3éme A.S à travers leur production écrite [Texte 

imprimé] : Application de la grille de BELC / Mohamed MEFTI, Mohamed Laidani; 

Djelloul HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2010. - 62 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.279 

2829.  MEFTI, Mohamed  
L'espace entre le fictionnel et le factuel dans chanson douce de Leila SLIMANI. 

[Texte imprimé] / Mohamed MEFTI; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + 

CD. 

DR,BESRA 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.229 

2830.  Meghari, Nesrine  
La pluralité des voix narratives dans Enfance de Nathalie Sarraute [Texte imprimé] / 

Nesrine Meghari, Selma Tobbal; Madina DOUIFI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 51 F. ; 30 cm 

+ CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.377 

2831.  Meghazi, Ali  
La vie toujours dans le bleu [Texte imprimé] : poèmes / Ali Meghazi. - Alger : Mim 

édition, 2014. - 72 p. ; 20*12 cm. 

ISBN 9789947863817 

2-841-82/1, 2-841-82/2 

2832.  Megherbi, Abdelghani  
Le Miroir apprivoisé [Texte imprimé] : sociologie du cinéma Algérien / Abdelghani 

Megherbi. - Alger : Enteprise nationale du livre ; Bruxelles : GAM, [s.d]. - 243 p. ; 21 



cm. 

Bibliog : P-P 221 -239 

2-791-10/1, 2-791-10/2 

2833.  Meillet, antoine  
Mémoires de la société de linguistique de paris [Texte imprimé] : Nouvelle série : 

tome vll : lexique , lexicologie , lexicographie / antoine Meillet. - Paris : Peeters, 

1999. - 99 p. ; 24x16 cm. - (Linguistique). 

2-410-147/1 

2834.  Mekhilef, Abderrahmane  
Bab - Djedid 1961 [Texte imprimé] / Abderrahmane Mekhilef. - Alger : ENAG, 2010. 

- 134 p. : couv. ill.en noir et blanc ; 12 X 14 cm. 

ISBN 9789961629185 

2-843-653/3, 2-843-653/2 

2835.  Mel'cuk, Igor  
Introduction a la linguistique [Texte imprimé] : Volume 2 / Igor Mel'cuk, Jasmina 

Milicevic. - Paris. : Hermann, 2014. - 282 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782705681708 

2-410-256/1, 2-410-256/2 

2836.  Mel'cuk, Igor - Polguére, Alain  
Lexique actif du français [Texte imprimé] : L'apprentissage du vocabulaire fondé sur 

20 000 dérivations sémantiques et collocations du français / Igor - Polguére, Alain 

Mel'cuk. - paris : De Boeck, 2007. - 527 p ; 24x16cm. - (Champs linguistiques). 

Index : 497-517. - ISBN 9782801113455 

2-445-52/1, 2-445-52/2 

2837.  Mel'cûk, Igor A.  
Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire [Texte imprimé] / Igor A. 

Mel'cûk, André Clas, Alain Polguère; ...[et all.]. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : 

Duculot ; Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 1995. - 256 p. : couv.en coul. ; 24 

cm. - (Champs linguistiques). 

Index : 247-255. - ISBN 2801111066 

443-55/1, 443-55/2 

2838.  Melis, Ludo  
La voie pronominale [Texte imprimé] : la systématique des tours pronominaux en 

français moderne / Ludo Melis. - Paris : Duculot, 1990. - 157 p. ; 24 x 16 cm. - 

(Champs linguistiques / Dominique Willems, Marc Wilmet). 

Index. - ISBN 280110938X 

2-415-14/1 



2839.  MELLOUK, Fayçal  
Le picaresque dans Un rêve à partager de Djilali BENBRAHIM [Texte imprimé] / 

Fayçal MELLOUK, Rachid OUGAD; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.159, MMF.160 

2840.  Mellouka, Rabea  
L'étude narratologique dans les bouts de bois de dieu de Sembene Ousmane [Texte 

imprimé] / Rabea Mellouka, Sarah Ires; Zahir KHOUANE. - [s.l] : [s.n], 2011. - 33 F. 

; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.364 

2841.  MEMMI, Youcef  
Enseignement / apprentissage de la lecture en classe de FLE Du déchiffrage à la 

compréhension d'un texte [Texte imprimé] : cas des apprenants de 5ème AP- école 

Amrou kabledj à Issaouia-Médea / Youcef MEMMI, Naima KHELLADI; amina 

hadjersi. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Encadré : Mme. Hadjersi Amina 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.79, MMF.80 

2842.  MENACER, Nawel  
Le paysage comme vecteur identitaire dans la Vie à l'endroit de Rachid Boudjedra 

[Texte imprimé] / Nawel MENACER; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + 

CD. 

Encadré :Dr. Besra Chihab 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.55, MMF.56 

2843.  MENACER, Nawel  
Marviaux et sa conception de l'esclavage dans L'ile esclaves. [Texte imprimé] / Nawel 

MENACER, Zineb BELTAS; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2011. - 30 

cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.394 

2844.  Menadli, Ali  
Identité et altérité dans l'équation africaine de Yasmina Khadra [Texte imprimé] / Ali 

Menadli; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 



Encadré : Dr. Besra Chihab 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.59, MMF.60 

2845.  Ménager, Daniel  
Introduction à la vie littérature du 16 ème sciecle [Texte imprimé] / Daniel Ménager. - 

3 ème Edition. - Paris : Nathan Université, 2001. - 228 p. : couv.ill. en coul. ; 22 X 13 

cm. - (Lettres sup.). 

ISBN 2091912255 

2-840-91/1 

2846.  Mende, Tibor  
La Chine et son ombre [Texte imprimé] / Tibor Mende; trad par : Magdeleine Paz. - 7 

ed. - Paris : Ed du Seuil, 1960. - 328 P. : couv en coul. ; 21 cm. - (collection l'histoire 

immédiate). 

2-902-47/1 

2847.  Méniel, Bruno  
Rennaissance de l'épopée [Texte imprimé] : La Poésie épique en France de 1572 à 

1623 / Bruno Méniel. - Genève : Librairie Droz S.A, 2004. - 551 p. ; 25 x 18 cm. 

ISBN 2600008772 

2-841-11/1 

2848.  Mercier, Cécile  
Les pieds-noirs et l'exode de 1962 [Texte imprimé] : à travers la presse française / 

Cécile Mercier. - Paris : L' Harmattan, 2003. - 247 p. : couv. ill. en coul ; 22 X 14 cm. 

- (Histoire et perspectives méditerranéennes). 

Bibliogr. - ISBN 2747537943 

2-944-1/1, 2-944-1/2 

2849.  Mercier, Florence leca  
L'adjectif qualificatif [Texte imprimé] / Florence leca Mercier. - Paris. : Armand 

Colin, 2012. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Cursus Lettres). 

ISBN 9782200284145 

2-440-110/1, 2-440-110/2 

2850.  Mercoyrol, Yannick  
La bibliothèque du littéraire [Texte imprimé] / Yannick Mercoyrol. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1998. - 244 p. ; 18*12 cm. - (Bibliothéque Major). 

ISBN 2130486118 

2-840-277/1, 2-840-277/2 



2851.  Mercoyrol, Yannick  
La bibliothèque du littéraire [Texte imprimé] / Yannick Mercoyrol. - 2e éd. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 2009. - 242 p. : Couv.en coul. ; 17*12 cm. - 

(Bibliothéque Major). 

ISBN 9782130586821 

2-840-340/1, 2-840-340/2 

2852.  merdaci , abdelmadjid  
dictionnaire des musiques citadines de constantine [Texte imprimé] / abdelmadjid 

merdaci. - algérie : Les éditions du champ libre, 2008. - 283 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789961978818 

443-86/1 

2853.  Merdaci, Abdelmadjid  
Dictionnaire des musiques citadines de Constantine [Texte imprimé] / Abdelmadjid 

Merdaci. - Alger : Les éditions du champ libre, 2008. - 280 p. : couv.ill. et en coul. ; 

24x17 cm. 

ISBN 978996197888 

2-403-152/1 

2854.  Mériaux, Suzanne  
Science et poésie [Texte imprimé] : deux voies de la connaissance / Suzanne Mériaux. 

- Paris : L' Harmattan, 2003. - 68 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 14 cm. - (Ecologie et 

agronomie appliquées / R). 

Bibliogr. - ISBN 2747547671 

2-809-26/1, 2-809-26/2 

2855.  Meriboute, Zidane  
La fracture islamique [Texte imprimé] : demain, le soufisme ? / Zidane Meriboute. - 

Alger : Hibr éditions, 2009. - 387 p. ; 21 cm. 

Bibliogr.355-370 p., index. - ISBN 9789947838440 

2-297-26/1, 2-297-26/2 

2856.  Mérimé, Prosper  
Carmen [Texte imprimé] : Arsene Guillot , l'Abbe Aubain , Mateo Falcone , Tamango 

, le vase etrusque / Prosper Mérimé, M. Falcon...( et al) A. Guillot. - Paris : Editions 

Baudelaire, 1967. - 244 p. ; 19 x 11 cm. 

2-843-381/1 

2857.  Mérimée, Prosper  
Colomba [Texte imprimé] / Prosper Mérimée; Préf. Pierre Salomon. - Paris : Garnier-

Flammarion, 1964. - 190 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Garnier-Flammarion ; 32). 

Bibliogr. 



2-843-422/1 

2858.  Mérimée, Prosper  
Romans et nouvelles [Texte imprimé] : tome2 / Prosper Mérimée; Préf. Maurice 

Parturier. - Paris : Ed. Garnier Frères, 1967. - 710 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - 

(Cassique Garnier). 

Annexe p-p . 569-588 

2-843-633.1/1, 2-843-633.2/1 

2859.  Mérimée, Prosper  
Romans et nouvelles [Texte imprimé] : tome 1 / Prosper Mérimée, Maurice Parturier. 

- Paris : Garnier Frères, 1967. - 636 p. ; 18 cm. 

2-843-633.2/1 

2860.  MERKOUNE, Mohamed  
Les difficultés d'emploi des anaphores chez les élèves de 3 ème année secondaire 

[Texte imprimé] / Mohamed MERKOUNE, Brahim HACHEMI; Kamel Guettas. - 

[s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.17, MMF.18 

2861.  Merle, Denis  
Maitres et valets dans la comédie française du XVIIIe siècle [Texte imprimé] / Denis 

Merle. - Paris : Ellipses, 2000. - 78 p. : couv il . en coul. ; 19 x 15 cm. - (40/4). 

Bibliogr. - ISBN 2729869204 

2-840-219/1, 2-840-219/2 

2862.  Merle, Denis  
Voltaire, Candide [Texte imprimé] / Denis Merle. - Paris : Ellipses, 1996. - 64 p. : 

couv il . en coul. ; 19 x 14 cm. - (40/4). 

ISBN 2729896678 

2-840-220/1, 2-840-220/2 

2863.  Merle, Denis  
Camus [Texte imprimé] : La chute / Denis Merle. - Paris : Edition marketing, [s.d]. - 

64 p. : couv.ill. ; 19 cm. - (40 questions / 40 Réponses). 

bibliogr.:p.64. - ISBN 2729897852 

2-840-244/1 

2864.  Merle, Denis  
Musset [Texte imprimé] : On ne badine pas avec l'amour / Denis Merle. - Paris : 

Ellipses, 1996. - 64 p. ; 19 cm. - (40/4). 

Bibliogr. : 63p.-. - ISBN 2729846352 



2-840-241/1 

2865.  Merle,, Robert  
L'ile [Texte imprimé] / , Robert Merle. - Paris : Gallimard, 1962. - 704 p. : couv. ill. ; 

18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 1319). 

2-843-174/1 

2866.  MESROUK, koussila  
L'atelier formatif au service du débat cas des étudiants de 2éme année Licence 

Français [Texte imprimé] / Assia BELKHEIRI; koussila MESROUK. - [s.l] : [s.n], 

2016/2017. 

MMF.0187, MMF.0188 

2867.  Mesrouk, Massinissa  
le personnage entre Histoire et fiction dans le roman Allah n'est pas obligé [Texte 

imprimé] / Massinissa Mesrouk, Abdelraouf Skender; Djaouida CHADLI. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 61 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.427 

2868.  MESSAIF, Somia  
L'intégration de l'interculturel lors d'une séance de compréhension orale par le biais de 

la vidéo [Texte imprimé] : Cas des éléves de 3éme année secondaire. / Somia 

MESSAIF, Rania RIBAOUI; Achour Zaitri. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.181, MMF.182 

2869.  Messali , Hadj  
Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938 [Texte imprimé] / Hadj Messali; Préf. 

Abdelaziz Bouteflika. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 275 p. : ill. ; 23 X 15 

cm. - (essai). 

photos , images. - ISBN 9789947246160 

2-908-1/1 

2870.  MESSAOUDI, Kheira  
L'impact de l'enseignement de l'oral pragmatique dans le développement de la 

compétence orale [Texte imprimé] : Cas des élèves de 1ere année moyenne / Kheira 

MESSAOUDI, Zahia MOKHTARI; Ludmia YAGOOB. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. 

+ CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.296, MMF.297 



2871.  Messina, Gérard-.Marie  
La gestion poétique du discours politique chez Aimé Césaire [Texte imprimé] : de 

ferrements à moi, laminaire / Gérard-.Marie Messina; Préf. Jacques Fame Ndonge. - 

Paris : L'Harmattan, 2010. - 188 p. : couv.ill. ; 21 cm. 

ISBN 9782296131668 

2-841-74/1, 2-841-74/2 

2872.  Mesthrie, rajend  
World englishes [Texte imprimé] : The study of new linguistic varieties / rajend 

Mesthrie, Rakesh M.Bhatt. - London : Cambridge University Press, 2008. - 276 p. : 

ill. ; 22 cm. 

Index 265- 276 p. - ISBN 9780521797337 

2-421-3/2, 2-421-3/1 

2873.  Métayer, Guillaume  
Anatole vfrance et le nationalisme littéraire [Texte imprimé] / Guillaume Métayer. - 

Paris : Editions de félin, 2011. - 253 p. : ill. ; 23*15 cm. - (Les marches du temps). 

Bibliogr. : 219 p.-239 p. index : 241 p.-247 p. - ISBN 13978866457426 

2-840-303/5, 2-840-303/1 

2874.  Metchat, Maamar  
Etude de l'Alchemiste " entre science philosophique & conte" PAULO COELHO. 

[Texte imprimé] / Maamar Metchat, Ismail MAHADJOUBI; GAADA. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 49 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p48 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.493 

2875.  Meyer, Bernard  
Maîtriser l'argumentation [Texte imprimé] : exercices et corrigés / Bernard Meyer. - 

belgique : Armand Colin, 2002. - 256 p. ; 21*15cm. 

ISBN 2200262779 

2-415-39/1 

2876.  Meyer, Bernard  
Maîtriser l'argumentation [Texte imprimé] / Bernard Meyer. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2011. - 252 p. ; 21*15 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. p. 251-252. Index. - ISBN 9782200270018 

2-808-127/1, 2-808-127/2 

2877.  Meyer, Michel  
Le comique et le tragique [Texte imprimé] : penser le théâtre et son histoire / Michel 



Meyer. - Paris : PUF, 2003. - 350 p. : couv. ill. en coul. ; 22 x 16 cm. 

ISBN 2130539831 

2-808-10/1, 2-808-10/2 

2878.  Meziane, Farah  
Esthétique de l'Indicible dans l'Ainé des Orphelins de TiernoMonénembo [Texte 

imprimé] / Farah Meziane; Rachid RAISSI. - [s.l] : [s.n], 2014. - 30 cm. + CD. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2014 

TF.178, TF.179 

2879.  M'HAMMEDI BOUZINA, Abdellah  
La dérision dans La lenteur de Milan kundera [Texte imprimé] : une lecture 

pragmatique. / Abdellah M'HAMMEDI BOUZINA; Ducard. DOMINIQUE. - [s.l] : 

[s.n], 2010. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: DOMINIQUE Ducard. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.105, TF.106 

2880.  M'hamsadji, Kaddour  
Concevoir une émission éducative [Texte imprimé] : Contribution à la méthodologie 

d'un enseinement à distance / Kaddour M'hamsadji. - Alger : Office des publications 

universitaires, 1994. - 208 p. ; 22x15 cm. 

Bibliogr : 205 

2-370-98/1, 2-370-98/2 

2881.  M'hamsadji, Kaddour  
Fleurs de novembre [Texte imprimé] / Kaddour M'hamsadji. - Alger : SNED, 1969. - 

130 p. ; 20 x 11 cm. 

2-843-394/1 

2882.  Mialaret , Gaston  
Introduction à la pédagogie [Texte imprimé] / Gaston Mialaret. - Paris : Presses 

Universitaires, 1973. - 192 p. : couv.en coul. ; 18 cm. - (Sup). 

Bibliogr. - ISBN SISBN 

2-370-198/1 

2883.  Michael handford  
The routledge handbook of discourse analysis [Texte imprimé] / jamespaul Gee; 

Michael handford. - new york : Routledge, 2014. - 681 p ; 25 cm. - (Routledge 

handbooks in applied linguistics). 

ISBN 9780415709781 



2-420-55/1, 2-420-55/2 

2884.  Michaela, Heinz  
le Possessif en français [Texte imprimé] : aspects sémantiques et pragmatiques / 

Heinz Michaela. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 522 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs 

linguistiques). 

Bibliogr : 491-514. - ISBN 2801113409 

2-440-15/5, 2-440-15/1 

2885.  Michel , Albin  
Dictionnaire des genres et notions littéraires [Texte imprimé] / Albin Michel, François 

Nourissier. - 2 éd. - Paris : Encyclopaedia universalis et albin michel, 2001. - 978 p. : 

Couv. en coul. ; 21x15 cm. - (Encyclopaedia universalis). 

Index : 942 p.- 974 p. - ISBN 2226122362 

443-39/1 

2886.  Michel, François-Bernard  
Proust et Beckett [Texte imprimé] : deux corps éloquents : essai / François-Bernard 

Michel. - Paris : Actes Sud, 2011. - 192 p. ; 19*10 cm. - (Un endroit ou aller). 

Bibliogr. : 183 p.-186 p. - ISBN 9782742796649 

2-840-326/1, 2-840-326/2 

2887.  Michel, Jacqueline  
Les enjeux de la traduction littéraire [Texte imprimé] / Jacqueline Michel; Collab. 

Isabelle Dotan Marléna Breaster. - Paris : Publisud, 2004. - 321 p. ; 23 x 14 cm. - 

(Espaces méditerranéens). 

ISBN 286600986X 

2-418-8/5, 2-418-8/6 

2888.  Michel, Jean- françois  
Les 7 profils d'apprentissage [Texte imprimé] : Pour former et enseigner / Jean- 

françois Michel. - Paris : groupe eyrolles, 2005. - 175 p : Couv.ill ; 21x15 cm. 

Bibliogr : 169-171 Index : 173-175. - ISBN 270813423x 

2-370-105/1, 2-370-105/2 

2889.  Michel, Pascal  
Etude sur Zola, Germinal [Texte imprimé] : épreuves de français premières L, ES, S, 

STT / Pascal Michel. - Paris : Ellipses, 1999. - 124 p. : couv il . en coul. ; 19 x 15 cm. 

- (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. - ISBN 2729869077 

2-840-217/1, 2-840-217/2 

2890.  Micheli, Raphael  
Les émotions dans les discours [Texte imprimé] : Modéle d'anlyse , perspectives 



empiriques / Raphael Micheli. - Paris. : de Boeck Duculot, 2014. - 189 p. : ill. ; 24 

cm. - (Champs linguistiques). 

ISBN 9782801117385 

440.1-214/1 

2891.  Miguel, André  
La Géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du premier siècle 

[Texte imprimé] : Les travaux et les jours / André Miguel. - Paris : E.H.E.S.S, 1988. - 

87 p. : couv.ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2713208858 

2-902-58/1 

2892.  Miller ,, Philip  
Essais sur la grammaire comparée du français et de l'anglais [Texte imprimé] / , Philip 

Miller, Zribi-Hertz Anne. - Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 2003. - 

264 P ; 22 Cm. - (Sciences du langage). 

ISBN 284292133X 

2-415-31/2, 2-415-31/1 

2893.  Miller,D Gary  
External influences on English [Texte imprimé] : from its beginnings to the 

Renaissance / D Gary Miller. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. - 

317 p ; 24 cm. 

ISBN 9780199654260 

2-420-60/1, 2-420-60/2 

2894.  Milliaressi, Tatiana  
De la linguistique à la traductologie [Texte imprimé] : Interpréter/traduire / Tatiana 

Milliaressi. - paris : Septentrion, 2011. - 326 p : Couv ; 24*17 cm. - (Philosophie & 

linguistique). 

ISBN 9782757402191 

2-410-204/1, 2-410-204/2 

2895.  Milliot, Vincent  
Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques [Texte imprimé] / Vincent 

Milliot, Olivier Weiviorka. - 4e éd. - Paris : Armand Colin, 2015. - 127 p. : ill. ; 18 

cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. - ISBN 9782200248949 

2-808-134/1, 2-808-134/2 

2896.  Millogo, Louis  
Introduction à la lecture sémiotique [Texte imprimé] / Louis Millogo, Préf. Jacques 

Fontanille. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 290 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Etudes 



Africaines). 

ISBN 9782296049024 

440.1-84/1, 440.1-84/2 

2897.  Milly, Jean  
Poétique des textes [Texte imprimé] / Jean Milly. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2008. - 314 p. : ill. ; 21x15 cm. - (Cursus). 

Index. Table. - ISBN 978220035406 

2-841-55/7, 2-841-55/6 

2898.  Milly, Jean  
Poétique des textes [Texte imprimé] / Jean Milly. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2012. - 314 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Index : 301 p.-307 p. - ISBN 2200344481 

2-841-64/1, 2-841-64/2 

2899.  Milly, Jean  
Poétique des textes [Texte imprimé] / Jean Milly. - Paris : Armand Colin, 2010. - 314 

p. : ill. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Index : 305 p.-307 p. - ISBN 9782200354060 

2-841-76/1, 2-841-76/2 

2900.  Milo, Giuliva  
Lecture et pratique de l'histoire dans l'oeuvre d'Assia Djebar [Texte imprimé] / 

Giuliva Milo; Sarah Kaliski. - Bruxelles : P.I.E. peterlang, 2007. - 287 p. : ill. ; 22 X 

15 cm. - (Documents pour l'histoire des francophones). 

Bibliogr. - ISBN 9789052013282 

2-840-131/1, 2-840-131/2 

2901.  Milon, Alain  
L'art de la conversation [Texte imprimé] / Alain Milon. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 1999. - 181 p. ; 20*14 cm. - (Perspectives critiques / Roland Jaccard , Paul 

Audi). 

Bibliogr. : 167 p.-170 p., index : 171 p.-172 p. - ISBN 213050227X 

2-808-91/1, 2-808-91/2 

2902.  Milovanovic, Momcilo  
Les figures du livre [Texte imprimé] : essai sur la coïncidence des arts dans à la 

recherche du temps perdu / Momcilo Milovanovic. - Paris : H. Champion, 2005. - 288 

p. ; 24 x 17 cm. - (Recherches proustiennes ; 5). 

Bibliogr., index. - ISBN 2745311301 

2-840-176/1, 2-840-176/2 



2903.  MIMOUN, aicha  
L'algérianité de NINA BOURAOUI à travers le roman " le jour du séisme " [Texte 

imprimé] / aicha MIMOUN, kamila MOKNINE; Imane WAHIB. - [s.l] : [s.n], 2011. - 

45 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : université de Medea : 2011 

MF.330 

2904.  Minder, Michel  
Didactique fonctionnelle [Texte imprimé] : objectifs, stratégies, évaluation, le 

cognétivisme opérant / Michel Minder. - 9 ème édition. - Bruxelles : De Boeck, 1999. 

- 366 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. - (pédagogies en développement). 

ISBN 9782804156176 

2-440-7/1, 2-440-7/2 

2905.  Minder, Michel  
Didactique fonctionnelle [Texte imprimé] : objectifs , stratégies , évaluation, le 

cognétivisme opérant / Michel Minder. - 8 ème édition. - Paris : De Boeck, 1988. - 

368 p. : couv. ill. en coul ; 25 X 15 cm. - (Pédaagogie en développement). 

Bibliogr : 339-346 index. 351-358 Annexe : 347-349. - ISBN 280413296X 

2-440-6/7, 2-440-6/1 

2906.  Miquel, André  
L'islam et sa civilisation [Texte imprimé] : 7ème au 10 ème siècle / André Miquel. - 

Paris : Armand Colin, 1968. - 571 p : couv. ill. en coul. ; 19 X 23 cm. 

2-909-10/1 

2907.  Miquel, André  
La littérature arabe [Texte imprimé] / André Miquel. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 1969. - 128 p ; 18 cm. - (Que sais-je ?). 

Bibliogr. Index 

2-892-14/1 

2908.  Mirambel, André  
La littérature grecque moderne [Texte imprimé] / André Mirambel. - Paris : Presses 

Universitaire de France, 1965. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 560). 

Bibliogr. Index 

2-899-17/1 

2909.  Miraux, Jean-Philippe  
Le portrait littéraire [Texte imprimé] / Jean-Philippe Miraux. - Paris : Hachette 

Education, 2003. - 127 p. : couv. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - (Ancrages / Anne-Marie 

Garagnon, Romain Lancrey-Javal). 

Bibliogr. - ISBN 2011455286 



2-809-32/1, 2-809-32/2 

2910.  Miraux, Jean-Philippe  
L'autobiographie [Texte imprimé] : écriture de soi et sincérité / Jean-Philippe Miraux. 

- 3e éd. - Paris : Armand Colin, 2014. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 

128). 

ISBN 9782200243210 

2-801-25/1, 2-801-25/2 

2911.  Mir-samii , reza  
La rectification à l'oral et à l'écrit [Texte imprimé] / maria Candea; reza Mir-samii. - 

Paris : Ophrys, 2010. - 246 p ; 14*21 cm. 

ISBN 9782708012868 

2-410-232/1, 2-410-232/2 

2912.  Missaoui, Halima  
L'image de l'orphelin dans " le pain noir " de Georges Emmanuel Clancier [Texte 

imprimé] / Hamida Belzekkour; Halima Missaoui; Amina CHAOUCHE. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 44 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.360 

2913.  Missoum Benziane, Nassim  
Etude de l'identité et de lintégration dans " le gone du chaaba" d'Azouz BEGAG 

[Texte imprimé] / Nassim Missoum Benziane, Ahmed Darkaoui; Naib AMEUR. - 

[s.l] : [s.n], 2011. - 41 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.415 

2914.  Mitterand, Henri  
La littérature française du XXe siècle [Texte imprimé] / Henri Mitterand. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 127 p. : couv il . en coul. ; 18 x 13 cm. - (128 ; 128). 

ISBN 2200340982 

2-840-160/4, 2-840-160/1 

2915.  Mitterand, Henri  
Maupassant [Texte imprimé] : Paris-normandie / Henri Mitterand. - [s.l] : Editions 

Hazan, 2010. - 240 p. : Couv.ill.en coul. ; 29*25 cm. 

Bibliogr. : 237 p. ; images ; photos. - ISBN 9782754104562 

2-840-337/1, 2-840-337/2 



2916.  Mitterand, Henri  
La littérature française du 20e siècle [Texte imprimé] / Henri Mitterand. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2007. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 114 p.-118 p. index : 119 p.-127 p. - ISBN 9782200346621 

2-840-346/1, 2-840-346/2 

2917.  Mitterand, Henry  
Grand dictionnaire étymologique & historique du français [Texte imprimé] / Jean 

Dubois; Henry Mitterand. - Paris : Larousse - bordas, (s.d.é). - 1254 p. : Couvr. ill. ; 

24 cm. 

Numéro normalisé 203532310x 

443-83/1, 443-83/2 

2918.  Moatassime, Ahmed  
Francophonie-monde arabe un dialogue est -il possible ? [Texte imprimé] : une 

interrogation prospective face aux enjeux de la mondialisation / Ahmed Moatassime. - 

Paris : L'Harmattan, 2001. - 129 p. : ill. ; 22 cm. 

Index. - ISBN 2747518108 

2-930-5/1, 2-930-5/2 

2919.  Moeschler, Jacques  
Pragmatique du discours [Texte imprimé] : de l'interprétation de l'énoncé à 

l'interprétation du discours / Jacques Moeschler, Anne Reboul. - Paris : Armand 

Colin, 1998. - 224 p. ; 24 x 16 cm. - (U / G. Berguounioux, J.-C. Chevalier, S. 

Delesalle*). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200016441 

2-410-61/4, 2-410-61/1 

2920.  MOHAMED, Hichem  
La complexité de la phrase dans l'aprentissage du discours spésialisé [Texte imprimé] 

: le cas du francais technique chez les étudiants du TCI / Hichem MOHAMED; 

Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.183 

2921.  Mohammed, Bachir  
Pupil's english grammar : English - Arabic [Texte imprimé] : Explanation of the 

english grammar rules / Bachir Mohammed, D. Fayçal Dammane. - Alger : Dar EL-

HOUDA, 2008. - 207 p. : ill. en coul ; 22 cm. 

ISBN 9961609941 

2-425-9/2, 2-425-9/1 



2922.  Mokhbat, Imene  
Rénée la concierge ou l'hérisson élégant [Texte imprimé] : Analyse sémiologique du 

personnage de la concierge dans L'élégance du hérisson de Muriel Barbery / Imene 

Mokhbat; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 46 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.386 

2923.  Mokhtari, Meriem  
Etude narratologique dans le roman "le prévilege du phénix" de Mohammed 

Moulessehoul [Texte imprimé] / Meriem Mokhtari, Nassima Zemirline; Hadjer 

Lakhdar ezzine. - [s.l] : (S.N), 2012. - 51F. ; 30 cm. + CD. 

Bibliogr.p49 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.465 

2924.  Mokhtari, Rachid  
La graphie de l'horreur [Texte imprimé] : essai sur la littérature algérienne (1990-

2000) / Rachid Mokhtari; Préf. Rachid Boudjedra. - Alger : Chihab, 2002. - 210 p. ; 

21 cm. 

Bibliogr. p. 207-210. - ISBN 996163487X 

2-892-12/1 

2925.  Mokrane, Fatiha  
L'Etude de l'ironie dans les caves du vatican d'André Gide [Texte imprimé] / Fatiha 

Mokrane; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 59 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.315 

2926.  Molière  
Les précieuses ridicules [Texte imprimé] / Molière; Ed. Jacques Chupeau. - Paris : 

Gallimard, 1998. - 174 p. ; 18 X 11 cm. - (Folio théâtre ; 45). 

Bibliogr. - ISBN 2070400840 

2-842-22/1, 2-842-22/2 

2927.  Molière  
Les précieuses ridicules [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 136 

p. : couv. ill. en coul. ; 20 X 11 cm. 

2-842-23/1 



2928.  Molière  
Les fammes savantes [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 208 p. : 

couv. ill. ; 20 X 11 cm. 

2-842-33/1 

2929.  Molière  
L' école des femmes [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 184 p. ; 

20 cm. 

2-842-24/1, 2-842-24/2 

2930.  Molière  
Le malade imaginaire [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 208 p. 

; 20 X 11 cm. 

2-842-32/1, 2-842-32/2 

2931.  Molière  
Le medecin malgré lui [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 112 p. 

; 20 X 11 cm. 

Bibliogr. 

2-842-31/1 

2932.  Molière  
Dom Juan [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 223 p. : couv. ill. 

en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 219-220. Filmogr. p. 220. - ISBN 2729815201 

2-842-34/1, 2-842-34/2 

2933.  Molière  
Amphitryon [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 160 p. ; 20 X 11 

cm. 

2-842-30/1, 2-842-30/2 

2934.  Molière  
l ' avare [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 208 p. ; 20 X 11 cm. 

Bibliogr. p. 203-207 

2-842-35/1 

2935.  Molière  
Le bourgeois gentilhomme [Texte imprimé] : comédie-balet / Molière. - Nobilis : 

Nobilis, 2005. - 208 p. ; 20 X 11 cm. 

Bibliogr. p. 204-208 

2-842-25/2, 2-842-25/1 



2936.  Molière  
Les fourberies de Scapin [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 207 

p. ; 20 X 11 cm. 

Bibliogr. p. 197-207 

2-842-27/1 

2937.  Molière  
Le misanthrope [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 160 p. ; 20 X 

11 cm. 

2-842-26/1, 2-842-26/2 

2938.  Molière  
Le tartuffe [Texte imprimé] / Molière. - Beyrouth : Nobilis, 2005. - 184 p. ; 20 X 11 

cm. 

Bibliogr p. 172-184 

2-842-28/1, 2-842-28/2 

2939.  Molière  
Le misanthrope [Texte imprimé] : comédie / Molière. - Paris : Librairie Larousse, 

1965. - 130 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Nouveaux classiques larousse). 

Photos. 

2-843-429/1 

2940.  Molière  
Oeuvres complètes [Texte imprimé] / Molière; Préf. pierre - Aimé Touchard. - Paris : 

éditions de seuil, 1962. - 686 p. : couv. ill ; 22 X 14 cm. - (collection l'intégrale). 

Annexe : pp 669 - 672 Index : pp 673 - 676 

2-842-36/1 

2941.  Molière  
Théâtre complet . Tome 2 [Texte imprimé] / Molière; Maurice Rat. - Paris : Librairie 

Général Française*, 1963. - 510 p. ; 16 X 11 cm. - (Livre de poche ; 1094). 

2-842-21.2/1 

2942.  Molière  
L'avare [Texte imprimé] : Comédie / Molière; Préf. Léon Lejealle; Jean-Pol Caput. - 

Paris : Librairie Larousse, 1971. - 142 p. : couv .ill. ; 17 x 11 cm. - (Nouveaux 

classiques larousse). 

2-843-215/1 

2943.  Molière  
Les femmes savntes [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Hachette livre, 2000. - 192 p. 



: couv. ill. et en coul. ; 18*12 cm. - (Biblio collège). 

Bibliogr. : 191 p. - 192 p. - ISBN 9782011679635 

2-842-58/1 

2944.  Molière  
Le medecin malgré lui [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Hachette livre, 1999. - 128 

p. : ill. ; 18*12 cm. - (Biblio collège ; 7). 

Bibliogr. : 128 p. - ISBN 2011678263 

2-842-61/1 

2945.  Molière  
L'avare [Texte imprimé] : La marmite / Molière. - france : [s.n], 1993. - 232 p. ; 18 

cm. 

ISBN 2266082914 

2-843-714/1, 2-843-714/2 

2946.  Molière  
L'avare [Texte imprimé] : classiques hatier / Molière. - France : Hatier, 2007. - 160 p. 

; 18 cm. - (Oeuvre thémes). 

ISBN 2218739255 

2-843-724/1 

2947.  Molière  
Le médecin malgré lui [Texte imprimé] : comédie / Molière. - Paris : Hachette, 2005. 

- 96 p. ; 18 cm. 

ISBN 2011691737 

2-843-733/1, 2-843-733/2 

2948.  Molière  
L'avare comédie 1668 [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Le livre de poche, 1999. - 

153 p. ; 18 cm. 

bibiogr: 145 lexique: 153p. - ISBN 2253038559 

2-843-735/1 

2949.  Molière  
Dom juan [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Gallimard, 2005. - 176 p. ; 18 cm. - 

(Georges couton : Georges couton). 

ISBN 2070409333 

2-842-69/1 

2950.  Molière  
Etude sur Dom Juan [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Ellipses, 2014. - 127 p. ; 



19*14 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. : 125 p.-126 p. - ISBN 9782729885762 

2-840-372/1, 2-840-372/2 

2951.  Molière  
Le tartuffe ou l'imposteur [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Librio, 2015. - 121 p. ; 

21 cm. - (Librio : théâtre ; 476). 

ISBN 9782290110362 

2-842-95/1, 2-842-95/2 

2952.  Molière  
Georges Dandin [Texte imprimé] / Molière. - [s.l] : Nobilis, 2005. - 180 p. : couv. ill. ; 

20 cm. 

Bibliogr. 174-175 

2-842-97/1 

2953.  Molière  
Dom Juan [Texte imprimé] / Molière. - Paris : Gallimard, 1973. - 175 p. ; 18cm. 

ISBN 2070409333 

2-842-100/1 

2954.  Molière  
les femmes savantes [Texte imprimé] : comédie / Molière. - Paris : Librairie Larousse, 

1965. - 162 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Nouveaux classiques larousse). 

2-842-105/1 

2955.  Molière  
Théatre choisi [Texte imprimé] : tome 1 / Molière. - Paris : Editions Baudelaire, 1966. 

- 383 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. 

2-842-106.1/1 

2956.  Molière  
Tartuffe [Texte imprimé] / Molière. - Paris : librairie A. Hatier, (s.d.). - 112 p. ; 18 

cm. - (Les classiques hatier). 

Index : 108 p.-109 p. 

2-842-86/1 

2957.  Molière, Jean-Baptiste Poquelin de  
Théâtre complet de Jean-Baptiste Poquelin de Molière [Texte imprimé] : tome 4 / 

Jean-Baptiste Poquelin de Molière; Comment. Roger Petitjean; Préf. Marcel Achard. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 397 p. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480937 



2-842-37.4/1, 2-842-37.4/2 

2958.  Molière, Jean-Baptiste Poquelin de  
Théâtre complet de Jean-Baptiste poquelin de Molière [Texte imprimé] : tome 3 : Don 

Juan, l' amour medecin, la misanthrope,le medecin malgré lui, mélierte, pastorale 

comique, le Sicilien, Ampphitryon. / Jean-Baptiste Poquelin de Molière; Comment. 

Roger Petitjean; Préf. Marcel Achard. - Paris : Société générale d'édition et de 

diffusion, 1999. - 409 p. ; 22 cm. - (Collection nationale des gransds auteurs de la 

nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480929 

2-842-38.3/1, 2-842-38.3/2 

2959.  Molière, Jean-Baptiste Poquelin de  
Théâtre complet de Jean-Baptiste Poquelin de Molière [Texte imprimé] : tome 2 : les 

facheux, l' école des femmes, la critique, de l' école de femmes, l' impromptu de 

Versailles, le mariage forcé, la princesse d' Elide, le tartuffe. / Jean-Baptiste Poquelin 

de Molière; Comment. Roger Petitjean; Préf. Marcel Achard. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 395 p. ; 22 cm. - (Collection nationale des 

gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480910 

2-842-39.2/1, 2-843-39.2/2 

2960.  Molinié, Georges  
Eléments de stylistique française [Texte imprimé] / Georges Molinié. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2005. - 219 p. ; 21 x 15 cm. - (Linguistique nouvelle). 

Index. Bibliogr. - ISBN 2130441033 

2-410-122/2, 2-410-122/1 

2961.  Mo'men, akram  
English for the sat [Texte imprimé] : Sat Exercises = Sat اللغة اإلنجليزية الختبار / akram 

Mo'men. - Cairo :  ,207 -. 2008مكتبة ابن سينا  p. : Couvr. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9772718480 

2-420-100/4, 2-420-100/5 

2962.  Mondoloni, Jean-Michel  
Les caractères [Texte imprimé] : de la cour, des grands / Jean-Michel Mondoloni. - 

Paris : Ellipses, 2004. - 94 p. : couv. ill. en coul. ; 19 X 15 cm. 

Bibliogr. : 95 p. - ISBN 2729820302 

2-840-208/2, 2-840-208/1 

2963.  Monfreid, Henry de  
La croisière du hachich [Texte imprimé] / Henry de Monfreid. - Paris : Bernard 

Grasset, 1933. - 440 p. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de poche exploration). 

ISBN 3027083404 



2-843-255/1 

2964.  Monneret, Philippe  
Exercices de linguistique [Texte imprimé] / Philippe Monneret. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2009. - 429 p : couv. ill. ; 20x15 cm. - (Quadrige Manuels). 

ISBN 9782130560461 

2-410-190/1, 2-410-190/2 

2965.  Monneret, philippe- Rioul, René  
Questions de syntaxe française [Texte imprimé] / philippe- Rioul, René Monneret. - 

Paris : Presses Universitaires de France, 1999. - 301 p ; 22x15cm. - (Linguistique 

nouvelle). 

Annexe : 295-297. - ISBN 2130497799 

2-445-50/1, 2-445-50/2 

2966.  Monod, Richard  
Les textes de théatre [Texte imprimé] / Richard Monod. - Paris : CEDIC, 1977. - 191 

p. ; 21*15 cm. 

Bibliogr. : 187 p.-191 p. 

2-842-77/1 

2967.  Montagomery,watt  
Mohomet à Médine [Texte imprimé] / watt Montagomery. - Alger : S.N.E.D., 1978. - 

408 p. : ill. ; 18 cm. 

440.1-154/1 

2968.  Montaigne, Michel de  
Essais [Texte imprimé] : tome 1 / Michel de Montaigne; Marcel Guilbaud; Jean 

Peschard. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 334 p. ; 22 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481666 

2-840-390.1/1, 2-840-390.1/2 

2969.  Montaigne, Michel de  
Essais [Texte imprimé] : tome 4 / Michel de Montaigne; Marcel Guilbaud; Jean 

Peschard. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 364 p. : ill. ; 22 

cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481690 

2-840-390.4/1, 2-840-390.4/2 

2970.  Montaigne, Michel de  
Essais [Texte imprimé] : tome 2 / Michel de Montaigne; Marcel Guilbaud; Jean 

Peschard. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 362 p. ; 22 cm. - 



(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481674 

2-840-390.2/1, 2-840-390.2/2 

2971.  Montaigne, Michel de  
Essais [Texte imprimé] : tome 2 / Michel de Montaigne; Dir. Maurice Rat. - Paris : 

Garnier Frères, 1962. - 754 P. : couv.ill. en noir et blanc ; 19 cm. - (Classiques 

Garnier). 

Annexe p. 579-632 Index p. 683-751 

2-840-392.2/1, 2-840-392.2/2 

2972.  Montaigne, Michel de  
Essais [Texte imprimé] : tome 1 / Michel de Montaigne; Dir. Rat Maurice. - Paris : 

Garnier Frères, 1962. - 762 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 19 cm. - (Classiques 

Garnier). 

Bibliogr. 

2-840-392.1/1 

2973.  Montaigne, Michel de  
Essais [Texte imprimé] : tome 3 / Michel de Montaigne; Comment. Marcel Guilbaud; 

ill. Jean Peschard. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 365 p. : 

ill ; 23 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 2842481682 

2-840-390.3/1 

2974.  Montebello, Denis  
François pétrarque [Texte imprimé] : mon secret / Denis Montebello. - Paris : Les 

éditions du cerf, 2011. - 122 p. ; 20*13 cm. - (L'abeille). 

Bibliogr : 113. - ISBN 9782204091770 

2-842-74/1, 2-842-74/2 

2975.  Monteil, Vincent  
Les musulmans soviétiques [Texte imprimé] / Vincent Monteil. - Paris : Editions du 

Seuil*, 1957. - 192 p. : couv. ill ; 23 x 14 cm. - (Esprit). 

Bibliogr. 

2-297-24/1 

2976.  Monteil, Vincent  
Le monde musluman [Texte imprimé] / Vincent Monteil. - Suisse : Horizons de 

France, 1963. - 287 p : couv.ill. ; 29 cm. 

Bibliogr.p 286 

2-297-33/1 



2977.  Montel, Vincent  
L'islam noir [Texte imprimé] / Vincent Montel. - Paris : seuil, 1964. - 367 p : couv.ill. 

; 19 cm. 

ibliogr.p337 

2-297-31/1 

2978.  Montgomery, watt  
Mahomet à la mecque [Texte imprimé] / watt Montgomery. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 224 

p. : ill. ; 18 cm.. 

440.1-156/1 

2979.  Montherlant (de), Henri  
Les olympiques [Texte imprimé] / Henri Montherlant (de). - Paris : Gallimard, 1954. - 

192 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 1555). 

2-843-188/1 

2980.  De Montherlant, Henry  
Les lépreuses [Texte imprimé] / Henry De Montherlant; Jean-Oliver Héron. - Paris : 

Editions Gallimard, 1939. - 253 p. : couv. ill. ; 19 cm. - (Folio ; 199). 

2-843-810/1 

2981.  Montherlant, Henry de  
Les Bestiaires [Texte imprimé] : roman / Henry de Montherlant. - Paris : Librairie 

Gallimard, 1954. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 268). 

ISBN 3011026809 

2-843-310/1 

2982.  Montherlant, Henry de  
Port-royale [Texte imprimé] : tome 2 : notes de théâtre / Henry de Montherlant. - 

Paris : Gallimard, 1954. - 192 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-351/1 

2983.  Montvallier, Henri de  
Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire [Texte imprimé] / Henri de Montvallier, 

Nicolas Rousseau; Préf. Onfray Michel. - Paris : Editions autrement, 2015. - 252 p. ; 

20 cm. - (Universités populaires & Cie). 

ISBN 9782746741751 

2-840-375/1, 2-840-375/2 

2984.  Moore, daniéle  
Les représentations des langues et de leur apprentissage [Texte imprimé] : Références, 

modéles, données et méthodes / daniéle Moore. - France : Didier, 2007. - 181 p. : ILL 



; 22 CM. - (Essais c.r.é.d.i.f). 

Bibliogr : 166-179. - ISBN 9782278050321 

440.1-126/1, 440.1-126/2 

2985.  Moravia, Alberto  
La Désobéissance [Texte imprimé] : roman / Alberto Moravia; Trad. Michel Arnaud; 

Préf. Guy Tosi. - Paris : Denoel, 1949. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 

poche, classique de poche . ; 795). 

2-843-199/1 

2986.  Morfaux, Louis-Marie  
Résumé et synthèse de textes [Texte imprimé] : méthode et exercices corrigés / Louis-

Marie Morfaux, Roger Prevost. - 6e éd. - Paris : Armand Colin, 2004. - 222 p. ; 25 X 

17 cm. - (Cursus). 

ISBN 2200267339 

2-809-45/6, 2-809-45/7 

2987.  Morfaux, Louis-Marie  
Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines [Texte imprimé] / Louis-

Marie Morfaux. - Nouv. éd. - Paris : Armand Colin, 1999. - 400 p. ; 21 cm. 

ISBN 2200250517 

2-415-34/1, 2-415-34/2 

2988.  Morineau, Dominique  
Beaumarchais [Texte imprimé] : le barbier de Séville / Dominique Morineau. - Paris : 

Ellipses : Marketing, 1999. - 64 p. : couv.ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - (40/4). 

biblliog. p63. - ISBN 2729869182 

2-840-38/4, 2-840-38/5 

2989.  Morizio,claude  
LA Recherche d'information [Texte imprimé] / claude Morizio. - paris : Armand 

Colin, 2006. - 126 p. : ill ; 19 cm. 

ISBN 9782200340797. - Numéro normalisé 2200340796 

020 

2990.  Morris, Edita  
Les Fleurs d'Hiroshima [Texte imprimé] / Edita Morris; Trad. Suzanne Lipinska. - 

Paris : René Julliard, 1961. - 192 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (J'ai lu ; 141). 

2-843-141/1 

2991.  Mortgat-Longuet, Emmanuelle  
Clio au parnasse [Texte imprimé] : naissance de l'histoire littéraire française aux 

XIIeet XVIIe siècles / Emmanuelle Mortgat-Longuet. - Paris : Honoré champion 



éditeur, 2006. - 222 p. : ill. ; 24*17 cm. - (Lumière classique ; 59). 

Bibbliogr. 359 p.-399, index 401 p.-409 p. - ISBN 2745310909 

2-840-167/1 

2992.  Mortureux, Marie-Françoise  
La lexicologie entre langue et discours [Texte imprimé] / Marie-Françoise Mortureux. 

- Paris : Armand Colin, 1997. - 192 p. : Couvr. en coul. ; 22 cm. - (Campus / Michèle 

Perret). 

Bibliogr. Index. Glossaire. - ISBN 2200252560 

2-410-41/13, 2-410-41/2 

2993.  Mortureux, Marie-Françoise  
La lexicologie entre langue et discours [Texte imprimé] / Marie-Françoise Mortureux. 

- 2éme éd. - Paris : Armand Colin, 2008. - 212 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr. Index: 209-212 p. - ISBN 9782200351397 

440.1-174/1, 440.1-174/2 

2994.  Mossé, Claude  
Histoire du monde [Texte imprimé] : l'antiquité / Claude Mossé. - Paris : Larousse - 

bordas, 2006. - 576 p : couv. ill. en coul. ; 29 X 23 cm. 

Illustrat. index. - ISBN 2035054893 

2-909-5/ 1 

2995.  MOSTEFAOUI, Hafida  
Le Tragique dans Les pieces comiques de samuel Beckett [Texte imprimé] : En 

Attendant Godot et fin de partie. / Hafida MOSTEFAOUI; Nicolas. COUEGNAS. - 

[s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: COUEGNAS Nicolas. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2008 

TF.52, TF.53 

2996.  Moteil, Vincent  
Maroc [Texte imprimé] / Vincent Moteil. - Paris : Ed du Seuil, 1962. - 192 P. : couv. 

ill. ; 18 cm. - (petite planéte ; 31). 

2-902-30/1 

2997.  Moualdi, Souad  
L'écriture de la révélation dans l'Amour , la fantasia D'Assia Djebar. [Texte imprimé] 

/ Souad Moualdi, Lamia Ammar; Amina RAISSI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 69 P. ; 30 Cm. 

Bibliogr.p67 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 



MF.506 

2998.  Mougin, Pascal  
Dictionnaire de la littérature française et francophone [Texte imprimé] / Pascal 

Mougin. - Paris : Larousse - bordas, 2012. - 592 p. : ill. ; 21*14 cm. 

Bibliogr. : 524 p.-567 p. index : 568 p.-592 p. - ISBN 9782035874177 

443-89/1, 443-89/2 

2999.  Mougin, Sylvie  
La Querelle [Texte imprimé] : Histoire , ethnologie , linguistique , littérature / Sylvie 

Mougin. - Paris : P.U .Reinis, 2001. - 308 p. : Couv.ill ; 24 x 15 Cm. 

ISBN 29044883575X 

2-410-200/1 

3000.  Moula, mohamed  
Manuel de l'interpréte et du traducteur manual del interprete y traductior [Texte 

imprimé] = وجيز الترجمان و المترجم / mohamed Moula. - Alger : Office des publications 

universitaires, 2000. - 62 p ; 22x15cm. 

ISBN 9961004450 

2-418-48/1, 2-418-48/2 

3001.  Moulessehoul, Mohamed  
Le privillège du phénix [Texte imprimé] : roman / Mohamed Moulessehoul. - Alger : 

Chihab éditions, 2002. - 200 p. ; 20 x 13 cm. - (Reflet roman / Rachid Mokhtari). 

Bibliogr. - ISBN 9961634896 

2-843-600/1 

3002.  Moulessehoul, Mohamed  
El khahira [Texte imprimé] : cellule de la mort / Mohamed Moulessehoul. - [s.l] : 

Chihab, 2002. - 142 p. : ill. ; 21cm. 

ISBN 9961634918 

2-843-672/1 

3003.  Moulin, Joanny  
The collected poems [Texte imprimé] / Joanny Moulin; Jérome Lo Monaco. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 151 p. : couv. ill. ; 24*15 cm. - (Capes - Agrégation). 

Bibliogr. : 151 p. - ISBN 9782200345174 

2-820-20/1, 2-820-20/2 

3004.  MOUNGAR, Ghania  
L'évaluation de la production écrite en classe de Français Langue Etrangère, le texte 

argumentatif et le débat d'idées en troisième année secondaire. [Texte imprimé] / 

Ghania MOUNGAR; Nabila. BENHOUHOU. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: BENHOUHOU Nabila. 



Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2010 

TF.100, TF.101 

3005.  Mounin , Georges  
La sémantique [Texte imprimé] / Georges Mounin. - Paris : éditions Seghers, [s.d]. - 

266 p. ; 19 x 13 cm. - (Petite bibliothèque Payot / Christophe Guias). 

Index. Bibliogr. - ISBN 2228890138 

440.1-166/1 

3006.  Mounin, Georges  
Histoire de la linguistique [Texte imprimé] : des origines au XXe siècle / Georges 

Mounin. - Paris : Presses Universitaires de France, 1996. - 230 p. ; 19 x 13 cm. - 

(Quadrige / Anne-Laure Angoulvent ; 218). 

Bibliogr. - ISBN 2130478352 

2-410-8/3, 2-410-8/4 

3007.  Mounin, Georges  
Clefs pour la linguistique [Texte imprimé] / Georges Mounin. - Paris : Seghers, 1968. 

- 173 p. ; 18 x 11 cm. - (Bibliothèques / Jean-Claude Zylberstein ; 10/18). 

ISBN 2264030704 

2-410-32/1, 2-410-32/2 

3008.  Mousnier, Roland  
Histoire générale des civilisations : les 16 ème et 17 ème siècles [Texte imprimé] : la 

grande mutation intellectuelle de l'humanité l'avénement de la science moderne e l' 

expansion de l'Europe : tome4 / Roland Mousnier. - 5 ème édition. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1967. - 694 P. : couv.ill en coul ; 23 X 18 cm. - (Histoire 

Générale des civilisations). 

Index : pp 661 - 682 

2-909-7.4/1 

3009.  Moussa, Sarga  
Littérature et esclavage [Texte imprimé] : 18ème - 19ème siècle / Dir. Sarga Moussa; 

Préf. Jean Ehrard. - Paris : Desjonquères, 2010. - 400 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 

24 cm. - (L'ésprit des lettres : L'ésprit des lettres). 

Bibliogr. p. 397-400. - ISBN 9782843211294 

2-809-157/1, 2-809-157/2 

3010.  MOUSSAOUI, Lydia  
La statut de la femme dans la littérature du XIXe siécle à travers [Texte imprimé] : 

l'Education Sentimentale de Gustave Flaubert / Lydia MOUSSAOUI, Samia 

HENNAB; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.250 

3011.  Moussi, Khadidja  
Etude narratologique de l' Honneur de la tribu de Rachid Mimouni [Texte imprimé] / 

Khadidja Moussi; Said ATTABI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 50 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.337 

3012.  Mouzgharit, Ahmed  
Le renouveau métaphorique dans je t'offrirai une gazelle de Malek Haddad [Texte 

imprimé] / Ahmed Mouzgharit; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. + 

CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2015 

MMF.09, MMF.10 

3013.  MOUZGHARIT, Fattoum  
La reflet social à travers " Thérèse Raquin" d'Emile Zola [Texte imprimé] / Fattoum 

MOUZGHARIT, Djalila REKIA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.224 

3014.  M'salla, cherifa  
Quète et thèàtrralitè dans les romans de Mohamed Dib [Texte imprimé] / cherifa 

M'salla, nassima Rahmoune. - [s.l] : [s.n], 2010. - 75 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.323 

3015.  Mucchielli, Roger  
L'analyse de contenu [Texte imprimé] : des documents et des communications / Roger 

Mucchielli. - 9e éd. - Paris : ESF, 2006. - 224 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (Formation 

permanente). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2710117649 

440.1-136/1 

3016.  Mulder de, Walter  
Travaux de linguistique [Texte imprimé] : temps verbaux et relations discursives : n° 

39 / Walter Mulder de; Ed. Walter De Mulder; Ed. Co Vet. - Louvain-la-Neuve 



(Belgique) : Duculot, 1999. - 138 p. ; 24 x 16 cm. - (Linguistique). 

ISBN 2801112100 

2-410-96/1 

3017.  Muller, Romain  
Les rectifications de l'orthographe du français [Texte imprimé] : la nouvelle 

orthographe accessible: les nouvelles règles, les mots de tous les jours, conseils 

pratique / Chantal Contant; Romain Muller. - Bruxelles : de Boeck Duculot, 2010. - 

64 p. : Couvr. en coul.. ; 23 cm. 

ISBN 9782801101421 

2-415-21/1, 2-415-21/2 

3018.  Murat, Michel  
L'énchanteur réticent [Texte imprimé] : essai sur Julien Gracq / Michel Murat. - Paris 

: José Corti, 2004. - 358 p. ; 21 cm. - (Les essais). 

Bibliogr. p. 347-355. - ISBN 271430852X 

2-840-150/2, 2-840-150/1 

3019.  Muriel,Amar  
Les fondements théoriques de l'inguistique [Texte imprimé] : une approche 

linguistique / Amar Muriel. - Paris : ADBS, 2000. - 355 p. : ill. ; 24 cm. 

Annex Glossaire. Bibliogr. - ISBN 2843650429 

2-410-230/1, 2-410-230/2 

3020.  Muset, Alfred de  
On ne serait penser à tout [Texte imprimé] : Betine, Barberine, Fantazio / Alfred de 

Muset. - Paris : Librairies Gibert, [s.d]. - 237 p. ; 18 X 12 cm. - (Comédies et 

proverbes). 

2-842-1/1 

3021.  Muset, Alfred de  
Poésie nouvelles [Texte imprimé] : 1836 - 1852 / Alfred de Muset. - Paris : Ernest 

Flammarion, [s.d]. - 298 p. ; 18 x 12 cm. 

2-841-5/1 

3022.  Musset  
Les caprices de marianne [Texte imprimé] : comédie / Musset; Frédéric Turiel. - Paris 

: Hachette livre, 2005. - 128 p. : ill. ; 18*12 cm. - (Théatre 19e siècle ; 102). 

Index : 114 p.-121 p. Lexique : 122 p.-127 p. Bibliogr. :128 p. - ISBN 

9782011691835 

2-842-60/1 



3023.  De Musset, Alfred  
Lorenzaccio [Texte imprimé] : drame / Alfred De Musset, Félix Guirand; Léon 

Lejealle. - Pariss : Librairie Larousse, (s. d. ). - 160 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - 

(Nouveaux classiques larousse). 

Photos. 

2-843-427/1 

3024.  Musset, Alfred de  
La Confession d'un enfant du siècle [Texte imprimé] / Alfred de Musset. - Paris : 

Editions Baudelaire : Livre Club de Champs-Elysées, 1966. - 409 p. ; 19 x 11 cm. 

2-843-382/1 

3025.  Musset, Alfred de  
La Confession [Texte imprimé] : d'un enfant du siécle / Alfred de Musset, Maurice 

Allem; Préf. Claude Duchet. - Paris : Garnier Frères, 1968. - 350 p. : couv. ill. ; 19 X 

11 cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-641/1 

3026.  Musset, Alfred de  
La confession d' un enfant du siècle [Texte imprimé] / Alfred de Musset. - Paris : 

Bibliothèque Larousse, [s.d]. - 206 p. ; 19 X 12 cm. 

2-843-38/1 

3027.  Musset, Alfred de  
Poésies nouvelles 1836-1852 [Texte imprimé] : suivies des poésies complémentaires 

et des poésies posthumes / Alfred de Musset. - Paris : Editions Garnier Frères, 1962. - 

387 p. ; 19 cm. 

2-841-93/1 

3028.  Mythe et création [Texte imprimé] : théorie , figures / Dir. Jean-Pol Madou 

Eléonore Faivre d'Arcier. - Bruxelles : Publications des Facultés universitaires Saint-

Louis, 2005. - 268 p. ; 23 x 16 cm. - (Publications des Facultés universitaires Saint-

Louis ; 106). 

ISBN 2802801686 

2-801-14/1 

3029.  NAAMAOUI, Abdellah  
La ligue catholique ": A travers la Dame de Monsoreau D'Alexandre Dumas [Texte 

imprimé] / Abdellah NAAMAOUI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 



MF.46, MF.47 

3030.  NAAMAOUI, Abdellah  
Vu, Lu, entendu de Driss Chraibi [Texte imprimé] : Une autofiction? / Abdellah 

NAAMAOUI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.126, TF.127 

3031.  Nabhani, Koribaa  
Le bien et le mal dans le coran [Texte imprimé] / Koribaa Nabhani. - Paris : Etudes et 

documents, 1966. - 192 p. ; 21 x 14 cm. 

2-297-20/1 

3032.  Nacereddine, Abdallah  
nouvelle approche de la grammaire arabe [Texte imprimé] / Abdallah Nacereddine. - 

Alger. : ENAL, 1992. - 341 p. ; 21 cm. 

2-418-79/1, 2-418-79/2 

3033.  Nacer-Khodja, Hamid  
Jean Sénac critique algérien [Texte imprimé] / Hamid Nacer-Khodja; Préf. Guy 

Dugas. - Alger : El kalima éditions, 2013. - 549 p. : ill. ; 24*16 cm. - ( الجزائر وزارة
 .(الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة
ISBN 9789931441113 

2-840-370/1 

3034.  Naceur, Abderrahmane  
les enfants des frontières [Texte imprimé] / Abderrahmane Naceur. - Alger : ENAG, 

2009. - 227 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 21 X14 cm. 

ISBN 978996162916 

2-843-667/1, 2-843-667/2 

3035.  Nadeau, Marie  
La grammaire nouvelle [Texte imprimé] : la comprendre et l'enseigner / Marie 

Nadeau, Carole Fisher. - ( Québec ) Canada : Chenelière éducation, 2006. - 239 p. : 

ill. ; 23 x 18 cm. 

Annexe. Bibliogr. - ISBN 2891059182 

2-445-4/1, 2-445-4/2 

3036.  NAIB, Ameur.  
Repères intertextuels dans l'oeuvre d'Assia DJEBAR [Texte imprimé] : Etude de 

l'intertextualité dans L'Amour, la fantasia, Ombre sultane et Vaste est la prison. / 

Ameur. NAIB; Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 Cm. 



Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2009 

TF.95, TF.96 

3037.  Nait Ali , Belaid  
Les cahiers de Belaid ou la Kabylie d'antan [Texte imprimé] / Belaid Nait Ali. - Alger 

: dar khettab, 2009. - 527 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

photos , images. 

D.E.U.A : 2009. - ISBN 9789961965979 

2-809-1/1 

3038.  Nantet, Jacques  
Histoire du Liban [Texte imprimé] / Jacques Nantet. - 3 em édition. - Paris : TEQUI, 

1989. - 364 p. : couv.en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr.p351. - ISBN 2852449684 

2-902-62/1 

3039.  narcy-combes, jean-paul  
Didactique des langues et tic : vers une recherche-action responsable [Texte imprimé] 

/ jean-paul narcy-combes. - paris : Ophrys, 2005. - 239 p. ; 23.5*15.5 cm. 

bibliogr : 221-232 index :233-238. - ISBN 102708011057 

440.1-104/1, 440.1-104/2 

3040.  Narcy-combes, marie-françoise  
Précis de didactique [Texte imprimé] : devenir professeur de langue / marie-françoise 

Narcy-combes. - paris : Ellipses, 2005. - 159 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 2729820221 

440.1-102/1, 440.1-102/2 

3041.  Narjoux, Cécile  
La ponctuation [Texte imprimé] : règles, exercices et corrigés / Cécile Narjoux. - 2e 

éd. - Bruxelles[Paris] : De Boeck-Duculot, 2014. - 171 p ; 21 cm. - (Grévisse langue 

française ; 5 : Grévisse langue française ; 5). 

ISBN 9782801117460 

2-411-29/1, 2-411-29/2 

3042.  Narvaez, Michel  
Etude sur baudelaire [Texte imprimé] : le spleen de Paris / Michel Narvaez, Florence 

Richard. - Paris : Ellipses : [s.n], 2000. - 128 p. ; 19 X 15 cm. - (résonces). 

bibliog. - ISBN 2729803696 

2-840-54/1 



3043.  Narvaez, Michèle  
A la découverte des genres littéraires [Texte imprimé] / Michèle Narvaez. - Paris : 

Ellipses, 2000. - 143 p. : couv. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

Index. - ISBN 272980188X 

2-840-140/1 

3044.  Nassikas , kostas  
Exils de langue [Texte imprimé] / kostas Nassikas; Préf. Bernard glose. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 2011. - 174 p. ; 22*16 cm. 

ISBN 9782130588559 

440.1-206/1, 440.1-206/2 

3045.  Nassima,Toumi  
L'incarnation de l'existentialisme dans les peronnages de la pièce théatrale huis clos 

de Jean Paul Sarter [Texte imprimé] / Toumi Nassima, Nada Bouthoub; Ameur 

NAIB. - [s.l] : [s.n], 2010. - 43 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.322 

3046.  Naugrette, Catherine  
L'esthétique théatrale [Texte imprimé] / Catherine Naugrette. - Paris : Armand Colin, 

2014. - 255 p. ; 21*15 cm. - (Cursus Lettres). 

Bibliogr. : 247 p.-252 p. index : 253 p.-255 p. - ISBN 9782200248741 

2-842-89/6, 2-842-89/7 

3047.  Naugrette, Florence  
Victor Hugo et la langue [Texte imprimé] : Actes de colloque de Cerisy 2 -12 aout 

2002 / Florence Naugrette, Guy Rosa. - Paris : Bréal, 2005. - 574 p. : Couv.Ill. ; 21 X 

14 cm. 

ISBN 2749501016 

2-840-29/3, 2-840-29/1 

3048.  Ndiaye, Christiane  
Introduction aux littératures francophones [Texte imprimé] : Afrique , Caraïbe , 

Maghreb / Dir. Christiane Ndiaye, Collab. Nadia Ghalem, Collab. Joubert Satyre, 

...[et all.]. - Montréal (Canada) : Presses de l'Université de Montréal, 2004. - 280 p. ; 

23 x 16 cm. - (Paramètres). 

Bibliogr. - ISBN 2760618757 

2-840-182/1 

3049.  Neaimi, Sadek  
L'islam au siècle des lumières [Texte imprimé] : image de la civilisation islamique 

chez les philosophes français du XVIIIe siècle / Sadek Neaimi. - Paris : L' Harmattan, 



2003. - 287 p. ; 22 x 14 cm. - (Histoire et perspectives méditerranéennes / Jean Paul 

Chagnollaud). 

Bibliogr. - ISBN 2747546950 

2-297-12/1, 2-297-12/2 

3050.  NECHAD, Ahmed  
Le spatial et le linguistique au service de l'interculturel dans N'zid de Malika 

MOKEDDEM. [Texte imprimé] / Ahmed NECHAD; Mohamed Rafik BENAOUDA. 

- [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.240 

3051.  Necissa, lamia  
Le théàtre de l'absurde dans "fin de partie" de samuel beckett [Texte imprimé] / lamia 

Necissa, Mounia BELKHIRAT; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.137, MF.138 

3052.  Neefs, Héloise  
Hachette & Oxford: Dictionnaire de poche [Texte imprimé] : Français-Anglais, 

Anglais-Français / Héloise Neefs. - Paris : Hachette ; s.l.é : Oxford University Press, 

s.d.é. - 660 p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782012814301 

443.2-6/1, 443.2-6/2 

3053.  Neefs, Jacques  
savoirs en récits [Texte imprimé] : éclas de savoirs : Balzac, Nerval, Flaubert, Verne, 

les goucourt : tome 2 / Jacques Neefs. - Paris : Presses Universitaires de Vincennes, 

2010. - 171 p. ; 21*14 cm. - (Manuscrits modernes). 

ISBN 9782842922436 

2-843-751/5, 2-843-751/1 

3054.  Neghnagh, Ismail  
Thème de la femme dans les enfants du nouveau monde d'Assia Djebbar [Texte 

imprimé] / Ismail Neghnagh, Abdelkader Rennane; Chafia AMMI. - [s.l] : (S.N), 

2012. - 67 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.469 



3055.  Nekkachhe, Leila  
La maison des images [Texte imprimé] / Leila Nekkachhe; Aouis Noureddine. - Alger 

: éditions RAFAR, 2013. - 167 p. : couv. ill. ; 19*13 cm. - ( الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر
 .(وزارة الثقافة

ISBN 9789931462002 

2-843-789/1, 2-843-789/2 

3056.  Népote-Desmarres, Fanny  
La Fontaine [Texte imprimé] : fables / Fanny Népote-Desmarres. - Paris : PUF, 1999. 

- 126 p. ; 18 cm. - (Etudes littéraires / Jean-Pierre de Beaumarchais ; 66). 

Bibliogr. p. 121-124. - ISBN 2130502709 

2-841-44/1 

3057.  Nerval Gérard de  
Voyage en orient [Texte imprimé] : tome 2 : les femmes du Caire / Nerval Gérard de; 

Préf. Marcel Guilbaud. - Paris : Nouvelle Librairie de France, 1999. - 211 p. : ill. ; 22 

x 13 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

2-843-545.2/1 

3058.  Nerval Gérard de  
Voyage en orient [Texte imprimé] : tome 3 : les nuits de Ramazan / Nerval Gérard de. 

- Paris : Nouvelle Librairie de France, 1999. - 344 p. : ill. ; 22 x 13 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

2-843-546.3/1 

3059.  Nerval, Gérard  
Lorely [Texte imprimé] : contes et facéties : petits chateaux de bohème / Gérard 

Nerval. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 300 p. : ill. ; 22 cm. 

- (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481585 

2-843-558/1, 2-843-558/2 

3060.  Nerval, Gérard  
Les Illuminés [Texte imprimé] / Gérard Nerval; Comment. Monique Cornand. - Paris 

: Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 393 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France / Marcel Guilbaud). 

ISBN 2842481615 

2-843-557/1, 2-843-557/2 

3061.  Nerval, Gérard de  
Oeuvres [Texte imprimé] : tome 1 / Gérard de Nerval. - Paris : Garnier Frères, 1966. - 

988 p. : couv . ill. ; 19 X 11 cm. - (Classiques Garnier*). 

Annexe p-p 938-961 Bibliog p-p 963-975 



2-840-70/1 

3062.  Nerval, Gérard de  
Voyage en orient [Texte imprimé] / Gérard de Nerval; Préf. Monique Cornand; Préf. 

Marcel Guilbaud. - Paris : Socité générale de l' édition et de diffusion, 1999. - 392 p. : 

couv. ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

Bibliogr. - ISBN 2842481577 

2-843-544.3/1, 2-843-544.3/2 

3063.  Nerval, Gérard de  
Les filles du feu [Texte imprimé] / Gérard de Nerval. - Paris : Nouvelle Librairie de 

France, 1999. - 360 p. : couv.ill. ; 22 x 13 cm. 

2-843-640/1 

3064.  Nève, Francois-xavier  
Thèses , mémoires et TFE [Texte imprimé] : Minidico d'ecritures, de ponctuation et 

d'apparat critique / Francois-xavier Nève. - paris : Céfal, 2008. - 125 p : Couv.ill ; 

21*13 cm. - (Minidico ; 2). 

ISBN 9781871302711 

2-411-24/1, 2-411-24/2 

3065.  Neveu, Franck  
Dictionnaire des sciences du langage [Texte imprimé] / Franck Neveu. - Paris : 

Armand Colin, 2004. - 316 p. ; 24 x 16 cm. 

Index. - ISBN 2200263783 

443-22/1, 443-22/2 

3066.  Neveu, Franck  
Langue française [Texte imprimé] : nouvelle recherches sur l'apposition / Franck 

Neveu. - Paris : Larousse - bordas, 2000. - 127 p. ; 23 xs 15 cm. 

ISBN 2035770254 

2-445-23/1 

3067.  Neveu, Franck  
Lexique des notions linguistiques [Texte imprimé] / Franck Neveu. - [s.l] : Armand 

Colin, 2005. - 128 p ; 18x13cm. - (Linguistique 128 : Linguistique 128). 

Bibliogr : 124-127 Index : 122-123. - ISBN 2200340893 

2-410-158/3, 2-410-185/4 

3068.  Neveu, Franck  
Dictionnaire des sciences du langage [Texte imprimé] / Franck Neveu. - 2e.éd. - Paris 

: Armand Colin, 2011. - 390 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782200270032 



443-96/1, 443-96/10 

3069.  Neveu,franck  
Lexique des notions linguistiques [Texte imprimé] / franck Neveu. - Espagne : 

Armand Colin, 2009. - 127 p. ; 18 cm. 

ISBN 9782200243234 

440.1-159/1 

3070.  NGOU, Honorine  
Pratique du français [Texte imprimé] : bien accorder le participe passé: règles, 

exercices et corrigés / Honorine NGOU. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 69 p. : Couvr. 

en coul. ; 22 cm. 

ISBN 9782296033535 

2-445-84/1, 2-445-84/2 

3071.  N'guessan Larroux, Béatrice  
Aragon au miroir [Texte imprimé] : essai sur le roman inachevé / Béatrice N'guessan 

Larroux. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 289 p. ; 21*13 cm. - (Afrique liberté). 

ISBN 9782296113596 

2-840-322/1, 2-840-322/2 

3072.  Nguyen, Noel  
l [Texte imprimé] / Joaquim Brandao De carvalho; Noel Nguyen. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2010. - 254 p. : Couvr. en coul. ; 22 cm. - (Linguistique 

nouvelle). 

Index 249-252 p. - ISBN 9782130562368 

2-410-211/1, 2-410-211/2 

3073.  Niklas-Salminen , Aino  
La lexicologie [Texte imprimé] / Aino Niklas-Salminen. - Paris : Armand Colin, 

1997. - 188 p. : ill. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

ISBN 2200269366 

440.1-147/1, 440.1-147/2 

3074.  Nimier, Roger  
Le Hussard bleu [Texte imprimé] / Roger Nimier. - Paris : Gallimard, 1950. - 448 p. : 

couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 413). 

2-843-192/1 

3075.  Nishimata, Aline  
Vocabulaire [Texte imprimé] : l'essentiel du vocabulaire pour s'exprimer correctement 

à l'écrit et à l'oral / Aline Nishimata. - 2 éd. - Paris : Gualino, 2011. - 48 p. : Couvr. en 

coul. ; 21 cm. - (En poche). 

ISBN 9782297022750. - ISSN 19626428 = Vocabulaire 



2-445-68/1, 2-445-68/2 

3076.  Nishimata, Aline  
Orthographe [Texte imprimé] : tout savoir sur les principales règles d'orthographe 

pour ne plus faire de fautes / Roselyne Kadyss; Aline Nishimata. - 2eme éd. - Paris : 

Gualino, 2011. - 48 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. 

ISBN 9782297022767. - ISSN 19626428 = Orthographe 

2-445-69/2, 2-445-69/3 

3077.  Noel, Alain  
Les lieux - dits [Texte imprimé] : essai d'archéologie verbale la foret d'othe à l'age 

moderne / Alain Noel. - Paris : Honoré Champion, 2002. - 318 p. ; 22 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2745305891 

2-930-3/1, 2-930-3/2 

3078.  Noiray, Jacques  
Littératures francophones [Texte imprimé] : 1:le Maghreb / Jacques Noiray. - Paris : 

Belin, 1996. - 192 p. : ill ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 173-175. Index. - ISBN 2701113857 

2-840-268/1, 2-840-268/2 

3079.  Nojgaard, Morten  
Temps, réalisme et description [Texte imprimé] : essais de théorie littéraire / Morten 

Nojgaard. - Paris : Honoré Champion, 2004. - 249 p. ; 23 X 16 cm. - (Bibliothèque de 

grammaire et de linguistique ; 17). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2745310747 

2-808-29/1 

3080.  Nordmann, Jean-Thomas  
La critique littéraire française au 19e siècle (1800 - 1914) [Texte imprimé] / Jean-

Thomas Nordmann. - Paris : Librairie Générale Française, 2001. - 316 p. ; 18*11 cm. 

- (Le Livre de poche). 

2-809-60/1, 2-809-60/2 

3081.  North,Sarah  
Applied linguistics in action [Texte imprimé] : a reader / Guy Cook; Sarah North. - 

London ; New York : The Open University : [s.l] : Routledge, 2010. - 282 p. ; 24 cm. 

ISBN 9780415545471 

2-420-46/1, 2-420-46/2 

3082.  NOUFEL, Samira  
Exil et quête d'identité dans rue des tambourins de taos amrouche. [Texte imprimé] / 

Samira NOUFEL; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 



Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2017 

MMF.171, MMF.172 

3083.  Noui, Sihem  
L'analyse de l'ambivalence dans le conte du petit chaperon rouge de Charles Perrault 

[Texte imprimé] / Sihem Noui, Samiha Ouahib; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 54 F. ; 30 cm. + CD. 

Bibliogr.p54 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.459 

3084.  Nour, Aicha  
La place accordée à l'orale dans l'enseignement/apprentissage du FLE au cycle moyen 

[Texte imprimé] / Aicha Nour, Nassima Keridi; Sahraoui LAFRID. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 31 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.463 

3085.  Nouschi, Marc - Nouschi, Sylviane  
Score civilisation française [Texte imprimé] : 100 tests pour mieux connaitre 

l'hexagone / Marc - Nouschi, Sylviane Nouschi. - Paris : Presses pocket, 1991. - 320 p 

: Couv.ill ; 11x18 cm. - (Les langues pour tous). 

Anexes : 311-320. - ISBN 2266039784 

2-370-181/1, 2-370-181/2 

3086.  Nouvelle poésie algérienne [Texte imprimé]. - Alger : El kalima éditions, 

2013. - 194 p. : Couv. en coul. ; 22*14 sm. - (وزارة الثقافة الجزائر). 

ISBN 9789931441052 

2-841-70/1, 2-841-70/2 

3087.  Nouvelles de Pétersbourg [Texte imprimé] : Nikolai Gogol / Trad. Annie 

Denizot; Trad. Myriam Désert; Trad. Nadine Favre. - Paris : Ed. Ellipses ; Marketing : 

[s.n], 1998. - 64 p. : cov. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - (Classes de Terminales L/ ES). 

bibliog. - ISBN 2729848614 

2-840-26/1 

3088.  Nouvelles de Pétersbourg [Texte imprimé] : Nikolai Gogol / Trad. Annie 

Denizot; Trad. Myriam Désert; Trad. Nadine Favre. - Paris : Ed. Ellipses : Marketing, 

1998. - 128 p. : cov. ill. en coul. ; 24 X 14 cm. - (Retour au texte). 

ISBN 2729848495 



2-840-44/1 

3089.  Novarina, Valère  
Le théatre des paroles [Texte imprimé] : ettre aux acteurs, le drame dans la langue 

française, entrée dans le théatre des oreilles, carnets impératif, pour Louis de Funès , 

chaos notre parole, ce dont on peut parler, c' est cela qu'il faut faire. / Valère 

Novarina. - Paris : POL, 2007. - 249 p. : couv.ill. en noir et bl. ; 18 X 12 cm. 

ISBN 9782846821865 

2-840-75/2, 2-840-75/1 

3090.  Nowotna, Magdalena  
Le sujet , son lieu , son temps [Texte imprimé] : sémiotique et traduction littéraire / 

Magdalena Nowotna. - Louvain (Belgique) : Peeters, 2002. - 208 p. ; 24 x 16 cm. - 

(Bibliothèque de l'Inalco n2 ; 2). 

Bibliogr. - ISBN 904291209X 

2-418-32/1, 2-418-32/2 

3091.  Nunan, David  
Practical english language teaching [Texte imprimé] / David Nunan. - (S.L) : 

McGraw-Hill Companies, 2003. - 342 p. : couvr. ill. en coul. ; 23 X 19 cm. 

Index. - ISBN 0071216979 

2-420-14/1 

3092.  Nunan, David  
Second language teaching and learning [Texte imprimé] / David Nunan. - Washington 

: Heinle and Heinle publishers, 1999. - 330 p. : couvr. ill en coul. ; 23 X 16 cm. 

Index. - ISBN 139780838408384 

2-420-18/2, 2-420-18/1 

3093.  Nyrop, Kristoffer  
Grammaire historique de la langue française [Texte imprimé] / Kristoffer Nyrop. - 

(s.l.é) : Bibliolife, (s.d.é). - 488 p. : ill. ; 22 cm. 

index 465-488p. 

2-445-65/1, 2-445-65/2 

3094.  Oates, Joyce Carol  
Blonde [Texte imprimé] : roman / Joyce Carol Oates. - Paris : Stockl, 2000. - 982 p. : 

couv. ill. en coul. ; 25 X 16 cm. 

ISBN 2702842615 

2-843-653/1 

3095.  Obeidat, nawaf k  
Communication Skills [Texte imprimé] / nawaf k Obeidat. - Amman : Dar al-massira, 



2002. - 219 p ; 24x17cm. 

ISBN 995706164x 

2-420-82/1, 2-420-82/2 

3096.  Odel , Felicity  
English vocabulary in use [Texte imprimé] : Advanced : vocabulary reference and 

practice : with answers / Michael Mccarthy; Felicity Odel. - 2sec ed. - [s.l] : 

Cambridge University Press, 2013. - 304 p. ; 20*27 cm. + cd. 

ISBN 9781107637764 

2-425-52/1, 2-425-52/2 

3097.  Odel , Felicity  
English vocabulary in use [Texte imprimé] : Upper-intermediate : vocabulary 

reference and practice : with answers / Michael Mccarthy; Felicity Odel. - 3third ed. - 

[s.l] : Cambridge University Press, 2014. - 280 p. ; 20*27 cm. + cd. 

ISBN 9781107600942 

2-425-51/1, 2-425-51/2 

3098.  O'Dell, Felicity  
English phrasal verbes in use intermediate [Texte imprimé] : 70 units of vocabulary 

reference and practice : self-study and classroom use / Michael Mccarthy; Felicity 

O'Dell. - 11th printing. - new york : Cambridge University Press, 2012. - 206 p : 

Couv.ill ; 26*20 cm. 

ISBN 9780521527279 

2-425-20/1, 2-425-20/2 

3099.  Oeter strutt  
English for translation [Texte imprimé] / Cynthia Abrioux; Leslie Rofe; Oeter strutt. - 

Paris : Belin, 1992. - 253 p ; 25 cm. 

ISBN 9782701114002 

2-420-57/1, 2-420-57/2 

3100.  oeuvres choisie [Texte imprimé] : Disours- rapports-institutions 
républicaines-proclamations- lettres. - FRANCE : Idées NRF, 1998. - 380 p. : ill. ; 

15 cm. 

440.1-157/1 

3101.  Oktapoda, Efstratia  
L'écrivain moyen-oriental face à ses mythes [Texte imprimé] : perspectives critiques 

sur l'oeuvre de Ezza Agha Malak / Efstratia Oktapoda. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 

299 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782343011363 

2-843-845/1, 2-843-845/2 



3102.  Olivier, Roland  
L'Afrique depuis 1800 [Texte imprimé] / Roland Olivier, Anthony Atmore; Trad. 

Odette Guitard. - Paris : P.U.F, 1970. - 352 P. : couv. ill. ; 22 cm. - (collection pays 

d'outre - mer). 

Bibliog pp : 319 - 342 Index pp : 343 - 348 

2-902-21/1 

3103.  Olivier, Soutet  
Etudes de linguistique contrastive [Texte imprimé] / Dir. Soutet Olivier. - Paris : 

Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006. - 338 p. : couv. ill. ; 16 cm. - (Travaux 

de stylistique et de linguistique françaises). 

Textes en français et en croate. - ISBN 2840504618 

2-418-28/6, 2-418-28/4 

3104.  Omgba, Richard Laurent  
L'image de l'Afrique dans les littératures coloniales et pots-coloniales [Texte 

imprimé] / Richard Laurent Omgba. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 347 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782296040380 

2-840-201/2, 2-840-201/1 

3105.  Oppenheimer, J. Robert  
La science et le bon sens [Texte imprimé] / J. Robert Oppenheimer, Trad. Albert 

colnat. - Paris : Gallimard, 1955. - 192 P. : couv . ill. ; 16 cm. - (collection idées ; 30). 

2-902-9/1 

3106.  OPU  
Reflexions sur la culture [Texte imprimé] : journéesd'Etude du département des 

langues romanes / OPU. - Alger : OPU, 1984. - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection 

langues et litteratures : Collection langues et litteratures). 

quotidienne 

054-1/1, 054-1/2 

3107.  Organisation arabedu travail  
Le mouvement ouvrier maghrebin pendant la période coloniale [Texte imprimé] / 

Organisation arabedu travail. - Alger : Institut arabe d' education ouvrière et de 

recherche de travail, [s.d]. - 193 p : couv. ill. ; 21 X 14 cm. 

2-960-4/1 

3108.  Orlan, Pierre Mac  
Le Chant de l'équipage [Texte imprimé] : Quartier réservé / Pierre Mac Orlan; 

Clotilde Pasquier. - Paris : Librairie Gallimard, 1932. - 280 p. ; 24 x 18 cm. - (Prestige 

de la littérature). 

Images. - ISBN 8439914008 



2-843-341/1 

3109.  Orlan, Pierre Mac  
A Bord de l'étoile matutine [Texte imprimé] : La Cavalière Elsa / Pierre Mac Orlan; 

Marcel Bonneric. - Paris : Librairie Gallimard, 1934. - 312 p. ; 24 x 18 cm. - (Prestige 

de la littérature). 

Images. - ISBN 8439913893 

2-843-340/1 

3110.  Orlan, Pierre Mac  
La tradition de minuit [Texte imprimé] : le quai des brumes / Pierre Mac Orlan; Mixi-

Berel. - Paris : Librairie Gallimard, 1955. - 272 p. ; 24 x 18 cm. - (Prestige de la 

littérature). 

Images. - ISBN 8439914016 

2-843-324/1 

3111.  d'Ormesson, Jean  
Une autre histoire de la littérature française [Texte imprimé] : vol. 1 / Jean 

d'Ormesson. - Paris : Nil éditions, 1997. - 398 p. : Couv.ill. en coul. ; 18 cm. - (Folio ; 

4252). 

ISBN 9782070464739 

2-840-387.1/1, 2-840-387.1/2 

3112.  d'Ormesson, Jean  
Une autre histoire de la littérature française [Texte imprimé] : vol.2 / Jean 

d'Ormesson. - Paris : Nil éditions, 1998. - 412 p. : Couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Folio 

; 4253). 

ISBN 9782070464746 

2-840-387.2/1, 2-840-387.2/2 

3113.  Ormod,Janet  
La linguistique systémique fonctionnelle et la langue française [Texte imprimé] / 

David Banks; Simon Eason; Janet Ormod. - Paris : L'Hamattan, 2009. - 226p. ; 24 cm. 

ISBN 9782296092785 

2-410-136/4, 2-410-136/1 

3114.  Orwell, George  
Animal farm [Texte imprimé] : a fairy story / George Orwell. - Beirut : Librairie de 

Liban, 2006. - 123 p. : ill. ; 19 cm. - (Librairie du Liban paperbacks*). 

Gossaire. Bibliogr. - ISBN 995386232X 

2-820-50/1, 2-820-50/2 

3115.  Oseki-Dépré, Ines  
Traduction et poésie [Texte imprimé] / Ines Oseki-Dépré. - Paris : Maisonneuve et 



Larose, 2004. - 282 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 2706817550 

2-808-38/5, 2-808-38/1 

3116.  Oseki-Dépré, Ines  
Théories et pratiques de la traduction littéraire [Texte imprimé] / Ines Oseki-Dépré. - 

Paris : Armand Colin, 1998. - 283 p. : couv. ill. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200015682 

2-418-10/5, 2-418-10/6 

3117.  Ost, Isabelle  
Le grotesque [Texte imprimé] : théorie, généalogie, figures / Isabelle Ost. - Bruxelles 

: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2004. - 250 p. ; 23 cm. - 

(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis ; 100). 

ISBN 2802801554 

2-809-59/1 

3118.  Oster, Pierre  
Dictionnaire de citations françaises [Texte imprimé] : Tome 2 / Pierre Oster. - Paris : 

Dictionnaires le robert, 1990. - 984 p : Couv ; 18x11 cm. - (Les usuels du Robert). 

Index : 881p.-980 p. - ISBN 2850361062 

443-45.2/1 

3119.  Oster, Pierre  
Dictionnaire de citations françaises [Texte imprimé] / Pierre Oster. - Paris : Le 

Robert, 2002. - 940 p. : Couv en coul. ; 24x16 cm. - (Collection " les usuels "). 

Index : 837 p.- 923 p. - ISBN 2850364541 

2-803-5/2 

3120.  Ostrovski, Nikolai  
Et L'acier fut trempé... [Texte imprimé] : roman en deux parties : première partie / 

Nikolai Ostrovski; Trad. Alice Orane; A. Reznitchenko. - 5e éd. - Moscou : Editions 

du progrès, (s.d.). - 354 p. ; 16 x 11 cm. 

2-843-117/1 

3121.  OTMANINE, Khaled  
Doxa, interdiscours et topiques dans l'interpretation du discours politique [Texte 

imprimé] : Le discours du président Nicolas SARRKOZY Et les réactions de la presse 

algérienne (Alger 04/12/2007) / Khaled OTMANINE, A.E.K SOUALHI; Djamel 

Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.162 



3122.  OUABEL, Houria  
L'idéologie dans le quaiz aux fleurs ne répond plus de Malek Haddad [Texte imprimé] 

/ Houria OUABEL, Ali Besseri; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2010. - 51F. ; 30 cm. 

+ CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.311 

3123.  OUABEL, Youcef  
La référentialité spatiale dans Des Pierres dans ma Poche de Kaouther Adimi: une 

quête d'un monde possible [Texte imprimé] / Youcef OUABEL; Soulef ZERROUK. - 

[s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.322 

3124.  OUAHIB MELZI, Imane  
Rôle de l'anaphore pronominale dans la compréhension du texte narratif [Texte 

imprimé] : Cas des élèves de la premiére année du cycle moyen. / Imane OUAHIB 

MELZI; Laurent Masegeta Bin MUZIGWA-KASHEMA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 

Cm. 

Encadré: MUZIGWA-KASHEMA Laurent Masegeta Bin 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.18, TF.19 

3125.  OUAHIB MELZI, Imane  
Pour une approche didactique de la compréhension de l'écrit [Texte imprimé] : 

Compétence de lecture des étudiants du département de français de l'université de 

Médéa : Volume 01 / Imane OUAHIB MELZI; Karima AIT DAHMANE. - [s.l] : 

[s.n], 2016. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: AIT DAHMANE Karima 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2016 

TDF.12, TDF.13 

3126.  OUAHIB MELZI, Imane  
Pour une approche didactique de la compréhension de l'écrit [Texte imprimé] : 

Compétence de lecture des étudiants du département de français de l'université de 

Médéa: Volume 02. / Imane OUAHIB MELZI; Karima AIT DAHMANE. - [s.l] : 

[s.n], 2016. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: AIT DAHMANE Karima 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2016 

TDF.14, TDF.15 



3127.  OUAHRANI, Karima  
L'apprentissage phonétique et pronociation du français en classe langue étrangére au 

primaire [Texte imprimé] / Karima OUAHRANI, Fouzia TAIBI; Djamel Kadik. - [s.l] 

: [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.131 

3128.  OUAKED, Hassan  
La représentation du temps au service de la thématique de la peur dans Sauvage de 

Nina Bouraoui. [Texte imprimé] / Hassan OUAKED; Zineb CHIH. - [s.l] : [s.n], 

2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.235 

3129.  Ouamara, Achour  
Il était trois fois ... [Texte imprimé] : roman / Achour Ouamara; Préf. Aicha Basri. - 

Paris : Marsa, 1998. - 138 p. ; 17 x 11 cm. 

ISBN 9961848233 

2-843-597/2, 2-843-597/1 

3130.  OUAOUA, Samia  
Esthétique du double [Texte imprimé] : Une lecture du roman Le sommeil d'Eve de 

Mohamed Dib. / Samia OUAOUA; Malika. HADJ NACEUR. - [s.l] : [s.n], 2011. - 

158 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: HADJ NACEUR Malika. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 

TF.137, TF.138 

3131.  Ouasti, Abdelmalek  
Le démineur [Texte imprimé] / Abdelmalek Ouasti. - Alger : ANEP, 2003. - 107 p. : 

couv. ill. en coul. ; 20 X 13 cm. 

ISBN 9789947210123 

2-843-666/1, 2-843-666/2 

3132.  OUBEKHTA, Benyoucef  
Pour un enseignment /apprentissage de la compréhension de l'écrit par le résumé 

comme avant-texte [Texte imprimé] : Cas des étudiants de 1ére LMD SNV de 

l'université Fares YAHIA. Médéa / Benyoucef OUBEKHTA; Sahraoui LAFRID. - 

[s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 



MMF.174, MMF.175 

3133.  Oudan, Ted  
Dictionnaire de l'ecriture [Texte imprimé] : Des mot aux idées / Ted Oudan. - Paris : 

Edition ecrire aujourd'hui, 2009. - 182 p : Couv ; 21*15 cm. - (Guide pratique : Guide 

pratique). 

ISBN 9782909725420 

443-91/1, 443-91/2 

3134.  Ould khaoua, Amel  
Etude sur les ailes de courage de George Sand [Texte imprimé] : Symbolique du titre 

et Schémas actantiel et narratif / Amel Ould khaoua, Meriem Ben khaoua; Djelloul 

HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.282 

3135.  OULD MEDJBAR, Abdellah  
Les difficultés de la compréhension orale en FLE chez les étudiants de la premiére 

année paramédicale [Texte imprimé] / Abdellah OULD MEDJBAR, Med Abdeldjalil 

LAMOURI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.190 

3136.  OULDMEDJEBER, Elhachemi  
Les aspects philosophiques et naturels dans l'épitre [Texte imprimé] : Hay Ibn 

Yakdhan " d'Ibn Toufail et le roman d'aventures " Robinson Crusoé " de Daniel Defoe 

/ Elhachemi OULDMEDJEBER, Lakhdar YEDDOU; Mohamed Rafik BENAOUDA. 

- [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.274 

3137.  OULDRAMOUL, Hakim  
L'image de l'Arabe dans l'Exil et le Royaume d'Albert CAMUS [Texte imprimé] / 

Hakim OULDRAMOUL, Mohemad MANSOURINE; Mohamed Rafik 

BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.270 

3138.  OULD-TARKI, Wissem  
L'enseignement-apprentissage du vocabulaire du merveilleux à travers la mise en 

scène du conte [Texte imprimé] : Cas des apprenants de deuxième année du cycle 



moyen de l'établissement khadidja BENYAKHLEF. / Wissem OULD-TARKI, 

Ibtissem HAMIDIA; Sabah BOUAROUR. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.313 

3139.  OUMLABAT, Nadjet  
Le rôle des stratégies de lecture dans le développement de la compréhension écrite: 

[Texte imprimé] : Cas des étudiants de 1ère année paramédicale - filière Infirmier de 

Santé Publique Médéa / Nadjet OUMLABAT, Salima SAHRAOUI; Baya YAHIA 

HELALI. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.315 

3140.  Oumlbat, Fouzia  
La liberté de penser et la diversité religieuse dans Samarcande d'Amin Maalouf 

[Texte imprimé] / Fouzia Oumlbat, Heyet Hacene; Abdelaziz ABBAS. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 50 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.397 

3141.  Oury, Pascaline  
Rédiger pour être lu [Texte imprimé] : les secrets de la communication écrite efficace 

/ Pascaline Oury. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 1999. - 217 p. ; 24 x 17 cm. - 

(Perspectives marketing). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2804134539 

2-411-16/3, 2-411-16/1 

3142.  Oussedik, Tahar  
Apologues [Texte imprimé] : récit / Tahar Oussedik. - Alger : ENAG, 2005. - 150 p. ; 

22*15 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9961624140 

2-843-699/1 

3143.  Oussedik, Tahar  
Le mouvement insurrectionnel de 1871 [Texte imprimé] / Tahar Oussedik. - Alger : 

ENAG, 2009. - 182 p. : couv. ill. ; 23 X 14 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9789961628904 

2-843-656/1, 2-843-656/2 

3144.  Oussedik, Tahar  
L'la Fatma n'Soumer [Texte imprimé] : récit / Tahar Oussedik. - [s.l] : ENAG, 2009. - 



couv. ill. en coul. ; 22 X14 cm. 

ISBN 9789961628867 

2-843-659/1, 2-843-659/2 

3145.  Oussedik, Tahar  
Oumeri [Texte imprimé] / Tahar Oussedik. - Alger : ENAG, 2005. - 207 p. : couv. ill. 

; 23 X 14 cm. 

ISBN 9961624134 

2-843-660/3, 2-843-660/1 

3146.  Oussedik, Tahar  
Des heroines algeriennes dans l' histoire [Texte imprimé] / Tahar Oussedik. - Alger : 

ENAG, 2005. - 140 p. : couv. ill. en coul. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9961624092 

2-843-662/3, 2-843-662/1 

3147.  Oussedik, Tahar  
Si Smail [Texte imprimé] : récit / Tahar Oussedik. - Alger : ENAG, 2009. - 141 p. : 

couv. ill. ; 22 X 14 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 978996628942 

2-843-668/1, 2-843-668/2 

3148.  Oussedik, Tahar  
Les poulains de la liberté [Texte imprimé] : récit / Tahar Oussedik. - Paris : ENAG, 

2005. - 99 p. : couv. ill. ; 22 X 14 cm. - ( الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9961621106 

2-843-669/1, 2-843-669/2 

3149.  Oustinoff, michael  
La traduction [Texte imprimé] / michael Oustinoff. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 2003. - 127 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. - ISBN 9782130559352 

2-418-9/2, 2-418-9/1 

3150.  Oustinoff, michael  
la traduction [Texte imprimé] / michael Oustinoff. - 2 ed. - paris. : Presses 

Universitaires de France, 2003. - 127 p. : ill. ; 16 cm. 

ISBN 9782130559351 

2-418-65/1 

3151.  Outayeb, Nassima  
Etude comparatiste entre [Texte imprimé] : " A celle qui est trop gaie " de Charles 

Boudelaire et " Ah! Si je povais te raconter " de SSi Mohand Oumhand / Nassima 



Outayeb, Wardia Houissine; Madina DOUIFFI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 60 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.407 

3152.  Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms [Texte imprimé] : Over 
140 000 Alternative and opposite words. - [s.l] : Oxford University Press, [s.d]. - 

514 p : ill. en coul. ; 21 x 11 cm. 

ISBN 9780199210657 

423-9/1, 423-9/2 

3153.  The Oxford dictionary of synonyms and antonyms [Texte imprimé] : over 
140 000 alternative and opposite words. - New York : Oxford University Press, 

[s.d]. - 514 p : couv. ill. en coul. ; 19 X 13 cm. 

ISBN 9780199210657 

2-423-17/1, 2-423-17/2 

3154.  P, Grimal  
Mythologies de la méditerrané au gange [Texte imprimé] / Grimal P. - PARIS : 

Larousse, 1963. - 282 P. ; 30 CM. - (in quarto). 

443-49/1 

3155.  P,Grimal  
mythologies des montagnes , des foréts et des iles [Texte imprimé] : larousse / Grimal 

P. - paris : librairie la rousse, 1963. - 279 P. ; 30 CM. 

443-37/1 

3156.  Pacaut, Marcel  
Les Institutions religieuses [Texte imprimé] / Marcel Pacaut. - 12 ed. - Paris : P.U.F, 

1966. - 128 P. : couv . ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 454). 

Bibliog : p 125 

2-297-39/1 

3157.  packard , vance  
la persuasion clandestine [Texte imprimé] / vance packard. - paris : Calmann-Lévy, 

1958. - 246 p. ; 24 cm. - (liberté de l'esprit). 

440.1-150/1 

3158.  Pageaux, Daniel-Henri  
Litteratures et cultures en dialogue [Texte imprimé] : essais réunis annotés / Daniel-

Henri Pageaux; Préf. Sobhi Habchi. - Paris : L' Harmattan, 2007. - 338 p. ; 24X16 cm. 

ISBN 9782296037816 



2-809-10/ 1, 2-809-10/ 2 

3159.  Pageaux, Daniel-Henri  
La littérature générale et comparée [Texte imprimé] / Daniel-Henri Pageaux. - Paris : 

Armand Colin, 1994. - 192 p. ; 21*14 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 187 p.-189 p. - ISBN 9782200215606 

2-809-133/1, 2-809-133/2 

3160.  Pagès, Alain  
Guide Emile Zola [Texte imprimé] / Alain Pagès, Owen Morgan. - Paris : Ellipses, 

2002. - 550 p. ; 24*16 cm. 

Bibliogr. : 481 p.-489 p. Index : 527 p.-543 p. - ISBN 272980885x 

2-840-334/1 

3161.  Pagés-Pindon, Joelle  
Marguerite Duras [Texte imprimé] / Joelle Pagés-Pindon. - Paris : Elipses, 2001. - 120 

p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 17cm. - (Thèmes et études / Bernard Valette). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2729806288 

2-840-121/1 

3162.  Pagnol, Marcel  
Topaze [Texte imprimé] : pièce en quatre actes / Marcel Pagnol. - Paris : Fasquelle 

Editeur, 1930. - 256 p. : couv. ill. ; 17 X 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de 

poche .). 

2-842-18/1 

3163.  Pagnol, Marcel  
La gloire de mon père [Texte imprimé] : Souvenirs d'enfance / Marcel Pagnol. - Paris 

: Marcel Pagnol, 1957. - 386 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1359). 

ISBN 3021135907 

2-843-245/1 

3164.  Paillard, Michel  
Préfixation, prépositions, postpositions [Texte imprimé] : études de cas / Michel 

Paillard. - Paris : Presses universitaires de rennes, 2008. - 246 p. ; 21 x 105 cm. - 

(Rivages linguistiques). 

ISBN 9782753507135 

2-410-126/2, 2-410-126/3 

3165.  Palmer , Adrian  
Language assessment in practice [Texte imprimé] : developing language assessments 

and justifying their use in the real world / Lyle Bachman; Adrian Palmer. - New York 

: Oxford University Press, 2013. - 510 p. ; 23*15 cm. 

ISBN 9780194422932 



2-420-85/1, 2-420-85/2 

3166.  Pamuk, Orthan  
Mon père et autres textes [Texte imprimé] / Orthan Pamuk; Trad. Valèrie Gay-Aksoy; 

Trad. Gilles Authier. - Paris : Gallimard, 2006. - 95 p. : couv.ill. en coul. ; 18*11 cm. 

- (Folio). 

ISBN 9782070445394 

2-843-781/1, 2-843-781/2 

3167.  Panaf   

  -. Panaf  alger 2009 : volume 1 / Panaf[نص مطبوع] : الجزء األول =  2009افريقيا الجزائر 

  سم. 30ص . ;  75ص +  Panaf, 2009. - 53الجزائر : 

الشعبي متضمن في : أدب وشعر : افريقيا ، مكان ألهنا و اآلن // موسيقى : رضا دوماز مغني و مؤلف الغناء 
 الجديد // لغات : األكاديمية االفريقية للغات .

051-43.1/1 

3168.  Panas, Jean-christophe  
Former les équipes éducatives [Texte imprimé] / Jean-christophe Panas. - Paris : 

Dunos, 2003. - 177 p : Couv ; 24x15 cm. - (Action sociale : Action sociale). 

Index : 177. - ISBN 210006953 

2-370-152/1, 2-370-152/2 

3169.  Pantin, Isabelle  
La poésie au XVIe siècle [Texte imprimé] / Isabelle Pantin. - Paris : Bréal, 2014. - 

207 p. ; 21 cm. - (Ammphi lettres). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782749533742 

2-841-84/1, 2-841-84/2 

3170.  Papadias, Andreas Lang  
Citations singulières [Texte imprimé] : 101 citations commentées pour se distinguer / 

Andreas Lang Papadias, Jacques Bonniot de Ruisselet, Gilbert Guislain, ...[et all.]. - 

Paris : Ellipses, 2006. - 271 p. ; 21 X 15 cm. 

Bibliogr., Index. - ISBN 272982636X 

2-808-32/1, 2-808-32/2 

3171.  Pappe, Jean  
La dissertation littéraire [Texte imprimé] / Jean Pappe, Daniel Roche; Dir. Alain 

Pagès. - Paris : Armand Colin, 2007. - 128 p. ; 18 x13 cm. - (Synthèse / Lettres ; 128). 

Glossaire, bibliogr., index, site d'internet. - ISBN 2200340919 

2-809-56/1, 2-809-56/10 

3172.  Paquet-Deyris, Anne-Marie  
The grapes of wrath [Texte imprimé] / Anne-Marie Paquet-Deyris, Marie-Claude 

Perrin-Chenour; Jérome Lo Monaco. - Paris : Armand Colin, 2007. - 112 p. : couv. ill. 



; 24*15 cm. - (Capes - Agrégation). 

Bibliogr. : 109 p.-112 p. - ISBN 9782200350031 

2-820-17/5, 2-820-17/6 

3173.  Pareja, F. M  
Islamologie [Texte imprimé] / F. M Pareja; Collab. A. Bousani, TH. Bois L. Hertling. 

- Beyrouth : La Librairie Orietale, 1964. - 1148 p. ; 27 x 20 cm. 

Index 

2-297-4/1, 2-297-4/2 

3174.  Parias, Louis-Henri  
Histoire générale du travail [Texte imprimé] : préhistoire et antiquité : tome 1 / Dir. 

Louis-Henri Parias, Louis-René Nougiert, Serge Sauneron. - Paris : Nouvelle 

Librairie de France, [s.d]. - 390 p ; 23 X 18 cm. 

Index, Tableaux, bibliogr., cartes. 

2-331.1/1 

3175.  Pariollaud, Fanelly  
Verbes [Texte imprimé] : questions de sémantique / Fanelly Pariollaud. - Rennes ( 

France ) : Presses universitaires de rennes, 2008. - 186 p : couv. ill. en coul. ; 21 X 16 

cm. 

Bibvliogr. - ISBN 9782753505537 

2-415-19/1, 2-415-19/2 

3176.  Parrot, Louis  
Blaise Cendrars [Texte imprimé] / Louis Parrot. - Paris : éditions Pierre Seghers, 

1948. - 216 p. : couv. .ill. ; 18 X 13 cm. - (Poètes d'aujourd'hui ; 11). 

bibliog : pp 190 - 206 

2-841-28/1 

3177.  Pascal  
Les Provinciales [Texte imprimé] : les lettres écrites / Pascal, Louis de Montalte; Préf. 

Louis Gognet. - Paris : Garnier Frères, 1965. - 508 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. 

Photos. 

2-843-418/1 

3178.  Pascal  
Les Provinciales [Texte imprimé] : ou les lettres ecrites par Louis de Montalte à un 

Provinciale de ses amis et aux RR.PP Jésuites / Pascal; Préf. Louis Cognet. - Paris : 

Garnier Frères, 1965. - 504 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Classique Garnier). 

Annexe p-p. 381-478 

2-843-521/1 



3179.  Pasternak,, Boris  
Le docteur Jivago [Texte imprimé] / , Boris Pasternak. - Paris : Gallimard, 1958. - 704 

p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

2-843-176/1 

3180.  Paterson , Ken  
Oxford practice grammar [Texte imprimé] : basic with answers / Norman Coe; Mark 

Harrison; Ken Paterson. - New York : Oxford University Press, 2008. - 296 p. ; 19*27 

cm. + CD. 

ISBN 9780194579780 

2-425-29/1, 2-425-29/2 

3181.  Paton, Alain  
Pleure , ô pays bien-aimé [Texte imprimé] = Cry the beloved country / Alain Paton; 

Trad. Denise Van Moppés. - Paris : Albin Michel, 1950. - 446 p. : couv.ill. ; 17 x 

11cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche). 

2-843-533/1, 2-843-533/2 

3182.  Paton, Alan  
Pleure, ô pays bien- aimé [Texte imprimé] / Alan Paton. - Paris : Albin Michel, 1950. 

- 446 p. : couv.ill. ; 17 X 11 cm. - (Le livre de poche classique). 

2-843-533/1 

3183.  Pauchard, Jean  
La sémantique des textes [Texte imprimé] : de la théorie à la pratique - la 

traduction:questions d'équivalences le sujet syntaxique / Jean Pauchard, Françoise 

Canon Roger. - 2005. - Paris : PU Reims, [s.d]. - 335P ; 24 cm. - (Recherches en 

linguistique et psychologie cognitive). 

ISBN 2915271100 

440.1-43.21/1 

3184.  Paul lebel, Jean  
Alain touraine [Texte imprimé] : vie - oeuvres - concepts / Jean Paul lebel. - [s.l] : 

Ellipses, 2007. - 91 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782729833060 

440.1-91/1, 440.1-91/2 

3185.  Paulin, Catherine  
Langues et cultures en contact , traduire e(s)t commenter [Texte imprimé] / Catherine 

Paulin; Philippe Rapatel. - Besançon : Presses universitaires franc-comtoises, 2002. - 

175 p. ; 22 x 16 cm. - (Recherches en linguistique étrangère ; 22). 

ISBN 2846270651 

2-418-34/1, 2-418-34/2 



3186.  Pauly, émile  
La polysémie [Texte imprimé] : réflexion théorique, méthodologique et application à 

la lexicographie l'exemple des verbes aller, partir et tirer en francais contemporain / 

émile Pauly; Préf. Sylvianne rémi- giraud. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 417 p. ; 24 

cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782296129733 

440.1-187/1, 440.1-187/2 

3187.  Paveau , Marie-anne  
Les Grandes théories de la linguistique [Texte imprimé] : De la grammaire comparée 

à la pragmatique / Géorges-Elia Sarfati; Marie-anne Paveau. - Paris : Armand Colin, 

2014. - 256 p. ; 24*17 cm. - (U Lettres - linguistique). 

Bibliog.p.239-248. - ISBN 9782200286170 

2-410-242/1, 2-410-242/2 

3188.  Paveau, Marie-Anne  
Les grandes théories de la linguistique [Texte imprimé] : De la grammaire comparée à 

la pragmatique / Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati, Emma Drieu Dominique 

Chapon. - Paris : Armand Colin/Vuef, 2003. - 256 p. ; 24 x 15 cm. - (U Linguistique). 

Bibliogr: 239-248 Index m : 249-251. - ISBN 2200265123 

2-410-71/3, 2-410-71/1 

3189.  Pavet, Pierrette  
Stendhal et le ridicule [Texte imprimé] / Pierrette Pavet. - Paris : Eurédit, 2013. - 467 

p. : couv. ill. ; 21 cm. 

ISBN 9782848301792 

2-843-809/1 

3190.  Pavis, Patrice  
Le théatre contemporain [Texte imprimé] : analyse des textes, de Sarraute à Vinaver / 

Patrice Pavis. - 2e ed. - Paris : Armand Colin, 2011. - 255 p. ; 22*13 cm. - (Lettres 

sup.). 

Bibliogr. : 254 p.-255 p. - ISBN 9782200259310 

2-842-76/10, 2-842-76/11 

3191.  Payen de La Garanderie, Philippe.  
Traduire-écrire [Texte imprimé] : cultures, poétiques, anthropologie / Arnaud 

Bernadet; Philippe. Payen de La Garanderie. - Lyon : ENS éd., 2014. - 389 p. : couv. 

ill. ; 22 cm. - (Signes : Signes). 

Bibliogr. p. 345-378. Index. - ISBN 9782847885514 

2-418-73/1, 2-418-73/2 

3192.  Pebret, François  
Dictionnaire de pharmacologie générale [Texte imprimé] : Suivi de dictionnaire de 



statistique médicale / François Pebret. - France : HDF, 2004. - 80 p. : Couv en coul.ill. 

; 18x11 cm. - (Visite médicale Environnement professionnel). 

ISBN 2853852598 

D/ 615 Peb., 443-33/1 

3193.  Pedroletti, Michel  
Les fondamentaux de la natation [Texte imprimé] : initiation et perfectionnement pour 

tous : 170 exercices et séances de préparation / Michel Pedroletti. - Paris : Editions 

Amphora, 2007. - 255 p. : ill. couv. en coul. ; 21 x 16 cm. 

ISBN 9782851805461 

2-797-1/1 

3194.  Peeters  
Mémoires de la societé de linguistique de paris [Texte imprimé] : Les langues de 

communication : nouvelle série tome xi / Peeters. - Leuven (Belgique) : Peeters, 2001. 

- 137 p. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9042911190 

440.1-78/1, 440.1-78/2 

3195.  Peeters, Jean  
La traduction [Texte imprimé] : de la théorie à la pratique et retour / Jean Peeters. - 

Rennes (France) : Presses universitaires de rennes, 2005. - 168 p. ; 24 x 16 cm. - 

(Rivages linguistiques). 

Bibliogr: 168. - ISBN 2753501084 

2-418-30/4, 2-418-30/7 

3196.  Péladan, Joséphin  
De Parsifal à Don Quichotte [Texte imprimé] : le secret des troubadours : la clé de 

Rabelais : le secret des corporations / Joséphin Péladan. - Paris : Delphica : L'Age 

d'homme, 2011. - 142 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 23 cm. 

ISBN 2970069898 

2-840-388/1, 2-840-388/2 

3197.  Pellat, Jean-Christophe  
Grammaire méthodique du français [Texte imprimé] / René Rioul; Martin Riegel; 

Jean-Christophe Pellat. - Paris : Press universitaires de France, 2009. - 1107 p. : 

Couvr. en coul. ; 20 cm. 

Index: 1079-1107p. - ISBN 9782130559849 

2-445-86/1, 2-445-86/2 

3198.  Pellat,Jean christophe  
Le participe passé entre accords et désaccords [Texte imprimé] / Fabrice Marsac; Jean 

christophe Pellat. - Strasbourg : presses universitaire de strasbourg, 2013. - 296 p : 



couv.en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782868205537 

2-445-120/1, 2-445-120/2 

3199.  Perdrizet, Philippe  
Etude sur Gide [Texte imprimé] : Les faux-monnayeurs / Philippe Perdrizet. - Paris : 

Ellipses, 2001. - 128 p. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. Glossaire. Index. - ISBN 2729806946 

2-840-129/1 

3200.  Perennec , marcel  
Eléments de traduction comparee francais-allemand [Texte imprimé] / marcel 

Perennec. - Paris : Armand Colin, 2013. - 126 P. ; 13*18 cm. 

ISBN 9782200341510 

2-418-66/1, 2-418-66/2 

3201.  Peres, Yves  
Clefs pour la poésie [Texte imprimé] : poésie pour tous / Yves Peres, C. Day Lewis; 

Préf. Jean Cocteau. - Paris : Seghers, 1953. - 210 p. : couv . ill. ; 16 x 13 cm. - (Clefs / 

politique ; 4). 

2-841-13/1 

3202.  De Peretti , André  
Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation [Texte imprimé] : guide 

pratique / André De Peretti, jean Boniface, Jean-André Legrand. - [s.l] : ESF, 1998. - 

556p. ; 25 cm. - (Pédagogies). 

ISBN 2710117452 

2-370-183/1 

3203.  Peretti, Isabelle de  
enseigner les "classiques " aujourd'hui [Texte imprimé] : approches critiques et 

didactiques / Isabelle de Peretti; Dir. Béatrice Ferrier; Collab. Christine Prévost. - 

Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2012. - 321 p. : Couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Théocrit). 

Bibliogr. p. 305-321. - ISBN 9789052018485 

2-840-379/1 

3204.  Pergaud, Louis  
La guerre des boutons [Texte imprimé] / Louis Pergaud. - Paris : ed. Mercure de 

France, 1963. - 384 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1330). 

2-843-164/1 

3205.  Pernot, Laurent  
La rhétorique dans l'antiquité [Texte imprimé] / Laurent Pernot. - Paris : Librairie 



Générale Française, 2000. - 351 p. : ill. ; 18*11 cm. - (Le Livre de poche). 

Bibliogr. : 307 p.-322 index : 323 p- 349 p. - ISBN 9782253905530 

2-809-103/1, 2-809-103/2 

3206.  Perpection Inc   

 -; تر.مركز التعريب و البرمجة. Perpection Inc[نص مطبوع] /  97خطوة خطوة مايكروسوفت أكسس 

ص. : إيض : غالف مصور : ملون  279 -. 1999ايكروسوفت براس, بيروت : الدار العربية للعلوم ; و.م.أ : م
  سم. 24; 

 279-274ص : -كشاف ص 273-248ص: -ملحق ص

1-001.6-58/2, 1-001.6-58/3 

3207.  Perraudeau, Michel  
Les stratégies d' apprentissage [Texte imprimé] : Comment accompagner les élèves 

dans l' appropriation des savoirs / Michel Perraudeau. - Paris : Armand Colin, 2006. - 

248 p : couv.ill. ; 24X12 cm. 

ISBN 2200345356 

370-24/ 1, 370-24/ 2 

3208.  Perrault , Charles  
Histoires ou contes du temps passé [Texte imprimé] : avec des moralités / Charles 

Perrault. - Paris : Editions Gallimard, 1999. - 212 p. : ill. ; 18 x 12 cm. - (texte et 

dossier). 

Bibliogr. , images. - ISBN 2070409406 

2-843-34/1 

3209.  Perret, Michel  
L'énonciation en grammaire du texte [Texte imprimé] / Michel Perret. - Paris : Nathan 

Université, 1994. - 128 p. : ill. ; 17 x 12 cm. - (Linguistique ; 128). 

Index. Bibliogr. - ISBN 2091906654 

2-415-9/5, 2-415-9/4 

3210.  Perret, Michel  
L'énonciation en grammaire de texte [Texte imprimé] / Michel Perret. - Paris : 

Armand Colin, 2010. - 128 p. ; 13*18 cm. 

ISBN 9782200342005 

2-415-67/1, 2-415-67/2 

3211.  Perret, Michèle  
Introduction à l'histoire de la langue française [Texte imprimé] / Michèle Perret. - 

Paris : Armand Colin, 2009. - 201 p : cou.ill. ; 21 X15 cm. 

Bibliogr., index. - ISBN 9782200346614 

2-440-50/2, 2-440-50/1 



3212.  Perriault, Jacques  
éducation et nouvelles technologies [Texte imprimé] : Théorie et pratiques / Jacques 

Perriault, René La borderie. - Paris : Nathan, 2002. - 125 p : Couv ; 18x13 cm. - 

(éducation 128). 

Bibliogr : 118-122 Index : 123-124. - ISBN 209191164x 

2-370-121/1, 2-370-121/2 

3213.  Perrin, Isabelle  
L'anglais [Texte imprimé] : comment traduire ? / Isabelle Perrin. - Paris : Hachette 

Supérieur, 2000. - 158 p. : ill. ; 19 x 14 cm. - (Les fondamentaux / Caroline Benoist-

Lucy ; 64). 

ISBN 2011454123 

2-418-13/3, 2-418-13/2 

3214.  Perrin-naffakh, anne-marie  
Stylistique pratique du commentaire [Texte imprimé] / anne-marie Perrin-naffakh. - 

3e éd. - Paris : Presses Universitaires de France, 1997. - 256 p. : Couv ; 21 x 15 cm. - 

(Linguistique nouvelle). 

Bibliogr: 249-250 Index : 251-252. - ISBN 213046466 

2-410-98/1, 2-410-98/2 

3215.  Perrot, Jean  
La linguistique [Texte imprimé] / Jean Perrot. - 8e éd. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 1969. - 136 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Que sais - je ? ; 570). 

Bibliogr. 

2-410-51/1 

3216.  Perrot, Jean  
La linguistique [Texte imprimé] / Jean Perrot. - 18 éme éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2010. - 126 p. : Couvr. ill. en coul. ; 18 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. - ISBN 9782130584575 

2-410-219/1, 2-410-219/2 

3217.  Perspection   

,  Microsoft Power Point 2000 / Perspectionبلمحة [نص مطبوع] :   2000مايكروسوفت باوربوينت 

  سم.19ص. : إيض. ; 256 -.  1999لبنان : الدار العربية للعلوم,  -مركز التعريب و البرمجة. 

 2844090885ر.د.م.ك 

1-001.6-14/2 

3218.  Pescheux, Marion  
Analyse de pratique enseignante en FLE/S [Texte imprimé] : Mémento pour une 

ergonomie didactique en FLE / Marion Pescheux. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 254 p 

; 24x16 cm. - (Action & savoir clés). 

Bibliogr : 241-248 Index : 251-254. - ISBN 9782296034655 



2-370-163/1, 2-370-163/2 

3219.  Pescheux, Réméon  
La porte du couchant [Texte imprimé] : ou Tlemcen l'ombragée, poème en 12 chants / 

Réméon Pescheux. - Alger : ENAG éditions, 2011. - 67 p. ; 21*12 cm. - ( عاصمة   تلمسان
 .(الثقافة اإلسالمية
ISBN 9789931000754 

2-841-81/1, 2-841-81/2 

3220.  Le Petit Larousse illustre [Texte imprimé] : 90000 articles - 5000 illustrations - 

355 cartes - 160 planches - chronologie universelle / Isabelle Jeuge-Maynart. - Paris : 

Larousse, 2014. - 1996 p. ; 24*13 cm. 

!. - ISBN 9782035873736 

443-99/1 

3221.  Petit, Paul  
Précis d'histoire ancienne [Texte imprimé] / Paul Petit. - Paris : Presse universitaire de 

France, 2010. - 353 p : couv. ill. en coul. ; 25 X 14 cm. 

ISBN 978213057932 

2-930-1/1, 2-930-1/2 

3222.  Peugeot, Jacqueline  
La connaissance de l'enfant par l'écriture [Texte imprimé] : L'approche graphologique 

de l'enfance et de ses difficultés / Jacqueline Peugeot. - 3 éd. - Paris : DUNOD, 1997. 

- 203 p : Couv ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 201-203 Index : 199-200 Annexes : 189-198. - ISBN 2100077058 

2-370-148/1 

3223.  Peyré, Joseph  
L'escadron blanc [Texte imprimé] / Joseph Peyré. - Paris : Bernard Grasset, 1934. - 

191 p. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

ISBN 3011061008 

2-843-284/1 

3224.  Peyré, Joseph  
Sang et lumières [Texte imprimé] / Joseph Peyré. - Paris : Bernard Grasset, 1935. - 

448 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 533). 

2-843-532/1 

3225.  Peyrollaz, Marguerite  
Manuel de phonétique et de diction françaises [Texte imprimé] / Marguerite 

Peyrollaz, M. L . Bara de Tovar. - Paris : Libraire larousse, 1954. - 352 p. ; 19 x 13 

cm. 

Index 



2-414-5/1 

3226.  Peytard, Jean  
Mikhatine Bakhine [Texte imprimé] : dialogisme et analyse du discours / Jean 

Peytard. - Paris : Bertrand-Lacoste, 1995. - 128 p. ; 18 cm. - (Référence / Daniel 

Delas ; 11). 

ISBN 2735211118 

440.1-56/1, 440.1-56/2 

3227.  Pezeu-Massabuau, Jacques  
Géographie du Japon [Texte imprimé] / Jacques Pezeu-Massabuau. - 2 ed . revue. - 

Paris : P. U . F, 1973. - 128 P. : couv.ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 1292). 

Bibliog p - p : 126 - 127 

2-902-39/1 

3228.  Philippe , gilles  
Le francais dernière des langues [Texte imprimé] : histoire d'un procès littéraire / 

gilles Philippe. - Paris : Presses Universitaires de France, 2010. - 307 p. 

ISBN 9782130586814 

2-440-89/1, 2-440-89/2 

3229.  Philogone, Anne-Marie  
Le français par les textes 1 [Texte imprimé] : corrigés des exercices / Bernadette 

Chovelon; Marie Barthe; Anne-Marie Philogone. - Grenoble : Presses universitaires 

de Grenoble, 2006. - 104 p. : Couvr. ill. ; 24 cm. 

ISBN 2706113499 

2-440-83/5, 2-440-83/1 

3230.  Piaget, Jean  
Le Structuralisme [Texte imprimé] / Jean Piaget. - 6 éd. - Paris : PUF, 1974. - 128 P. : 

Couv ; 18x12 cm. - (Que sais - je ? ; 1311). 

Bibliogr : 127 

2-410-197/1, 2-410-197/2 

3231.  Piccione, Marie-Lyne  
Les aléas de l'utopie canadienne [Texte imprimé] : figures et représentations dans la 

littérature et le cinéma / Marie-Lyne Piccione, Bernadette Rigal-Cellard. - Paris : 

Presses Universitaires de Bordeaux, 2010. - 235 p. : ill. ; 24*16 cm. 

ISBN 9782867816918 

2-899-15/1, 2-899-15/2 

3232.  Picoche, jacqueline  
Dictionnaire étymologique du français [Texte imprimé] / jacqueline Picoche. - paris : 



Dictionnaire le Robert, 2002. - 739 p. ; 18*11 cm. 

ISBN 2850362638 

443-20/1, 443-20/2 

3233.  Picoche, jacqueline  
Dictionnaire étymologique du français [Texte imprimé] / jacqueline Picoche. - Paris : 

Le Robert, 2002. - 626 p : Couv ; 24x16 cm. - (" Les usuels"). 

ISBN 2850364584 

2-403-71/2 

3234.  Picon, Gaétan  
Balzac par lui -même [Texte imprimé] / Gaétan Picon. - Paris : Editions du Seuil, 

1956. - 192 p. : couv .ill ; 18 X 11 cm. - (Microcosme Ecrivains de toujours). 

2-840-102/1 

3235.  Piégay-Gras, Nathalie  
Introduction à l'intertextualité [Texte imprimé] / Nathalie Piégay-Gras. - Paris : 

Nathan Université, 1996. - 186 p. : couv.ill. en coul. ; 22 X 13 cm. - (Lettres sup). 

ISBN 2091912689 

2-808-15/1 

3236.  Pierre Meunier, Jean  
Introduction aux théories de la communication [Texte imprimé] : Analyse sémio-

pragmatique de la communication médiatique / Jean Pierre Meunier, Daniel Peraya. - 

2 ém. - Bruxelles : De Boek, 2004. - 458P ; 25*18cm. - (Culture et communication). 

ISBN 9782804143824 

440.1-124/1 

3237.  Pierre Ryngaert, Jean  
Introduction à l'analyse du théâtre [Texte imprimé] / Jean Pierre Ryngaert. - 3e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2008. - 164 p. : ill. ; 21 X15 cm. - (Cursus). 

Index. - ISBN 9782200353353 

2-808-6/10, 2-808-6/11 

3238.  Pierre, Jean  
Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangére [Texte 

imprimé] / Jean Pierre. - Paris : Didier, 1996. - 128 p ; 24x16 cm. 

Bibliogr: 119-124 Annexe : 115-117. - ISBN 9782278045686 

2-410-179/2, 2-410-179/3 

3239.  Pierre, Joelle  
Le Personnage de l'instituteur , une certaine image de la nation [Texte imprimé] : 

construction de l'ethos dans des récits d'instituteur français et turcs / Joelle Pierre. - 



Paris : Academica, 2002. - 349 p. : couv. ill. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 2872096566 

2-809-50/1 

3240.  Pierret-Lallement, Nathalie  
Bled anglais [Texte imprimé] / Brigitte Lallement-Deruelle; Nathalie Pierret-

Lallement. - Paris : Hachette, 2010. - 191 p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 9782011698650 

2-425-18/1, 2-425-18/2 

3241.  Pierron, Sylvie  
Ce beau français un peu individuel [Texte imprimé] : Proust et la langue / Sylvie 

Pierron. - Paris : Presses Universitaire de Vincennes, 2005. - 268 P : Couv.ill. ; 22 X 

14 cm. 

Bibliogr : 255-261. - ISBN 2842921607 

2-840-93/1, 2-840-93/2 

3242.  Pierrot, Roger  
Honoré de Balzac [Texte imprimé] / Roger Pierrot. - Paris : Arthème Fayard, 1994. - 

582 p. : couv.ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 2213603413 

2-840-72/1 

3243.  Pierrot, Anne Herschberg  
Le style en mouvement [Texte imprimé] : littérature et art / Anne Herschberg Pierrot. 

- Paris : Editions belin, 2005. - 204 p. ; 24*17 cm. - (Belin sup-lettres). 

Bibliogr. : 183 p.-193 p., index : 195 p.-201 p. - ISBN 2701141451 

2-808-71/1 

3244.  Pierrot, Anne Herschberg  
Savoir en récits [Texte imprimé] : Flaubert : la politique, l'art, l'histoire / Anne 

Herschberg Pierrot. - Paris : Presses Universitaires de Vincennes, 2010. - 185 p. ; 

22*14 cm. - (Manuscrits modernes). 

ISBN 978842922429 

2-801-17/1, 2-801-17/2 

3245.  pietro, Jean françois  
L'enseignement du français a l'heure du plurilinguisme vers une didactique 

contextualisée [Texte imprimé] / Jean françois pietro, Marielle Rispail. - Belgique : 

Presses universitaire de namur, 2014. - 338P : Couv.en coul ; 24Cm. - (Recherches en 

didactique du français). 

ISBN 9782870378519 

2-418-75/1 



3246.  Pinsonneault , reine  
La grammaire moderne [Texte imprimé] : description et éléments pour sa didactique / 

marie-claude Bovin; reine Pinsonneault. - Canada : Beauchemin, 2008. - 213 p ; 

20*28 cm. 

ISBN 9782761653138 

2-445-104/1 

3247.  Pioffet, Marie-Christine  
Dictionnaire analytique des toponymes imaginaires dans la littérature narrative de 

langue française (1605-1711) [Texte imprimé] / Marie-Christine Pioffet. - Paris : 

Hermann éditeurs, 2013. - 613 p. ; 23*15 cm. - (La république des lettres). 

Bibliogr. : 547 p.-592 p. index : 593 p.-612 p. - ISBN 9782705684624 

2-840-373/1 

3248.  Piolat , Annie  
La prise de notes [Texte imprimé] / Annie Piolat. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 2001. - 127 p. : ill. ; 18 x 11 cm. 

Bibliogr. - ISBN 213052432X 

2-808-3/1 

3249.  Piron, Sophie  
Grammaire française [Texte imprimé] : mise à niveau : supérieur, formation continue. 

Volume 1 / Sophie Piron. - Bruxelles ; [Paris] : De Boeck-Duculot, 2013. - 399 p. : 

couv. ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782801116456 

2-445-125/1, 2-445-125/2 

3250.  Pivot, Bernard  
Les dictées de Bernard Pivot [Texte imprimé] : avec les dictées de Micheline 

Sommant / Bernard Pivot; Jean-Pierre Colignon. - Paris : Albin Michel, 2004. - 575 P 

: Couv.ill.en coul. ; 23 x 16 cm. - (Les Diccos d'or). 

index. CD. - ISBN 2226143882 

2-445-26/1 

3251.  Plana, Muriel  
Roman, théatre, cinema [Texte imprimé] : adaptations, hybridations et dialogue des 

arts / Muriel Plana. - Paris : Bréal, 2004. - 255 p. ; 21 cm. - (Amphi Lettres). 

Bibliogr. : 245 p.-246 p. Index : 247 p.-256 p. - ISBN 2749502633 

2-809-67/1, 2-809-67/2 

3252.  Planète des connaissances [Texte imprimé] : Peuple / Ed. Leonard Sealey M. - 

3e éd. - Beyrouth ( Liban ) : Nobilis, 1997. - 2-97 p. ; 25 x 18 cm. - (Encyclopédie). 

Index. - ISBN 043100344 



3253.  Plaquette, Aude  
L'expression orale [Texte imprimé] / Aude Plaquette. - Paris : Ellipses, 2000. - 138 p. 

; 19 x 15 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

Bibliogr., Index. - ISBN 2729802363 

2-808-73/1, 2-808-73/2 

3254.  Plassard, Freddie  
Lire pour traduire [Texte imprimé] / Freddie Plassard. - Paris : Presses Sorbonne 

nouvelle, 2007. - 323 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782878543810 

2-418-61/1, 2-418-61/3 

3255.  Ploux , Marie  
English grammar [Texte imprimé] : level 1 / Marie Ploux. - Alger : Berti editions, 

2009. - 194 p. ; 21*14 cm. - (قواعد اللغة االنجليزية). 
ISBN 9789961691865 

2-425-34/1, 2-425-34/2 

3256.  Poapa, Ioana  
Traduire sous contraites [Texte imprimé] : littérature et communisme ( 1947 - 1989 ) / 

Ioana Poapa. - Paris : CNRS Editions, 2010. - 590 p. : couv. ill. ; 23. - (Culture et 

société). 

Bibliogr. p. 563-583. - ISBN 9782271068095 

2-809-160/1, 2-809-160/2 

3257.  Poche, Bernard  
Les langues minoritaires en europe [Texte imprimé] / Bernard Poche. - europe : 

Presses universitaires de Grenoble, 2000. - 191 p : ill ; 20 cm. - (Transeurope). 

Bibliogr : 185-188. - ISBN 2706109084 

440.1-51/1, 440.1-51/2 

3258.  le poids des langues [Texte imprimé] : dynamiques : représentations : contacts 

: conflits / Préf. Xavier North. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 320 p. : ill. ; 22 cm. 

ISBN 9782296073678 

2-840-319/1, 2-840-319/2 

3259.  Poitry, Guy  
Méthodologie de la dissertation littéraire [Texte imprimé] / Guy Poitry. - Lausanne : 

E'd. Réalités sociales, 2012. - 207 p. ; 17 cm. 

Bibliogr. : 201-204 p. - ISBN 9782881461477 

2-808-140/1, 2-808-140/2 



3260.  Polet, Jean-Claude  
Patrimoine littéraire europeen [Texte imprimé] : parcours dans le patrimoine litéraire 

européen : introduction a l'anthologie / Jean-Claude Polet. - Bruxelles : De Boeck, 

2008. - 291 p. : ill. ; 24 cm. 

Index : 273 p.-291 p. - ISBN 9782804150600 

2-840-267/5, 2-840-276/1 

3261.  pollet, marie-christine  
Pour une didactique des discours universitaires [Texte imprimé] : Etudiants et 

système de communication à l'université / marie-christine pollet. - Bruxelles : De 

Boeck Université, 2001. - 163 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 2804136159 

440.1-103/1, 440.1-103/2 

3262.  pollock, jean-yves  
Langage et cognition [Texte imprimé] : Introduction au progamme minimaliste de la 

grammaire générative / jean-yves pollock. - paris : Presse universitaires de la france, 

1997. - 242 p. ; 22*15cm. 

ISBN 213048090 

2-415-46/1, 2-415-46/2 

3263.  Pommier, Gérard  
Naissance et renaissance de l'écriture [Texte imprimé] / Gérard Pommier. - Paris : 

PUF, 1996. - 384 p. ; 22 cm. - (Ecriture / Béatrice Didier). 

Annexe. Index Bibliogr. - ISBN 2130449786 

2-411-28/1, 2-411-28/2 

3264.  PONA ABDOUL, Wahab  
Tradition et modernite" dans sous L'orage DE SEYDOU BADIAN [Texte imprimé] / 

Wahab PONA ABDOUL, Hocine Kaddai; Karima MAMMERI. - médéa : [s.n] : 

[s.n], 2012. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.453 

3265.  Pona, Abdoul Wahab  
Entre Tradition et Modernité dans Sous L'orage de Seydou Badian. [Texte imprimé] / 

Abdoul Wahab Pona; RAISSI. - [s.l] : [s.n], 2014. - 38 F. ; 30 cm. + CD. 

Bibliogr.p38 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2014 

MMF.01, MMF.02 



3266.  Pons, Emilie  
Les clés de la dissertation et du commentaire littéraire en 50 fiches [Texte imprimé] / 

Emilie Pons. - Paris : Ellipses éditions, 2014. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (BAC 1res. 

Toutes séries). 

Index. - ISBN 9782729884321 

2-840-386/1, 2-840-386/2 

3267.  Pontault, Monique  
Arabofrancophonie [Texte imprimé] / Monique Pontault; Préf. Charles Josselin. - 

Paris : L' Harmattan, 2001. - 320 p. ; 22 x 14 cm. - (Les Cahiers de la francophonie ; 

10). 

Bibliogr : 309-319. - ISBN 2741751465X 

2-447-5/1, 2-447-5/2 

3268.  Pont-Bournez, françoise  
Chretien de troyes [Texte imprimé] : père dela littérature européenne / françoise Pont-

Bournez. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 190 p. : couv. en coul. ; 24 X 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2296125490 

2-843-753/1, 2-843-753/2 

3269.  Pope, Rob  
Studying english literature and language [Texte imprimé] : an introduction and 

companion / Rob Pope. - 3rd edition. - London ; New York : Routledge, 2012. - 427 p 

; 25 cm. 

ISBN 9780415498760 

2-420-47/1, 2-420-47/2 

3270.  Popet, Anne  
Le conte au service de l'apprentisage de la langue [Texte imprimé] : cycle 2 et 3 / 

Anne Popet, Roques Evelyne. - Toumai ( Belgique ) : Retz, 2000. - 174 p. : couv.ill. 

en coul. ; 24 X 11 cm. 

ISBN 2725610753 

2-808-14/1 

3271.  Porcher, Louis  
Politiques linguistiques [Texte imprimé] / Louis Porcher, Violette Falo-Hanoun. - 

Paris : L' Harmattan, 2000. - 208 p. ; 21 x 13 cm. - (Eduction comparée / Dominique 

Groux). 

ISBN 2747501477 

2-410-77/1, 2-410-77/2 

3272.  Porée, Charles  
Discours sur la satire [Texte imprimé] / Charles Porée. - Paris : Honoré Champion, 



2005. - 214 p. ; 21 X 14 cm. 

ISBN 2745309935 

2-840-81/1 

3273.  Porée, Jérome  
Le vocabulaire de paul ricoeur [Texte imprimé] / Olivier Abel; Jérome Porée. - Paris : 

Ellipses, 2009. - 147 p. : Couvr. en coul. ; 19 cm. - (Vocabulaire de...). 

Bibliogr. - ISBN 9782729841867 

440.1-189/1, 440.1-189/2 

3274.  Porquier, Rémy  
Apprentissage d'une langue étrangère [Texte imprimé] : contextes et discours / Rémy 

Porquier, Bernard Py; Ed. EQUIPE D'ACCUEIL PLURILINGUISME ET 

APPRENTISSAGES (Lyon). - Paris : Didier, 2004. - 122 p. : ill. ; 22 x 17 cm. - 

(Essais du Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français / Gérard Blua). 

Bibliogr. - ISBN 2278053000 

2-420-19/1 

3275.  Porquier,Rémy  
apprentissage d'une langue étrangère [Texte imprimé] : contextes et discours / Rémy 

Porquier, bernard py. - paris. : Didier, 2006. - 122 p. : ill. ; 22 cm. - (Essais / CREDIF 

: Essais / CREDIF). 

Bibliogr. p. 115-122. - ISBN 9782278053001 

440.1-175/1 

3276.  Poteet,James A *  

, عبد Linda hargrove; James A* Poteetالتقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي [نص مطبوع] / 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 507 -. 2013عمان : دار المسيرة,  -العزيز مصطفى السرطاوي. 

 507-475بيبليوغرافيا:ص.

1-370-972/1, 1-370-972/2 

3277.  Potet, Michel  
Jean Giraudoux [Texte imprimé] / Michel Potet. - Paris : Ellipses : Marketing, 1999. - 

128 p. : couv .ill ; 19 X 14 cm. - (Mentor). 

bibliog : pp-123-124 index : pp-127-128. - ISBN 2729878505 

2-840-37/1 

3278.  Pottier, Bernard  
Sémantique générale [Texte imprimé] / Bernard Pottier. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1992. - 237 p ; 24 X 14 cm. 

Index de termes et des concepts. - ISBN 2130441599 

440.1-69/1 



3279.  Pougeoise, Michel  
Dictionnaire de rhétorique [Texte imprimé] / Michel Pougeoise. - Paris : Armand 

Colin, 2001. - 224 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. - (Dictionnaire). 

Bibliogr : 219 Index : 220-223. - ISBN 2200252390 

2-808-21/3, 2-808-21/4 

3280.  Pougeoise, Michel  
Dictionnaire didactique de la langue francaise [Texte imprimé] : grammaire 

linguistique, rhétorique, narratologie, expression et styulistique, avec conjugaison des 

principaux verbes / Michel Pougeoise. - Paris : Armand Colin, 2007. - 443 p. ; 24 X 

16 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782200014315 

443-68/1, 443-68/2 

3281.  Pougeoise, Michel  
Dictionnaire de grammaire et des difficultés grammaticales [Texte imprimé] / Michel 

Pougeoise. - Paris : Armand Colin, 1998. - 436 p : Couv.ill ; 21x14 cm. - 

(Cursus.Lettres). 

Bibliogr : 435 p.-436 p. - ISBN 2200219121 

443-14/1, 443-14/2 

3282.  Pougeoise, Michel  
Dictionnaire de poétique [Texte imprimé] / Michel Pougeoise. - Paris : Belin, 2006. - 

475 p. : Couv en coul . ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 471p.-473 p. - ISBN 2701133734 

443-31/1, 443-31/2 

3283.  Pourchat , Ricalens-Pourchot  
Les facéties du français [Texte imprimé] / Ricalens-Pourchot Pourchat. - Paris : 

Armand Colin, 2006. - 282 p. : ill. ; 21 X 15 cm. 

ISBN 2200269188 

440.1-213/1, 440.1-213/2 

3284.  Pouvelle, Jean  
Guide de la littérature américaine [Texte imprimé] : des origines à nos jours / Jean 

Pouvelle, Jean-Pierre Demarche. - Paris : Ellipses, 2008. - 416 p. : ill. ; 24*16 cm. 

Index : 411 p.-416 p. - ISBN 9782729839888 

2-899-6/1, 2-899-6/2 

3285.  Pouvelle, Jean  
Guide de la littérature britannique [Texte imprimé] : des origines à nos jours / Jean 

Pouvelle, Jean-Pierre Demarche. - Paris : Ellipses, 2008. - 416 p. : ill. ; 24*16 cm. 

Index : 411 p.-416 p. - ISBN 9782729839895 



2-899-7/1, 2-899-7/2 

3286.  Poyet, Thierry  
Le pouvoir des mots [Texte imprimé] : la littérature face au second empire / Thierry 

Poyet. - Grenoble : CRDP de l'académie, 2002. - 192 p. : couv. ill. ; 18 X 11 cm. - 

(Collection 1,2,3). 

ISBN 286622602X 

2-840-145/1 

3287.  Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme [Texte imprimé] / Dir. 

Genevière Zarate ; Danielle Lévy ; Claire Kramsch. - Alger : Editions des archives 

contemporaines, 2008. - 440 p. ; 24 X 17 cm. 

Bibliogr. photos. - ISBN 9782914610605 

2-410-3/1 

3288.  Preisig, Florian  
Clément Marot et les métamorphoses de l'auteur à l'aube de la renaissance [Texte 

imprimé] / Florian Preisig. - Genève ( Suisse ) : Librairie Droz S.A, 2004. - 183 p. ; 

22 X 15 cm. 

Bibliogr. : 169 p.-177 p.; index : 179 p.-183 p. - ISBN 2600009191 

2-841-37/1, 2-841-37/2 

3289.  Preiss, Alex  
La dissertation littéraire [Texte imprimé] / Alex Preiss. - paris : Armand Colin, 2012. 

- 221 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 15 cm. - (Cursus). 

Index. - ISBN 2200249434 

2-840-318/1, 2-840-318/2 

3290.  Preiss, Axel  
La dissertation littéraire [Texte imprimé] / Axel Preiss. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2007. - 186 p. ; 22 x 16 cm. - (Cursus). 

Index. - ISBN 2200261405 

2-840-151/1, 2-840-151/2 

3291.  Preiss, Axel  
L'explication littéraire et le commentaire composé [Texte imprimé] / Axel Preiss, 

Aubrit Jean-Pierre. - Paris : Armand Colin, 1994. - 184 p. ; 21 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 171 p.-173 p., index : 175 p.-182 p. - ISBN 2200214332 

2-809-87/1 

3292.  Preiss, Axel  
La dissertation littéraire [Texte imprimé] / Axel Preiss. - 3e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2010. - 220 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Index : 217 p.-220 p. - ISBN 9782200290726 



2-840-353/1, 2-840-353/2 

3293.  Priess, Axel  
La dissertation littéraire [Texte imprimé] / Axel Priess. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2002. - 182 p. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Index. - ISBN 2200261403 

2-840-35/1, 2-840-35/2 

3294.  Le Prieut, henri  
grammaticalité [Texte imprimé] : traditions et modernités / henri Le Prieut. - toulouse 

: Presses Universitaires du Mirail, 2006. - 146 p. ; 22*13.5cm. 

ISBN 2858168377 

2-415-47/1, 2-415-47/2 

3295.  Prince, Nathalie  
Le fantastique [Texte imprimé] / Nathalie Prince. - Paris : Armand Colin, 2008. - 126 

p. : ill. ; 18x13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr., index. - ISBN 9782200351557 

2-840-162/9, 2-840-162/10 

3296.  Prince, Nathalie  
La littérature de jeunesse [Texte imprimé] : pour une théorie littéraire / Nathalie 

Prince. - Paris : Armand Colin, 2010. - 240 p. ; 23 cm. - (U.Lettres). 

Bibliogr. - ISBN 9782200351724 

2-840-294/11, 2-840-294/12 

3297.  Le privilege du phenix [Texte imprimé] : roman. - Alger : Entreprise 

nationale du livre, 1989. - 167 p. ; 21 cm. 

2-843-850/1 

3298.  PROCTER , PAUL  
Longman dictionary of contemprary english [Texte imprimé] / PAUL PROCTER. - 

beirut : Librairie du liban, 1978. - 1303 p. ; 24 cm. 

423-6/1 

3299.  Procter, Paul  
Logman dictionary of contemporary english [Texte imprimé] / Paul Procter. - Beirut : 

Logman group limited : Librairie du liban, 1984. - 1303 p. : Couv. ; 23x16 cm. 

2-403-111/1 

3300.  Propp , Vladimir  
Morphologie du conte [Texte imprimé] : lesq transformations des contes merveilleux / 

Vladimir Propp. - Paris : Editions du Seuil, 1970. - 254 p. : ill. ; 19 x 11 cm. - 



(Essais). 

Licence : 1970. - ISBN 2020005875 

2-415-1/1 

3301.  Proust, Marcel  
A l'ombre des jeunes filles en fleurs [Texte imprimé] : tome 2 / Marcel Proust; Préf. 

Pierre-Louis Rey. - Paris : Gallimard, 1988. - 571 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Folio 

classique ; 1946). 

Bibliogr. - ISBN 2070380510 

2-843-599/1, 2-843-599/2 

3302.  Proust, Marcel  
Un amour de swann [Texte imprimé] / Marcel Proust. - Pris : Le livre de poche, 2006. 

- 319 p. ; 18 cm. 

ISBN 2253045764 

2-843-736/1 

3303.  Pruner, Michel  
Les théâtres de l'absurde [Texte imprimé] / Michel Pruner; Dir. Daniel Bergez. - Paris 

: Armand Colin, 2005. - 154 p. : couv.ill. en coul. ; 22 X 13 cm. - (Lettres sup). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200343248 

2-809-42/1 

3304.  Pruner, Michel  
L'analyse du texte de théâtre [Texte imprimé] / Michel Pruner. - Paris : Armand 

Colin, 2008. - 127 p. ; 18 X 13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr., Index. - ISBN 9782200354053 

2-809-19/7, 2-809-19/1 

3305.  Pruner, Michel  
L'analyse du texte de théatre [Texte imprimé] / Michel Pruner. - 2e éd. - Paris : 

Armand Colin, 2010. - 128 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 126 p.-128 p. - ISBN 9782200254674 

2-809-100/19, 2-809-100/20 

3306.  Pruvost, Jean  
Les dictionnaires français [Texte imprimé] : Outils d'une langue et d'une culture / Jean 

Pruvost. - Paris : Ophrys, 2006. - 200 p. : Couv.en coul. ; 21 cm. - (L'essentiel 

français / Catherine Fuchs). 

Glossaire : 191-193 Bibliogr : 187-190 Index : 195-200. - ISBN 9782708011434 

440.1-96/1, 440.1-96/2 



3307.  Pruvost, Jean  
Les Néologismes [Texte imprimé] / Jean Pruvost, Jean-François Sablayrolles. - Paris : 

Presses Universitaaires de France, 2003. - 127 p. ; 17 x 11cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr : 124-126. - ISBN 2130536778 

440.1-163/1, 440.1-163/2 

3308.  Puig, José Soler  
Bertillon 166 [Texte imprimé] : roman cubain / José Soler Puig; Trad. Roland Labarre 

Georges Fournial. - Paris : Les Editions Français Réunis, 1964. - 192 p. : couv.ill. ; 17 

x 11cm. - (EFR de poche). 

2-843-121/1, 2-843-121/2 

3309.  Puren, Christian  
Se former en didactique des langues [Texte imprimé] / Christian Puren, Paola 

Bertocchini, Edvige Costanzo. - Paris : Ellipses, 1998. - 205 p. ; 26 x 17 cm. 

ISBN 2729857621 

440.1-83/1, 440.1-83/2 

3310.  Puzin, Claude  
Littérature XVIIe siècle [Texte imprimé] : Textes et documents / Claude Puzin, le 

Roy ladurie Emmanuel. - Paris : Nathan, 2001. - 496 p. : Couv en coul .photos .ill ; 23 

X16 cm. - (Collection Henry Mitterand). 

Index : 480 p.- 488 p. - ISBN 2091788571 

2-840-111/1 

3311.  Pye, Glennis  
Vocabulary in practice 3 [Texte imprimé] : 40 units of self-study vocabulary exercises 

/ Glennis Pye. - U.K. : Cambridge University Press, [s.d]. - 79 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 9780521753753 

2-425-20.3/1, 2-425-20.3/2 

3312.  Pye, Glennis  
Vocabulary in practice 2 [Texte imprimé] : 30 units of self-study vocabulary exercises 

/ Glennis Pye. - U.K. : Cambridge University Press, (w.é.d). - 63 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 9780521010825 

2-425-20.2/1, 2-425-20.2/2 

3313.  Queffélec, Ambroise  
Le français en Algerie [Texte imprimé] : lexique et dynamique des langues / 

Ambroise Queffélec, Yacine Derraji, Valéry Debov. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 

592 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr.La langue française, partout présente en Algérie à coté du berbère, de l'arabe 

dialectal et de l'arabe standard, investit des pansd entiers des institutions de l'état et 



perdure, en concurrence avec les idiomes locaux, comme outil de 

communicationfiable. - ISBN 2801112941 

2-447-9/6, 2-447-9/7 

3314.  Queneau, Raymond  
Histoire des littératures [Texte imprimé] : tome 3 / Raymond Queneau. - Paris : 

Edition Gallimard, 1958. - 2062 p. ; 18 X 11 cm. - (Encyclopédie de la pléiade). 

2-840-104.3/1 

3315.  Queneau, Raymond  
Histoire des littératures [Texte imprimé] : littératures anciennes, orientales et orales : 

tome 1 / Raymond Queneau. - (s.l.) : Gallimard, 1955. - 1771 p. ; 18*11 cm. - 

(Encyclopédie de la pléiade). 

2-840-104.1/1 

3316.  Queniart , Jacqueline  
English vocabulary - level 1 [Texte imprimé] :  تمرين   200فرنسية أكثر من  -عربية  -إنجليزية
 ; .Paul Sanderson; Jacqueline Queniart. - Alger : Berti editions, 2009. - 238 p / محلول

21*14 cm. - (مفردات اللغة اإلنجليزية). 

ISBN 9789961691857 

2-425-45.1/5 

3317.  Quesnel, Michel  
La création poétique [Texte imprimé] : thèmes et langage dans la poésie française du 

16 ème siècle / Michel Quesnel. - Paris : Armand Colin, 1996. - 176 p. : couv. ill. en 

coul. ; 24 X 16 cm. - (Linguistique / G. Bergounioux, J.-C. Chevalier, S. Delesalle). 

Index. - ISBN 2200013677 

2-841-31/3, 2-841-31/4 

3318.  Quitout, Michel  
Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb [Texte imprimé] : des 

origines à nos jours : l'amazighe, l'arabe et le français au Maroc, en Algérie, en 

Tunisie et en Libye / Michel Quitout; Préf. Gilbert Grandguillaume. - Paris : L' 

Harmattan, 2007. - 174 p. ; 24 cm. - (Europe-Maghreb / Michel Quitout). 

Bibliogr: 152-171. - ISBN 9782296037106 

440.1-2/1 

3319.  Qurieche, Linda  
Lecture transtexluelle le cas de Meursault contre-enquête de KAMEL DAOUD [Texte 

imprimé] / Linda Qurieche; Amina Hayat RAISSI. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.73, MMF.74 



3320.  R. Léon, Pierre  
Phonétisme et prononciation du français [Texte imprimé] / Pierre R. Léon. - 5 éme éd. 

- Paris : Armand Colin, 2009. - 269 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Cursus). 

Index: 263-269p. - ISBN 9782200347079 

2-414-12/10, 2-414-12/2 

3321.  R.Léon, Pierre  
Phonétisme et prononciations du francais [Texte imprimé] : avec travaux pratiques 

d'application et corrigés / Pierre R.Léon. - 5e éd. - Paris : Armand Colin, 2009. - 269 

p. ; 21 x 15 cm. - (Cursus). 

Index : 257-269. - ISBN 9782200347079 

2-414-11/1, 2-414-11/2 

3322.  R.M W., Dixon  
Grammars in contact [Texte imprimé] : a cross-linguistic typology / Alexandray Y 

Aikhenvald; Dixon R.M W. - New York : Exford university press, 2006. - 355 p. : ill. 

; 24 x 16 cm. 

Glossaire. Index. - ISBN 9780199556465 

2-425-5/2, 2-425-5/1 

3323.  Rabah Fissa, Imene  
Les difficultes de la conjugaison des verbes du 02 ème et du 03 ème groupe [Texte 

imprimé] / Imene Rabah Fissa; Madina DOUIFI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 39 F. ; 30 cm. + 

CD. 

Bibliogr.p38 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.532 

3324.  Rabatel, Alain  
Argumenter en racontant [Texte imprimé] : (re)lire et (ré)écrire les textes littéraires / 

Alain Rabatel. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 133 p. ; 23 x 16 cm. - (Savoirs en 

pratique). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2804146766 

2-808-63/1, 2-808-63/2 

3325.  RABEHI, Sakina  
Pour une pratique de l'oral réfléchie [Texte imprimé] / Sakina RABEHI; Djamel 

Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.165 



3326.  Rabelais  
Oeuvres complètes [Texte imprimé] : tome 1 / Rabelais; Pierre Jourda. - Paris : Ed. 

Garnier Frères, 1962. - 637 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-631.1/1 

3327.  Rabelais, François  
Oeuvres complètes [Texte imprimé] : tome 2 / François Rabelais; Préf. Pierre Jourda. 

- Paris : Garnier Frères, 1962. - 616 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Classique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-630.2/1 

3328.  Rabelais, François  
Oeuvres complètes de François Rebelais [Texte imprimé] : cinquième livre / François 

Rabelais; Comment. Marcel Cuilbaud; Collab. Robert Baudry. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 347 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale 

des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

Annexes. Bibliogr. - ISBN 2842480899 

2-843-486.5/1, 2-843-486.5/2 

3329.  Rachi, Abdelkader Jamil  
Jours de cendre [Texte imprimé] : roman / Abdelkader Jamil Rachi. - Alger : Mim 

édition, 2014. - 421 p. : couv. ill. ; 21*13 cm. - (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 
ISBN 9789947863824 

2-843-800/1, 2-843-800/2 

3330.  Racine  
Théâtre complet [Texte imprimé] : tome 2 / Racine. - Paris : Librairie Générale 

Française, 1964. - 449 p. : couv.ill. ; 17 X 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1157). 

2-842-4.2/1 

3331.  Racine, Jean  
Théâtre complet [Texte imprimé] : tome 2 / Jean Racine. - Paris : Editions Baudelaire, 

1966. - 228 p. : couv.ill. en coul. ; 19 X 13 cm. 

2-842-46/1 

3332.  Racine, Jean  
Bérénice [Texte imprimé] : tragédie / Jean Racine. - Paris : Librairie Larousse, 1959. - 

130 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 17 X 11 cm. - (Nouveaux classiques larousse). 

2-842-44/1 

3333.  Racine, Jean  
Iphigénie [Texte imprimé] : tragédie 1674 / Jean Racine; Préf. Anne Delbée; 



Comment. Jean Dubu. - Paris : Librairie Générale Française, 1986. - 160 p. : couv. en 

coul. ; 18*12 cm. - (Le Livre de poche ; 6134). 

Bibliogr. : 144 p. - 145 p., glossaire. - ISBN 9782253037934 

2-842-59/1 

3334.  Radhouane, Nebil  
Syntaxe descriptive [Texte imprimé] / Nebil Radhouane. - Louvain-La-Neuve : 

Bruylant-Academia, (s.d.é). - 275 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Pédasup ; 49). 

Index: 261-266 p. - ISBN 9782872098477 

2-415-63/1, 2-415-63/2 

3335.  Radhouane, Nebil  
Dictionnaire de stylistique, Rhétorique et Poétique [Texte imprimé] / Nebil 

Radhouane, Joelle Gardes-Tamine. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2002. 

- 218 p. : Couv. en coul. ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 210p.-212 p Index : 213p.-217 p 

443-92/1, 443-92/2 

3336.  RAFA, Khadidja  
L'impact de l'image fix illustrative sur la compréhension écrite d'un conte [Texte 

imprimé] : Cas des apprenants de la 4émé année primaire Ecole (NECH 

ABDELKADER à AZIZA / Khadidja RAFA, Nabila BOUKHALFA; Bahia IRKI. - 

[s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.176 

3337.  Rafoni, jean-charles  
Apprendre à lire en français langue seconde [Texte imprimé] / jean-charles Rafoni. - 

paris : L'Harmattan, 2007. - 272 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 9782296038868 

440.1-5/1, 440.1-5/2 

3338.  RAHAL, Ali  
La chanson comme outil de motivation en classe de FLE [Texte imprimé] : Cas des 

élèves de la 3 ème année / Ali RAHAL, Rochdi BEIDA; Moulkheir GADA. - [s.l] : 

[s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.306, MMF.307 

3339.  Rahal, Mohamed  
Intertextualité et écriture de l'Histoire dans le texte posthuma "Le Dernier été de la 

raison" de Tahar DJAOUT. [Texte imprimé] / Mohamed Rahal, Amel Fodil. - [s.l] : 



[s.n], 2012. - 53 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p50 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.504 

3340.  RAHMANI, Zohra  
La place des annotations dans l'évaluation des texes des élèves de la 4 ème année 

moyenne [Texte imprimé] / Zohra RAHMANI, Nabila SELLALI; Djelloul 

HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.89, MMF.90 

3341.  RAI, Aicha  
Les stratégies argumentatives dans le débat politique télévisé [Texte imprimé] : Le cas 

du déba Sarkoy/Royal durant les présidentielles de 2007 / Aicha RAI; Youcef 

IMMOUNE. - [s.l] : [s.n], 2011. - 179 f. ; 30 cm. + CD. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 

TF.149, TF.150 

3342.  RAI, Naima  
La raison cynique et La raison Philosophique dans le neveu de rameau [Texte 

imprimé] / Naima RAI, Nacera AID; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.152, MF.153 

3343.  Raimond, Michel  
Le roman [Texte imprimé] / Michel Raimond. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 2005. - 

190 p. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliog. Index. - ISBN 2200263201 

2-840-144/1, 2-840-144/2 

3344.  Raimond, Michel  
Le roman depuis la révolution [Texte imprimé] / Michel Raimond; Préf. Jean-

François Louette. - Paris : Armand Colin, 2013. - 431 p. ; 19*13 cm. 

Annexes : 356 p.-392 p. bibliogr. : 393 p.-409 p. index : 411 p.-428 p. - ISBN 

9782200288563 

2-809-124/1, 2-809-124/2 



3345.  Raissi, Amina Hayet  
La fragmentation dans l'écriture dibienne [Texte imprimé] : Le cas de L'infante maure 

de M.Dib. / Amina Hayet Raissi; Fatiha. ABU DURA BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 

2010. - 99 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.110, TF.111 

3346.  RAISSI, Amina-Hayet  
La fragmentation dans l'Ecriture dibienne [Texte imprimé] : Le cas de l'infante maure 

et du sommeil d'éve. / Amina-Hayet RAISSI; Fatiha. BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 

2017. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: BOULAFRAD Fatiha. 

Doctorat : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2017 

TDF.20, TDF.21 

3347.  Ramade, François  
Dictionnaire Encyclopédique des pollutions [Texte imprimé] / François Ramade. - 

Paris : Ediscience international, 2000. - 690 p. : Couv en coul.photos. ill. ; 25x18 cm. 

Bibliogr : 625 p.- 640 p. Index : 641p. - ISBN 2840741652 

443-34/1, 443-34/2 

3348.  Rania Boudries, Ahlem  
The impact of the competency based approach on pupils'motivation [Texte imprimé] : 

Acase study of second year pupils of Kamel Zemirline middle school -Medea- / 

Ahlem Rania Boudries, Nadjet Haroun; AEK. KERMEZLI. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 

Cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.03, MME.04 

3349.  Rastier, François  
Arts et sciences du texte [Texte imprimé] / François Rastier. - Paris : Presses 

Universitaire de France, 2001. - 303 p. : Couvr. en coul. ; 22 cm. - (Formes 

sémiotiques). 

Bibliogr. - ISBN 2130519326 

440.1-181/1, 440.1-181/2 

3350.  Rastier, François  
Sémantique interprétative [Texte imprimé] / François Rastier. - 3e éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2009. - 284 p : couv. ill ; 22 cm. - (Formes sémiotiques). 

ISBN 9782130574958 



440.1-216/1 

3351.  Rat, Maurice  
Scènes choisies de Molière [Texte imprimé] / Maurice Rat. - Paris : Fernand Nathan, 

1952. - 128 p. ; 20 X 13 cm. - (Nouvelle d'humanité françaises). 

2-842-47/1 

3352.  Rat, Maurice  
Dictionnaire des locutions françaises [Texte imprimé] / Maurice Rat. - Canada : 

Libraire larousse, 1957. - 448 p. ; 20x14 cm. 

Index: 433 p.-446 p. 

443-19/1, 443-19/2 

3353.  Ravestein, Jean  
Autonomie de l'éléve et régulation du systéme didactique [Texte imprimé] / Jean 

Ravestein, Philippe Jonnaert. - Paris : de boeck & larcier, 1999. - 139 p : Couv ; 

24x16 cm. - (Perspectives en éducation). 

Bibliogr : 111-119 Annexes : 121-131 Index : 133-136. - ISBN 2804132625 

2-370-117/1 

3354.  Ravoux Rallo, Elisabeth  
Méthodes de critique littéraire [Texte imprimé] / Elisabeth Ravoux Rallo. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2006. - 207 p. : Couv. ill. ; 23*15 cm. - (U lettres). 

Bibliogr : 203 p.-207 p. - ISBN 9782200250751 

2-840-354/1 

3355.  Ravoux-Rallo, Elisabeth  
Méthodes de critique littéraire [Texte imprimé] / Elisabeth Ravoux-Rallo. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 1999. - 176 p. ; 24 X 16 cm. - (Collection U Sciences de la 

communication / Christophe Guias). 

Bibliogr. - ISBN 2200250754 

2-840-28/1, 2-840-28/2 

3356.  Read, John  
assessing vocabulary [Texte imprimé] / John Read. - U.K : Cambridge University 

Press, 2000. - 279 p. : Covr. colrd ; 23 cm. - (The cambridge applied linguistics 

series). 

Index: 271-279 p. - ISBN 9780521627412 

2-415-66/1, 2-415-66/2 

3357.  Reboul, Olivier  
Introduction à la rhétorique [Texte imprimé] : Théorie et pratique / Olivier Reboul. - 

4e éd. - Paris : Presses Universitaires de France, 2001. - 245 p. ; 22*15 cm. - 



(Collection premier cycle). 

Bibliogr. : 233 p.-234 p., index : 235 p.-242 p. - ISBN 2130439179 

2-808-72/1, 2-808-72/2 

3358.  Recherche en didactique linguistique et litterature  
Didac style [Texte imprimé] / Recherche en didactique linguistique et litterature. - 

Blida : Recherche en didactique linguistique et litterature, 1974. - 63 p : ill. ; 24 cm. 

ISSN 11122080 = Didac style 

054-5/1 

3359.  La rédaction de textes [Texte imprimé] : approche cognitive / Dir. Annie 

Piolat; Dir. Aline Pélissier; Montserrat Acarin. - Lausanne : Delachaux et niestlé, 

1998. - 303 p. ; 21 x 12 cm. - (Texte de base en psychologie). 

Bibliogr. - ISBN 2603010891 

2-808-2/1 

3360.  Redouane, Joelle  
Encyclopedie de la traduction [Texte imprimé] / Joelle Redouane. - Alger : Office des 

publications universitaires, 1996. - 128 p. ; 27 x 21 cm. - (Le cours d'interprétariat). 

Bibliogr. - ISBN 9961001206 

2-418-19/1 

3361.  La réécriture de l'histoire dans les romans de la postmodernité [Texte imprimé] 

/ Dir. Stefano Magni. - Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2015. - 

449 p. ; 24 cm. - (Textuelles. Univers littéraires). 

Textes en français et en italien. - Notes bibliogr. - ISBN 9782853999595 

2-809-151/1, 2-809-151/2 

3362.  Reetz, henning  
Phonetics [Texte imprimé] : Transcription, production, acoustics and perception / 

henning Reetz, Allard Jongman. - Hong Kong : Wiley-Blackwell, 2009. - 317 P. : ill. ; 

24 x 16 cm. - (Blackwell textbooks in linguistics). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9780631232261 

2-414-10/2, 2-414-10/1 

3363.  Reid, Martine  
Des femmes en littérature [Texte imprimé] / Martine Reid. - Paris : Belin, 2010. - 334 

p. : ill. ; 22*14 cm. - (L'extreme contemporain). 

Bibliogr. : 313 p.-326 p., index : 327 p.-332 p. - ISBN 9782701155661 

2-809-107/1, 2-809-107/2 

3364.  Reiss , katharina  
Problématique de la traduction [Texte imprimé] / katharina Reiss; Préf. jean-rené 



ladmiral; Trad. Catherine a. bocquet. - [s.l] : Economica, 2009. - 197 p. ; 22*15 cm. 

ISBN 9782717857429 

2-418-63/1, 2-418-63/2 

3365.  Remarque, Erich-Maria  
L'ile d'espérance [Texte imprimé] : roman / Erich-Maria Remarque; Trad. Michel 

Tournier. - Paris : Plon, (s.d.). - 512 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 

1170/1171). 

ISBN 3021117004 

2-843-144/1 

3366.  Remarque, Erich-Maria  
A l'ouest rien de nouveau [Texte imprimé] / Erich-Maria Remarque, Trad. Olivier 

Bournac Alzir Hella. - Paris : Stock, 1968. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre 

de poche ; 197). 

2-843-122/1 

3367.  Remichi, Soufiane  
Etude du mode et de l'instance narrative dans Autour de la lune de Jules Verne [Texte 

imprimé] / Soufiane Remichi, Ahmed Aissani; Zahir KHOUANE. - [s.l] : [s.n], 2011. 

- 49 F. ; 24 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.382 

3368.  Remy, Michel  
Histoire de la littérature anglaise [Texte imprimé] / Michel Remy. - Paris : Ellipses, 

2005. - 160 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Littérature des cinq continents). 

Bibliogr. p. 155-156. - ISBN 272982250X 

2-820-51/5, 2-820-51/1 

3369.  Renard, Jules  
Poil de carotte [Texte imprimé] / Jules Renard; Préf. Léon Guichard. - Paris : Garnier-

Flammarion, 1965. - 190 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Garnier Flammarion ; 58). 

2-843-428/1 

3370.  Renard, Raymond  
Apprentissage d'une langue étrangère seconde [Texte imprimé] : la phonétique verbo-

tonale : tome 2 / Raymond Renard. - Bruxelles : De Boeck, 2001. - 336 p. : ill. ; 24 

cm. - (pédagogies en développement). 

Bibliogr : 325-326 Index : 321-322 Glossaire : 317-320. - ISBN 280413492X 

440.1-138.2/1, 440.1-138.2/2 



3371.  Renaud Donnedieu de Vabres  
10 e semaine de la langue française et de la francophonie [Texte imprimé] : 17-24 

mars 2005 / Préf. Renaud Donnedieu de Vabres; Jeffrey Fisher. - Paris : ministère de 

la culture et de la communication, 2005. - 48 p. : ill. ; 17 x 12 cm. 

440.1-169/1 

3372.  Renaud, Jean  
La littérature française du XVIIIe siècle [Texte imprimé] / Jean Renaud. - Paris : 

Armand Colin, 1994. - 191 p. ; 22*14 cm. 

Bibliogr. : 183 p. index : 183 p.-188 p. - ISBN 9782200215279 

2-842-345/1, 2-840-345/2 

3373.  Renotte, Guy  
Etude sur Sartre [Texte imprimé] : les mots / Guy Renotte. - Paris : Ellipses : 

Marketing, 1999. - 95 p. ; 18 X 14 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729849327 

2-840-53/1 

3374.  Renou, Louis  
les littératures de l'Inde [Texte imprimé] / Louis Renou. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1966. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 503). 

Bibliogr. 

2-899-29/1 

3375.  Renucci, François-Xavier  
Eloge de la littérature corse [Texte imprimé] / François-Xavier Renucci. - Gémenos-F 

( France ) : Albiana, 2010. - 293 p. : couv.ill. en coul. ; 24 cm. 

Liste des commentateurs. Index des auteurs. - ISBN 9782846983396 

2-899-22/1, 2-899-22/2 

3376.  Research & studies centre  
The dictionary: English - Arabic [Texte imprimé] : With pronunciation transcription: 

general & scientific dictionary of language and terms.... =  عربي : مع  -القاموس إنكليزي
 - Research & studies centre, A / ....... الرسم الالتيني للكلمات اإلنكليزية حسب النطق الصوتي

Karim, R.N - Said, M Farah. - 2 éd. - Beyrouth : Dar al - kotob al-ilmiyah, 2004. - 872 

P. : Couv en coul .ill ; 24x18 cm. 

ISBN 2745136674 

423.1-10/1 

3377.  Research & studies centre  
The Dictionary : General & Scientific dictionary of Language and Terms:English - 

Arabic [Texte imprimé] : Contains scientific terms: Medical, Mathematical, Physique 

...With pronunciation Trascripto =  علمي : يتضمن المصطلحات  -القاموس : قاموس عام لغوي
 - .Research & studies centre, A - Said, M Farah. - 04 éd / ..... العلمية الطبية و الرياضية



Lebanon : Dar-Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009. - 856 P. : Couv en coul. ; 24*7 Cm. 

ISBN 9782745146342 

423.1-19/1, 423.1-19/2 

3378.  Research and studies centre  
Dictionary [Texte imprimé] : General et scientific dictionary of language and terms : 

certains scientific terms medical physical chemical informatics et general engineering 

عربي : يتضمن المصطلحات العلمية الطبية و الرياضية و الفيزيائية  -علمي / إنجليزي  -قاموس عام لغوي  =
 Research and studies centre. - 4 th. - Beirut : Dar Al-kob / و الكيميائية و المعلوماتية و الهندسية

al-ilmia, 2009. - 856 p3 ; 17*24 cm. 

ISBN 9782475146342 

2-403-170/4 

3379.  Reuter, Yves  
L'analyse du récit [Texte imprimé] / Yves Reuter; Dir. Daniel Bergez. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 128 p. ; 18 X 13 cm. - (Littérature ; 128). 

Bibliogr. : 124 p.-126 p., index : 127 p.-128 p. - ISBN 2200342101 

2-808-27/1, 2-808-27/2 

3380.  Reuter, Yves  
Introduction à l'analyse du roman [Texte imprimé] / Yves Reuter. - 2e éd. rev. et corr. 

- Paris : Armand Colin, 2005. - 179 p. : couv. ill.en coul. ; 22 X 13 cm. - (Lettres 

sup.). 

Index : 169 p.-177 p. - ISBN 2200343108 

2-808-1/1, 2-808-1/2 

3381.  Reuter, Yves  
Introduction à l'analyse du roman [Texte imprimé] / Yves Reuter; Dir. Daniel Bergez. 

- 2e éd. - Paris : Nathan, 2003. - 182 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Index : 169 p.-179 p. - ISBN 2091911356 

2-808-66/1 

3382.  Reuter, Yves  
Le roman policier [Texte imprimé] / Yves Reuter. - Paris : Armand Colin, 2007. - 128 

p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Index : 114 p.-124 p., bibliogr. : 125 p.-128 p. - ISBN 2200340699 

2-809-81/1 

3383.  Reuter, Yves  
Introduction à l'analyse du roman [Texte imprimé] / Yves Reuter. - 3e éd. - paris : 

Armand Colin, 2011. - 181 p. : couv.en coul. ; 22 cm. - (Lettres sup). 

Index : 171 p.-177 p. - ISBN 9782200347659 

2-808-102/1, 2-808-102/6 



3384.  Reuter, Yves  
L'analyse du récit [Texte imprimé] / Yves Reuter. - Paris : Armand Colin, 2014. - 127 

p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 122 p.-123 p. index : 124 p.-127 p. - ISBN 9782200244538 

2-808-119/1, 2-808-119/2 

3385.  Reuter, Yves  
Le roman policier [Texte imprimé] / Yves Reuter. - Paris : Armand Colin, 2009. - 127 

p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche). 

Index : 114 p.-123 p. bibliogr. : 124 p.-127 p. - ISBN 9782200243500 

2-809-127/1, 2-809-127/2 

3386.  Revol, thierry  
Introduction à l'ancien français [Texte imprimé] / thierry Revol, Daniel Bergez. - 

Paris : Armand Colin, 2005. - 256 p ; 22x13cm. - (Lettres sup.). 

Bibkiogr : 249-252 Index : 253-256. - ISBN 2200341016 

2-447-13/1, 2-447-13/2 

3387.  revue//histoire// france  
102, Revue d'Histoire literaire de la france [Texte imprimé] / revue//histoire// france. - 

Paris : PUF, [s.d]. - ILL. ; 24 CM. - (Que sais-je). 

ISBN 9782130526124 

contenu dans : , 102 

054-7.1/1 

3388.  Rey - Debove, Josette  
La linguistique du signe [Texte imprimé] : une approche sémiotique du langage / 

Josette Rey - Debove. - Paris : Arman colin, 1998. - 302 P ; 24 Cm. - (Linguistique). 

Index: 291-297. - ISBN 2200218117 

2-410-141/1 

3389.  Rey , alain  
L'esprit des mots [Texte imprimé] / alain Rey; Préf. Francois gaudin. - Paris : Purh, 

2009. - 47 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782877754729 

440.1-185/1, 440.1-185/2 

3390.  Rey , alain  
Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé] : tome 1 : A - FO / 

alain Rey. - Paris : Le Robert, 2012. - 1378 p. ; 22*15 cm. 

ISBN 9782321000648 

2-403-174.1/1 



3391.  Rey , alain  
Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé] : toma 2 : Fo - Pr / 

alain Rey. - Paris : Le Robert, 2012. - de p.1379 a p.2272 ; 22*15 p. 

ISBN 9782321000655 

2-403-174.2/1 

3392.  Rey , alain  
Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé] : tome 3 : Pr - Z / alain 

Rey. - Paris : Le Robert, 2012. - de p.2773 a p.4168. ; 22*15 cm. 

ISBN 9782321000662 

2-403-174.3/1 

3393.  Rey , alain  
dictionnaire historique de la langue francais [Texte imprimé] : tome 1 / alain Rey. - 

paris : Le Robert, 2012. - 1378 P. ; 24 CM. 

ISBN 9782321000679 

443-98/1, 443-98/2 

3394.  Rey, Alain  
De l'artisanat du dictionnaire à une science du mot [Texte imprimé] : images et 

modèles / Alain Rey. - Paris : Armand Colin, 2008. - 309 p. : ill. ; 24x16 cm. - (U 

lettres). 

Index. - ISBN 9782200351458 

2-418-26/1, 2-418-26/2 

3395.  Rey, Alain  
Le Robert [Texte imprimé] : Dictionaire historique de la longue française / Alain Rey. 

- 3 ed. - Paris : Dictionnaire le Robert, [s.d]. - 1243 p. ; 30 cm. 

ISBN 2850366390 

034-15.1/1 

3396.  Rey, Alain  
Micro Robert [Texte imprimé] : Dictionnaire du Français primordial : tome 1 : A-L / 

Alain Rey. - Paris : Dictionnaire le Robert, 1973. - 627 p : Couv. ; 18x11 cm. - 

(Garnier - Flammarion). 

443-6.2/1 

3397.  Rey, Alain  
Micro Robert [Texte imprimé] : Dictionnaire du Français Primordial : tome II: M-Z / 

Alain Rey. - Paris : Dictionnaire le Robert, 1973. - 629-1212 p : Couv. ; 18x11 cm. - 

(Garnier - Flammarion). 

Annexes : 1159 p.-1171p. 

443-6.1/1 



3398.  Rey, Alain - Chantreau, Sophie  
Dictionnaire des expressions et locutions [Texte imprimé] / Alain - Chantreau, Sophie 

Rey. - 2 éd. - Canada : Le Robert, 2002. - 898 p : Ill ; 24x15 cm. - (Le robert " les 

usuels"). 

ISBN 2850364606 

443-65/1, 443-65/2 

3399.  Rey-debove, Josette  
le nouveau petit robert de la langue française 2010 [Texte imprimé] : dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue fraçaise / Josette Rey-debove. - (s.l) : Le 

Robert, (s.d). - 2837 p. : ill. ; 30 cm. 

ISBN 9782849026588 

443-81/1 

3400.  Rézeau, Pierre  
Richesses du français et géographie linguistique [Texte imprimé] : Vol.1 / Pierre 

Rézeau. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 501 p. ; 25 cm. - (Champs linguistiques 

recherches). 

Index: 481-501 p. - ISBN 9782801114063 

2-410-138.1/1, 2-410-138.1/2 

3401.  Rezin, Hafida Salima  
L'Espace comme lieu d'enfermement dans la ballade de lila K de Blandine le Callet 

[Texte imprimé] / Hafida Salima Rezin; Ameur NAIB. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + 

CD. 

Encadré :Naib Ameur 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.41, MMF.42 

3402.  Reztane, Nassima  
Réel et fiction dans a quoi révent les loups de Yasmina Khadra [Texte imprimé] / 

Nassima Reztane, Nadjet ROUBEHIE FISSA; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 53 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.362 

3403.  Rezzouk-Mahrour, Nadia  
L' image de la femme à travers la littérature est-africaine [Texte imprimé] / Nadia 

Rezzouk-Mahrour. - Alger : Office des publications universitaires, 1991. - 375 p. ; 22 

cm. 

2-892-13/1, 2-892-13/2 



3404.  Ribémont, Bernard  
Le théatre français au moyen age au 19e siècle [Texte imprimé] / Bernard Ribémont. - 

Paris : Ellpses, 2003. - 153 p. : couv. en coul. ; 21*14 cm. - (Thèmes et études / 

Bernard Valette). 

ISBN 2729817190 

2-842-64/1 

3405.  Ricalens-Pourchot , Nicole  
Les Facéties du français [Texte imprimé] / Nicole Ricalens-Pourchot. - Paris : 

Armand Colin, 2012. - 294 p. ; 23*14 cm. 

ISBN 9782200283155 

2-440-91/1, 2-440-91/2 

3406.  Ricalens-Pourchot, Nicole  
Lexique des figures de style [Texte imprimé] / Nicole Ricalens-Pourchot. - Paris : 

Armand Colin, 1998. - 91 p. ; 18 X 11 cm. - (Synthèse / Lettres). 

ISBN 22000218923 

2-808-41/4, 2-808-41/1 

3407.  Ricalens-Pourchot, Nicole  
Dictionnaire des figures de style [Texte imprimé] / Nicole Ricalens-Pourchot. - paris : 

Armand Colin, 2005. - 218 p. : Couv en coul. ; 24 cm. 

ISBN 2200264577 

443-87/1, 443-87/2 

3408.  Ricalens-Pourchot, Nicole  
Lexique des figures de style [Texte imprimé] / Nicole Ricalens-Pourchot. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2011. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

ISBN 9782200249366 

2-808-122/1, 2-808-122/2 

3409.  Ricalens-Rourchot, Nicole  
L'orthographe est un jeu [Texte imprimé] : 50 jeux pour soigner ses maux 

d'orthographe / Nicole Ricalens-Rourchot. - Paris : Librio, 2010. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - 

(Est un jeu). 

ISBN 9782290021033 

2-445-80/5, 2-445-80/1 

3410.  Richard, Elizabeth  
Aux marges des grammaires [Texte imprimé] : mélanges en l'honneur de Michèle 

Noailly / Dir. Elizabeth Richard, Dir. Marie-Claude Le Bot, Dir. Martine Schuwwer, 

...[et all.]. - Rennes ( France ) : Presses universitaires de rennes, 2010. - 281 p, : couv. 

ill. ; 21 cm. - (Rivages Lingiustiques). 

ISBN 9782753510579 



2-415-18/1, 2-415-18/2 

3411.  Richard, Lilly  
Initiation raisonnée à la phonétique de l'anglais [Texte imprimé] / Lilly Richard, Viel 

Michel. - Paris : Hachette, 1993. - 207p : 24*17Cm. - (HU Anglais phonétique). 

ISBN 9782011452283 

2-421-9/1 

3412.  Richard,élisabeth  
Pragmatique de la reformulation [Texte imprimé] : Types de discours interactions 

didactiques / Martine Schuwer; Marie Claude le bot; élisabeth Richard. - Rennes : 

Presses universitaires de rennes, 2008. - 320 p. ; 21 cm. - (Rivages linguistiques). 

ISBN 9782753507487 

440.1-241/1, 440.1-241/2 

3413.  Richepin, Jean  
La chanson de gueux [Texte imprimé] / Jean Richepin. - Paris : Bibliothèque-

Charpentier, 1920. - 313 p. ; 19 x 12 cm. 

2-841-3/1 

3414.  Richepin, Jean  
Théatre en vers [Texte imprimé] / Jean Richepin. - Paris : Ernest Flammarion, (s.d.). - 

309 p. ; 18 cm. 

2-842-3/1 

3415.  Richterich, R- Widdowson, H.G  
Description, présentation et enseignement des langues [Texte imprimé] / R- 

Widdowson, H.G Richterich. - Paris : Hatier/ didier, 1991. - 135 P ; 22 cm. - (Langues 

et apprentissage des langues). 

ISBN 2278058924 

440.1-54/1, 440.1-54/2 

3416.  Rickenmann,René  
Situation éducative et significations [Texte imprimé] / Christiane Moro; René 

Rickenmann. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 307p. ; 24 cm. 

ISBN 2804146804 

2-370-17/1, 2-370-17/2 

3417.  Ricoeur, paul  
Sur la traduction [Texte imprimé] / paul Ricoeur. - Paris : Bayard, 2004. - 71 p ; 

18x12cm. 

ISBN 2227473673 

2-418-47/1 



3418.  Rida, Mohammad  
L'imam Ali Ibn Abi Taleb le quatrième calife de l'islam [Texte imprimé] =   اإلمام علي
بيروت : دار الكتب  - .Mohammad Rida; Trad. Ali Abboud / بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين

271 -. 2002العلمية,   p. ; 21 cm. 

ISBN 2745128590 

2-920-4/1 

3419.  Rida, Mohammad  
Omar Ben Al-Khattab le deuxième calife de l'islam [Texte imprimé] =  الفاروق عمر بن
 Mohammad Rida; Trad. Mohammad Al / الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم

Hamaoui. - 2ème éd. - Alger : Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2002. - 248 p. ; 21 cm. 

ISBN 2745134213 

2-920-3/1 

3420.  Le Rider, Jacques  
Les couleurs et les mots [Texte imprimé] / Jacques Le Rider. - 2e éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1999. - 429 p. ; 20 X 14 cm. - (Perspectives critiques / 

Roland Jaccard , Paul Audi). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2130489109 

2-809-18/1, 2-809-18/2 

3421.  Rilke, Rainer Maria  
Elégies de Duino sonnets à orphée et autres poèmes [Texte imprimé] / Rainer Maria 

Rilke. - Paris : Gallimard, 1994. - 318 p. : couv. ill. ; 18 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782070327874 

2-841-91/1, 2-841-91/2 

3422.  Rimbaud, Arthur  
Oeuvres [Texte imprimé] / Arthur Rimbaud; Préf. Suzanne Bernard. - Paris : Garnier 

Frères, 1960. - 570 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Classiques Garnier). 

Bibliog p-p. 557-562 

2-841-14/1 

3423.  Rimbaud, Arthur  
Oeuvres poétiques de Arthur Rimbaud [Texte imprimé] : les illluminations : tome 2 / 

Arthur Rimbaud, Jean-Pierre Tertyre. - Paris : Nouvelle Librairie de France, 1999. - 

210 p. ; 22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 2842480775 

2-841-25.2/1 

3424.  Rimbaud, Arthur  
Correspondance posthume (1891 - 1900 ) [Texte imprimé] / Arthur Rimbaud; Jean-



Jacques Lefrère. - Paris : Fayard, 2010. - 1214 p. : ill. ; 24*17 cm. 

Annexes, photos. - ISBN 9782213638362 

2-809-113/4, 2-809-113/1 

3425.  Rincé , Dominique - Lecherbonnier, Bernard  
Littérature [Texte imprimé] : Textes et documents : XIX e siécle : livre du professeur 

/ Dominique - Lecherbonnier, Bernard Rincé. - Paris : Nathan, 1990. - 511 p. : Couv. ; 

24x16 cm. - (Collection Henri Mitterand : Collection henri mitterand). 

Bibliogr : 503 p. 

2-840-313/1 

3426.  Rioul, René  
Grammaire méthhodique du francais [Texte imprimé] / Martin RiegelK; Jean-

christophe Pellat; René Rioul. - paris : Presses Universitaires de France, 1994. - 1108 

p : Couv.ill ; 20*17 cm. 

Bibliogr : 1065-1078 Index : 1079-108. - ISBN 9782130559849 

2-445-72/1, 2-445-72/2 

3427.  Rioux, Jean-Pierre  
Histoire du monde de 1918 à nos jours [Texte imprimé] : Afrique, Amérique, Europe, 

Extrème-Orient, Océanie . / Jean-Pierre Rioux. - Paris : Larousse - bordas, 2006. - 576 

p : couv. ill. en coul. ; 29 X 23 cm. - (Histoire du monde). 

Illustrat. index. - ISBN 2035054788 

2-909-1/1 

3428.  Ripert, Pierre  
Dictionnaire des conjugaisons [Texte imprimé] / Pierre Ripert. - (s.l.é) : Alexandre 

Falco, 2009. - 223 p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782738224255 

443-80/1 

3429.  Risler, Jacques C.  
L'islam moderne [Texte imprimé] / Jacques C. Risler. - Paris : Payot, 1963. - 192 p. : 

couv . ill. ; 18 x 11 cm. - (Petite bibliothèque Payot / Christophe Guias ; 50). 

2-297-22/1 

3430.  Risterucci-Roudnicky, Danielle  
Introduction à l'anlyse des oeuvres traduites [Texte imprimé] / Danielle Risterucci-

Roudnicky. - Paris : Armand Colin, 2008. - 230 p. : . ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. - ISBN 978220034532 

2-809-21/6, 2-809-21/7 



3431.  Rivaillé , Laurence  
touaregs du Niger [Texte imprimé] : des hommes et des djinns / Laurence Rivaillé, 

pierre-Marie Decoudras. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 203 p. ; 20 x 13 cm. 

- (Contes et légendes). 

Glossaire. - ISBN 9789947245576 

2-843-22/1 

3432.  Rivara, Annie  
La traduction des langues modernes au 18 ème siècle [Texte imprimé] : ou La 

dernière chemise de l'amour / Annie Rivara. - Paris : Honoré Champion, 2002. - 224 

p. ; 22 X 15 cm. - (Etudes internationales sur le dix-huitième siècle ; 6). 

Bibliogr : 209-214 Index : 215-221. - ISBN 2745306502 

2-809-22/1, 2-809-22/2 

3433.  Rivara, René  
La langue du récit [Texte imprimé] : Introduction à la narratologie énonciative / René 

Rivara. - Paris : L' Harmattan, 2000. - 325 p. ; 24 X 13 cm. 

ISBN 273846937x 

2-808-17/1 

3434.  Rivenc, Paul  
Apprentissage d'une langue étrangère seconde [Texte imprimé] : la méthodologie : 

tome 3 / Ed. Paul Rivenc. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 400 p. : ill. ; 24 cm. - 

(pédagogies en développement). 

Bibliogr : 371. - ISBN 2804142779 

440.1-138.3/1, 440.1-138.3/2 

3435.  Rivière, Claude  
Grammaire explicative de l'anglais [Texte imprimé] / Paul Larreya; Claude Rivière. - 

4 éme éd. - Paris : Pearson, 2010. - 462 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. 

Index: 441-460 p. - ISBN 9782744074745 

2-425-21/1, 2-425-21/2 

3436.  Roach , Peter  
Phonetics [Texte imprimé] / Peter Roach. - New York : Oxford introductions to 

language study, 2014. - 116 P. ; 21*15 cm. 

ISBN 9780194372398 

2-421-6/1, 2-421-6/2 

3437.  Roach, Peter  
English Phonetics and Phonology [Texte imprimé] : A pratical course / Peter Roach. - 

4 eme ed. - London : Cambridge University Press, 2009. - 231 p. : ill. ; 25 X 19 cm + 

2 CD AUDIO. 

Bibliogr. , Index Includes 2 CD AUDIO. - ISBN 9780521717403 



2-421-2/2, 2-421-2/1 

3438.  Le Robert  
Robert et Collins compact anglais [Texte imprimé] : français-anglais, anglais-français 

/ Le Robert, Harpercollins. - 8 eme ed. - paris : HarperCollins, 2013. - 1632 p. ; 24cm. 

ISBN 9782321003212 

443.2-9/1 

3439.  Robert  
Le robert et collins [Texte imprimé] : Anglais maxi ( anglais- Français) ( Français- 

Anglais) / Robert, Collins. - Paris. : Le Robert : [s.l] : Collins, 2015. - 150 p. : en coul, 

ill. ; 19 cm. 

ISBN 9782321006244 

423.4-5/1 

3440.  Robert Jean-Michel  
Accès aux langues proches et aux langues voisines [Texte imprimé] / Robert Jean-

Michel. - Paris : Klincksieck : [s.l] : Didier-Erudition, 2004. - 511 p. : ill. ; 23 x 15 

cm. - (éla ; 136). 

Bibliogr. - ISBN 2252034610 

2-418-33/4, 2-418-33/1 

3441.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française [Texte imprimé] : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française = Bip - Cout :tome 2 / Paul Robert. - 2 ème édition. 

- Paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 30 X 23 cm. - (Le Grand Robert de la langue 

française). 

ISBN 2850361542 

034-12.2/1 

3442.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française [Texte imprimé] : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française : Couv - Ento : tome 3 / Paul Robert. - 2 ème 

édition. - Paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 1043 p. ; 30 X 23 cm. - (Le Grand 

Robert de la langue française). 

ISBN 2850361550 

034-12.3/1, 034-12.3/2 

3443.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française [Texte imprimé] : Entr - Gril : tome 4 / Paul Robert. - 2ème édition. - 

Paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 1058 p. ; 30 X 23 cm. - (Le Grand Robert de la 

langue française). 

ISBN 2850361569 



034-12.4/1, 034-12.4/2 

3444.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française [Texte imprimé] : Grim - Lil : tome 5 / Paul Robert. - 2ème édition. - 

paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 30 X 23 cm. - (Le Grand Robert de la langue 

française). 

ISBN 2850361577 

034-12.5/1, 034-12.5/2 

3445.  Robert, Paul  
02, Le grand Robert de la langue française [Texte imprimé] : dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue française : P - Raisi : tome 7 / Paul Robert. - 

2ème édition. - Paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 1025 p. ; 30 X 23 cm. - (Le Grand 

Robert de la langue française). 

ISBN 2850361593 

contenu dans : , 02 

034-12.7/1, 034-12.7/2 

3446.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française [Texte imprimé] : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française : Raiso - Sob : tome 8 / Paul Robert. - 2ème édition. 

- Paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 1012 p. ; 30 X 23 cm. - (Le Grand Robert de la 

langue française). 

ISBN 2850361607 

034-12.8/1 

3447.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française [Texte imprimé] : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française : Suc - Z : tome 9 / Paul Robert. - 2ème édition. - 

Paris : Dictionnaire Robert, 2007. - 881 p. ; 30 X 23 cm. 

ISBN 2850361615 

034-12.9/1 

3448.  Robert, André D.  
L'analyse de contenu [Texte imprimé] / André D. Robert, Annick Bouillaguet. - 3e éd. 

- Paris : Press universitaires de France, 1997. - 90 p. ; 17 X 11 cm. - (Que sais-je). 

Bibliogr. - ISBN 978213056383 

2-808-26/1 

3449.  Robert, Jean-Michel  
Savoir-faire : grammaire du français langue étrangère [Texte imprimé] : niveau 

intermédiaire / Jean-Michel Robert. - Paris : Ellipses, 2008. - 208 p : couv. ill. en coul 

; 24 X 16 cm. 

Corrigés, index. - ISBN 9782729837730 



2-415-17/1, 2-415-17/2 

3450.  Robert, Paul  
Le grand Robert de la langue française [Texte imprimé] : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française = A - Bio : volume 1 / Paul Robert. - 2 ème édition. 

- Paris : Dictionnaire le Robert, 2007. - 1001 p. ; 30 X 23 cm. - (Le Grand Robert de 

la langue française). 

ISBN 2850361534 

034-12.1/1, 034-12.1/2 

3451.  Robert, Paul  
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [Texte imprimé] : Les 

mots et les Associations d'idées. A B C . Tome 1 / Paul Robert. - Paris : Société du 

nouveau littré Le ROBERT, 1966. - 1078 p. : Couv en coul.ill. ; 30x23 cm. - (Le 

robert). 

034-14.1/1 

3452.  Robert, Paul  
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [Texte imprimé] : Les 

mots et les associations d'idées . Tome deuxiéme.D E F I C / Paul Robert. - Paris : 

Société du nouveau littré Le ROBERT, 1966. - 893 p. : Couv en coul.ill. ; 30x23 cm. - 

(Le robert). 

034-14.2/1 

3453.  Robert, Paul  
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [Texte imprimé] : Les 

mots et les associations d'idées . Tome troisiéme .F I D HI J / Paul Robert. - Paris : 

Société du nouveau littré Le ROBERT, 1966. - 898 p. : Couv en coul.ill. ; 30x23 cm. - 

(Le robert). 

034-14.3/1 

3454.  Robert, Paul  
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [Texte imprimé] : Les 

mots et les associations d'idées . Tome cinquiéme.PARq Q REU / Paul Robert. - Paris 

: Société du nouveau littré Le ROBERT, 1966. - 894 p. : Couv en coul.ill. ; 30x23 cm. 

- (Le robert). 

034-14.5/1 

3455.  Robert, Paul  
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [Texte imprimé] : Les 

mots et les associations d'idées . Tome sixiéme . REV S T U V W X Y / Paul Robert. 

- Paris : Société du nouveau littré Le ROBERT, 1966. - 915 p. : Couv en coul.ill. ; 

30x23 cm. - (Le robert). 

034-14.6/1 



3456.  Robert, Richard  
L'analyse de la poésie [Texte imprimé] : XIXe-XXe siècles / Richard Robert; Franz 

Johansson, Yvon Le Scanff Laurène Gervasi. - Paris : Hachette Education, 2001. - 

192 p. ; 21 X 15 cm. - (Crescendo ; 12). 

Bibliogr., Index. - ISBN 9782011453976 

2-841-54/1, 2-841-54/2 

3457.  Robert-Demontront, Philippe  
L' interprétation du discours [Texte imprimé] / Dir. Philippe Robert-Demontront. - 

Rennes ( France ) : Apogée, 2006. - 336 p. ; 24 x 15 cm. - (Méthodes de recherche en 

sciences humaines et sociales .). 

bibliogr. - ISBN 2843982197 

440.1-115/1, 440.1-115/2 

3458.  Robillard, Didier de  
Perspectives alterlinguistiques [Texte imprimé] : volume 1 : démons / Didier de 

Robillard. - Paris : L' Harmattan, 2008. - 302 p : cou.ill.en coul. ; 24 x 14 cm. - 

(Espaces discursifs / Thierry Bulot). 

ISBN 978229605612 

2-410-1.1/1 

3459.  Robillard, Didier de  
Perspectives alterlinguistiques [Texte imprimé] : volume 2 : ornithoryques / Didier de 

Robillard. - Paris : L' Harmattan, 2008. - 204 p : couv. ill. ; 24 x 14 cm. - (Espaces 

discursifs / Thierry Bulot). 

ISBN 978229605613 

2-410-2.2/1 

3460.  Robin , Therese  
Linguistique historique de l'allemand [Texte imprimé] / Philippe Marco; Therese 

Robin. - Paris : Armand Colin, 1997. - 288 p. ; 24*14cm. 

ISBN 9782200015329 

2-430-2/1, 2-430-2/2 

3461.  Robinson, Henry Morton  
Le Cardinal [Texte imprimé] / Henry Morton Robinson; Trad. Geneviève Hurel. - 

Paris : Ed.Mondiales, 1955. - 704 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 

1687). 

2-843-266/1 

3462.  Robinson, Michael  
Dictionnaire de technologie numérique [Texte imprimé] : Anglais - Français . 

Français - Anglais = Dictionary of digital technology : English - French . French - 

English / Michael Robinson. - Paris : Ellipses, 2004. - 809 p. : Couv en coul. ; 24x 18 



cm. 

ISBN 2729818790 

423.4-4/1, 423.4-4/2 

3463.  Robrieux, Jean-Jacques  
Rhétorique et argumentation [Texte imprimé] / Jean-Jacques Robrieux; Dir. Daniel 

Bergez. - 2ème édition. - Paris : Nathan/Her, 2000. - 262 p. : ill. ; 22 X 13 cm. - 

(Lettres sup). 

Bibliogr. , Index. - ISBN 2091910783 

2-808-128/1, 2-808-128/2 

3464.  Robrieux, Jean-Jacques  
Rhétorique et argumentation [Texte imprimé] / Jean-Jacques Robrieux; Dir. Daniel 

Bergez. - 3e éd. - Paris : Armand Colin, 2010. - 268 p. : couv.ill. en coul. ; 22*13 cm. 

- (Lettres sup). 

Bibnliogr. : 259 p.-266 p. index : 267 p.-268 p. - ISBN 9782200249380 

2-808-129/1, 2-808-129/2 

3465.  Roche, Anne  
L'atelier d'écriture [Texte imprimé] : éléments pour la rédaction du texte littéraire / 

Anne Roche, Nicole Voltz Andrée Guiguet. - Paris : Armand Colin, 2005. - 149 p. ; 

22 x 13 cm. - (Lettres sup). 

Bibliogr. - ISBN 2200343000 

2-808-33/1 

3466.  Roche, Anne  
L'atelier d'écriture [Texte imprimé] : éléments pour la rédaction du texte littéraire / 

Anne Roche, Nicole Voltz Andrée Roche. - Paris : Armand Colin, 2006. - 149 p. : 

Couv. ; 22 x13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. : 145 p.-149 p. - ISBN 2200343000 

2-808-31/2, 2-808-31/1 

3467.  Roche, Anne  
L'atelier d'écriture [Texte imprimé] : éléments pour la rédaction du texte littéraire / 

Anne Roche, Andrée Guiguet, Nicole Voltz. - Paris : Armand Colin, 2005. - VII-149 

p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 13 cm. - (Lettres sup). 

ISBN 2200343000 

2-808-34/1 

3468.  Roche, Anne  
L'atelier d'écriture [Texte imprimé] : éléments pour la rédaction du texte littéraire / 

Anne Roche, Andrée Guiguet, Nicole Voltz. - 3e éd. - Paris : Armand Colin, 2009. - 

180 p. : ill. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. : 177 p.-180 p. - ISBN 9782200353346 



2-808-115/1, 2-808-115/2 

3469.  Rochefort-Guillouet, Sophie  
Etude sur Maupassant et le roman [Texte imprimé] : épreuves de français premières 

L, ES, S, STT / Sophie Rochefort-Guillouet. - Paris : Ellipses, 1999. - 127 p. : couv il 

. en coul. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

ISBN 2729859152 

2-840-215/1 

3470.  Rochefort-Guillouet, Sophie  
Le classicisme [Texte imprimé] / Sophie Rochefort-Guillouet. - Paris : Ellipses 

Edition Marketing, 2001. - 144 p. ; 19*15 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

Glossaire : 137 p.-139 p., bibliogr. : 140 p. - ISBN 2729806865 

2-809-93/1 

3471.  La Rochefoucauld, François de  
Maximes [Texte imprimé] / François de La Rochefoucauld; Ed. Jacques Truchet. - 

Paris : Garnier Frères, 1967. - 668 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 19 X 11 cm. - 

(Classiques Garnier). 

Bibliog. Tableau pp . 624-638 Annexe p-p. 639-645 Index PP . 647-660 

2-840-398/1 

3472.  Rodier , c.  
Ecritures créatives [Texte imprimé] / s Bara; a.m. Bonvallet; c. Rodier. - Paris : Presse 

universitaires de grenoble, 2011. - 99 p. ; 21*15 cm. - (Les outils malins du FLE). 

Bibliogr. - ISBN 9782706116629 

2-808-111/1, 2-808-111/2 

3473.  Rodinson, Maxime  
Islam et capitalisme [Texte imprimé] / Maxime Rodinson. - Paris : Editions du Seuil, 

1966. - 312 p. ; 21 x 14 cm. 

2-297-15/1, 2-297-15/2 

3474.  Rodinson, Maxime  
Mohamet [Texte imprimé] / Maxime Rodinson. - Paris : Editions du Seuil, 1961. - 

384 p. : couv. ill. en coul. ; 18 x 12 cm. - (Politique / Jacques Julliard). 

Bibliogr. 

2-297-3/1, 2-297-3/2 

3475.  Roegiers, Xavier  
Une pédagogie de l'intégration [Texte imprimé] : compétences et intégration des 

acquis dans l'enseignement / Xavier Roegiers. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2001. - 

304 p. : couv.ill. ; 24 x 16 cm. - (pédagogies en développement). 

Bibliogr.p287. Index.p295. - ISBN 280413735X 



2-370-33/1, 2-370-33/2 

3476.  Roegiers, Xavier  
Des situations pour intégrer des acquis scolaires [Texte imprimé] / Xavier Roegiers. - 

Bruxelles : De Boeck, 2003. - 276 p. : couv.ill. ; 24 x 16 cm. - (pédagogies en 

développement). 

Bibliogr.p263 Index. p267. - ISBN 280414321X 

2-370-36/1, 2-370-36/2 

3477.  Roey, jaques van  
Dictionnaire des dictionary of faux amis [Texte imprimé] : français-anglis : english-

french / jaques van Roey, sylviane granger, helen swallow. - bruxelles : de Boeck 

Duculot, 1998. - 794 p. ; 23*15 cm. 

ISBN 280111202x 

443.2-4/1, 443.2-4/2 

3478.  Roger Martin, Du Garde  
Les Thibault [Texte imprimé] : Le cahier gris , le pénitencier , la belle saison : tome 1 

/ Du Garde Roger Martin. - Paris : Gallimard, 1955. - 512 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - 

(Le Livre de poche, classique de poche . ; 422). 

2-843-531/1 

3479.  Roger, Jérome  
La critique littéraire [Texte imprimé] / Jérome Roger; Dir. Daniel Bergez. - Paris : 

Armand Colin, 2007. - 128 p. ; 18 X 13 cm. - (128). 

Bibliogr. : 122 p.-125 p. index : 126 p.-128 p. - ISBN 9782200352042 

2-809-34/1, 2-809-34/2 

3480.  Roger, Jérome  
La critique littéraire [Texte imprimé] / Jérome Roger; Dir. Daniel Bergez. - Nouv. 

présentation. - Paris : Armand Colin, 2005. - 128 p. ; 18 X 13 cm. - (128). 

ISBN 2200342098 

2-809-39/1 

3481.  Rogers,Rebecca  
An introduction to critical discourse analysis in education [Texte imprimé] / Rebecca 

Rogers. - 2nd ed. - New York : Routledge, 2011. - 302 p ; 23 cm. 

ISBN 9780415874298 

2-420-45/1, 2-420-45/2 

3482.  Rojat, Paul-6Henry  
Littérature baroque et littérature classique au 17eme siècle [Texte imprimé] / Paul-

6Henry Rojat. - Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], [s.d]. - 120 p. : couv. ill. en coul. ; 



24 cm. - (collection themes et etudes). 

glorsaire p-p : 115-116 bibliog p: 117. - ISBN 2729846158 

2-840-230/1 

3483.  Le rôle des stratégies d'écoute dans le développement de la compétence de 
la compréhension orale d'un cours magistral [Texte imprimé] : Cas des étudiants 
de première année LMD " Sciences de la nature et de la vie ". - [s.l] : [s.n], 2019. - 

30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2019 

MMF.312 

3484.  Rolland, Picoche  
Dictionnaire du Français usuel [Texte imprimé] : 15000 mots utiles en 442 Articles / 

Picoche Rolland. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 1064 p : Couv. ; 26x25 cm. 

Index: 961 p.-1064p. - ISBN 2801112917 

443-57/1, 443-57/2 

3485.  Rolland, Romain  
Jean-Christophe [Texte imprimé] : tome 2 / Romain Rolland. - Paris : Albin Michel, 

1931. - 498 p. ; 17 x 11cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

ISBN 3021077907 

2-843-185/1 

3486.  Rolland, Romain  
Jean-Christophe [Texte imprimé] : tome 3 / Romain Rolland. - Paris : Albin Michel, 

1931. - 512 p. : couv.ill. ; 178 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

Bibliog : PP. 493-496 

2-843-178/1 

3487.  Rolland, Romain  
Jean - Christophe [Texte imprimé] : tome 1 / Romain Rolland. - Paris : Albin Michel, 

1931. - 512 p. : couv.ill. ; 17 x 11cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 

734/735). 

2-843-119/1 

3488.  Rolland, Romain  
Colas Breugnon [Texte imprimé] / Romain Rolland. - Paris : Romain Rolland, 1919. - 

256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 42). 

2-843-124/1 



3489.  Rolland,, Romain  
L'Ame enchantée [Texte imprimé] : tome 2 / , Romain Rolland. - Paris : Albin 

Michel, 1922. - 511 p. : couv.ill. ; 17 x 1 cm. - (Le Livre de poche ; 1104). 

2-843-274/1 

3490.  Rollinat-Levasseur, E`ve-Marie.  
Didactique du français langue étrangère par la pratique théâtrale [Texte imprimé] / 

Christophe Alix; Dominique Lagorgette; E`ve-Marie. Rollinat-Levasseur. - Chambéry 

: Université de savoie, 2013. - 310 p. : couv. ill. ; 23 cm . - (Langages). 

Notes bibliogr. 

2-410-248/1, 2-410-248/2 

3491.  Romain, Christina  
La gestion discursive de la relation interpersonnelle dans la classe de français [Texte 

imprimé] / Christina Romain. - Paris : L' Harmattan, 2005. - 212 p. ; 22 x 14 cm. - 

(Sémantiques / Marc Arabyan). 

Bibliogr. index. - ISBN 2747577414 

440.1-30/1, 440.1-30/2 

3492.  Romains, Jules  
Knock [Texte imprimé] : le triomphe de la médecine : trois actes / Jules Romains. - 

Paris : Editions Gallimard, 1924. - 192 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 

poche). 

ISBN 3011034515 

2-843-67/1, 2-843-67/2 

3493.  Romains, Jules  
Les Copains [Texte imprimé] / Jules Romains. - Paris : Editions Gallimard, 1922. - 

192 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 279). 

ISBN 3011027912 

2-843-312/1 

3494.  Ronald ,Carter  
Vocabulary [Texte imprimé] : applied linguistic perspectives / Carter Ronald. - New 

York : Routledge, 2012. - 305 p ; 24 cm. - (Routledge linguistics classics : Routledge 

linguistics classics). 

ISBN 9780415699341 

2-425-38/1, 2-425-38/2 

3495.  Rondeau, Daniel  
Albert Camus ou les promesses de la vie [Texte imprimé] / Daniel Rondeau. - Paris : 

Editions mengès, 2010. - 175 p. : ill. ; 24*11 cm. 

Photos ; images. - ISBN 9782856204849 



2-840-141/1, 2-840-141/2 

3496.  Rondot, Pierre  
L'islam [Texte imprimé] / Pierre Rondot. - Paris : Prismes, 1965. - 128 p. ; 18 x 11 

cm. 

Annexes. Index 

2-297-21/1 

3497.  Ronsard, Pierre de  
Les Amours: [Texte imprimé] : amours de Cassandre , amours de Marie , sonnets 

pour Astrée , sonnets pour Hélène , amours diverses / Pierre de Ronsard; Préf. 

Française Joukovsky. - Paris : Gallimard, 1974. - 450 p. : couv. ill. en coul. ; 18 x 11 

cm. - (Poésie ; 104). 

Bibliogr. - ISBN 2070321347 

2-841-33/1, 2-841-33/2 

3498.  Ronveaux,Christophe  
Enseigner le lexique [Texte imprimé] / Claudine garcia Debanc; Caroline Masseron; 

Christophe Ronveaux. - Belgique : Presses universitaire de namur, 2013. - 300 p : 

ill,imag ; 24 cm. - (Recherches en didactique du français ; 5). 

ISBN 9782870377901 

2-418-76/1 

3499.  Rosa, Annette  
Balzac [Texte imprimé] / Annette Rosa, r Isabelle Tournie. - Paris : Armand Colin, 

1992. - 210 p. ; 21 X 14 cm. - (Thèmes et Oeuvres). 

ISBN 2200077459 

2-840-96/1 

3500.  Rosen , Evelyne  
Le point sur le cadre européen commun de référence pour les langues [Texte 

imprimé] / Evelyne Rosen; Ed. Michèle Grandmangin-Vainseine. - Paris : CLE 

international, 2007. - 144 p. : ill. ; 19 X13 cm. - (Didactique des langues étrangères). 

Bibliogr. 

2-440-2/1 

3501.  Rosental, Claude  
Introduction aux méthodes quantitatives en sciences humaines et sociales [Texte 

imprimé] / Claude Rosental, Camille Frémontier-Murphy. - Paris : DUNOD, 2001. - 

XV-156 p. : ill. couv. ill. ; 24 cm. - (Psycho Sup). 

bibliog: pp 153-158. - ISBN 2100057081 

2-301-59/1 



3502.  Rosh, Roselyne - Rolle-harold, Rosalba  
Cinq sur cinq [Texte imprimé] : évaluation de la compréhension orale au niveau b2 

CECR / Roselyne - Rolle-harold, Rosalba Rosh. - [s.l] : Presses universitaires de 

Grenoble, 2005. - 101 p : Couv.cd.ill ; 24x16 cm. - (Français langue étrangére). 

ISBN 2706112654 

2-415-56/1, 2-415-56/2 

3503.  Rosier laurence  
Le discours raporté [Texte imprimé] : Histoire, théories , pratiques / Rosier laurence. - 

Paris : De Boeck : [s.l] : Larcier, 1999. - 328 p ; 24 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibiogr: 303-320. - ISBN 2801112054 

440.1-66/1 

3504.  Rosier, Laurence  
le discours rapporté en français [Texte imprimé] / Laurence Rosier. - Paris : Ophrys, 

2008. - 148 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (L'essentiel français / Catherine Fuchs). 

Index: 147-148p. - ISBN 9782708012141 

440.1-176/1, 440.1-176/2 

3505.  Rossi, Jean-pierre  
Psychologie de la compréhension du langage [Texte imprimé] / Jean-pierre Rossi. - 

Bruxelles : Groupe de boeck, 2009. - 22*15cm. - (ouvertures psychologiques). 

ISBN 9782804103729 

440.1-192/1 

3506.  Rostand, Edmond  
Cyrano de Bergerac [Texte imprimé] : comédie héroique en cinq actes en vers / 

Edmond Rostand. - Paris : Fasquelle, 1930. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche ; 873). 

2-843-277/1 

3507.  Rouayrenc, Catherine  
Le français oral [Texte imprimé] : les composantes de la chaine parlée / Catherine 

Rouayrenc. - Paris : Belin, 2010. - 330 p. : Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Belin sup-

lettres). 

Index: 317-322 p. - ISBN 9782701129952 

2-445-89/1, 2-445-89/2 

3508.  Rouibah, rabia  
La relation colonisé-colonisateur dans Nedjma de KATIB YACINE [Texte imprimé] / 

rabia Rouibah, Wahiba Otmani; Baya YAHIA HILLALI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 63 F. ; 

30 cm. + CD. 

Bibio p 61 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.309 

3509.  Roukhomovsky, Bernard  
Lire les formes brèves [Texte imprimé] / Bernard Roukhomovsky. - Paris : Armand 

Colin, 2001. - 152 p. : ill. ; 22*14 cm. - (Lettres sup.). 

Annexes : 133 p.-142 p. bibliogr. : 143 p.-148 p. index : 149 p.-152 p. - ISBN 

9782200344580 

2-840-351/1, 2-840-351/2 

3510.  Rouleau, Maurice  
Pratique de la traduction [Texte imprimé] : L'approche par questionnement / Maurice 

Rouleau. - Québec. : Linguatech, 2007. - 176 p. : ill. ; 22 cm. 

ISBN 9782920342514 

2-418-86/1, 2-418-86/2 

3511.  Roulland, Daniel.  
L'interlocution comme paramètre [Texte imprimé] / Catherine. Douay; Daniel. 

Roulland. - Rennes : Presses universitaires de rennes, 2012. - 320 p. ; 21 cm. - 

(Rivages linguistiques). 

Notes bibliogr. - ISBN 9782753517554 

440.1-222/1, 440.1-222/2 

3512.  Roumain, Jacques  
Gouverneurs de la rosée [Texte imprimé] : roman / Jacques Roumain. - Paris : Les 

éditeurs Français réunis, 1946. - 189 . ; 18 x 11 cm. - (E F R de poche). 

2-843-165/1, 2-843-165/2 

3513.  Rouquette, Jean  
La littérature d'oc [Texte imprimé] / Jean Rouquette. - 2 ed. - Paris : P.U. F, 1968. - 

128 p. ; 18*11 cm. - (Que sais - je ? ; 1039). 

Bibliog : p 127 

2-809-75/1 

3514.  Rouquier, Magali  
Vocabulaire d'ancien français [Texte imprimé] / Magali Rouquier. - (s.l.é) : Armand 

Colin, 2008. - 127 p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN 9782200352080 

440.1-171/1, 440.1-171/2 

3515.  Rousseau, Jean-Jacques  
Les reveries du promeneur solitaire [Texte imprimé] / Jean-Jacques Rousseau; Ed. 



Henri Roddier. - Paris : Ed.Garnier Frères, 1960. - 234 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 

19 cm. - (Classiques Garnier). 

Bibliog PP.229-232 

2-843-817/1 

3516.  Rousset, Jean  
Forme et signification [Texte imprimé] : Essais sur les structures littéraires de 

corneille à Claudel / Jean Rousset. - Paris : Cérès editions, 1996. - 248 p. ; 18 x 10 

cm. - (CRITICA). 

Bibliogr. - ISBN 9973192826 

2-840-164/1, 2-840-164/2 

3517.  Rousset, Jean  
Le mythe de Don Juan [Texte imprimé] / Jean Rousset; Préf. Georges Forestier. - 

Paris : Armand Colin, 2012. - 254 p. : couv. ill. et en coul. ; 20*14 cm. 

Annexes : 239 p.-246 p. bibliogr. : 247 p.-254 p. - ISBN 9782200279257 

2-840-364/1, 2-840-364/2 

3518.  Roussin, Nathalie  
Comment faire une dissertation explicative [Texte imprimé] / Nathalie Roussin. - 

Québec (Canada ) : Editions du renouveau pédagigique inc, 2000. - 91 p. ; 23*18 cm. 

Bibliogr. : 91 p. - ISBN 2761311663 

2-840-336/1 

3519.  Roy Ladurie, Emmanuelle Le  
Histoire du languedoc [Texte imprimé] / Emmanuelle Le Roy Ladurie. - 12 ed. - Paris 

: P.U.F, 1967. - 128 P. : couv. ill. ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 958). 

bibliog : p 127 

2-902-10/1 

3520.  Royot, Daniel  
Anthologie de la littérature américaine [Texte imprimé] / Daniel Royot, Jean 

Béranger, Yves Carlet. - Paris : Presses Universitaires de France, 1998. - couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. - (Collection premier cycle). 

ISBN 2130490786 

2-899-25/1, 2-899-25/2 

3521.  Rozakis, Dimitrios  
Qu'est-ce qu'un roman ? [Texte imprimé] / Dimitrios Rozakis. - Paris : Librairie 

Philosophique, 2009. - 130 p. ; 18*11 cm. - (Chemins philosophiques : Chemins 

philosophiques). 

ISBN 9782711622146 

2-843-741/1, 2-843-741/2 



3522.  Ruck, Heribert  
Linguistique textuelle et enseignement du français [Texte imprimé] / Heribert Ruck. - 

Paris : Hatier, 1991. - 96 p. ; 21 x 13 cm. - (Langue et apprentissage des langue / H. 

Besse, D. Coste). 

Bibiogr: 91-96. - ISBN 2278051962 

2-410-68/3, 2-410-68/1 

3523.  De rudder, Orlando  
In vino veritas [Texte imprimé] : Dictionnaire commenté des expressions d'origine 

latine / Orlando De rudder. - Paris : Larousse - bordas, 2005. - 304 p : Couv.ill ; 

21x14 cm. - (Le Souffle des mots). 

ISBN 2035322804 

443-9/1, 443-9/2 

3524.  Rullier-Theuret, Françoise  
Approche du roman [Texte imprimé] / Françoise Rullier-Theuret; Dir. Romain 

Lancrey-Javal Anne-Marie Garagnon. - Paris : Hachette, 2001. - 128 p. ; 19 x 14 cm. - 

(Ancrages / Anne-Marie Garagnon, Romain Lancrey-Javal). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2011454786 

2-843-587/1, 2-843-587/2 

3525.  Rullier-Theuret, Françoise  
Le texte de théâtre [Texte imprimé] / Françoise Rullier-Theuret. - Paris : Hachette 

Education, 2003. - 127 p. : couv. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - (Ancrages / Anne-Marie 

Garagnon, Romain Lancrey-Javal ; 17). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2011455545 

2-808-45/1 

3526.  Rullier-Theuret, Françoise  
L'oral et l'écrit [Texte imprimé] : règles, exercices et corrigés / Françoise Rullier-

Theuret. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 136 p : Couv ; 21*15 cm. - (Grevisse langue 

français ; 6). 

Bibliogr : 129-131. - ISBN 9782801116340 

2-445-75/6, 2-445-75/7 

3527.  Rumenapp,Joseph C  
Applying linguistics in the classroom [Texte imprimé] : a sociocultural approach / 

Aria Razfar; Joseph C Rumenapp. - New York : Routledge, 2014. - 324 p ; 24 cm. 

ISBN 9780415633161 

2-420-52/1, 2-420-52/2 

3528.  Ryngaert, Jean - Pierre  
introduction à l'analyse du théatre [Texte imprimé] / Jean - Pierre Ryngaert. - Paris : 



Nathan Université, 2000. - 168 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 13 cm. - (Lettres sup). 

ISBN 2091911623 

2-808-16/1 

3529.  Ryngaert, Jean-Pierre  
Jouer, représenter [Texte imprimé] : pratiques dramatiques et formation / Jean-Pierre 

Ryngaert. - Paris : Armand Colin, 2012. - 141 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliogr. : 140 p. - ISBN 9782200247997 

2-842-88/1 

3530.  Ryngaert, Jean-Pierre  
E'critures dramatiques contemporaines [Texte imprimé] / Jean-Pierre Ryngaert. - 

Paris : Armand Colin, 2011. - 220 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (Lettres sup. : arts du 

spectacle). 

Bibliogr. p. 215-217. Lexique. Index. - ISBN 9782200271398 

2-842-93/1, 2-842-93/2 

3531.  SAADADOU, Razika  
La conception humaine de la liberté dans Gouverneur de la rosée de Roumain et La 

Grotte Eclatée de Méchakra [Texte imprimé] / Razika SAADADOU; Kheira 

Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.211 

3532.  Saaidoun, Hichem  
Le fictionnel et le factuel dans le fleuve détourné de Mimouni Rachid [Texte 

imprimé] / Hichem Saaidoun, Yamina Ayad; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2011. - 44 F. 

; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.366 

3533.  Sabbah, Héléne  
Littérature 2 [Texte imprimé] : des textes aux séquences : livre de professeur : tome 1 

/ Héléne Sabbah. - Paris : Hatier, 2004. - 512 p. ; 24 X 17 cm. - (Livre du professeur). 

ISBN 25218745836 

2-808-20/1 

3534.  Sabbah, Héléne  
Littérature [Texte imprimé] : des textes aux séquences : tome 2 / Héléne Sabbah, 

Catherine Well. - Paris : Hatier, 2001. - 192 p. ; 27 X 20 cm. - (Livre de professeur). 

Index. - ISBN 2218737191 



2-808-13.2/1, 2-808-13.2/2 

3535.  SABBAN, Mahfoud  
La manifestation du surréalisme révolutionnaire D'Achile Chavet dans A cor et à cri 

[Texte imprimé] / Mahfoud SABBAN; Mohamed Kamel ALITURKI. - [s.l] : [s.n], 

2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.260 

3536.  Sabek, Jerwan  
Al-kanze [Texte imprimé] : Dictionnaire Français-Arabe = عربي-الكنز : قاموس :فرنسي  / 

Jerwan Sabek. - Beirute : دار السابق, [s.d]. - 1266 p : Couv.ill ; 25x17 cm. 

Bibliogr : 1260 p.-1261 p. 

443.1-4/1 

3537.  Saber, Fatiha  
Les sujets tabous de la société maghrébines à travers le roman de TAHAR BEN 

JELLOUN La nuit sacrée. [Texte imprimé] / Fatiha Saber, Fatima HADJ BEN 

ELEZAAR; Chafia AMMI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 44 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p44 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.494 

3538.  Saber, Fatiha  
L'impact des TIC sur l'apprentissage du FLE [Texte imprimé] : Cas des étudiants de 

master 1au département des lettres et des langues (Médéa / Fatiha Saber; AMMI 

Abdelghani. - [s.l] : [s.n], 2015. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2015 

MMF.15, MMF.16 

3539.  Sabot, Philippe  
Littérature et guerres [Texte imprimé] : Sartre, Marlaux, Simon / Philippe Sabot. - 

Paris : Presses Universitaires de France, 2010. - 281 p. ; 22*15 cm. 

Bibliogr : 269 p.-277 p. - ISBN 9782130578918 

2-801-22/1, 2-801-22/2 

3540.  Sabour, Hayet  
La repésentation du pére dans la répudiation de Rachid Boudjedra [Texte imprimé] / 

Hayet Sabour, Mebarka Laoufi; Wissam Benaimeche. - [s.l] : [s.n], 2011. - 30 cm. + 

CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 



MF.367 

3541.  SABOUR, Radhia  
L'éducation au XVIII siécle dans L'E'mile ou de L'E'ducation de Jean Jacques 

Rousseau [Texte imprimé] / Radhia SABOUR, Yamna CHEIKH TOUHAMI; Fatiha 

BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.61, MF.62 

3542.  Sadoukl, Fatima Zahra  
L'impossible réconciliation entre L'enfant de sable et la nuit sacrée de Tahar Ben 

Jelloun [Texte imprimé] / Fatima Zahra Sadoukl, Fatma Zohra Mahdjoubi; Abd el 

Aziz ABBAS. - [s.l] : [s.n], 2012. - 61F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.457 

3543.  Safir, Fatiha  
Le personnage féminin et l'espace romanesque dans La nuit sacré de Tahar Ben 

Jelluol [Texte imprimé] / Malika Kebladj; Fatiha Safir; Bounouar SEDDARI. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 46 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.335 

3544.  Safir, Nadji  
Essais d'analyse sociologique [Texte imprimé] : tome 1 , culture et développement / 

Nadji Safir. - Alger : O.P.U, 1985. - 279 p. : couv.Ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

2-306-6/1, 2-306-6/2 

3545.  Sagara, Salifou  
Vision tiers-mondiste à travers Governeurs de la rosée de Jacaues ROUMAIN [Texte 

imprimé] / Salifou Sagara; Amina Hayet Raissi. - [s.l] : [s.n], 2014. - 30 cm. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2014 

MMF.06 

3546.  Sagara, Salifou  
Etude du symbolisme des personnages ou la psychologie animale dans " Alice au 

Pays des Merveilles " de Lewis Carroll [Texte imprimé] / Salifou Sagara, Kheira 

AMZER; Farid AZIZANE. - [s.l] : [s.n], 2012. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 



MF.448 

3547.  SAHAMOUNI, Siham  
Le role des supports audio-visuels en classe de FLE le cas de 1ére AS [Texte 

imprimé] / Siham SAHAMOUNI, Naziha FERGANI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 

2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.184, MF.185 

3548.  SAHIRI, Hadda  
L'étude onomastique dans cette fille-là de Maissa BEY [Texte imprimé] / Hadda 

SAHIRI, f/z MAHDJOUBI; RAISSI. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Encadré : Mme. Raissi 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.38 

3549.  Sahmoune, Fouad  
L'étude de la temporalité dans glaise rouge de Hawa DJabali [Texte imprimé] / Fouad 

Sahmoune, Mohamed Amine HAMIDI; Zahir KHOUANE. - [s.l] : [s.n], 2010. - 66 F. 

; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.316 

3550.  Sahnoun, Mohamed  
Mémoire blessé [Texte imprimé] : le roman de l'histoire / Mohamed Sahnoun. - Alger 

: Barzakh ; Paris : Presse de la renaissance, 2009. - 235 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 

12 X11 cm. 

ISBN 9789947851296 

2-843-1/1, 2-843-1/2 

3551.  Said, Fethia  
La paratextualité et l'onomastique dans " les enfants du nouveau monde " D'Assia 

Djebar [Texte imprimé] / Fethia Said, Hadjer Hocine; Abdelaziz ABBAS. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 57 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.395 

3552.  SAIDANI, Fatma  
La maladie [Texte imprimé] : malheur ou bonheur dans Le dernier été d'un jeune 

homme de Salim BACHI / Fatma SAIDANI; Hadjer Lakhdar ezzine. - [s.l] : [s.n], 

2015. - 30 cm. + CD. 



Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2015 

MMF.14 

3553.  SAIDI, Yasser  
l'impact de l'enseignement explicite des stratégies d'écoute en compréhension orale 

[Texte imprimé] : Cas des éléves de 2éme année moyenne / Yasser SAIDI, Fares 

BRAHIMI; A ABBAS. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.259, MMF.260 

3554.  Saint - Escupéry, Antoine de  
Terre des hommes [Texte imprimé] / Antoine de Saint - Escupéry. - Paris : Editions 

Gallimard, 1939. - 192 p. : couv.ill. ; 18 cm. - (Folio ; 21). 

2-843-107/1, 2-843-107/2 

3555.  Saint - Exupéry, A. de  
Citadelle [Texte imprimé] / A. de Saint - Exupéry. - Paris : Ed. Gallimard, 1948. - 640 

p. : couv.ill. ; 17 x 11cm. - (Le livre de poche classique ; 1532). 

2-843-120/1 

3556.  Saint - Exupéry, Antoine de  
Courrier sud [Texte imprimé] / Antoine de Saint - Exupéry. - Paris : Gallimard, 1929. 

- 192 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 177). 

ISBN 3011017717 

2-843-203/1 

3557.  Saint Exupéry ( de ), Antoine  
Vol de nuit [Texte imprimé] / Antoine Saint Exupéry ( de ); Préf. André Gide. - Paris 

: Gallimard, 1931. - 182 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 3). 

2-843-294/1 

3558.  Saint- Pierre (de ), Michel  
Les écrivains [Texte imprimé] / Michel Saint- Pierre (de ). - Paris : Calmann-Lévy, 

1957. - 258 p. : couv.ill. en coul. ; 17 x 11 cm. 

2-843-271/1 

3559.  Saint Pierre, Michel de  
Les Aristocrates [Texte imprimé] / Michel de Saint Pierre. - Paris : Ed. de la table 

ronde, 1954. - 445 p. : couv.ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche ; 299). 

2-843-708/1 



3560.  Sainte-Beuve  
La littérature française des origines à 1870 [Texte imprimé] : dix-septième siècle / 

Sainte-Beuve. - Paris : La Renaissance du livre, [s.d]. - 263 p. ; 18 X 12 cm. 

2-840-8/1, 2-840-8/2 

3561.  Sainte-Beuve  
La littérature française des origines à 1870 [Texte imprimé] : seizième siècle / Sainte-

Beuve. - Paris : La Renaissance du livre, [s.d]. - 276 p. ; 18 X 12 cm. 

2-840-9/ 1 

3562.  Sainte-Beuve  
La littérature française des origines à 1870 [Texte imprimé] : Dix-neuvième siècle / 

Sainte-Beuve. - Paris : La Renaissance du livre, [s.d]. - 261 p. ; 18 X 12 cm. 

2-840-10/1 

3563.  Sainte-Beuve  
La littérature française des origines à 1870 [Texte imprimé] : Dix-huitième siècle / 

Sainte-Beuve. - Paris : La Renaissance du livre, 1927. - 294 p. ; 18 X 12 cm. 

2-840-11/1, 2-840-11/2 

3564.  Saint-Exupéry, Antoine De  
Terre des hommes [Texte imprimé] / Antoine De Saint-Exupéry. - Paris : Editions 

Gallimard, 1959. - 256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Livre de poche). 

2-843-108/1 

3565.  SAKER, Naima  
Le mythe au service de l'engagement dans les mouches de Jean-Paul Sartre [Texte 

imprimé] / Naima SAKER, Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 

30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.149 

3566.  Salacrou, Amand  
Boulevard Durand [Texte imprimé] : chronique d' un procès oublié / Amand Salacrou. 

- Paris : Gallimard, 1966. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, 

classique de poche .). 

2-843-250/1 

3567.  Salah, Dahbia  
La statue de sel d'Albert Memmi [Texte imprimé] : une autofiction? / Dahbia Salah; 

Abdellah NAAMAOUI. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 



Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.49, MMF.50 

3568.  SALAH, Hafida  
L'interculturel dans l'apprentissage du français langue etrangére au primaire algerien 

[Texte imprimé] / Hafida SALAH, Amina Abir BELAHRECH; Djamel Kadik. - [s.l] : 

[s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.156 

3569.  Salah, Tayeb  
Le migrateur [Texte imprimé] / Tayeb Salah; Préf. Jacques Berque; Trad. Fady Noun. 

- Paris : Sindbad, 1972. - 132 p. ; 23 X 14 cm. - (La Bibliothèque arabe). 

2-843-647/1 

3570.  Saleh, imad  
Les Bases de données avancées du modele relationnel au modele orienté objet [Texte 

imprimé] / imad Saleh. - PARIS : Hermes, 1992. - 258 P. : ILL. ; 24 CM. 

ISBN 978866013400 

001.6- 

3571.  SALEM, Fatima Zohra  
L’effet des inférences sur la compréhension en lecture [Texte imprimé] / Fatima 

Zohra SALEM; Zaher SOUGH. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.265 

3572.  Salhi, Nassima  
L'étude de l'écriture autobiographique dans " le fils du pauvre" de Mouloud Feraoun 

[Texte imprimé] / Nassima Salhi, Fatiha Nechad; Bouzair. - [s.l] : [s.n], 2012. - 40 F. ; 

30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.452 

3573.  Salinger, J.D  
L'attrape - coeurs [Texte imprimé] / J.D Salinger; Trad. Jean-Baptiste Rossi. - Paris : 

Ed.Robert Laffont, 1953. - 384 p. ; 17 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 

2108). 

ISBN 2253009784 



2-843-260/1 

3574.  Saly,Pierre  
Le commentaire de documentaire en histoire [Texte imprimé] / Pierre Saly. - Paris : 

Armand Colin, 2005. - 192 p. : ill. couv.en coul. ; 21 cm. 

ISBN 2200263791 

2-809-112/1 

3575.  Samaan, Brigitte  
Stendhal, chroniques italiennes [Texte imprimé] / Brigitte Samaan. - Réimp. - Paris : 

Ellipses, 2001. - 95 p. : couv. ill . en coul. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

Bibliogr. Glossaire. Filmographie. - ISBN 2729803157 

2-840-233/1 

3576.  Samain, Albert  
Aux flancs du vase [Texte imprimé] : suivi de polyphème et de poèmes inachevés / 

Albert Samain. - Paris : Mercure de Françe, [s.d]. - 194 p. ; 18 x 12 cm. 

2-841-1/1 

3577.  Samake, Adama  
La sociocritique enjeux théorique et idéologique [Texte imprimé] : enjeux théorique 

et idéologique : a propblématique du champ littéraire africain / Adama Samake. - 

Paris : Publibook, 2013. - 162 p : ill. ; 17*23 cm. 

ISBN 9782342009729 

2-809-142/1 

3578.  Samoyault, Tiphaine  
L'intertextualité [Texte imprimé] : Mémoire de la littérature / Tiphaine Samoyault; 

Dir. Henri Mittérrand. - Paris : Nathan, 2001. - 127 p. ; 18 X 13 cm. - (Littérature). 

ISBN 2091911259 

2-809-49/1 

3579.  Samoyault, Tiphaine  
L'intertextulité [Texte imprimé] : mémoire de la littérature / Tiphaine Samoyault. - 

Paris : Armand Colin, 2010. - 127 p. ; 18*13 cm. - (Littérature ; 128). 

Bibliogr. : 119 p.-123 p. index : 125 p.-127 p. - ISBN 9782200342074 

2-809-138/1, 2-809-138/2 

3580.  Samoyault, Tiphaine  
L'intertextualité [Texte imprimé] : mémoire de la littérature / Tiphaine Samoyault; 

Dir. Henri Mitterand. - Paris : Armand Colin, 2014. - 127 p. ; 18 cm. - (Littérature ; 

128). 

Bibliogr. p.119 p.-123. Index. - ISBN 9782200342074 



2-809-152/1, 2-809-152/2 

3581.  Sancier-chateau , Anne  
Introduction à la langue du XVIIe siecle [Texte imprimé] : Syntaxe / Anne Sancier-

chateau. - Paris : Armand Colin, 2005. - 128 p. ; 20*13 cm. 

ISBN 9782200344603 

2-415-73/1, 2-415-73/2 

3582.  Sand, George  
Indiana [Texte imprimé] / George Sand. - Paris : Editions Baudelaire : Livre Club des 

Champs-Elysées, 1966. - 420 p. ; 19 x 11 cm. 

2-843-387/1 

3583.  Sand, George  
La petite fadette [Texte imprimé] / George Sand. - Paris : Beaudelaire, 1967. - 248 p. : 

couv.ill. ; 19 x 11 cm. 

2-843-392/1 

3584.  Sand, Georges  
Les maitres Sonneurs [Texte imprimé] / Georges Sand; Ed. Pierre Salomon. - Paris : 

Garnier Frères, 1968. - 560 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-516/1 

3585.  Sand, Georges  
La Mare au diable ; François le Champi [Texte imprimé] / Georges Sand; Préf. P 

Salomo; J Mallion. - Paris : Ed . Garnier Frères, 1962. - 449 p. : couv. ill. ; 19 x 11 

cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog. 

2-843-518/1 

3586.  Sanderson , Paul  
English writing [Texte imprimé] :  عربية يحوي كل ما هو أساسي للتعبير كتابيا بشكل جيد -إنجليزية  / 

Nichole Gandilhon; Paul Sanderson. - Alger : Berti editions, 2009. - 168 p. ; 21*14 

cm. - (التعبير الكتابي باللغة اإلنجليزية). 
ISBN 9789961691733 

2-421-8/1, 2-421-8/2 

3587.  Sandras, Michel  
Proust ou l'euphorie de la prose [Texte imprimé] / Michel Sandras. - Paris : éditions 

champion, 2010. - 310 p. ; 24*16 cm. - (Recherches proustiennes ; 18). 

Bibliogr. : 301 p.-302 p. index : 303 p.-308 p. - ISBN 9782745319982 

2-843-748/1, 2-843-748/2 



3588.  Sanson, Hervé  
Mouloud Mammeri, "l'opium et le bâton" [Texte imprimé] / Hervé Sanson. - Paris : 

H. Champion, 2013. - 120 p. ; 18 cm. - (Entre les lignes. Littératures Sud). 

Bibliogr. p. 115-118. - ISBN 9782745325976 

2-843-812/1, 2-843-812/2 

3589.  Santacreu, Alain  
La contrelittérature [Texte imprimé] : un manifeste pour l'esprit / Alain Santacreu; 

Préf. Philippe Barthelet. - Monaco : Rocher, 2005. - 234 p. ; 23 x 16 cm. - 

(Documents). 

ISBN 2268053415 

2-801-13/1 

3590.  Santacroce, Michel  
Faits de langue - faits de discours [Texte imprimé] : données , processus et modèle : 

q'uest-ce qu'un fait linguistique ? : Vol. 2 / Michel Santacroce. - Paris : L' Harmattan, 

2002. - 233 p. : ill. ; 21 x 13 cm. - (Marges linguistiques). 

ISBN 2747531848 

2-410-78/3, 2-410-78/4 

3591.  Santacroce, Michel  
Faits de langue - faits de discours , données , processus et modèles [Texte imprimé] : 

qu'est -ce qu'un fait linguistique ? .Vol.1 / Michel Santacroce. - Paris : L' Harmattan, 

2002. - 260 P ; 21x14 Cm. - (Marge Linguistique). 

Bibliogr : 253-257. - ISBN 274753183X 

2-410-195/1 

3592.  Sarab technical enterprises  
A dictionary of computer terms [Texte imprimé] : English - Arabic =  معجم مصطلحات

عربي -الحواسيب : إنكليزي   / Sarab technical enterprises. - Beirut : Arab scientific 

publishers, 1990. - 182 p. : Couv en coul. ; 24x17 cm. 

423.1-16/1 

3593.  Sarfati , Géorges-Elia  
Précis de pragmatique [Texte imprimé] / Géorges-Elia Sarfati. - Paris : Nathan, 2002. 

- 128 P ; 18 x 13 Cm. - (Linguistique). 

Bibliogr : 124-128 Index : 122-123. - ISBN 2091910589 

440.1-105/1, 440.1-105/2 

3594.  Sarfati , Géorges-Elia  
Eléments d'analyse du discours [Texte imprimé] / Géorges-Elia Sarfati. - 2e ed. - Paris 

: Armand Colin, 2014. - 126 p. ; 18*13 cm. - (la collectio universitaire de poche : la 

collectio universitaire de poche ; 128). 

ISBN 9782200270223 



2-401-83/1, 2-401-83/2 

3595.  Sarfati, Georges-Elia  
Eléments d'analyse du discours [Texte imprimé] / Georges-Elia Sarfati. - Paris : 

Armand Colin, 2007. - 128 p. ; 18 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782200352035 

440.1-90/1, 440.1-90/2 

3596.  Sari , Fawzia  
Méthodologie de l'écrit [Texte imprimé] : le texte argumentatif : vol.1 / Sari , Fawzia. 

- Alger : Université d'Oran, 2008. - 209 p. : ill. ; 30 X 27 cm. - (LMD). 

ISBN 9789947017740 

2-411-1/1 

3597.  Sari , Fawzia  
Méthodologie de l'écrit [Texte imprimé] : Le texte explicatif : semestre 2 : vol. 1 / 

Sari , Fawzia, Belkacem Dalila , Medjad Fatema Fournier-perrot Anne. - Alger : 

Université d'Oran, 2008. - 137 p. : ill. ; 30 X 27 cm. - (LMD). 

ISBN 994714789 

2-411-2/1, 2-411-2/2 

3598.  Sari , Fawzia  
Méthodologie de l'écrit [Texte imprimé] : le texte argumentatif : vol. 2 / Sari , Fawzia, 

Belkacem Dalila , Benali Souad... et all. Fournier-Perrot Anne. - Alger : Université 

d'Oran, 2008. - 209 p. : ill ; 30 X 27 cm. - (LMD). 

ISBN 97899947017740 

2-411-3/1, 2-411-3/10 

3599.  Sari , Fawzia  
Méthodologie de l'écrit [Texte imprimé] : le texte injonctif : semestre 2 : vol. 2 / Sari , 

Fawzia, Belkacem Dalila ...et all.* Fournier-Perrot Anne. - Alger : Université d'Oran, 

2008. - 101 p. : ill. ; 30 X 27 cm. - (LMD). 

ISBN 9947014789 

2-411-4/1, 2-411-4/10 

3600.  Sari, Mohamed  
Le labyrinthe [Texte imprimé] : roman / Mohamed Sari; Collab. Marie Virolle. - 

Alger : Marsa, 2000. - 270 p. ; 17x12 cm. - (L'aube noire). 

ISBN 9961848160 

2-843-609/3, 2-843-609/1 

3601.  sarmant , jean pierre  
dictionnaire de physique [Texte imprimé] / jean pierre sarmant. - france : Hachette, 



1981. - 311p. ; 24 cm. 

ISBN 2010075978 

443-42/1, 443-42/2 

3602.  Sarrazac, J.P.  
Lexique du drame moderne et contemporain [Texte imprimé] / J.P. Sarrazac. - Paris : 

Cicré poche, 2005. - 256 p. ; 18 cm. - (Circé poche). 

Bibliogr. : 227 p.-246 p. - ISBN 2842421728 

2-842-73/1, 2-842-73/2 

3603.  Sarroub, Karim  
A l'ombre de soi [Texte imprimé] : roman / Karim Sarroub. - Paris : Marsa, 1998. - 

184 p. ; 17 x 11 cm. 

ISBN 9961848217 

2-843-598/3, 2-843-598/1 

3604.  Sartre, Jean - Paul  
Les chemins de la liberté [Texte imprimé] : le sursis : roman : tome 2 / Jean - Paul 

Sartre. - Paris : Librairie Gallimard, 1945. - 512 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre 

de poche, Classique de poche ; 654 ; 655). 

ISBN 3021065410 

2-943-104/1 

3605.  Sartre, Jean - Paul  
Le Mur [Texte imprimé] / Jean - Paul Sartre. - Paris : Editions Gallimard, 1939. - 254 

p. ; 17 x 11 cm. 

2-843-246/1 

3606.  Sartre, Jean - Paul  
La Nausée [Texte imprimé] / Jean - Paul Sartre. - Paris : Editions Gallimard, 1938. - 

256 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 160). 

ISBN 3011016020 

2-843-249/1 

3607.  Sartre, Jean-Paul  
Les chemins de la liberté [Texte imprimé] : la mort dans l'ame : roman : tome 3 / 

Jean-Paul Sartre. - Paris : Gallimard, 1949. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche, Classique de poche ; 821/822). 

ISBN 3021082108 

2-843-206/1 

3608.  Sassier, Monique  
Ordres et désordres des sens [Texte imprimé] : entre langue et discours / Monique 



Sassier. - Paris : L' Harmattan, 2004. - 236 p. ; 22 x 14 cm. - (L'oeuvre et la psyché). 

Bibliogr : 231-233 Glossaire : 227-229. - ISBN 2747574415 

2-410-100/1, 2-410-100/2 

3609.  Saunier , v  
Français [Texte imprimé] : l'essentiel des notions , des exercices et leur corrigé 

détaillé / M. Boni; v Saunier. - Vanves : Foucher, 2004. - 128 p : ill ; 21X15 Cm. - 

(Plein pot BEP). 

ISBN 221698582 

440.1-19/1, 440.1-19/2 

3610.  SAURUGGER, Sabine  
Les groupes D'intéret [Texte imprimé] : Action collective et stratégies de 

représentation / Emiliano GROSSMAN; Sabine SAURUGGER. - Paris : Armand 

Colin, 2006. - 253p. : ill. ; 25cm. 

bibliog. p p: 227 - 244 Index: p p: 245 - 248. - ISBN 2200266529 

440.1-158/1 

3611.  Saussure, Louis de  
Temps et pertinence [Texte imprimé] : éléments de pragmatique cognitive du temps / 

Louis de Saussure; Dir. La communauté française de Belgique. - Louvain-la-Neuve 

(Belgique) : Duculot, 2003. - 324 p. ; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr : 299-310 Index : 311-318. - ISBN 2801113387 

2-410-114/2, 2-410-114/1 

3612.  Savard, sarah bertrand  
La nouvelle grammaire en contexte [Texte imprimé] / sarah bertrand Savard. - Canada 

: CEC, 2013. - 280 P ; 30 Cm. 

ISBN 9782761761970 

2-445-126/1 

3613.  Savinel , Christine  
Emily Dickinson et la grammaire du secret [Texte imprimé] / Christine Savinel. - 

Paris : [s.n], 2009. - 287 p ; 24*16 cm. 

Index : 269 p.-275 p. Bibliogr. : 277 p.-282 p. - ISBN 9782729708221 

2-445-105/1, 2-445-105/2 

3614.  SAYAH, Azzeddine  
Progression thematique et texte argumentatif dans la classe de 1ere A.S [Texte 

imprimé] / Azzeddine SAYAH, Rabeh REBBAHI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2007. 

- 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 



MF.142, MF.143 

3615.  Sayah, Salim.  
La représenyation du conflit et du lyrisme amoureux dans le CID de Pierre Corneille 

et PHEDRE de Jean Racine [Texte imprimé] / Salim. Sayah, Djallal Korteby; 

Wissame BENAIMECHE. - [s.l] : [s.n], 2010. - 56 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.301 

3616.  Sayahou, Fatiha  
L'aspect de l'ironie dans " une enquet au pays " de Driss Chraibi [Texte imprimé] / 

Fatiha Sayahou, Nadia Rafaà; Hadjer Lakhdar ezzine. - [s.l] : [s.n], 2011. - 58 F. ; 30 

cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.334 

3617.  Sayed, Fatiha  
Lecture sociocritique de puisque mon cour est mort de Maissa BEY [Texte imprimé] / 

Fatiha Sayed; Zahir KHOUANE. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Encadré:Mr. Khouane Zahir 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.43, MMF.44 

3618.  Sayre, Robert  
La sociologie de la littérature [Texte imprimé] : histoire, problématique, synthèse 

critique / Robert Sayre. - Paris : L'Harmattan, 2011. - 249 p. ; 24 cm. - (Logiques 

sociales). 

Index : 237 p.-245 p. - ISBN 9782296560857 

2-809-111/1, 2-809-111/2 

3619.  Scallon, Gérard  
L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences [Texte imprimé] 

/ Gérard Scallon. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 342 p. : ill. couv. en coul. ; 24 cm. - 

(pédagogies en développement). 

Index. - ISBN 9782804156039 

2-370-8/2, 2-370-8/4 

3620.  Scarron, Paul  
Le Roman comique [Texte imprimé] / Paul Scarron; Préf. Emile Magne. - Paris : 

Garnier Frères, 1967. - 444 p. : couv .ill. ; 19 x 11 cm. - (Cassique Garnier). 

Bibliog. 



2-843-45/1 

3621.  Schaeffer , Jean-Marie  
Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage [Texte imprimé] / 

Oswald Ducrot; Jean-Marie Schaeffer. - Paris : Editions du Seuil, 1995. - 817 p. : ill. ; 

18 x 11 cm. - (essai). 

Index. - ISBN 2020144379 

443-71/1 

3622.  Schaetzen de, Caroline  
Des termes et des choses [Texte imprimé] : questions de terminologie / Caroline 

Schaetzen de. - Paris : la maison du dictionnaire, 2000. - 261 p. : Ill ; 21 x 15 cm. 

ISBN 2856081509 

2-403-15/1, 2-403-15/2 

3623.  Schaff, Adam  
Introduction à la sémantique [Texte imprimé] / Adam Schaff; Georges LIisowski. - 

1965. - Paris : Anthropos, [s.d]. - 334 p. : Couvr. en coul. ; 23*14 Cm. 

440.1-186/1 

3624.  Scheepers, Caroline  
L'argumentation écrite [Texte imprimé] / Caroline Scheepers; Préf. Marie-Christine 

Pollet. - Paris : De Boeck-Duculot, 2013. - 191 p. ; 23 cm. - (Entre guillemets). 

ISBN 9782801117354 

2-808-135/1, 2-808-135/2 

3625.  Scheer,Tobias  
Précis de structure syllabique [Texte imprimé] : Accompagné d'un apparat critique / 

Tobias Scheer, Pierre Encrevé. - Lyon : ENS éditions, 2015. - 320 p : ill,coul ; 17*23 

cm. 

ISBN 9782847885408 

2-414-19/1, 2-414-19/2 

3626.  Schendl , Herbert  
Historical linguistics [Texte imprimé] / Herbert Schendl. - New York : Oxford 

University Press, 2014. - 130 p. ; 21*14 cm. - (Oxford Introductions to language 

study). 

ISBN 9780194372381 

2-420-70/1, 2-420-70/2 

3627.  Scherer, Jacques  
La dramaturgie classique en France [Texte imprimé] / Jacques Scherer. - Paris : 

Armand Colin, 2014. - 718 p. : couv. ill. ; 19 cm. 

Bibliogr. p. 681-703. Index. - ISBN 9782200291273 



2-842-94/1, 2-842-94/2 

3628.  Schmitt , Norbert  
An Introduction to applied linguistics [Texte imprimé] / Norbert Schmitt. - Second 

edition. - New York : Routledge, 2010. - 342 p. ; 16*23 cm. 

ISBN 9780340984475 

2-420-78/1, 2-420-78/2 

3629.  Schmitt,Norbert  
An introduction to applied linguistics [Texte imprimé] / Norbert Schmitt. - 2nd ed. - 

London : Hodder Education, 2010. - 342p. ; 24cm. 

ISBN 9780340984475 

2-420-68/1, 2-420-68/2 

3630.  Schnedecker, Catherine  
Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques [Texte imprimé] / Catherine 

Schnedecker. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 262 p. : couv. ill. ; 24 X 16 cm. - 

(Méthodes en sciences humaines / Jean - Marie De Ketele , Jean - Marie Van der 

Maren , Marie Duru - Bellat). 

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 2804134903 

2-410-113/2, 2-410-113/1 

3631.  Schnerb, Robert  
Histoire générale des civilisations [Texte imprimé] : le 19 ème siècle : l''apogée de 

l'expansion Européenne 1815 - 1914 : tome 5 / Robert Schnerb. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1968. - 632 P : couv. ill. en coul. ; 23 X 18 cm. - (Histoire 

générales des civilisations). 

2-909-6.5/1 

3632.  Schnetzler, Bernard  
La guerre intelligente [Texte imprimé] / Bernard Schnetzler. - Paris : Economica, 

2008. - 207 p : couv. ill. en coul. ; 24 X 15 cm. 

Annexe. - ISBN 9782717855166 

2-355-1/1, 2-355-1/2 

3633.  Schodel, Bettina  
Le dico-verbes [Texte imprimé] : 400 verbes classés par thèmes et en contexte / 

Bettina Schodel. - Paris : Ellipses, 2002. - 96 p. : Couv. ill. ; 19 x 14 cm. 

ISBN 2729804668 

2-430-3/1, 2-430-3/2 

3634.  Schoelcher, Victor  
Esclavage et colonisation [Texte imprimé] / Victor Schoelcher; avant propos par 



charles André Julien. - Paris : PUF, 1948. - 218 p. : couv.ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.p209 Index.p211 

2-902-19/1 

3635.  schopp , claude  
dictionnaire : alexandre dumas [Texte imprimé] / claude schopp. - PARIS : CNRS 

Editions, 2010. - 659 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782271067746 

443-88/1, 443-88/2 

3636.  Schott-Bourget, Véronique  
Approches de la linguistique [Texte imprimé] / Véronique Schott-Bourget; Dir. 

Claude Thomasset. - Paris : Armand Colin, 2005. - 128 p. ; 18 x 13 cm. - (Synthèse / 

Lettres ; 128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200342047 

2-410-59/1, 2-410-59/2 

3637.  Schott-Bourget, Véronique  
Approches de la linguistique [Texte imprimé] / Véronique Schott-Bourget. - Paris : 

Nathan /S.E.J.E.R, 2003. - 128 p. ; 18 x 11cm. - (Synthèse / Lettres). 

Bibliogr: 117-123 Index : 124-126. - ISBN 209190540 

2-410-53/1, 2-410-53/2 

3638.  Schott-Bourget, Véronique  
Approches de la linguistique [Texte imprimé] / Véronique Schott-Bourget. - Paris : 

Armand Colin, 2013. - 128 p. ; 16*12 cm. 

ISBN 9782200244378 

2-410-243/1, 2-410-243/2 

3639.  Schuré, Edouard  
Les grands initiés [Texte imprimé] / Edouard Schuré. - Paris : Ed . Librairie 

Academique, 1960. - 640 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. 

2-843-508/1 

3640.  Scieur, Philippe  
Sociologie des organisations [Texte imprimé] : Introduction à l' analyse de l' action 

collective organisée / Philippe Scieur. - 2ème édition. - Paris : Armand Colin, 2005. - 

188 p ; 23X15 cm. - (Cursus). 

ISBN 97822003550050 

2-308-1/ 1, 2-308-1/ 2 



3641.  Scott, Walter  
Richard coeur de lion [Texte imprimé] / Walter Scott. - Paris : Editions Baudelaire, 

1967. - 560 p. ; 21 x 14 cm. - (Les cent un chefs-d'oeuvre du génie humain). 

2-843-410/1 

3642.  Scovel , Thomas  
Psycholinguistics [Texte imprimé] / Thomas Scovel. - New York : Oxford University 

Press, 2014. - 136 p. ; 22*15 cm. - (Oxford Introductions to language study). 

ISBN 9780194372138 

2-420-87/1, 2-420-87/2 

3643.  Scrivener, Jim  
Teaching english grammar [Texte imprimé] : what to teach and how to teach it / Jim 

Scrivener. - (w.é.p) : macmillan, (w.é.d). - 288 p. : ill. ; 25 cm. 

ISBN 9780230723214 

2-425-17/1, 2-425-17/2 

3644.  Searle, john r.  
les actes de langage [Texte imprimé] : Essais de philosophie du langage / john r. 

Searle. - paris : Hermann, 1972. - 262 P : Couv. ; 21*15 cm. 

Index : 255-261. - ISBN 9782705668600 

440.1-194/1, 440.1-194/2 

3645.  SEDDARI, Ahlem  
Le thème de l'enfance à travers deux oeuvres de la littérature d'expression française 

[Texte imprimé] / Sanaa BOUKHATEM; Ahlem SEDDARI; Hayet RAISSI. - [s.l] : 

[s.n], 2011. - 48 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.351 

3646.  SEFRA, Dalal  
A discursive approach of grammatical and lexical cohesion in students' writing [Texte 

imprimé] : A case study of third year english students, Yahia Fares University-Medea 

/ Dalal SEFRA, Fatma GHERRAF; AEK. KERMEZLI. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.18, MME.19 

3647.  Sefrioui, Ahmed  
La Boite à merveilles [Texte imprimé] : roman / Ahmed Sefrioui. - Paris : Editions du 

Seuil, 1954. - 192 p. ; 19 x 11 cm. - (Méditerranée). 

2-843-367/1, 2-843-367/2 



3648.  Segalen, Victor  
Oeuvres critiques [Texte imprimé] : premiers écrits sur l'art ( Gauguin, Moreau, 

Sculpture ) : vol.2 / Victor Segalen; Dir. Philippe Postel. - Paris : Honoré champion 

éditeur, 2011. - 2011 : ill. ; 22*15 cm. - (Textes de littérature moderne et 

contemporaine / Alain Montandon , Jeanyves Guérin ; 135). 

Bibliogr. : 421 p.-430 p. Index : 431 p.-439 p., photos. - ISBN 978745321695 

2-840-332/1, 2-840-332/2 

3649.  Segers, Winibert  
Le bon sens en traduction [Texte imprimé] / Jean-Yves Le Disez; Winibert Segers. - 

Rennes : Presses universitaires de rennes, 2013. - 181 p : graph., ill. ; 21 cm. - 

(Rivages linguistiques). 

ISBN 9782753527362 

2-418-71/1, 2-418-71/2 

3650.  Segura, Philippe  
Diderot, Supplément au voyage de Bougainville [Texte imprimé] / Philippe Segura. - 

Paris : Ellipses, 2003. - 78 p. ; 19 x 15 cm. - (40/4). 

Bibliogr. - ISBN 2729812636 

2-840-218/1 

3651.  Seidler, édouard - Parienté, Robert  
Dictionnaire des sports [Texte imprimé] / édouard - Parienté, Robert Seidler. - Paris : 

Seghers, 1963. - 383 p. : Couv .ill. ; 17x14 cm. - (Savants du monde entier. Cinéma 

d'Aujourd'hui). 

443-21/1 

3652.  Seillière, Ernest  
Marcel Proust [Texte imprimé] / Ernest Seillière. - Paris : La nouvelle revue critique, 

1931. - 302 p. ; 19 x12 cm. 

2-840-16/ 1 

3653.  Seillière, Ernest  
Les origines romanesques de la morale et de la politique romantiques [Texte imprimé] 

/ Ernest Seillière. - Paris : La Renaissance du livre, 1926. - 176 p. ; 18 x 12 cm. 

2-808-52/1 

3654.  SEKINI, Sarah  
Pour Une Etude Thématique du roman Le Quai aux Fleurs ne Répond Plus de 

MALEK HADDAD [Texte imprimé] / Sarah SEKINI; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2005. - 61F. ; 30cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 



MF.01, MF.02 

3655.  SEKINI, Sarah  
Les difficultés d'usage des adjectifs antonymes à préfixe négatif en français [Texte 

imprimé] : Cas des apprenants de la première année secondaire. / Sarah SEKINI; 

Yannick. LEFRANC. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 Cm. 

Encadré: LEFRANC Yannick. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.06, TF.07 

3656.  Seleskovitch, Danica  
Interpréter pour traduire [Texte imprimé] / Danica Seleskovitch, Marianne Lederer. - 

4e éd. - Paris : Didier-Erudition, 2001. - 314 p. ; 24 x 16 cm. - (Traductologie / D). 

Bibliogr. - ISBN 2864606410 

2-418-22/1 

3657.  Seleskovitch, Danica  
Interpréter pour traduire [Texte imprimé] / Danica Seleskovitch, Marianne Lederer. - 

Paris. : Les belles lettres, 2014. - 432 p. : ill. ; 19 cm. - (Traductologiques). 

ISBN 9782251700045 

2-418-87/1 

3658.  Semaoune, Fouzia  
L'etude de l'identité algerienne dans l'opium et bâton de Moloud Mammri [Texte 

imprimé] / Fouzia Semaoune, Kheira Ben Ali; Bachir BOUATTOU. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 57 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.332 

3659.  SEMMANA, Radhia  
L'écriture de la honte dans le roman le village de l'Allemand ou le journal des frères 

Schiller de Boualem Sansal [Texte imprimé] / Radhia SEMMANA; K. BENTENFIF. 

- [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.325 

3660.  Sénac, Jean  
Le chant du poète [Texte imprimé] : littératures et témoignages ( 1946-1973 ) / Jean 

Sénac. - Alger : éditions Aden, 2013. - 456 p. ; 21*14 cm. - (وزارة الثقافة الجزائر). 

ISBN 9789931401056 

2-841-83/1, 2-841-83/2 



3661.  Serban, Adriana  
La traduction audiovisuelle [Texte imprimé] : approche interdisciplinaire du sous-

titrage / Jean-Marc Lavaur; Adriana Serban. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 162 p. : 

Couvr. ill. ; 24 cm. - (Traducto). 

Index 149-154p. - ISBN 9782804159290 

2-418-60/5, 2-418-60/1 

3662.  Sermon, Julie  
Théatres du XXIe siècle [Texte imprimé] : commencements / Julie Sermon, Jean-

Pierre Ryngaert. - Paris : Armand Colin, 2012. - 239 p. : Couv. ill. ; 22 cm. - (Lettres 

sup.. Arts du spectacle). 

Index : 237 p.239 p. - ISBN 9782200271428 

2-842-81/6, 2-842-81/7 

3663.  Seth, Catriona  
La retraduction [Texte imprimé] / Robert Kahn; Catriona Seth. - Mont-Saint-Aignan : 

Publication des universités de rouen et du havre, 2010. - 321 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782877754903 

2-418-58/1, 2-418-58/2 

3664.  Sgard, Jean  
Labyrinthes de la mémoire [Texte imprimé] : douze études sur l'abbé Prévost / Jean 

Sgard. - Paris : PUF : Hermann éditeurs, 2010. - 237 p. ; 21*14 cm. - (Fictions 

pensantes). 

ISBN 978705680282 

2-840-331/1, 2-840-331/2 

3665.  Shakespeare  
Analyses et reflexions sur Shakespeare [Texte imprimé] : Hamlet / Shakespeare. - 

Paris : Ed . Ellipses ; Marketing : [s.n], 1994. - 128 p. ; 24 cm. - (Analyses et 

reflexions sur...). 

Bibliogr. : 125 p.-126 p., glossaire : 127 p. - ISBN 2729844090 

2-840-282/1 

3666.  Shakespeare, William  
Roméo et Juliette [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Paris : Ellipses, 1991. - 

126 p. ; 26 X 14cm. - (Analyses et réflections). 

ISBN 2729891706 

2-842-12/1 

3667.  Shakespeare, William  
Le Marchand de Venise [Texte imprimé] / William Shakespeare; Préf. Marc-André 

Béra. - Paris : Hatier, 1963. - 80 p. : couv. ill. ; 19 X 13 cm. - (Traduction Hatier). 



2-842-17/1 

3668.  Shakespeare, William  
Théâtre complet [Texte imprimé] : tome 2 / William Shakespeare; Trad. François-

Victor Hugo. - Paris : Garnier Frères, 1961. - 1223 p. : couv. ill. ; 19 X 11 cm. - 

(Classique Garnier). 

2-842-13.2/1 

3669.  Shakespeare, William  
Théâtre complet [Texte imprimé] : tome 3 / William Shakespeare, Trad. François-

Victor Hugo; Préf. J.-B Fort. - Paris : Garnier Frères, 1964. - 1145 p. : couv. ill. ; 19 X 

11 cm. 

2-842-14.3/1 

3670.  Shakespeare, William  
Théâtre complet [Texte imprimé] : tome 1 / William Shakespeare; Trad. Victor Hugo 

François. - Paris : Garnier Frères, 1961. - 1014 p. : couv. ill. ; 19 x 12 cm. - 

(Classiques Garnier). 

Bibliogr. prtrait , images 

2-842-6.1/1 

3671.  Shakespeare, William  
The tempest [Texte imprimé] / William Shakespeare. - New York : Oxford University 

Press, 2008. - 248 p. : couv. ill. ; 20*13 cm. - (oxford world's classics). 

Index : 245 p.-248 p. - ISBN 9780199535903 

2-820-14/1, 2-820-14/2 

3672.  Shakespeare, William  
Much ado about nothing [Texte imprimé] / William Shakespeare; Alistair McCallum. 

- New York : Oxford University Press, 2008. - 45 p. : couv. ill. et en coul. ; 20*13 cm. 

- (Oxford bookworms ; 2). 

Glossaire : 39p.-40 p., photos. - ISBN 97800194235198 

2-820-28/1, 2-820-28/2 

3673.  Shakespeare, William  
Hamlet [Texte imprimé] / William Shakespeare; Alistair McCallum. - New York : 

Oxford University Press, 2007. - 54 p. : couv. ill. et en coul. ; 20*13 cm. + 8 cd. - 

(Oxford bookworms ; 2). 

Glossaire : 39 p.-40 p. - ISBN 9780194235174 

2-820-30/1, 2-820-30/2 

3674.  Shakespeare, William  
The merchant of Venice [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie 



de Liban, 1991. - 185 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 995310266X 

2-820-73/1, 2-820-73/2 

3675.  Shakespeare, William  
Julius Caesar [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie du liban, 

1991. - 187 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 9953101728 

2-820-74/1, 2-820-74/2 

3676.  Shakespeare, William  
As you like it [Texte imprimé] / William Shakespeare. - beirut : Librairie du liban, 

2003. - 167 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

Glossary p.147-166. - ISBN 9953332479 

2-820-75/1, 2-820-75/2 

3677.  Shakespeare, William  
Richard 3 [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie du liban, 2003. 

- 150 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 9953331898 

2-820-76/1, 2-820-76/2 

3678.  Shakespeare, William  
King Lear [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie du liban, 1993. 

- 249 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 9953101094 

2-820-77/1, 2-820-77/2 

3679.  Shakespeare, William  
Antony and Cleopatra [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie du 

liban, 1993. - 257 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 9953333637 

2-820-78/1, 2-820-78/2 

3680.  Shakespeare, William  
Twelfth night [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie du liban, 

1992. - 193 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

ISBN 9953333327 

2-820-79/1, 2-820-79/2 

3681.  Shakespeare, William  
Hamlet [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Beirut : Librairie du liban, 1992. - 



281 p. : couv. ill. ; 20cm. - (York Classics). 

ISBN 9953101108 

2-820-80/1, 2-820-80/2 

3682.  Shakespeare,William  
Romeo and Juliet [Texte imprimé] / William Shakespeare. - Level 3. - England : 

Penguin Readers, 2008. - 64 p. : ill. couv.en coul. ; 20 cm. 

ISBN 9781405855464 

2-820-39/1, 2-820-39/2 

3683.  Sharma B.D.  
Structure of english language [Texte imprimé] / Sharma B.D. - New Delhi : Anmol 

publications PVT. LTD., 2005. - 264 p. ; 23*16 cm. 

ISBN 9788126121229 

2-425-30/1, 2-425-30/2 

3684.  Shaw, Bernard  
You never can tell [Texte imprimé] / Bernard Shaw. - Beirut : Librairie du liban, 

1986. - 126 p. ; 20 x 14 cm. - (English Play). 

ISBN 9953333645 

2-820-6/1, 2-820-6/2 

3685.  Sheridan, Richard  
The school for Scandal [Texte imprimé] / Richard Sheridan. - Beirut : Librairie du 

liban, 1994. - 193 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

Glossary p. 161-191. - ISBN 9953102686 

2-820-55/1, 2-820-55/2 

3686.  SIFI, Sarah  
Le libertinage dans les liaisons dangereuses de laclos [Texte imprimé] / Sarah SIFI, 

Siham SMAI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.265 

3687.  Signes, langues et cognition [Texte imprimé] / Dir. Pierre-Yves Raccah. - Paris 

: L' Harmattan, 2005. - 230 p. ; 22 x 14 cm. - (Sémantiques / Marc Arabyan). 

ISBN 2747597237 

440.1-131/1, 440.1-131/2 

3688.  Siksou, Maryse  
Variation , construction et instrumentation du sens [Texte imprimé] / Maryse Siksou. - 



Paris : Hermès science publications, 2003. - 378 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr: 357-376 Index : 377-378. - ISBN 2746207524 

515.6 Sik., 440.1-46/1 

3689.  Simahdi, Asmaa  
L'enseignement de la grammaire dans l'approche par compétence en classe de 1ère 

A.S. [Texte imprimé] / Asmaa Simahdi, Fadhila Mestwi; SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 

2010. - 44 F. ; 30 cm. 

Bibliog p44 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.283 

3690.  Simard, Claude  
Didactique du français langue première [Texte imprimé] / Jean-Louis Dufays; Claude 

Simard. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 461 p. : Couvr. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. Index: 445-450 p. - ISBN 9782804161736 

2-370-193/1 

3691.  Simenon, Georges  
Le chien jaune [Texte imprimé] / Georges Simenon; Préf. Marcel Aymé. - Paris : 

Arthème Fayard, 1936. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-353/1 

3692.  Simon, Alfred  
Molière par lui - même [Texte imprimé] / Alfred Simon. - Paris : Editions du Seuil, 

1957. - 192 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 18 X 12 cm. - (Microcosme ; 40). 

Bibliog : pp . 190 - 191 

2-842-45/1 

3693.  Simon, Yves  
Encyclopédie des marchés financiers [Texte imprimé] / Yves Simon. - Paris : 

Economica, 1997. - 2144 p. : Couv en coul.Ill ; 24x18 cm. 

Bibliogr : 2045p.- 2076p. Index: 2077p.- 2104 p. - ISBN 271783043x 

034-4/1, 034-4/2 

3694.  Simonin, Jacky - Gumperz, John.j  
Sociolinguistique interactionnelle [Texte imprimé] : Une approche interpretative / 

Jacky - Gumperz, John.j Simonin. - Paris : L'Harmattan, 1989. - 243 p ; 22x14 cm. - 

(Université de la réunion URA1041 du CNRS). 

Bibliogr : 231-243. - ISBN 2738404359 

2-410-166/1, 2-410-166/2 



3695.  Simonin, Michel  
Dictionnaire des lettres françaises [Texte imprimé] : le 16 ème sciècle / Michel 

Simonin. - Paris : Faeyard, 2001. - 1217 p. ; 19 X 12 cm. 

ISBN 2253056634 

443-59/1 

3696.  Simont, Nelly  
La grammaire facile [Texte imprimé] : les règles essentielles en 50 fiches / Nelly 

Simont. - Paris : Ellipses, 2010. - 144 p. : Couvr. en coul. ; 15 cm. 

ISBN 9782729854492 

2-445-81/5, 2-445-81/1 

3697.  Sinha , jyotsna  
An introduction to language et communication [Texte imprimé] / jyotsna Sinha. - 

New delhi : Axis publications, 2011. - 216 p. ; 15*22 cm. 

ISBN 9789380376981 

2-420-94/1, 2-420-94/2 

3698.  Siouffi , Gilles  
100 Fiches pour comprendre la linguistique [Texte imprimé] / Gilles Siouffi, dan van 

Raemdonck. - 2. - Paris : Bréal : [s.l] : Rosny, 1999. - 224 ; 24x16 cm. 

Biniogr : 221-224 Index : 212-220. - ISBN 2842914538 

2-410-148/2, 2-410-148/1 

3699.  Siouffi, gilles  
Le génie de la langue francaise [Texte imprimé] : étude sur les structures imaginaires 

de le description linguistique à l'age classique / gilles Siouffi. - Paris : Honoré 

Champion, 2010. - 516 p ; 24*17 cm. 

Bibliogr : 475-505 Index : 507-510. - ISBN 978745319432 

2-410-206/1, 2-410-206/2 

3700.  Siouffi, Gilles - Van raemdonck, Dan  
100 fiches pour comprendre la linguistique [Texte imprimé] / Gilles - Van 

raemdonck, Dan Siouffi. - Paris : Bréal, 2012. - 224 p : Couv ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 221-224. - ISBN 9782749531601 

2-410-207/1, 2-410-207/2 

3701.  Siti Ansidjadiat, bint Abdou  
Communication électronique dans l'apprentissage du FLE [Texte imprimé] / bint 

Abdou Siti Ansidjadiat; Bachir BOUATTOU. - [s.l] : [s.n], 2011. - 60 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.376 



3702.  Sitti, Ibrahim  
La communication électronique dans l'apprentissage du FLE. [Texte imprimé] / 

Ibrahim Sitti; Abdelghani AMMI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.479 

3703.  Skehan , Peter  
A Cognitive approach to language learning [Texte imprimé] / Peter Skehan. - New 

York : Oxford University Press, 2014. - 324 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9780194372176 

2-420-71/1, 2-420-71/2 

3704.  SKENDER, fella  
La condition humaine dans [Texte imprimé] : Le vieil homme et la mer D'Ernest 

Hemingway / fella SKENDER, Amina RENBOUREK; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.38, MF.39 

3705.  SKENDER, Zoubida  
Traduction du dialogue dans la bande dessinée [Texte imprimé] : Le cas de la 

traduction " Les Aventures de Tintin - le Trésor de Rackham le Rouge " Du français 

vers l'Arabe / Zoubida SKENDER; Samira SAIB. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : Traduction : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.101 

3706.  Slama, Marie - Gabrielle  
Etude sur Victor Hugo [Texte imprimé] : Les châtiment / Marie - Gabrielle Slama. - 

Paris : Ellipses, 1998. - 128 p. : couv. ill . en coul. ; 18 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

ISBN 2729848517 

2-840-229/1, 2-840-229/2 

3707.  Slaughter, Frank Gill  
Bois d' ébène [Texte imprimé] / Frank Gill Slaughter. - Paris : Presse de la cité, 1951. 

- 437 p. ; 21 X 13 cm. 

Trad. de l' américain. 

2-843-35/1 

3708.  Slimani, Rym  
L'impact du pèlerinage dand l'oeuvre de dient " le pèlerinage à la maison sacrèe 



d'allah " [Texte imprimé] / Rym Slimani, Ibtissem Makhloufi; Nabila Kermezli. - [s.l] 

: [s.n], 2010. - 44 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.304 

3709.  SMAAL, Islam  
Traduction des termes coranique de base [Texte imprimé] : Cas de trois traduction: 

André CHOURAQUI, Jacques BERQUE et Malek CHBEL / Islam SMAAL; 

Abdelkader RASSOUL. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Traduction : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.271 

3710.  Smaal, Wafaa  
L'image de l'Algérien dans l'oeuvre de Guy de MAUPASSANT [Texte imprimé] : 

Cas de la nouvelle: " AU SOLEIL". / Khadidja Khaldi; Wafaa Smaal; Nabila. 

KERMEZLI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 Cm. 

Encadré: KERMEZLI Nabila. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

MF.327 

3711.  Smadja, Robert  
De la littérature à la philosophie du sujet [Texte imprimé] : Baudelaire, Henri 

Michaux, Thomas Mann, Faulkner / Robert Smadja. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 

289 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 978296128231 

2-801-16/1, 2-801-16/2 

3712.  Smith , jonathan  
Listening [Texte imprimé] : course book / colin Campbell; jonathan Smith. - [s.l] : 

Garnet, 2009. - 85 p ; 21*30 cm + 2 cd. 

ISBN 9781859644829 

2-425-47/1, 2-425-47/2 

3713.  Soirées au village [Texte imprimé] : contes du Cameroun. - Paris : éditions 

karthala, 2009. - 130 p. ; 20 x 13 cm. - (Contes et légendes). 

ISBN 9789947245552 

2-843-20/1 

3714.  Sophocle  
Théâtre complet [Texte imprimé] / Sophocle; Préf. Robert Pignarre. - Paris : Garnier - 

Flammarion, 1964. - 382 p. : couv. ill. ; 18 X 11 cm. 



2-842-19/1 

3715.  Sorlin, Sandrine  
Langue et autorité [Texte imprimé] : de l'ordre linguistique a la force dialogique / 

Sandrine Sorlin. - Rennes : Presses universitaires de rennes, 2012. - 221 p. : graph. ; 

21 cm. - (Rivages linguistiques). 

Bibliogr. p. 201-208. Index. - ISBN 9782753520110 

440.1-238/1, 440.1-238/2 

3716.  Soualhi, Amina  
L'avarice dans la pièce théàtrale l'Avare de Molière [Texte imprimé] / Amina Soualhi; 

Kamel Guettas. - [s.l] : [s.n], 2012. - 47 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.447 

3717.  Souchon, Marc  
Pratiques discursives et acquisition des langues étrangères [Texte imprimé] : actes du 

Xe colloque international : acquisition d'une langue étrangière / Marc Souchon. - 

Besançon ( France ) : Presses universitaires Frac-Comtoises, 1998. - 562 p. ; 24 x 16 

cm. - (Centre de linguistique appliquée). 

ISBN 291332276X 

2-418-5/1 

3718.  Soukhal, Rabah  
L'écrivain de langue française et les pouvoirs en Algerie [Texte imprimé] / Rabah 

Soukhal. - Paris : L' Harmattan, 1999. - 201 p. ; 21 X 13 cm. 

ISBN 267384676766 

2-808-19/1 

3719.  Soulez , Bettina  
Lire vite & bien [Texte imprimé] / Bettina Soulez. - Paris : éditions d'organisation, 

2005. - 178 p : Couv ; 21x16 cm. - (Vie Quotidienne). 

Bibliogr : 177-178 Index : 169-175. - ISBN 2708127365 

2-370-156/1 

3720.  Soulie,Dolly  
Traduire en anglais [Texte imprimé] : les mots grammaticaux / Dolly Soulie. - paris : 

Hachette Supérieur, 1993. - 231p. : ill. ; 18*26 cm. - (Pratique de la traduction.). 

ISBN 9782011449122 

2-418-77/1, 2-418-77/2 

3721.  Soulnier, sophie  
Les Nombres [Texte imprimé] : lexique et grammaire / sophie Soulnier; Préf. pierre 



pica. - Paris : Presses universitaires de rennes, 2010. - 299 p. : Couvr. en coul. ; 21 

cm. - (Rivages linguistiques). 

Bibliogr. - ISBN 9782753511408 

2-445-93/1, 2-445-93/2 

3722.  Soumati, Amina  
La place du Vocabulaire dans les Programmes et Manuel de la 4 éme. année de l'école 

moyenne [Texte imprimé] / Amina Soumati, Fatma-Zohra Sebbane; Djelloul 

HABOUL. - [s.l] : [s.n], 2011. - 64 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.388 

3723.  Sourdel, Dominique  
L'islam [Texte imprimé] / Dominique Sourdel. - 7e éd. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 1968. - 128 p. : couv. ill ; 17 x 12 cm. - (Que sais - je ? ; 355). 

Bibliogr.cv 

2-297-1/1 

3724.  Sourdel, Janine  
La civilisation de l'islam classique [Texte imprimé] / Janine Sourdel, Dominique 

Seurdel. - Paris : Arthaud, 1968. - 678 p. : couv.il. ; 22 x 17 cm. - (Les grandes 

civilisations). 

Tableaux. Bibliogr. Index. 

2-297-11/1 

3725.  Soutet, Olivier  
Linguistique [Texte imprimé] / Olivier Soutet. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 1995. - 364 p : Couvr. en coul. ; 20 cm. - (Quadridge manuels). 

Biblio : 351-356 Index : 357-365. - ISBN 9782130547808 

2-410-153/3, 2-410-153/7 

3726.  Soutet, Olivier  
La syntaxe du français [Texte imprimé] / Olivier Soutet. - paris : Presse universitaire 

de France, 2005. - 127 p. ; 18*11 cm. 

ISBN 213053659x 

2-415-54/1, 2-415-54/2 

3727.  Souyri, Pierre-François  
Mémoire et fiction [Texte imprimé] : décrire le passé dans le Japon du 20 ème siècle / 

Pierre-François Souyri. - Paris : Editions Philippe Picquier, 2010. - 246 p. : couv. en 

coul. ; 23 X 14 cm. 

2-899-13/1, 2-899-13/2 



3728.  Sperber, Jonathan  
Revolutionary europe 1780 - 1850 [Texte imprimé] / Jonathan Sperber. - England : 

Pearson, 2000. - 472 p. : couv.ill. ; 24 cm. 

Index. p459. - ISBN 0582294460 

2-902-56/1, 2-902-56/2 

3729.  Spicher , anne  
Bien écrire , bien rédiger en 40 fiches [Texte imprimé] / anne Spicher. - Paris : 

Ellipses, 2011. - 207 cm ; 15*21 cm. - (Bloc Optimum). 

ISBN 9782729867539 

2-808-96/2, 2-808-96/1 

3730.  Spicher,Anne  
Savoir rédiger les techniques pour écrire avec clarté efficacité [Texte imprimé] / Anne 

Spicher. - 2e édition. - Paris : Ellipses, 2000. - 262 p ; 17*24 cm. - (Optimum / Fabien 

Fichaux). 

ISBN 9782729890827 

2-445-113/1, 2-445-113/2 

3731.  Spinelli, elsa  
Psychologie du langage [Texte imprimé] : L'écrit et le parlé, du signal à la 

signification / elsa Spinelli, ludovic ferrand. - paris : Armand Colin, 2005. - 243 p. ; 

21*15 cm. - (Cursus). 

440.1-50/1, 440.1-50/2 

3732.  Spolsky , Bernard  
Sociolinguistics [Texte imprimé] / Bernard Spolsky. - [s.l] : Oxford introductions to 

language study, 2013. - 128 p. ; 13*20 cm. 

Cet article est éligible à la livraison en points de collecte. - ISBN 9780194372114 

2-420-72/1, 2-420-72/2 

3733.  Sria , Ali  
Gamra [Texte imprimé] : la mariée de Kef Larous : roman / Ali Sria. - Alger : thala 

éditions, 2009. - 489 p. : ill. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9789947834558 

2-843-13/1 

3734.  Stalloni, Yves  
Dictionnaire du roman [Texte imprimé] / Yves Stalloni. - Paris : Armand Colin, 2006. 

- 309 p. ; 24 X 16 cm. - (Dictionnaire). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200266901 

2-808-30/1 



3735.  Stalloni, Yves  
Les genres littéraires [Texte imprimé] / Yves Stalloni. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 

2008. - 127 p. ; 18 X 13 cm. - (128). 

Bibliogr., Index. - ISBN 9782200354985 

2-809-126/20, 2-809-126/21 

3736.  Stalloni, Yves  
Les genres littéraires [Texte imprimé] / Yves Stalloni. - Paris : Armand Colin, 2007. - 

128 p. ; 18*13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. : 126 p.-127 p., index : 128 p. - ISBN 2200341865 

2-809-88/1 

3737.  Stalloni, Yves  
Dictionnaire du roman [Texte imprimé] / Yves Stalloni. - 2e éd. - Paris : Armand 

Colin, 2012. - 344 p. : couv. ill. en coul. ; 24*16 cm. 

Bibliogr : 311 p.-312 p. index : 313 p.-344 p. - ISBN 9782200279097 

2-803-14/2, 2-803-14/1 

3738.  Stalloni, Yves  
E'coles et courants littéraires [Texte imprimé] / Yves Stalloni. - Paris : Armand Colin, 

2005. - 205 p. ; 21 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 190 p.-197 p. Index 198 p.-205 p. - ISBN 9782200601751 

2-840-376/1, 2-840-376/2 

3739.  Steeman, Stanislas-André  
L'assassin habite au 21 [Texte imprimé] / Stanislas-André Steeman. - Paris : Librairie 

Générale Française, 1965. - 192 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de poche 

policier). 

2-843-283/1 

3740.  Steinbeck, John  
Des souris et des hommes [Texte imprimé] : rue de la sardine / John Steinbeck; Trad. 

M.E.Coindreau; Edy Legrand. - Paris : Librairie Gallimard, 1955. - 336 p. ; 24 x 18 

cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439918364 

2-843-246/1, 2-843-346/2 

3741.  Steinbeck, John  
Les raisins de la colère [Texte imprimé] : tome 3 / John Steinbeck; Pierre Leroy; Trad. 

M.E. Coindreau Marcel Duhamel. - Paris : Librairie Galliamard, 1947. - 224 p. ; 24 x 

18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439918232 

2-843-404/1 



3742.  Steinbeck, John  
Les raisins de la colère [Texte imprimé] : tome 2 / John Steinbeck; Pierre Leroy; Trad. 

M.E. Coindreau Marcel Duhamel. - Paris : Librairie Gallimard, 1947. - 272 p. ; 24 x 

18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 8439917058 

2-843-402/1 

3743.  Steinbeck, John  
Les raisins de la colère [Texte imprimé] : tome 1 / John Steinbeck; Pierre Leroy; Trad. 

M.E. Coindreau Marcel Duhamel. - Paris : Librairie Gallimard, 1947. - 256 p. ; 24 x 

18 cm. - (Prestige de la littérature). 

Images. - ISBN 843991704X 

2-843-403/1 

3744.  Steinberg, Jean  
Cartographie [Texte imprimé] : Système d'information géographique et télédétection / 

Jean Steinberg. - Paris : Armand Colin, 2000. - 159 p. : couv.ill. ; 21 cm. - 

(CAMPUS). 

Bibliogr.p157. - ISBN 220026558 

2-902-61/1 

3745.  Steiner , George  
Réelles présences [Texte imprimé] : les arts du sens / George Steiner. - Paris : 

Gallimard, 1991. - 281 p. ; 18 x 11 cm. - (Folio essais ; 255). 

Index. - ISBN 2070328538 

2-843-27/1 

3746.  Stendhal  
Racine et Shakespeare (1818-1825) [Texte imprimé] : et autres textes de théorie 

romantique / Stendhal; Préf. Michel Crouzet. - Paris : H. Champion, 2006. - 554 p. ; 

23 X 16 cm. - (Textes de littérature moderne et contemporaine / Alain Montandon , 

Jeanyves Guérin ; 87). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2745313959 

2-808-47/1 

3747.  Stendhal  
Le rouge et le noir [Texte imprimé] : chronique du 19 ème siècle / Stendhal. - Paris : 

Garnier Frère, 1960. - 605 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-454/1 

3748.  Stendhal  
Le rouge et le noir [Texte imprimé] : Chronique de 19 ème siècle / Stendhal. - Paris : 

Garnier Frères, 1960. - 605 p. ; 19 x 12 cm. - (Classiques Granier). 



2-843-529/1 

3749.  Stendhal  
Lucien Leuwen [Texte imprimé] / Stendhal; Préf. Claude Roy. - Paris : Librairie 

Gallimard et Librairie général de France, 1960. - 704 p. ; 16 x 11 cm. - (Le livre de 

poche classique). 

2-843-505/1 

3750.  Stendhal  
La charteuse de Parme [Texte imprimé] / Stendhal; Trad. Henri Martineau. - Paris : 

Garnier Frères, 1961. - 692 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-501/1 

3751.  Stendhal  
La charteuse de Parme [Texte imprimé] / Stendhal; Préf. Paul Morand. - Paris : 

Gallimard, 1962. - 508 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de poche classique ; 

851). 

2-843-505/1 

3752.  Stendhal  
La charteuse de Parme [Texte imprimé] / Stendhal; Préf. Henri Martineau. - Paris : 

Garnier Frères, 1961. - 689 p. : couv. ill. ; 19 x 11 cm. - (Classique Garnier). 

Bibliog. p-p . 515-516 

2-843-522/1 

3753.  Stendhal  
Napoléon [Texte imprimé] / Stendhal. - Paris : Editions Baudelaire, 1967. - 562 p. : 

couv. ill. ; 21 x 14 cm. - (Viollet). 

2-843-412/1 

3754.  Stevenson, Robert L.  
L'ile au trésor [Texte imprimé] / Robert L. Stevenson; Adapt. Yvette Métral. - Genève 

: EBSA, 1981. - 120 p. : couv. ill. ; 26 x 19 cm. 

Images. 

2-843-419/1 

3755.  Stevenson, Robert Louis  
L'île au trésor [Texte imprimé] / Robert Louis Stevenson. - Barcelona : Fabbri, 1997. - 

192 p. ; 20 x 13 cm. - (Bibliothèque de l'aventure). 

2-843-573/1 

3756.  Stevenson, Robert Louis  
L'ile au trésor [Texte imprimé] / Robert Louis Stevenson; Préf. Maurice Mourier. - 



Paris : Pocket, 1999. - 430 p. ; 18*11 cm. - (Classiques ; 6065). 

ISBN 2266091638 

2-843-739/1 

3757.  Stevensson, Robert Louiss  
L'île au trésor [Texte imprimé] / Robert Louiss Stevensson; Préf. Maurice Mounier. - 

Paris : Pocket classique, 1999. - 430 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Pocket classiques / 

Claude Aziza ; 6065). 

Bibliogr. - ISBN 2266091638 

2-843-611/1, 2-843-611/2 

3758.  Stinnet, Norman R.  
Robin des bois [Texte imprimé] / Norman R. Stinnet. - Genève : EBSA, 1981. - 120 

p. : couv. ill. ; 26 cm. 

2-843-714/1 

3759.  Stoker, Bram  
Dracula [Texte imprimé] / Bram Stoker; Ed. Maurice Hindle; Préf. Christopher 

Frayling. - London : Penguin Classics, 2011. - 454 p. ; 20*13 cm. 

ISBN 9780141196886 

2-820-38/1, 2-820-38/2 

3760.  Stordeur, Joseph  
Enseigner et/ou apprendre [Texte imprimé] : Pour choisir nos pratiques / Joseph 

Stordeur. - 2 e éditions. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 112 p : couv.ill. ; 24 cm. - 

(Outils pour enseigner). 

Bibliogr. p103. - ISBN 284150666 

2-370-78/1, 2-370-78/2 

3761.  Stowe,, Harriet Beecher  
La Case de l'oncle Tom [Texte imprimé] / , Harriet Beecher Stowe; Trad.Annie 

Mesritz. - Paris : Ed. Gérard ET C, 1963. - 576 P. : couv.ill. ; 18 cm. - (Collection 

Marabout ; 187). 

2-902-49/1 

3762.  Stoye, Héléne  
Les connecteurs contenant des prépositions en français [Texte imprimé] : Profils 

sémantiques et pragmatiques en synchronie diachronie / Héléne Stoye. - 2013. - 

Berlin : Gruyter, [s.d]. - couv. ill. ; 25*15 Cm. 

ISBN 9783110300680 

2-410-261/1, 2-410-261/2 



3763.  Stromberg Peter G.  
Language and Self-Transformation [Texte imprimé] : A study of the christian 

conversion narrative / Stromberg Peter G. - London : Cambridge University Press, 

1993. - 148 p. : ill. ; 23 X 15 cm. 

Bibliogr. , Index. - ISBN 9780521031363 

2-420-15/2, 2-420-15/1 

3764.  Strubel, Armand  
Le théâtre au Moyen âge [Texte imprimé] : naissance d'une littérature dramatique / 

Armand Strubel. - Paris : Bréal, 2014. - 226 p. ; 21*14 cm. - (Amphi Lettres). 

Bibliogr. p. 207-208. Glossaire. Index. - ISBN 9782749533797 

2-809-143/1, 2-809-143/2 

3765.  La subordination [Texte imprimé] : méthodes et notions. - Paris : Cursus A. 

Colin, 2013. - 174 p. ; 21 cm. - (Cursus. Lettres). 

ISBN 9782200287337 

2-445-124/1, 2-445-124/2 

3766.  Sue Starfield  
The handbook of english for sepcific purposes [Texte imprimé] / Brian Paltridge; Sue 

Starfield. - Oxford : Wiley blackwell, 2013. - 577 p ; 25 cm. - (Blackwell handbooks 

in linguistics.). 

ISBN 9781118941553 

2-420-56/1, 2-420-56/2 

3767.  Sue, Eugèn  
Les mistères de paris [Texte imprimé] : tome 2 / Eugèn Sue. - Paris : Baudelaire : 

Livre Club de Champs-Elysées, 1965. - 594 p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 13 cm. 

2-843-635.2/1 

3768.  Sue, Eugène  
Les mistères de paris [Texte imprimé] : tome 1 / Eugène Sue; Girard Alain. - Paris : 

Editions Baudelaire : Livre Club de Champs-Elysées, 1965. - 605 p. : ill. ; 21 X 13 

cm. 

Photos. 

2-843-634.1/1 

3769.  Sue, Eugène  
Les mystères de Paris [Texte imprimé] : tome 3 / Eugène Sue. - Paris : Baudelaire : 

Livre Club des Champs-Elysées, [s.d]. - 594 p. : couv.ill. en coul. ; 20 X 13 cm. 

2-843-636.3/1 



3770.  Sueur, Jean-Jacques  
Interpréter et trduire [Texte imprimé] : actes de colloque international des 25 et 26 

novembre 2005 : faculté de Droit de Toulon / Dir. Jean-Jacques Sueur. - Paris : 

Bruylant, 2007. - 366 p ; 24 X 14 cm. - (Centre d' étude et de recherches sur les 

contentieux : Université du sud Toulon-Var). 

ISBN 9782802724001 

2-418-4/1, 2-418-4/2 

3771.  Sultan, Patrick  
Etude sur Chateaubriand [Texte imprimé] : mémoires d`outre-tombe / Patrick Sultan. 

- Paris : Ellipses : Marketing, 1999. - 96 p.. ; 19 X 15 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

annexes : pp-84-90 biobliog : pp-93-94. - ISBN 2729859195 

2-840-59/1 

3772.  summers, della  
Longman pocket english dictionary [Texte imprimé] : All the words you need / della 

summers, pierre-henri cousin, wendy lee. - england : Pearson, 2001. - 632 p. ; 15.5*11 

cm. 

ISBN 05852776406 

423-5/1, 423-5/2 

3773.  summers, della  
Longman pocket idioms dictionary [Texte imprimé] / della summers, pierre-henri 

cousin, wendy lee. - England : Pearson, 2001. - 310 p. : Couv.ill ; 15.5*11 cm. 

ISBN 0582776414 

423-11/1 

3774.  Susanne, Charles - Polet, Caroline  
Dictionnaire d'anthropobiologie [Texte imprimé] : 668 entrées - traduction anglaise de 

chaque mot - index anglais / français / Charles - Polet, Caroline Susanne, Emma 

Rabino-Massa. - 1 éd. - Bruxelles : De Boeck, 2005. - 401 p : Couv.ill ; 19x13 cm. 

Index : 395p.-401p. - ISBN 2804148424 

D/ 570 Sus., 443-54/1 

3775.  Suyin, Han  
...et la Pluie pour ma soif [Texte imprimé] / Han Suyin; Trad. Daria Olivier. - London 

: Stock, [s.d]. - 448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 1694/1695). 

ISBN 3021196404 

2-843-137/1 

3776.  Suyin, Han  
La Montagne est jeune [Texte imprimé] / Han Suyin; Trad. René Villoteau. - Paris : 



Editions Stock, 1958. - 704 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique 

de poche . ; 1580). 

2-843-189/1 

3777.  Swaidan,Maya  
Le dictionnaire Trilingue [Texte imprimé] : Français - Espagnol - Arabe =   القاموس

عربي  -اسباني -الثالثي : فرنسي  / Michel Ibrahim; Maya Swaidan. - . - Beyrut. : Dar el kotob 

al ilmiyah, 2009. - 667 p. : ill, en coul, couv. ; 25 cm. 

ISBN 9782745157294 

403-14/1 

3778.  Swan , Michael  
Grammar [Texte imprimé] / Michael Swan. - New York : Oxford University Press, 

2005. - 130 p. ; 15*22 cm. 

ISBN 9780194372411 

2-425-32/1, 2-425-32/2 

3779.  Swan , Michael  
Practical english usage [Texte imprimé] / Michael Swan. - 3 rd ed. - New York : 

Oxford University Press, 2015. - 658 p. ; 23*15 cm. 

index : p.624-p.658. - ISBN 9780194420983 

2-420-91/1, 2-420-91/2 

3780.  Swift, Jonathan  
Voyages de Gulliver [Texte imprimé] : voyages dans plusieurs pays fort éloignés du 

monde : d' abord churirgien puis capitaine de plusieurs navires / Jonathan Swift. - 

Paris : Garnier Frères, 1960. - 358 p. : couv ill. en noir et blanc ; 19 X 11 cm. - 

(Classiques Garnier). 

2-843-816/1 

3781.  Swift, Jonathan  
Modeste proposition et autres textes [Texte imprimé] / Jonathan Swift; Trad. Emile 

Pons. - Paris : Editions Gallimard, 2012. - 95 p. : couv. ill. ; 18*13 cm. - (Folio ; 

5423). 

ISBN 9782070447435 

2-843-782/2, 2-843-782/3 

3782.  Swiggers, Pierre  
Histoire de la pensée linguistique [Texte imprimé] : analyse du langage et réflection 

linguistique dans la culture occidentale , de l'Antiquité au 19 ème siècle / Pierre 

Swiggers. - Paris : PUF, 1997. - 312 p. ; 22 X 15 cm. - (Linguistique nouvelle). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2130487092 

2-808-35/3, 2-808-35/1 



3783.  Tabet, Emmanuelle  
Convaicre, persuader, délibérer [Texte imprimé] / Emmanuelle Tabet. - 2e éd. - Paris : 

Presses Universitaire de France, 2011. - 162 p. ; 12*17 cm. - (Major / Pascal 

Gauchon). 

ISBN 9782130589624 

2-808-106/1, 2-808-106/2 

3784.  TADALA, Yasmine  
La compétence lexicale au service de l'écriture créative [Texte imprimé] : Cas de 3 

Année licence ( LMD ) / Yasmine TADALA; Wissem BENAIMECHE. - [s.l] : [s.n], 

2016. - 30 cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.85, MMF.86 

3785.  Tadié, Jean-Yves  
La création littéraire au XIXe siécle [Texte imprimé] / Jean-Yves Tadié. - Paris : 

Armand Colin, 2011. - 183 p. : ill. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.. Histoire littéraire). 

Bibliogr. : 175 p.-178 p. index : 179 p.-183 p. - ISBN 978200274290 

2-809-120/1, 2-809-120/2 

3786.  Tadj, Kaouthar  
L'image de l'enfant à travers l'infante maure de Mohamed Dib [Texte imprimé] / Oum 

keltoum Mekhanet; Kaouthar Tadj. - [s.l] : [s.n], 2012. - 47 p ; 30 cm + CD. 

Bibliogr.p43 

Licence : français (Système classique) : Université de Médéa : 2012 

MF1408/1 

3787.  TADJEROUNI, Amina  
La misére dans " la grande maison" de Mohamed Dib [Texte imprimé] / Amina 

TADJEROUNI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2005. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.87, MF.88 

3788.  Tagmount, Azedine  
Arezki Oulbachir [Texte imprimé] : ou l' itinéraire d' un juste / Azedine Tagmount. - 

Alger : ENAG, 2009. - 182 p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 14 cm. 

ISBN 9789961623923 

2-843-655/1, 2-843-655/2 

3789.  Tahraoui, Hadjer  
Etude culturelle de "Au commencement etaut la mer..." De Maissa Bey [Texte 

imprimé] / Hadjer Tahraoui, Malika Sedari; Salima HAID. - [s.l] : [s.n], 2011. - 54 F. 



; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.340 

3790.  Tahraoui, Redha  
Le couple imparfait /passé composé dans un texte narratif [Texte imprimé] / Redha 

Tahraoui, Kenza Benzakour; CHAOUCHE. - [s.l] : [s.n], 2011. - 46 F. ; 30 cm + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.333 

3791.  Tahraoui,Yasmina  
Français des cités dans le roman: boumkoeur de Rachid Djidani [Texte imprimé] / 

Yasmina Tahraoui, Meftah; IRKI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 56 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.485 

3792.  Taib ben Abbas, Anissa  
L'écriture oblique dans L'Enfant de Jules Valies [Texte imprimé] / Anissa Taib ben 

Abbas, Fatma Zohra Boukhanfer; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2011. - 50 F. ; 30 cm. 

bibio p49 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.379 

3793.  Taibi, Fella  
Les outils indisensables pour écrire en francais [Texte imprimé] : Cas des éléves de la 

2eme année movenne C.E.M / Fella Taibi, Amina Mahmoudi; IRKI. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 59 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p56 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.502 

3794.  Taibi, Mounir  
Les Prix de la liberté [Texte imprimé] : récit / Mounir Taibi. - Alger : S N E D, 1968. 

- 164 p. ; 21 x 11 cm. 

2-843-512/1 

3795.  TAIBI, Nesrine  
la réalité historique dans l'education sentimentale de Gustave Flaubert [Texte 

imprimé] / Nesrine TAIBI, Karima MIDOUNE; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - 



[s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.111, MF.112 

3796.  TAIHI, Nassima  
La Narration dans les milles et une nuits [Texte imprimé] / Nassima TAIHI; Fatiha 

BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.154 

3797.  Takdenti, Amel  
Les Méthodes de l'enseignement /apprentissage de la grammaire dans le cycle moyen 

[Texte imprimé] : Cas de la première année moyenne. / Amel Takdenti; B. IRKI. - 

[s.l] : [s.n], 2012. - 63 P. ; 30 Cm. 

Bibliogr.p 57 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.516 

3798.  Taleb, Ahmed  
Lettres de prison [Texte imprimé] / Ahmed Taleb. - Alger : SNED, 1966. - 192 p. ; 21 

x 13 cm. 

2-843-451/1 

3799.  Talhi, zhor  
L'influence de l'absurde camusien sur l'écrit de Tamer Zakaria [Texte imprimé] / zhor 

Talhi; Farid AZIZANE. - [s.l] : [s.n], 2010. - 72 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.314 

3800.  Tamba, Irène  
La sémantique [Texte imprimé] / Irène Tamba. - 5e éd. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 2005. - 126 p. ; 18 x 11 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. - ISBN 2130548563 

440.1-170/1 

3801.  TAMER, Abderrahmane.  
Le Traitement de l'espace dans Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Eric -Emmanuel 

Schmitt. [Texte imprimé] / Abderrahmane. TAMER; Fatiha. ABU DURA 

BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2010. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 



Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.108, TF.109 

3802.  Tami, Zoubida  
Etude de portrait de MARCEL PAGNOL dans son roman la gloire de mon pére 

[Texte imprimé] / Zoubida Tami, Karima Zaoui; Wissam Benaimeche. - [s.l] : [s.n], 

2010. - 30 F. ; 30 cm. + CD. 

Biblio p31 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.278 

3803.  Tamine , Joelle gardes  
La Grammaire [Texte imprimé] : methodes et notions / Joelle gardes Tamine. - Paris : 

Armand Colin, 2012. - 152 p. ; 22*16 cm. 

ISBN 9782200276492 

2-415-72/1, 2-415-72/2 

3804.  Tamine, joelle gardes  
Pour une grammaire de l'écrit [Texte imprimé] / joelle gardes Tamine. - Paris : Belin, 

2004. - 240 p. ; 24cm*17cm. 

ISBN 2701137039 

2-415-23/1, 2-415-23/2 

3805.  Tamine, joelle gardes  
De la phrase au texte enseigner la grammaire du collège au lycée [Texte imprimé] / 

joelle gardes Tamine. - paris : Delagrave, 2005. - 236 p. ; 24*17cm. 

ISBN 220608953x 

2-415-52/1, 2-415-52/2 

3806.  Tamine, joelle gardes  
La grammaire [Texte imprimé] : syntaxe : tome 2 / joelle gardes Tamine. - 5 éme 

édition. - paris : Armand Colin, 2012. - 244 p : Couv ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr : 239-240 Index : 241-244. - ISBN 9782200250034 

2-415-60/1, 2-415-60/2 

3807.  Tamine,Joellle Gardes  
L'ordre des mots [Texte imprimé] / Joellle Gardes Tamine. - Paris : Armand Colin, 

2013. - 156 p ; 12 cm. - (Cursus.). 

ISBN 9782200288587 

2-410-251/1, 2-410-251/2 



3808.  Tannery, Claude  
L'héritage spirituel de Malraux [Texte imprimé] / Claude Tannery. - Paris : Arléa, 

2005. - 108 p. : Couv.Ill. en noir et blanc ; 20 X 20 cm. 

ISBN 2869596820 

2-840-149/1, 2-840-149/2 

3809.  TAOUALIT, Achour  
La symbolique de la sterilite dans " le dechirement " de mohamed CHAIB [Texte 

imprimé] / Achour TAOUALIT, Rachid MESKIN; Mohamed Rafik BENAOUDA. - 

[s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.230 

3810.  Tapié, Victor L.  
Moyen âge et temps modernes [Texte imprimé] : 987 - 1789 / Victor L. Tapié, 

Edouard Bruley. - Paris : Librairie Hatier, 1962. - 450 P. : couv . ill. ; 21 cm. - 

(collection d'histoire hatier). 

2-902-32/1 

3811.  Tapiéro, Norbert  
Manuel d'arabe algérien moderne [Texte imprimé] : Supplément de 15 dialogues avec 

traduction / Norbert Tapiéro. - 2 éd. - Paris : Presses universitaires de Lyon, 1978. - 

VII-214 p. : ill., couv. ill. ; 20x14 cm. - (Série linguistique ; 7). 

Glossaire : 150-170 Index : 171-173. - ISBN 2252033959 

2-418-80/1, 2-418-80/2 

3812.  Tardieu, Claire  
La didactique des langues en 4 mots-clés [Texte imprimé] : Communication, culture, 

méthodologie, évaluation / Claire Tardieu. - Paris : Ellipses, 2008. - 237 p. : ill. ; 24 

cm. 

Index: 227-229 p. - ISBN 97827929838133 

440.1-191/1 

3813.  TASSIST, Halla  
L'autbiographie dans " les mots" de sartre [Texte imprimé] / Halla TASSIST, Amel 

AZIZI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.163 

3814.  Tatin-Gourier, Jean-Jacques  
Lire les lumières [Texte imprimé] / Jean-Jacques Tatin-Gourier; Dir. Daniel Bergez. - 



Paris : Armand Colin, 2005. - 210 p. : ill. ; 22*14 cm. 

Bibliogr. : 202 p.-205 p. index : 206 p.-209 p. - ISBN 9782200344634 

2-801-27/1, 2-801-27/2 

3815.  TAYANE, Hichem  
La traduction du culturel comme support d'authenticité pour promouvoir le tourisme 

en Algérie cas du beau-livre cités disparues de Rachid Bourouiba [Texte imprimé] / 

Hichem TAYANE; Ahmed RAQBI; Djamal KADIK. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + 

CD. 

Master : Traduction : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2016 

MMF.97, MMF.98 

3816.  Taylor, John R  
Cognitive grammar [Texte imprimé] / John R Taylor. - Oxford ; New York : Oxford 

University Press, 2002. - 621 p ; 25 cm. - (Oxford textbooks in linguistics.). 

ISBN 9780198700333 

2-425-37/1, 2-425-37/2 

3817.  Teaching pronunciation [Texte imprimé] : Areference for teachers of 
english to speakers of other languages. - U.S.A : Cambridge University Press, 1996. 

- 435 p ; 20*25 cm. 

ISBN 0521406943 

2-421-5/1, 2-421-5/2 

3818.  TEMMAR, Hanane  
Voltaire et la religion [Texte imprimé] / Hanane TEMMAR, Messaouda 

DAGUEBOUDJA; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.108, MF.109 

3819.  Teresa Lino, Maria  
Vocabulaires de spécialité et lexicographie d'apprentissage en langues-cultures 

étrangères et maternelles [Texte imprimé] / Maria Teresa Lino. - Paris : Klincksieck : 

Didier-Erudition, 2004. - 385 P. ; 23 x 15 cm. 

ISBN 2252034602 

440.1-24/1, 440.1-24/2 

3820.  Terfaya, Nassima  
Faiza, le défi [Texte imprimé] / Nassima Terfaya. - Alger : les éditions el-hikma, 

2002. - 180 p. : ill. ; 18 X 12 cm. 

ISBN 9961906322 



2-843-588/1, 2-843-588/2 

3821.  A term of university teachers of english  
A dictionary of English Idiom [Texte imprimé] : English - Arabic =  معجم التعابير

عربي -االصطالحية : إنجليزي   / A term of university teachers of english. - Beirut : Librairie 

du liban, 1989. - 345 p ; 25x18 cm. 

423.1-11/1, 423.1-11/2 

3822.  Termoul, Meriem  
La description dans " bleu blanc vert " de Maissa Bey [Texte imprimé] / Meriem 

Termoul, Afef BOUZIANE; SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 2010. - 43 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.313 

3823.  Terrisse, André  
Didactique des disciplines [Texte imprimé] : Les références au savoir / André 

Terrisse. - Bruxelles : De Boeck Université, 2001. - 164 p ; 24x16 cm. - (Perspectives 

en éducation et formation / Philippe Jonnaert). 

ISBN 2804135500 

440.1-108/1, 440.1-108/2 

3824.  Thameri, Asmaà  
L'Etude du personnage principal dans la piéce théàtrale " il ne faut jurer de rien" 

D'Alfred de MUSSET. [Texte imprimé] / Asmaà Thameri, Hayet Boukhrif; F 

BOUMEDIENE. - [s.l] : [s.n], 2012. - 45 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p45 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.503 

3825.  Theodory, C  
Al-Mounged: English- Arabic [Texte imprimé] =  العربي -المنجد: اإلنكليزي  / C Theodory. 

- 2 éd. - Beirut : Librairie Orientale, 1997. - 1139 p : Couv.ill ; 25x18 cm. 

423.1-12/1 

3826.  Thérenty, Marie-Eve  
Les mouvements littéraires du 19e et du 20e siècle [Texte imprimé] / Marie-Eve 

Thérenty. - Paris : Hatier, 2001. - 160 p. ; 18*11 cm. - (Profil histoire littéraire). 

Index : 155 p.-159 p. - ISBN 9782218736056 

2-809-64/1, 2-809-64/5 

3827.  Thérenty, Marie-Eve  
L'analyse du roman [Texte imprimé] / Marie-Eve Thérenty. - Paris : Hachette 



Supérieur, 2003. - 191 p. ; 21*15 cm. - (Crescendo du cours à l'épreuve). 

Index : 186 p.-191 p. - ISBN 2011453119 

2-809-69/1, 2-809-69/2 

3828.  Thibaudet, Albert  
Stendal [Texte imprimé] / Albert Thibaudet. - Paris : Librairie Hachette, 1951. - 188 

p. ; 19x12 cm. - (Les Romantiques). 

2-840-12/1 

3829.  Thibaudet, Albert  
Réflexions sur la littérature [Texte imprimé] / Albert Thibaudet. - 2007. - Paris : 

Editions Gallimard, [s.d]. - 1764 p. : ill. ; 21*14 cm. 

ISBN 9782070783670 

2-809-57/1 

3830.  Thibault, André  
Richesses du français et géographie linguistique [Texte imprimé] : Vol 2 / André 

Thibault. - 1éd. - Bruxelles : Groupe de boeck, 2008. - 606 p. ; 24 cm. - (Champs 

linguistiques). 

Index : 587-598. - ISBN 9782801114216 

2-440-61/1, 2-440-61/2 

3831.  Thibaux, Jean-Michel  
Le chanteur de sérénades [Texte imprimé] / Jean-Michel Thibaux. - Versailles ( 

France ) : Feryane, 2005. - 287 p. : Couv. ill. ; 22 x 15 cm. - (Roman). 

ISBN 2840116367 

2-843-591/2, 2-843-591/1 

3832.  Thierry, Leguay  
Surpris ou étonné ? [Texte imprimé] : Nuances et subtibilités des mots de la langue 

française / Alain Duchesne; Leguay Thierry. - Paris : Larousse - bordas, 2005. - 352 P 

: Couv.Ill. ; 21x14 Cm. - (Le Souffle des mots). 

Index : 347p.-351 p. - ISBN 2035322731 

443-7/1, 443-7/2 

3833.  Thiry, Alain - Lellouche, Yves  
Apprendre à apprendre avec la PNL [Texte imprimé] : Les stratégies 

PNLd'apprentissage à l'usage des enseignants du primaire / Alain - Lellouche, Yves 

Thiry. - 3éd. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 152 p : Couv.ill ; 24x16cm. - (Pratiques 

pédagogiques / J). 

Bibliogr : 143-146 Annexes : 147-150. - ISBN 2804154149 

2-370-140/1, 2-370-140/2 



3834.  Thiry, Claude  
Anthologie de la littérature française du moyen âge 9 ème - 15 ème siecles [Texte 

imprimé] / Claude Thiry; Préf. Jacqueline Cerquiglim-Toulet. - Paris : Academica, 

2002. - 365 p. ; 21 X 14 cm. 

ISBN 287209640X 

2-840-80/1 

3835.  Thiry, Paul  
Vocabulaire français [Texte imprimé] : trouver et choisir le mot juste, 550 exercices 

pour enrichir son vocabulaire et améliorer son style / Paul Thiry, Moreau Philippe, 

Seron Michel Didier Jean - jacques. - 15. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 313 p. ; 24 

cm. - (Entre guillemets). 

Index : 307. - ISBN 2801112798 

440.1-10/1, 440.1-10/2 

3836.  Thomas, Hugh  
Histoire de la guerre d'' Espagne [Texte imprimé] : Tome 1 = The spanish civil war / 

Hugh Thomas. - Paris : Robert Lafont, 1961. - 447 P. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le 

livre de poche historique). 

2-902-55.1/1 

3837.  Thomas, Hugh  
Histoire de la guerre d'Espagne [Texte imprimé] : Tome 2 = The spanish civil war / 

Hugh Thomas. - Paris : Robert Lafont, 1961. - 541 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche). 

2-902-55.2/1 

3838.  Thomas, Yves  
Dictionnaire de langue française [Texte imprimé] : Tome 1 : A - H / Yves Thomas; 

Préf. Jean Girodet; Ed. Yves Thomas; ...[et all.]. - Paris : SGED, 1994. - 1035 p. : 

Couv.ill. ; 30 x 22 cm. - (Encyclopédies bordas). 

ISBN 2842480120 

443-1.1/1, 443-1.1/2 

3839.  Thomas, Yves  
Dictionnaire de la langue française [Texte imprimé] : Tome II. I - Z / Yves Thomas, 

Jean Girodet. - Paris : SGED, 1994. - 1038 -2107 p. : Couv. ; 30x23 cm. - 

(Encyclopédie Bordas). 

Annexe : 2069 p.- 2107 p. - ISBN 2842480139 

443-1.2/1, 443-1.2/2 

3840.  Thomasseau, Jean-Marie  
Drame et tragédie [Texte imprimé] / Jean-Marie Thomasseau. - Paris : Hachette 



Education, 1995. - 192 p. ; 19 X 14 cm. - (Contours littéraires). 

Bibliogr. - ISBN 2010195507 

2-809-70/1, 2-809-70/2 

3841.  Thomson , Jean-max  
How to write in english [Texte imprimé] / Jean-max Thomson; Préf. Gode Anne-

Marie. - Paris : Armand Colin, 2010. - 182 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 9782200343996 

2-420-41/1, 2-420-41/2 

3842.  Thorel-Cailleteau, Sylvie  
Panorama de la littérature française [Texte imprimé] : Réalisme et naturalisme / 

Sylvie Thorel-Cailleteau. - Paris : Hachette, 1998. - 160 p. ; 19 cm. - (Les 

fondamentaux / Caroline Benoist-Lucy). 

ISBN 2011451841 

2-840-263/1, 2-840-263/2 

3843.  Thumerel, Fabrice  
La critique littéraire [Texte imprimé] / Fabrice Thumerel. - Paris : Armand Colin, 

2002. - 191 p. ; 21 X 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200263554 

2-809-29/1, 2-809-29/2 

3844.  Thumerel, Fabrice  
La critique littéraire [Texte imprimé] / Fabrice Thumerel. - Paris : Armand Colin, 

2009. - 191 p. ; 23*15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 181 p.-184 p. index : 187 p.-191 p. - ISBN 9782200263553 

2-840-359/1, 2-840-359/2 

3845.  Thumerel, Fabrice  
Le champ littéraire français au XXe siècle [Texte imprimé] : éléments pour une 

sociologie de la littérature / Fabrice Thumerel. - Paris : Armand Colin, 2002. - 235 p. : 

ill. ; 24*16 cm. - (Lettres). 

Bibliogr. : 211 p.-220 p. index : 221 p.-231 p. - ISBN 9782200250591 

2-840-365/1 

3846.  Thurot, François  
Tableau des progrès de la science grammaticale [Texte imprimé] : discours 

préliminaire à l'Hermès de James Harris / François Thurot; Préf. André Joly. - Paris : 

L' Harmattan, 2004. - 140 p. ; 22 x 14 cm. - (Sémantiques / Marc Arabyan). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2747560702 

440.1-146/1, 440.1-146/2 



3847.  Thyrion, Francine  
La dissertation [Texte imprimé] : du lieu commun au text de réflexion personnelle / 

Francine Thyrion. - Bruxelles : Editions duculot, 2006. - 146 p. ; 23*15 cm. - (Entre 

guillemets). 

Bibliogr. : 137 p.-141 p. - ISBN 9782801113899 

2-808-82/7, 2-808-82/1 

3848.  Tiano, André  
Le Maghreb entre les mythes [Texte imprimé] : l'économie nord-africaine depuis 

l'indépendance / André Tiano. - Paris : P.U.F, 1967. - 624 P. : couv . ill. ; 21 cm. 

Annexes . p-p : 594 - 603 Bibliog . p-p : 605 -614 

2-902-16/1 

3849.  Tibawi, A. L.  
Islamic éducation [Texte imprimé] : its traditions and modernization into the arab 

national systems / A. L. Tibawi. - London : Luzac comppany ltd, 1972. - 260 p. : 

couv. ill. ; 22 x 14 cm. 

Bibliogr., index. - ISBN 718901614 

2-297-2/1 

3850.  tiesserenc , fulcran  
langage et image dans l'oeuvre de platon [Texte imprimé] / fulcran tiesserenc. - paris : 

Librairie Philosophique, 2010. - 320 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782711622 

440.1-203/1 

3851.  TIFOUR, Samira  
La peinture de la société dans " une vie" de Maupassant [Texte imprimé] / Samira 

TIFOUR, Mebarka TOUMACHE; Mohamed Rafik BENAOUDA. - [s.l] : [s.n], 2009. 

- 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.218 

3852.  Tinayre, Marcelle  
La rebelle [Texte imprimé] / Marcelle Tinayre. - Paris : Calmann-Lévy, 1923. - 254 p. 

; 18 cm. 

2-843-848/1 

3853.  Titri, Fatiha  
L'Enseignement du français juridique L'Origine de l'Echec chez les Etudiants de 1ère 

année LMD Droit. [Texte imprimé] / Fatiha Titri, Hakima AOUADI; A ABBAS. - 

[s.l] : [s.n], 2012. - 42 P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p40 



Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.515 

3854.  Tocqueville, Alexis de  
Sur l' ésclavage [Texte imprimé] / Alexis de Tocqueville; Seloua Luste Boulbina. - 

Alger : Barzakh ; Paris : Actes Sud, 2008. - 202 p : ill ; 19X11 cm. - (Babel : Babel). 

Annexes. - ISBN 9789947851357 

2-326-1/4, 2-326-1/5 

3855.  Toelle, Heidi  
A la découverte de la littérature arabe [Texte imprimé] : du 6e siècle à nos jours / 

Heidi Toelle, Katia Zakharia. - Paris : Editions Flammarion, 2005. - 388 p. ; 18*11 

cm. - (Champs essais ; 880). 

Bibliogr : 367 p.-374 p. Index : 375 p.-385 p. - ISBN 9782801223110 

2-892-7/5, 2-892-7/1 

3856.  Tolstoi, Léon  
La Guerre et la paix . Tome 2 [Texte imprimé] / Léon Tolstoi. - Paris : Brodard et 

Taupin, 1968. - 735 p. ; 18 x 11 cm. - (Livre de poche classique). 

2-843-152.2/1 

3857.  Tolstoi, Léon  
Anna Karénine [Texte imprimé] : tome 2 / Léon Tolstoi. - Paris : Editions Gallimard, 

1951. - 450 p. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

ISBN 3023063808 

2-843-421/1 

3858.  Tolstoi, Léon  
Résurrection [Texte imprimé] : tome 2 / Léon Tolstoi; Trad. E. Beaux; Préf. Hubert 

Juin. - Paris : Editions Gallimard, 1968. - 354 p. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

ISBN 3023240401 

2-843-420/1 

3859.  Tolstoi, Léon  
Résurrection [Texte imprimé] : tome1 / Léon Tolstoi; Trad. E Beaux; Préf. Hubert 

Juin. - Paris : Gallimard, 1968. - 386 p. ; 17 x 11 cm. 

2-843-626.1/1 

3860.  Tolstoi, Léon  
Enfance et adolescence [Texte imprimé] / Léon Tolstoi; Trad. Sylvie Luneau; Préf. 

Marcel Aynné. - Paris : Gallimard, 1960. - 256 p. ; 17 x11 cm. 



2-843-627/1 

3861.  Tolstoi, Léon  
Maitre et serviteur [Texte imprimé] : le Père Serge le Cheval / Léon Tolstoi; Préf. 

Louis Guilloux; Trad. Gustave Aucouurier; ...[et all.]. - Paris : Gallimard, 1967. - 450 

p. ; 17 x 11 cm. 

2-843-624/1 

3862.  Tolstoi, Léon  
Anna Karénine [Texte imprimé] : tome 1 / Léon Tolstoi; Trad. Henri Mongault; Préf. 

Franoçoise Mallet-Joris. - Paris : Gallimard, 1951. - 512 p. ; 17 x 11 cm. 

2-843-395.1/1 

3863.  Tolstoi, Léon  
Anna Karénine [Texte imprimé] : tome 2 / Léon Tolstoi; Préf. André Maurois; 

Comment. Marie Sémon. - Paris : Ed. Stock, 1972. - 512 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - 

(Le Livre de poche ; 638). 

2-843-269/1 

3864.  Tolstoi, Léon  
La Guerre et la paix . Tome 1 [Texte imprimé] / Léon Tolstoi; Trad. Elisabeth 

Guertik; Préf. Brice Parain. - Paris : Librairiee Plon, 1963. - 736 p. : couv . ill. ; 17 

cm. - (collection le livre de poche ; 1016). 

2-843-152.1/1 

3865.  Tolstoi, Léon  
La sonate à Kreutzer [Texte imprimé] : le bonheur conjugal : le diable / Léon Tolstoi; 

Préf. Jean Freustié; Trad. Boris de Schloezer Sylvie Luneau. - Paris : Edition 

Gallimard, 1974. - 320 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Folio ; 622). 

2-843-217/1 

3866.  Tolston, Leon  
La guerrre et la paix Tome 3 [Texte imprimé] / Leon Tolston. - Paris : Baudelaire, 

1969. - 571 p. : couv.ill. ; 19 cm. 

2-902-64/1 

3867.  Tomalin, Claire  
Poems of Thomas Hardy [Texte imprimé] / Claire Tomalin. - London : Penguin 

Books, 2006. - 155 p. : couv. ill. en coul. ; 18 X 11 cm. - (Red classics). 

ISBN 9780140424713 

2-820-4/3, 2-820-4/2 



3868.  Tomes, Arnaud  
L'existentialisme est un humanisme [Texte imprimé] : Sartre / Arnaud Tomes. - Paris 

: Ellipses, 1999. - 64 P. : couv.ill ; 19 cm. - (philo- textes). 

Bibliogr,. - ISBN 2729899294 

2-100-15/1 

3869.  Tonyè, Alphonse.  
Langue, littératures et identités [Texte imprimé] / Gabriel Mba; Jules Assoumou; 

Alphonse. Tonyè. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 300 p. : graph. ; 24 cm. 

ISBN 9782296990548 

440.1-223/1 

3870.  TORCHI, Fattoum  
Etude des difficultés liées à l'écriture en langue française [Texte imprimé] : Cas des 

étudiants de 1ère année licence en biologie ( université de Médéa / Fattoum TORCHI; 

Baya YAHIA HELALI. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2017 

MMF.185, MMF.186 

3871.  Torterat, Frédéric  
Grammaire française de l'étudiant en 60 fiches et QCM [Texte imprimé] / Frédéric 

Torterat. - France : Ellipses, 2014. - 429p ; 24*17cm. - (Optimum / Fabien Fichaux). 

ISBN 9782340000445 

2-445-112/1, 2-445-112/2 

3872.  Touat, Arbia Ratiba  
le role de la femme XVIIéme siécle dans les femme savantes de Moliére [Texte 

imprimé] / Arbia Ratiba Touat, Siham Bourgua; Chafia AMMI. - [s.l] : [s.n], 2011. - 

45 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.369 

3873.  Touati, François-Oliveer  
Vocabulaire historique du moyeen âge [Texte imprimé] : Occident , byzance islam / 

François-Oliveer Touati. - 3ème éd. - Paris : La Boutique de l'histoire, 2000. - 329 P : 

Couv.Ill. ; 22x14 Cm. 

ISBN 2910828255 

2-909-4/1, 2-909-4/2 

3874.  TOUATI, Karima  
l'evolution de l'ecriture hugolienne [Texte imprimé] : Analyse des deux poémes " A 

une jeune fille " des odes et ballades " Souvenir de la nuit de 4" des chatiments / 



Karima TOUATI, Amina CHELALI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : 

(S.N), 2008. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.166 

3875.  Toudoire-Surlapierre, Frédérique  
Hamlet [Texte imprimé] : l'ombre et la mémoire / Frédérique Toudoire-Surlapierre. - 

Monaco : Rocher, 2004. - 264 p. ; 21 X 14 cm. - (Figures et mythes / Pierre Brunel). 

ISBN 2268050025 

2-809-35/1 

3876.  Tounsi, Youcef  
Les noces du retour [Texte imprimé] : nouvelles / Youcef Tounsi. - Alger : Les 

éditions Apic, 2013. - 167 p. : couv. ill. ; 23*14 cm. - (وزارة الثقافة الجزائر). 

ISBN 9789961769843 

2-843-784/1 

3877.  Touratier, Christian  
La sémantique [Texte imprimé] / Christian Touratier. - Réimpr. - Paris : Armand 

Colin, 2004. - 192 p. : ill. ; 21 x 15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr : 186-188 Index : 189-191. - ISBN 2200267363 

440.1-70/1, 440.1-70/2 

3878.  Touratier, Christian  
Analyse et théorie syntaxiques [Texte imprimé] / Christian Touratier. - provence : 

Publication de l'université de provence, 2005. - 331 p. ; 21*14.5cm. - (Langues et 

langages / Jean-Marie Viprey ; 13). 

ISBN 2853996204 

2-415-42/1, 2-415-42/2 

3879.  Touratier, Christian  
La sémantique [Texte imprimé] / Christian Touratier. - 2 éme éd. - Paris : Armand 

Colin, 2010. - 287 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Cursus Lettres). 

Index 285 p. - ISBN 9782200250089 

440.1-195/1, 440.1-195/2 

3880.  Touré, Mounir M  
Introduction à la méthodologie de la recherche [Texte imprimé] : Guide pratique pour 

étudiants et professionels des services sociaux et sanitaires / Mounir M Touré. - Paris 

: Lharmattan, 2007. - 203p. ; 24*17cm. 

ISBN 9782296026841 

440.1-97/1 



3881.  Touret , Michèle  
Le temps des lettres [Texte imprimé] : Quelles périodisations pour l'histoire de la 

littéraire française du XXe siècle / Michèle Touret, Francine Dugast-Portes. - Paris : 

presses univversitaires de rennes, 2001. - 336 P. ; 21 x15 cm. - (Interférences). 

ISBN 2868475884 

2-840-2/1 

3882.  Tournand, Jean-Claude  
Introduction à la vie littéraire au XVIIe siècle [Texte imprimé] / Jean-Claude 

Tournand. - 3e éd. - Paris : Armand Colin, 2005. - 191 p. : ill. ; 21*14 cm. - (Lettres 

sup). 

Bibliogr. : 183 p.-188 p. index : 189 p.-191 p. - ISBN 9782200344665 

2-809-134/1, 2-809-134/2 

3883.  Tournier, Jean  
Les mots anglais du français [Texte imprimé] / Jean Tournier. - Paris : Belin, 1998. - 

589 p. : ill. ; 19 cm. - (Le français retrouvé / Nicole Loraux, Yan Thomas ; 32). 

Index. - ISBN 2701123046 

440.1-26/1, 440.1-26/2 

3884.  Tournier, Jean  
Dictionnaire de lexicologie française [Texte imprimé] / Jean Tournier, Nicole 

Tournier. - Paris. : Ellipses, 2009. - 360 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782729850555 

2-440-107/1, 2-440-107/2 

3885.  Toursel ,, Nadine  
Littérature [Texte imprimé] : Textes théoriques et critiques / , Nadine Toursel, 

Vassevière Jacques. - Paris : Nathan/Vuef, 2003. - 304 p. ; 21 cm. - (Littérature Fac.). 

Bibliogr. : 291 p.-293 p., index : 294 p.-297 p. - ISBN 2091911968 

2-809-82/1 

3886.  Toursel, Nadine  
Littérature [Texte imprimé] : textes théoriques et critiques : 130 textes d'écrivains et 

de critiques classés et commentés / Nadine Toursel, Jacques Vassevière. - 2e éd. - 

Paris : Armand Colin, 2008. - 367 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Bibliogr. : 358 p-361 p., index : 362 p.-367 p. - ISBN 9782200352219 

2-809-83/1, 2-809-83/2 

3887.  Toursel, Nadine  
Littérature [Texte imprimé] : textes théoriques et critiques / Nadine Toursel, Jacques 

Vassevière. - Paris : Armand Colin, 2004. - 304 p. ; 21*15 cm. - (Littérature Fac.). 

Bibliogr. : 291 p.-293 p., index : 294 p.-297 p. - ISBN 2200340850 



2-809-84/1, 2-809-84/2 

3888.  Toursel, Nadine  
Littérature [Texte imprimé] : textes théoriques et critiques / Nadine Toursel, Jacques 

Vassevière. - 4e éd. - Paris : Armand Colin, 2015. - 542 p. : couv. ill. ; 24*16 cm. 

Bibliogr. : 529 p.-533 p. index : 535 p.-542 p. - ISBN 9782200601331 

2-809-140/1, 2-809-140/2 

3889.  Toussaint, bernard  
Qu'est-ce que la sémiologie [Texte imprimé] / bernard Toussaint. - [s.l] : Privat, 1978. 

- 179 p. 

ISBN 2708913298 

440.1-64/1, 440.1-64/2 

3890.  Toynbee, Arnold J.  
Guerre et civilisation [Texte imprimé] / Arnold J. Toynbee; Albert colnat. - Paris : 

Gallimard, 1953. - 256 P. : couv. ill. ; 16 cm. - (collection idées ; 11). 

2-902-28/1 

3891.  Trabelsi, Hechmi  
Back to basics [Texte imprimé] : An english grammer course for university first-cycle 

students / Hechmi Trabelsi. - Tunisie : Centre de publication universitaire, 2003. - 175 

p. ; 24 x15 cm. 

ISBN 9973371259 

2-420-6/1, 2-420-6/2 

3892.  Trabelsi, Mustapha  
Albert Camus [Texte imprimé] : L'écriture des limites et des frontières / Mustapha 

Trabelsi. - Tunis : Sud ; Bordeaux : Presse Universitaire de Bordeaux, 2009. - 318 p. ; 

24 X 15 cm. 

ISBN 2867815836 

2-840-317/1, 2-840-317/2 

3893.  TRACH, Samira  
L'Arabe dans L' Etrander d'Albert Camus [Texte imprimé] / Samira TRACH; Fatiha 

BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.64, MF.65 

3894.  trachi, samira  
Pour une didactique de la textualité dans la production écrite en fle [Texte imprimé] : 

Cas de la 3ème Année Secondaire. / samira trachi; Djamel. KADIK. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 134 F. ; 30 Cm. + CD. 



Encadré : KADIK Djamel. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2011 

TF.132, TF.133 

3895.  Traisnel, Christophe  
Le Français en partage [Texte imprimé] : les 50 plus belles histoires de la 

francophonie / Christophe Traisnel; Préf. Wade Abdoulaye. - Paris : Timée-Editions, 

2004. - 143 p. : couv. ill. ; 19 x 15 cm. - (Des plus belles histoires). 

Bibliogr : 137. - ISBN 291558608X 

2-447-7/2, 2-447-7/1 

3896.  Traverso, Véronique  
L'analyse des conversations [Texte imprimé] / Véronique Traverso. - Paris : Nathan, 

2004. - 128 p. ; 18 x 13 cm. - (Linguistique ; 128). 

Bibliogr. p. 123-127. - ISBN 2091910481 

440.1-125/1, 440.1-125/2 

3897.  Treps, Marie  
Les mots voyageurs [Texte imprimé] : petite histoire du français venu d'ailleurs / 

Marie Treps. - Paris : Les Editions de seuil, 2003. - 365 p. : couv. en coul. ; 22 x 14 

cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2020398583 

2-410-108/1, 2-410-108/2 

3898.  Tréville , Marie-Claude  
Enseigner le vocabulaire en clmasse de langue [Texte imprimé] / Marie-Claude 

Tréville, Lise Duquette. - Paris : Hachette livre, [s.d]. - 191 p. : ill. ; 23 x 15 cm. - 

(Information / Sophie Moirand*). 

Bibliogr. - ISBN 2011550017 

2-440-8/1 

3899.  Tritter, Jean-Louis  
Initiation à l'histoire de la langue française [Texte imprimé] / Jean-Louis Tritter. - 

Paris : Ellipses, 2003. - 143 p. ; 21 x 15 cm. - (Thèmes & études / Bernard Valette). 

Glossaire : 130-140. - ISBN 2729817212 

2-440-23/1, 2-440-23/2 

3900.  Tritter, Jean-Louis  
Etude sur Stendhal [Texte imprimé] : La chartreuse de Parme / Jean-Louis Tritter. - 

Paris : Ellipses, 2000. - 112 p. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr. - ISBN 2729801855 

2-840-127/1, 2-840-127/2 



3901.  Tronson , Jean  
Dictionnaire français/français [Texte imprimé] : Dictionnaire de la langue française 

demantelee / Jean Tronson. - Paris : Carrefour du net, 2012. - 153 p. ; 23*15 cm. 

ISBN 9782354511333 

443-100/1, 443-100/2 

3902.  Troubetskoy, Nikolas Sergueevitch  
Principes de phonologie [Texte imprimé] / Nikolas Sergueevitch Troubetskoy; Trad. 

Jean Cantineau; Luis Jorge Prieto. - Paris : Klincksieck, 2005. - 396 p. : Couvr. ill. ; 

20 x 14 cm. - (Librairie Klincksieck ; 17). 

Index. - ISBN 2252034971 

2-414-4/10, 2-414-4/11 

3903.  Trouilleux, François.  
Morphologie, syntaxe et sémantique des subordonnants [Texte imprimé] / Colette. 

Bodelot; Hana Gruet-Skrabalova; François. Trouilleux. - Clermont-Ferrand : Presses 

universitaires Blaise Pascal, 2013. - 521 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782845165250 

2-415-77/1 

3904.  De Troyes, Chrétien  
Yvain ou le chevalier au lion [Texte imprimé] / Chrétien De Troyes; Marina Chelber; 

Harvey Stevenson. - Paris : Hachette livre, 2002. - 122 p. : couv. en coul. ; 18*12 cm. 

- (Biblio collège ; 41). 

ISBN 9782011684165 

2-843-694/1 

3905.  Trudgill, peter  
International english [Texte imprimé] : A guide to the varieties of standard english / 

peter Trudgill, jean Hannah. - London : Hodder Education, 2008. - 160 p. : ill. ; 24 

cm. 

index 153-160 p. - ISBN 9780340971611 

2-420-1/1 

3906.  Tryes, Chrétien ( de )  
Les romans de Chrétien de Troyes [Texte imprimé] : Erec et Enide : tome 1 / Chrétien 

( de ) Tryes. - Paris : Librairie Ancienne Honoré Champion, 1955. - 285 p. ; 22 X 12 

cm. - (Les classiques français du moyen age). 

2-843-37/1 

3907.  Tse-Toung, Mao  
Poèmes [Texte imprimé] / Mao Tse-Toung. - Pekin : éditions en langues étrangères, 

1961. - 53 p. : couv. ill ; 20 cm. 



2-841-119/1 

3908.  Tuaillon, Gaston  
La Litterature en francoprovençal avant 1700 [Texte imprimé] / Gaston Tuaillon. - 

Paris : Ellug Université Stendha, 2001. - 279 p. : couv.ill. en coul. ; 24 X 15 cm. 

ISBN 2843100291 

2-840-88/1 

3909.  Tully, Andrew  
La Bataille de Berlin [Texte imprimé] : le témoignage d' un combattant / Andrew 

Tully. - Paris : Plon, 1969. - 309 p. ; 18 x 11 cm. - (J' ai lu). 

2-843-161/1 

3910.  Tunner, Erika  
Les littératures de langue allemande depuis 1945 [Texte imprimé] / Erika Tunner, 

Francis Claudon. - Paris : Nathan, 1995. - 444 p. ; 21 cm. - (Fac. Série Littérature). 

Bibliogr. p. [427]-429. Notes bibliogr. à la fin de chaque chap. Index. - ISBN 

2091907618 

2-899-3/1, 2-899-3/2 

3911.  Turiel, Frédéric  
L' analyse littéraire de la poésie [Texte imprimé] / Frédéric Turiel. - Paris : Armand 

Colin, 2005. - 96 p. : couv. ill. en coul. ; 18 X 12 cm. - (Synthèse / Lettres ; 10). 

Glossaire. Bibliogr. Index. - ISBN 2200018541 

2-808-11/1, 2-808-11/2 

3912.  TURKI, Hadda  
le théme de l'exil dans l'arbre à dires de mohamed DIB [Texte imprimé] / Hadda 

TURKI, Messaouda BENSALIMI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.101, MF.102 

3913.  TURQUI, brahim abbas  
Métamorphose d'un personnage dans l'oeuvre des Misérables de Victor HUGO [Texte 

imprimé] / brahim abbas TURQUI, Ali KHMISSI; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 51 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.409 



3914.  Twain, Mark  
Contes choisis [Texte imprimé] / Mark Twain; Préf. Hubertuin J; Trad. Gabriel de 

Lautrac. - Paris : ed. Mercure de France, 1962. - 322 p. ; 17 x 11 cm. 

2-843-384/1 

3915.  Twain, Mark  
The adventures of huckleberry finn [Texte imprimé] / Mark Twain; Diane Mowat; 

Paul Fisher Johnson. - New York : Oxford University Press, 2008. - 56 p. : couv. ill. ; 

20*13 cm. + 7 cd. - (Oxford bookworms ; 2). 

Glossaire : 42 p., images. - ISBN 9780194790635 

2-820-33/1, 2-820-33/2 

3916.  Twain, Mark  
The adventures of Tom Sawyer [Texte imprimé] / Mark Twain. - Beirut : Librairie du 

liban, 1988. - 252 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

Glossary p.231-246 

2-820-68/1, 2-820-68/2 

3917.  Ubersfeld, Anne  
Le drame romantique [Texte imprimé] / Anne Ubersfeld. - Paris : Editions belin, 

1993. - 192 p. : couv. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - (Lettres belin sup / Bellosta , Marie-

Cheistine). 

Bibliogr. : 181 p.-182 p., index : 183 p.-188 p. - ISBN 2701114357 

2-809-44/1, 2-809-44/2 

3918.  Ubersfeld, Anne  
Les termes clés de l'analyse du théâtre [Texte imprimé] / Anne Ubersfeld. - Paris : 

Editions Points, 2015. - 108 p. ; 18 cm. - (Points. Essais ; 773). 

ISBN 9782757844304 

2-808-141/1, 2-808-141/2 

3919.  Ueltschi, Karin  
Pour lire l'ancien français [Texte imprimé] / Claude Thomasset; Karin Ueltschi. - 

Paris : Armand Colin, 2009. - 124 p. : Couvr. en coul. ; 18 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782200243111 

2-447-16/5, 2-447-16/6 

3920.  ULD BABA ALI, Imene  
L'enseignement de la grammaire au secondaire [Texte imprimé] : Cas de la 2ème 

année secondaire. / Imene ULD BABA ALI; Boulanoir SEDDARI. - [s.l] : [s.n], 

2012. - 63 P. ; 30 Cm. 

Bibliogr.p63 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 



MF.522 

3921.  Ulysse , Jean  
Nouvel Autodidactique quillet [Texte imprimé] : Biologie - géologie / Jean Ulysse, 

Denise - Lardeaux , Jean - Marc Baril. - Italie : Copyright éditions quillet, 2000. - 767 

p. : Couv en coul.photos.ill. ; 29x20 cm. - (Autodidactique). 

Bibliogr : 740 p.- 742 p. Index : 744 p.- 767 p. - ISBN 2245010531 

034-19/1 

3922.  Umberto ,Eco  
Sémiotique et philosophie du langage [Texte imprimé] / Eco Umberto; Trad. Myriem 

Bouzaher. - 4é. - Paris : Presse Universitaires de France, 2013. - 285p ; 20*14Cm. - 

(Quadrige / Anne-Laure Angoulvent). 

ISBN 9782130624356 

440.1-217/1, 440.1-217/2 

3923.  de unamuno , miguel  
le sentiment tragique de la vie [Texte imprimé] / miguel de unamuno, Trad. margel 

faure -beaulieu. - [s.l] : galimard, 1973. - 377 p ; 24 cm. 

440.1-152/1 

3924.  Ur, Penny  
Teaching listening comprehension [Texte imprimé] / Penny Ur. - U.s.a : Cambridge 

University Press, 2013. - 172 p ; 23*15 cm. 

ISBN 9780521287814 

2-420-81/1, 2-420-81/2 

3925.  Urbanik- Rizk, Annie  
Etude sur Flaubert [Texte imprimé] : Bouvard et pécuchet / Annie Urbanik- Rizk. - 

Paris : Edition marketing, 1999. - 96 p. ; 19 X 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

bibliog. p.91. - ISBN 2729849017 

2-840-22/1 

3926.  Urbanik-Rizk, Annie  
Etude sur Flaubert [Texte imprimé] : Bouvard et Pécuchet / Annie Urbanik-Rizk. - 

Paris : Ellipses, 1999. - 96 p. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Glossaire. Lexique , Bibliogr. - ISBN 2729849017 

2-840-128/1 

3927.  Urbanik-Rizk, Annie  
Etude sur Césaire [Texte imprimé] : Cahier d'un retour au pays natal : Discours sur le 

colonialisme / Annie Urbanik-Rizk. - Paris : Ellipses, 1994. - 64 p. : couv. ill. en coul. 

; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 



Annexes. : 50p.-57p. Bibliogr.: 58p. Lexiques.:59p.-62p. Index.: 60p. - ISBN 

2729844120 

2-840-247/1 

3928.  Urbanik-Rizk, Annie  
Etude sur Léopold s. senghor [Texte imprimé] : Ethiopiques / Annie Urbanik-Rizk. - 

Paris : Ellipses, 1997. - 96 p. ; 19 cm. - (Résonances / Etienne Calais). 

Bibliogr.: 87p.-88p. - ISBN 2729897739 

2-840-249/1 

3929.  Vadé, Yves  
L'enchantement littéraire [Texte imprimé] : écriture et magie de Chateaubriand à 

Rimbaud / Yves Vadé. - Paris : Gallimard, 1990. - 490 p. ; 23 X 14 cm. - 

(Bibliothèque des idées). 

ISBN 2070718468 

2-840-66/1 

3930.  Vaillant, Alain  
La poésie [Texte imprimé] : Initiation aux méthodes d'analyse des textes poétiques / 

Alain Vaillant. - Paris : Armand Colin, 2005. - 128 p. ; 18 x 13 cm. - (128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2200342039 

2-808-51/1, 2-808-51/2 

3931.  Vaillant, Alain  
La poésie [Texte imprimé] : introduction à l'analyse des textes poétiques / Alain 

Vaillant. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 2008. - 126 p. ; 18 X13 cm. - (128). 

Bibliogr. Index. - ISBN 978220034764 

2-809-20/1, 2-809-20/2 

3932.  Vaillant, Alain  
Histoire de la littérature française du 19ème siècle [Texte imprimé] / Alain Vaillant, 

Jean-Pierre Bertrand, Philippe Régnier. - Rennes ( France ) : Presses universitaires de 

rennes, 2006. - 642 p. : couV. ill. en coul. ; 21 X 16 cm. - (Histoire de la littérature 

française). 

Bibliogr., index. - ISBN 9782753503359 

2-809-48/1, 2-809-48/2 

3933.  Vaillant, Alain  
L'histoire littéraire [Texte imprimé] / Alain Vaillant. - Paris : Armand Colin, 2010. - 

391 p. : couv. ill. ; 24*16 cm. - (U. Lettres). 

Bibliogr. : 363 p.-383 p., index : 385 p.-391 p. - ISBN 9782200353629 

2-840-298/6, 2-840-298/7 



3934.  Vaiss, Paul  
Le thème anglais [Texte imprimé] : licence, master, concours / vaiss Growley; Paul 

Vaiss. - Paris : Ellipses, 2009. - 174 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9782729843564 

2-808-118/2, 2-808-118/3 

3935.  Vaissière , jacqueline  
La phonétique [Texte imprimé] / jacqueline Vaissière. - Paris : Presses Universitaires 

de France, 2006. - 127 p. ; 12*18 cm. - (Que sais-je?). 

ISBN 9782130586500 

2-414-18/1, 2-414-18/2 

3936.  Valentin , christian  
La Francophonie dans le monde [Texte imprimé] : 2004-2005 / christian Valentin. - 

Paris : Larousse - bordas, 2005. - 320 p ; 24x17cm. - (Organisation internationale de 

la francophonie haut conseil). 

Index : 314-317. - ISBN 2035322588 

440.1-22/1, 440.1-22/2 

3937.  Valentin, A.  
La littérature italienne par les textes [Texte imprimé] / A. Valentin, E. Baringou. - 15e 

éd. - Paris : librairie A. Hatier, 1962. - 800 p. ; 20 cm. 

2-899-2/1 

3938.  Valentin,kal  
Shetches [Texte imprimé] / kal Valentin. - paris. - [s.l] : Théâtrales, 2002. - 19 cm. 

ISBN 9782842601072 

2-792- 

3939.  Valéry, Paul  
Tel quel [Texte imprimé] : Choses tues, mobalités, littérature, cahiers B / Paul Valéry. 

- Paris : Gallimard, 1941. - 222P. : ILL. ; 19 CM. 

2-844-5/1 

3940.  Valette ,, Bernard  
Le roman [Texte imprimé] : Initiation aux méthodes et aux techniques modernes 

d'analyse littéraire / , Bernard Valette. - Paris : Nathan, 2003. - 127 p. ; 18 X 13 cm. - 

(Synthèse / Lettres). 

ISBN 2091905852 

2-840-148/1 

3941.  Valette, Bernard  
Toute la littérature française du Moyen Age au XXIe siècle [Texte imprimé] / Bernard 



Valette; Gérard Mathieu. - Paris : Ellipses, 2003. - 224 p. : ill. ; 20 x 15 cm. 

ISBN 2729813454 

2-840-213/1, 2-840-213/2 

3942.  Valette, Bernard  
Histoire de la littérature française [Texte imprimé] / Bernard Valette. - Paris : Ellipses 

Edition Marketing, 2009. - 304 p. : ill. ; 21*14 cm. 

Index : 297 p.-298 p. - ISBN 9782729875719 

2-840-293/1, 2-840-293/2 

3943.  Valette, Bernard  
Le roman [Texte imprimé] : initiation aux méthodes et aux techniques d'analyse 

littéraire / Bernard Valette. - 2e éd. - Paris : Armand Colin, 2011. - 126 p. ; 18*13 cm. 

- (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr. p. 111-116. Index. - ISBN 9782200259327 

2-809-125/1, 2-809-125/2 

3944.  Valière, Michel  
Le conte populaire [Texte imprimé] : approche socio-anthropologique / Michel 

Valière. - Paris : Armand Colin, 2006. - 199 p. ; 21*14 cm. - (Cursus). 

Index : 195 p.-199 p. - ISBN 2200266278 

2-808-98/1, 2-808-98/2 

3945.  Vallès, Jules*  
L'Insurgé [Texte imprimé] / Jules* Vallès; Préf. Jean Prévost. - Paris : Gallimard et 

Librairie Générale Française, 1964. - 448 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 

poche, Classique de poche ; 1244). 

ISBN 3023124403 

2-843-106/1 

3946.  Vallés, Jules  
Oeuvres complètes de Jules Vallès [Texte imprimé] : Jacques Vingtras : l' insurgé : 

tome 3 / Jules Vallés; Dir. Lucien Scheler; Préf. Marcel Cachin. - nouv.ed augmentée. 

- Paris : Les éditeurs Français réunis, 1973. - 352 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 18 X 

12 cm. - (Oeuvres complètes de jules Vallés). 

Index p - p : 342 - 344 

2-843-642/1 

3947.  Vallés, Jules  
Jacque Vingras : l'enfant [Texte imprimé] / Jules Vallés. - Paris : Gallimard, 1963. - 

452 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le livre de poche classique). 

2-843-264/1, 2-843-264/2 



3948.  Vallés, Jules  
L'insurgé [Texte imprimé] / Jules Vallés; Préf. Marcel Cachin. - Paris : Librairie 

Générale Française, 1972. - 372 p. : couv.ill. ; 17 X 11 cm. - (Le Livre de poche, 

classique de poche . ; 1244). 

2-843-262/1 

3949.  Vallés, Jules  
L'insurgé [Texte imprimé] / Jules Vallés; Préf. Pascale Pia; Jean Yves Guiomar. - 

Paris : Librairie Générale Française, 1972. - 365 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 17 X 

11 cm. 

2-843-657/1 

3950.  Vallespir, Mathilde  
Charles d'Orléans, Montaigne, Racine, Crébillon, Aloysius Bertrand, Robbe-Grillet 

[Texte imprimé] / Mathilde Vallespir, Roselyne de Villeneuve. - Paris : Presses de 

l'Université Paris-Sorbonne, 2010. - 248 p. ; 21*14 cm. - (Styles, genres, auteurs n° 

10). 

Bibliogr. : 245 p. - ISBN 9782840507192 

2-808-109/1, 2-808-109/2 

3951.  Vallet, Chantal  
Dictionnaire des télécommunications [Texte imprimé] / Chantal Vallet. - Paris : 

Ellipses, 1998. - 144 p : Couv.ill ; 19x15 cm. 

ISBN 2729898441 

443-53/1 

3952.  Vallet, odon  
Petit lexique des mots essentiels [Texte imprimé] / odon Vallet. - paris : Albin Michel, 

2001. - 303 p. ; 21 cm. 

ISBN 222612540x 

2-415-30/6, 2-415-30/1 

3953.  Vallet, odon  
Petit lexique des mots essentiels [Texte imprimé] / odon Vallet. - (s.l.é) : Albin 

Michel, 2001. - 286 p. ; 18 cm. - (Espaces libres). 

Bibliogr. Index: 279-281 p. - ISBN 9782226178428 

2-415-68/1, 2-415-68/3 

3954.  Van Bever, Ad.  
Poètes d'aujourd'huit [Texte imprimé] : Morceaux choisis : accompagnés de notice 

biographiques et d' un essai de bibliographie / Ad. Van Bever, Paul Léautaud. - Paris : 

Mercure de Françe, [s.d]. - 299 p. ; 18 X 12 cm. 

2-841-2/1 



3955.  Van den avenne,Cécile  
Savoir rédiger [Texte imprimé] : méthodologie / Cécile Van den avenne. - Paris : 

Studyrama, 2009. - 141 p. : ill. ; 18 cm. - (Principes). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782759006809 

2-370-200/1, 2-370-200/2 

3956.  Van Der Meersch, Maxence  
Pécheurs d'hommes [Texte imprimé] / Maxence Van Der Meersch. - Paris : Editions 

Albin Michel, 1940. - 258 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique 

de poche). 

ISBN 3011170907 

2-843-221/1 

3957.  Van Deyck, Rika  
Revue internationale de linguistique française. n 54, Travaux de linguistique n 54 

[Texte imprimé] : La scacalrité: autant de moyens d'expression, autant d'effets de sens 

/ Marc Wilmet; Rika Van Deyck. - Bruxelle : Duculot, 2007. - 154 p. ; 23 cm. - 

(Linguistique). 

ISBN 9782801114001. - ISSN 00826049 = Travaux de linguistique n 54 

contenu dans : Revue internationale de linguistique française, n 54 

2-410-137/2, 2-410-137/1 

3958.  Van Goethem, Kristel  
L'emploi préverbal des prépositions en français [Texte imprimé] : typologie et 

grammaticalisation / Kristel Van Goethem. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 192 p. : 

Couvr. en coul. ; 24 cm. - (Champs linguistiques). 

Bibliogr. - ISBN 9782801116036 

2-445-85/5, 2-445-85/4 

3959.  Van Hooland, Michelle  
Analyse critique du travail langagier [Texte imprimé] : du langage taylorisé à la 

compétence langagière / Michelle Van Hooland. - Paris : L' Harmattan, 2000. - 256 p. 

; 21 cm. - (Espaces discursifs / Thierry Bulot). 

Bibliogr : 231-245. - ISBN 2738496644 

440.1-28/1, 440.1-28/2 

3960.  Vanhulle, Sabine  
La langue française à l'ouvrage [Texte imprimé] : enquête sur l'écriture technique 

dans l'entreprise et l'enseignement / Sabine Vanhulle; Catherine Schockert Monique 

Jehin. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2000. - 51 p. ; 24 x 20 cm. - 

(Français & société 11 ; 11). 

Bibliogr: 47-50. - ISBN 2801112526 

440.1-16/1, 440.1-16/2 



3961.  Varende, Jean de la  
Nez - de - cuir [Texte imprimé] : gentihomme d'amour / Jean de la Varende. - Paris : 

Librairie Plon, 1937. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique 

de poche ; 41). 

2-843-109/1 

3962.  Varga, Aron Kibédi  
Le classicisme [Texte imprimé] / Aron Kibédi Varga. - Paris : seuil, 1998. - 60 p. : 

couv. ill. en coul. ; 18 X 11 cm. 

Index des concepts, index des noms. - ISBN 2020308525 

2-809-51/3, 2-809-51/2 

3963.  Variable territoriale et promotion des langues minoritaires [Texte 
imprimé]. - Paris : Maison des sciences de l'homme d'aquitaine, 2007. - 489 p. ; 

24*17 cm. 

ISBN 9782858923342 

2-410-238/3, 2-410-238/1 

3964.  Vasseur, Jean-Pierre  
120 pages pour tout savoir sur les verbes français [Texte imprimé] / Jean-Pierre 

Vasseur. - Lambersart : Editions Vasseur, 2010. - 128 p. : Couvr. ill. ; 15 cm. 

ISBN 9782913305717 

2-445-82/5, 2-445-82/1 

3965.  Vasseur, Marie- Thérése  
Rencontres de langues question (s) d'interaction [Texte imprimé] / Marie- Thérése 

Vasseur. - Paris : Didier, 2005. - 304 p : Ill ; 21x13 cm. - (Langues et apprentissage 

des langues). 

Bibliogr : 269-294 Index : 295-304. - ISBN 2278057987 

440.1-149/1, 440.1-149/2 

3966.  Vassevière, Jacques  
Littératures [Texte imprimé] : 140 textes théoriques et critiques / Jacques Vassevière, 

Nadine Toursel. - Paris : Armand Colin, 2011. - 383 p. : ill. ; 21*15 cm. - (Cursus 

Lettres). 

Bibliogr. : 375 p.-378 p. index : 379 p.-383 p. - ISBN 9782200350246 

2-809-102/6, 2-809-102/7 

3967.  Vassevière, Jacques  
Bien écrire pour réussir ses études [Texte imprimé] : orthographe, lexique, syntaxe / 

Jacques Vassevière. - Paris : Armand Colin, 2009. - 243 p. : Couvr. ill. en coul. ; 18 

cm. 

Index: 233-243 p. - ISBN 9782200355203 



2-411-27/1, 2-411-27/2 

3968.  Vega y Vega, Jorge Juan  
Qu'est-ce que le verbe être [Texte imprimé] : éments de morphologie, de syntaxe et de 

sémantique / Jorge Juan Vega y Vega. - Paris : H. Champion, 2011. - 275 p. ; 24 cm. - 

(Bibliothèque de grammaire et de linguistique). 

Bibliogr. p. 259-268. Index. - ISBN 9782745322715 

2-445-122/1, 2-445-122/2 

3969.  Velmezova, Ekaterina  
Les lois du sens [Texte imprimé] : la sémantique marriste / Ekaterina Velmezova. - 

Berne : Peter lang, 2007. - 392 p. : Couvr. en coul. ; 21 cm. - (Slavica Helvetica). 

ISBN 9783039102081 

440.1-179/1, 440.1-179/2 

3970.  Vercel, Roger  
Remorques [Texte imprimé] / Roger Vercel. - Paris : Albin Michel, 1935. - 256 p. : 

couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 36). 

ISBN 3011003611 

2-843-132/1 

3971.  Vercel, Roger  
Capitaine Conan [Texte imprimé] / Roger Vercel. - Paris : Albin Michel, 1934. - 256 

p. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 425). 

2-843-198/1 

3972.  Vercors  
Le silence de la mer [Texte imprimé] : et autres récits / Vercors. - Paris : Albin 

Michel, 1951. - 182 p. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

ISBN 3011002515 

2-843-155/1 

3973.  Verdelhan-bourgade, michéle  
Le français langue seconde [Texte imprimé] : un concept et des pratiques en évolution 

/ michéle Verdelhan-bourgade. - 1éd. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 254 p ; 

24x16cm. - (Perspectives en éducation & formation : Perspectives en éducation & 

formation). 

Bibliogr : 215-240 Index : 241-246. - ISBN 9782804155247 

440.1-21/1, 440.1-21/2 

3974.  Verdier, Lionel  
Introduction à la poésie moderne et contemporaine [Texte imprimé] / Lionel Verdier. 

- Paris : Hachette Supérieur, 2001. - 127 p. ; 19*14 cm. - (Ancrages / Anne-Marie 



Garagnon, Romain Lancrey-Javal). 

Glossaire : 121 p.-124 p. bibliogr. : 125 p.-127 p. - ISBN 2011454441 

2-841-63/1, 2-841-63/2 

3975.  Verdonk , Peter  
Stylistics [Texte imprimé] / Peter Verdonk. - New York : Oxford University Press, 

2014. - 124 p. - (Oxford Introductions to language study). 

ISBN 9780194372404 

2-420-88/1, 2-420-88/2 

3976.  Vergez, Raoul  
Les tours inachevées [Texte imprimé] : roman / Raoul Vergez. - Paris : Julliard, 1959. 

- 311 p. ; 21 X 12 cm. 

2-843-513/1 

3977.  Vergez, Raoul  
La Pendule à Salomon [Texte imprimé] / Raoul Vergez. - Paris : Remé Julliasd, 1957 

(SD). - 350 p. ; 21 x 13 cm. 

Volontairement clandestin le monde de compagnon de travail existe toujours.il se 

trouve aujourd'huit en face de la dure organisation industrielle cette socièté secrete 

proffessionnelle autant que confessionnelle reprend toute son importance sociale. 

2-843-13/1 

3978.  Verhulst, Gilliane  
Etude sur Umberto Eco [Texte imprimé] : le nom de la rose / Gilliane Verhulst. - 

Paris : Ed. Ellipses, [s.d]. - 96 p. : couv il . en coul. ; 19 cm. - (collection Résonances). 

annexes p-p : 83-94 bibliog p 95. - ISBN 2729879994 

2-840-225/1, 2-840-225/2 

3979.  Verlaine, Paul  
Oeuvres poétique [Texte imprimé] : bonheur chansons pour elle : liturgies intimes 

odes en son honneur : tome 11 / Paul Verlaine; Rena Tzolakis. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 249 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480732 

2-841-88/1, 2-841-88/2 

3980.  Verlaine, Paul  
Oeuvres poétiques [Texte imprimé] / Paul Verlaine; Préf. Jacques Robichez. - Paris : 

Garnier Frères, 1969. - 810 p. : couv.ill. ; 19 x 11 cm. - (Classiques Garnier). 

Bibliog p-p. 791-796 

2-841-7/1 



3981.  Verlaine, Paul  
Oeuvres poétiques de Paul Verlaine [Texte imprimé] : Poemes saturniens : fetes 

galantes, la bonne chanson, romances sans paroles : tome 1 / Paul Verlaine; Leonor 

Fini. - Paris : Nouvelle Librairie de France, 1999. - 204 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480708 

2-841-26.1/1, 2-841-26.1/2 

3982.  Verlaine, Paul  
Oeuvres poétiques de Paul Verlaine [Texte imprimé] : amour parallèlement / Paul 

Verlaine; Michel Terrasse. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

219 p. : couv. ill ; 23 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

ISBN 2842480724 

2-841-86/1, 2-841-86/2 

3983.  Vernant, Denis  
Du discours à l'action [Texte imprimé] / Denis Vernant. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1997. - 198 p ; 23 CM. - (Formes sémiotiques). 

Bibliogr : 181-190 Index : 191-197. - ISBN 2130489265 

440.1-53/1, 440.1-53/2 

3984.  Verne, Jule  
Michel Strogoff [Texte imprimé] / Jule Verne. - Paris : Librairie Hachette, 1966. - 506 

p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

2-843-503/1 

3985.  Verne, Jules  
Le tour du monde en quatre vingt jours [Texte imprimé] / Jules Verne. - Paris : 

Librairie Hachette, 1965. - 346 p. : couv . ill ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-285/1 

3986.  Verne, Jules  
Vingt mille lieues sous les mers [Texte imprimé] / Jules Verne. - Paris : Bibliothèque 

d'éducation et de récréation, 1966. - 624 p. : couv. ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche). 

2-843-288/1 

3987.  Verne, Jules  
Robur-le-conquérant [Texte imprimé] / Jules Verne. - Paris : Bibliothèque d'éducation 

et de récréation, 1886. - 258 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 2027). 

Images. - ISBN 2253012734 

2-843-314/1 



3988.  Verne, Jules  
L'étoile du sud [Texte imprimé] : l'archipel en feu / Jules Verne. - Paris : Ed.. 

Hachette, [s.d]. - 450 p. : couv. ill. en couleur ; 21 cm. - (collection les intégrales jules 

verne). 

2-843-620/1 

3989.  Vernes, Jules  
Cinq semaines en ballon [Texte imprimé] : voyages de découvertes en Afrique / Jules 

Vernes. - Paris : Bibliothéque d'éducation, 1966. - 378 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche). 

2-843-509/1 

3990.  Verschafell , Lieven  
Enseignement et apprentissage des mathématiques [Texte imprimé] : Que disent les 

recherches psychopédagogiques / Jacques Grégoire; Marcel Crahaye; Lieven 

Verschafell; ...[et all.]. - Bruxelles : De Boeck, 2005. - 322p. 

Index :p 307-316. - ISBN 280414884x 

2-370-177/1 

3991.  Véry, Pierre  
Goupi-mains rouges [Texte imprimé] / Pierre Véry. - Paris : Editions de Flore, 1968. - 

192 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (J'ai lu ; 54). 

2-843-236/1 

3992.  Vialar, Paul  
La Grande meute [Texte imprimé] / Paul Vialar. - Paris : Denoel, 1953. - 448 p. : 

couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 266). 

2-843-538/1 

3993.  Viart, Dominique  
Anthologie de la littérature contemporaine française [Texte imprimé] : romans et 

récits depuis 1980 / Dominique Viart. - Paris : Armand Colin, 2013. - 295 p. ; 24*16 

cm. 

ISBN 9782200287238 

2-840-350/1, 2-840-350/2 

3994.  Viart, Dominique  
Le roman français au XXe siècle [Texte imprimé] / Dominique Viart. - Paris : 

Armand Colin, 2011. - 222 p. ; 22*13 cm. - (Lettres sup.. Théorie des genres). 

Bibliogr. : 212 p.-215 p. index : 217 p.-222 p. - ISBN 9782200271480 

2-840-360/1, 2-840-360/2 



3995.  victorian literature [Texte imprimé] : a collection of fiction and non-fiction / 

Ed. Linda Marland. - New York : Cambridge University Press, 2007. - 264 p. : couv. 

ill. ; 22 cm. - (Cambridge collection). 

ISBN 9780521703178 

2-820-71/1 

3996.  Vidal, Dominique  
Comment Israël expulsa les Palestiniens ( 1947-1949 ) [Texte imprimé] : Les 

révélations des nouveaux histiriens / Dominique Vidal. - Alger : APIC ; Paris : Les 

Editions de L' Atelier, [s.d]. - 181 p : couv.ill ; 24 X14 cm. 

ISBN 9789961769577 

2-956-2/1, 2-956-2/2 

3997.  Vigner, Gérard  
La grammaire en FLE [Texte imprimé] / Gérard Vigner. - Paris : Hachette, 2004. - 

159 p. ; 23 x 14 cm. - (F). 

Bibliogr. - ISBN 20115552966 

2-445-9/1, 2-445-9/2 

3998.  Vigny, Alfred ( de )  
Le journal d' un poète [Texte imprimé] / Alfred ( de ) Vigny. - Paris : Bibliothèque 

Larousse, [s.d]. - 210 p ; 18 X 12 cm. 

2-846-1/ 1 

3999.  Villani, Jacqueline  
Le roman [Texte imprimé] : cours, doccuments, entrainement / Jacqueline Villani; 

Durrenmant Jacques Joly Genevière. - Paris : Belin, 2004. - 240 p. : couv. ill. en coul. 

; 24 cm. - (Belin atouts. Lettres). 

Bibliogr. p. 232-235. Glossaire. - ISBN 2701132266 

2-843-577/1, 2-843-577/2 

4000.  Villon, François  
Oeuvres [Texte imprimé] / François Villon; Préf. André Mary. - Paris : Garnier 

Frères, 1962. - 285 p. : couv .ill. ; 19 x 11 cm. - (Classiques Garnier). 

Index p-p. 273-279 

2-841-9/1 

4001.  Villon, François  
Poésies diverses [Texte imprimé] : tome 2 / François Villon; Brigitt Fleury. - Paris : 

Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 207 p. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480759 

2-841-23.1/1, 2-841-23.2/2 



4002.  Villon, François  
Oeuvres poétiques de François Villon [Texte imprimé] : les testaments : tome 1 / 

François Villon; Brigitt Fleury. - [s.l] : Nouvelle Librairie de France, 1999. - 209 p. ; 

22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842480740 

2-841-24.1/1, 2-841-24.1/2 

4003.  Vinay, J.P - Darbelnet, J  
Stylistique comparéée du français et de l'anglais [Texte imprimé] / J.P - Darbelnet, J 

Vinay. - Paris : les éditions didier, 1958. - 336 p : Couv.ill ; 22x16 cm. 

Bibliogr : 319-324. - ISBN 9782278008940 

2-410-202/1, 2-410-202/2 

4004.  Vincensini, Jean-Jacques  
Motifs et thèmes du récit médiéval [Texte imprimé] / Jean-Jacques Vincensini; Dir. 

Claude Thomasset. - Paris : DUNOD, 2000. - 154 p. ; 21 X 15 cm. - (Fac littérature). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2091910562 

2-840-174/1, 2-840-174/2 

4005.  Vincent, Jean-Pierre  
Mise en scène des Fourberies de Scapin, de Molière [Texte imprimé] / Jean-Pierre 

Vincent, Bernard Chartreux; Préf. Catherine Clément. - Paris : Théâtrales ; [S. l.] : 

Nanterre Amandiers, 1990. - 140 p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 15 cm. 

ISBN 2907810154 

2-840-107/1 

4006.  Vion-Dury, Juliette  
Permanence de la poésie épique au XXe siècle [Texte imprimé] : Akhmatova, 

Hikmet, Neruda, Césaire / Juliette Vion-Dury, Marie-Alexandre Barataud, Anne 

Douaire-Banny, ...[et all.]. - Paris : Editions Sedes, 2010. - 207 p. : couv.ill. et en coul. 

; 24*15 cm. - (Cours lettres). 

ISBN 9782301000613 

2-841-75/1, 2-841-75/2 

4007.  Vion-Dury, Juliette  
La misanthropie au théatre [Texte imprimé] / Juliette Vion-Dury, Pascal Dethurens, 

Claire Lechevalier, ...[et all.]. - Paris : Editions Sedes, 2007. - 240 p. : ill. ; 24*15 cm. 

- (Pour les concours). 

Bibliogr. : 229 p.-236 p. - ISBN 9782301000118 

2-842-85/1, 2-842-85/2 

4008.  Virga  
Le nouveau dictionnaire marabout de la Micro informatique [Texte imprimé] / Virga, 



J.P Mesters. - Belgique : Marabout, 1990. - 416 p. : Couv en coul. ; 18x11 cm. 

ISBN 2501011864 

443-30/1 

4009.  Vitray-Meyerovitch, Eva de  
Anthologie du soufimisme [Texte imprimé] / Eva de Vitray-Meyerovitch. - Paris : 

Sindbad, 1978. - 363 p : couv.ill. ; 19 cm. 

Bibliogr. p331. - ISBN 2727400098 

2-297-32/1 

4010.  Vocabulaire anglais [Texte imprimé]. - 4e edition. - paris. : A. Colin, 2013. - 

303 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Cursus. Langues. : Collection Cursus. 

Langues.). 

Notice réd. d'après la couv.. - L'éd. précédente a paru sous le titre : "Vocabulaire 

anglais : économie, politique, société". - Index. - ISBN 9782200285159 

2-420-90/1, 2-420-90/2 

4011.  Voltaire  
andide ou l'optimisme [Texte imprimé] / Voltaire; Ed. Frédéric Deloffre. - Paris : 

Gallimard, 2003. - 269 p. ; 18 x 11 cm. - (Folio classique ; 3889). 

Bibliogr. - ISBN 2070389065 

2-843-683/1, 2-843-683/2 

4012.  Voltaire  
Inventaire Voltaire [Texte imprimé] / Voltaire; Ed. André Magnan, Didier Masseau 

Jean Goulemot. - Paris : Gallimard, 1995. - 1480 p. ; 20 x14 cm. - (Quarto). 

Index. - ISBN 2070737578 

2-843-578/3, 2-843-578/2 

4013.  Voltaire  
Zadig ou la destinée histoire orientale [Texte imprimé] / Voltaire. - Paris : Ellipses : 

Marketing, 1995. - 62 p. : couv. ill.en coul. ; 24 X 15 cm. - (Retour au texe). 

ISBN 2729895922 

2-840-137/1 

4014.  Voltaire  
Romans et contes de Voltaire [Texte imprimé] : tome 4 / Voltaire; Comment. Roger 

Petitjean; Enrique Marin. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

303 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des gransds auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

Index. - ISBN 2842481658 

2-843-568.4/1 



4015.  Voltaire  
Romans et contes de voltaire [Texte imprimé] : tome 2 / Voltaire; Comment. Roger 

Petitjean; Enrique Marin. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

249 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

ISBN 2842481631 

2-843-567.2/1, 2-843-567.2/2 

4016.  Voltaire  
Romans et contes de Voltaire [Texte imprimé] : tome 3 / Voltaire; Comment. Roger 

Petitjean; Enrique Marin. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

303 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

ISBN 284248164X 

2-843-567.3/1, 2-843-567.3/2 

4017.  Voltaire  
Romans et contes de Voltaire [Texte imprimé] : tome 1 / Voltaire; Comment. Roger 

Petitjean; Enrique Marin. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

267 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

ISBN 28424281623 

2-843-567.1/1, 2-843-567.1/2 

4018.  Voltaire  
Romans et contes [Texte imprimé] / Voltaire; Préf. Henri Bénac. - Paris : Garnier 

Frères, 1960. - 676 p. : couv. ill. ; 19 x 12 cm. - (Classiques Garnier). 

2-843-230/1 

4019.  Voltaire  
Candide ou l`optimisme [Texte imprimé] / Voltaire; Trad. Ralph. - Paris : Ellipses ; 

Marketing : [s.n], 1995. - 64 p. : couv. ill. ; 24 cm. - (Retour au texte). 

ISBN 2729895949 

2-843-682/1 

4020.  Voltaire  
L`Ingenu [Texte imprimé] : Histoire veritable tirée des manuscrits du P.Quesnel / 

Voltaire. - Paris : Ellipses : Marketing, [s d ]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 14cm. 

- (Retour au texte). 

ISBN 2729845437 

2-840-41/1 

4021.  Voltaire  
Zadig ou la distinée [Texte imprimé] : le monde comme il va memnon / Voltaire. - 



Paris : Le livre de poche, 2006. - 192 p. ; 18 cm. 

ISBN 2253098280 

2-843-734/1, 2-843-734/2 

4022.  Voltaire  
Zadig et autre contes orientaux [Texte imprimé] / Voltaire. - Paris : Pocket, 2008. - 

418 p. ; 18 cm. 

ISBN 2266087582 

2-843-737/1 

4023.  Vulliard, Christine  
Etude sur Samuel Beckett en attendant Godot [Texte imprimé] / Christine Vulliard. - 

Paris : etudition marketing, 1998. - 96 p. ; 19 X 14 cm. - (Résonances / Etienne 

Calais). 

bibliog-pp-93-94. - ISBN 2729868666 

2-840-25/1 

4024.  W. Skeat, Walter  
the Concise dictionary of english etymology [Texte imprimé] / Walter W. Skeat. - 

[s.l] : Wordsworth reference, 2007. - 643 p. : ill. ; 20 cm. 

ISBN 9781853263118 

423-15/1, 423-15/2 

4025.  Wa Thiong'o, Ngugi  
A grain of wheat [Texte imprimé] / Ngugi Wa Thiong'o. - USA : Heinemann, 1996. - 

252 p. ; 20 cm. - (African writers series). 

ISBN 0435909878 

2-843-732/1 

4026.  Waciny, Larej  
Le ravin de la femme sauvage [Texte imprimé] : roman / Larej Waciny; Trad. Zeinab 

lawaj. - Alger : ENAG éditions, 1997. - 171 p. : couv.ill. ; 21 cm. 

ISBN 9961620682 

2-843-856/1 

4027.  Wagner ,Robert léon*  
Grammaire du francais classique et moderne [Texte imprimé] / jacqeline pinchon; 

Robert léon* Wagner. - 2010. - parix : Hachette Supérieur, [s.d]. - 24*16 cm. 

ISBN 9782010182587 

2-445-123/1 

4028.  Walezak, Emille  
L'intertextualité dans le roman contemporain de langue anglaise [Texte imprimé] / 



Emille Walezak, Jocelyn Dupont. - Paris : Presses universitaires de Perpignan, 2010. - 

203 p. : ill. ; 24*16 cm. - (Etudes). 

Bibliogr. : 197 p.-200 p. - ISBN 978235412665 

2-899-14/1, 2-899-14/2 

4029.  Walker, Elaine - Elsworth, steve  
Grammar practice [Texte imprimé] : For upper intermediate students / Elaine - 

Elsworth, steve Walker. - Spain : Pearson education limited, 2006. - 204 P : Ill ; 

25x20cm. 

Index : 201-204. - ISBN 058241721x 

2-425-13/1, 2-425-13/2 

4030.  Waller , sheila  
Teaching english spelling [Texte imprimé] : a practical guide / ruth Schemesh; sheila 

Waller. - [s.l] : Cambridge University Press, 2000. - 296 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9780521639712 

2-420-95/1, 2-420-95/2 

4031.  Walter, Philippe  
Chrétien de troyes [Texte imprimé] / Philippe Walter. - Paris : Presses Universitaire 

de France, 1997. - 128 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je ? ; 3241). 

Bibliogr. - ISBN 2130483887 

2-843-605/3, 2-843-605/1 

4032.  Warnant , léon  
Orthographe et prononciation en Français [Texte imprimé] : Les 12000 mots qui ne se 

prononcent pas cmme ils s'écrivent / léon Warnant. - Paris : De Boeck, 2006. - 238 p ; 

23x15 cm. - (Entre guillemets). 

ISBN 280113875 

2-445-39/1, 2-445-39/2 

4033.  Warnant, Léon  
Orthographe et prononciation en français [Texte imprimé] : les 12000 mots qui ne se 

prononcent pas comme ils s'écrivent / Léon Warnant. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : 

Duculot, 1996. - 238 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre guillemets). 

ISBN 2801111171 

2-445-43/1, 2-445-43/2 

4034.  Watt, W.Montgomery  
Mahomet [Texte imprimé] : prophète et homme d'état / W.Montgomery Watt. - Paris : 

Bibliothèque Payot, 1962. - 224 p. : couv. en coul. ; 18 x 11 cm. - (Petite bibliothèque 

Payot / Christophe Guias ; 13). 

2-297-8/1 



4035.  Wehmeier, Sally - Horby, A.S  
Oxford advenced learner's dictionary of current English [Texte imprimé] : Over 30 

million copies sold - the dictionary students trust / Sally - Horby, A.S Wehmeier, 

Michael Ashby. - 6 éd. - New york : Oxford University Press, 2000. - 1540 p. : Couv 

en coul.ill. ; 24x16 cm. 

ISBN 019431510x 

423-1/1, 423-1/2 

4036.  Weinrich, Harald*  
Conscience linguistique et lectures littéraires [Texte imprimé] / Harald* Weinrich. - 

Paris : La maison des sciences de l'homme, 1989. - 298 P ; 21 x 14 cm. 

Index. - ISBN 2735103242 

440.1-77/1 

4037.  wells , jc  
Longman pronunciation dictionary [Texte imprimé] / jc wells. - england : Longman, 

2000. - 870p. ; 24 cm. 

ISBN 05582364671 

423-4/1, 423-4/2 

4038.  Wells, H.G  
La guerre des mondes [Texte imprimé] : roman / H.G Wells; Trad. Henry D. Davray. 

- Paris : Mercure de Françe, 1969. - 256 p. : couv.ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de 

poche, classique de poche . ; 871). 

ISBN 3011101505 

2-843-222/1 

4039.  Wells, JC  
Longman pronunciation dictionary [Texte imprimé] / JC Wells. - 3rd éd. - Harlow : 

Pearson education limited, 2008. - 922 p. : Couvr. ill. ; 22 cm + 1 CD included. 

ISBN 9781405881180 

2-423-20/1, 2-423-20/2 

4040.  Wepf, Reinhod  
Le Yémen [Texte imprimé] : Pays de la reine de Saba / Reinhod Wepf. - Suisse : 

Géographiques Berne, [s.d]. - 104 p. : couv.ill.en coul. ; 27 cm. 

2-902-37/1 

4041.  West,morris  
La seconte victoire [Texte imprimé] / morris West. - [s.l] : Paris, [s.d]. 

français 

2-843-171/1 



4042.  Wieser, Dagmar  
Nerval [Texte imprimé] : une Poétique du deuil à l'age romantique / Dagmar Wieser. - 

Genève : Librairiee Droz, 2004. - 408 p. : couv.ill. ; 22 X 22 cm. 

ISBN 2600008756 

2-840-90/2, 2-840-90/1 

4043.  Wilde, Oscar  
An ideal usband [Texte imprimé] / Oscar Wilde. - 171 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York 

Classics). 

Glossary p.145-170 

2-820-70/1, 2-820-70/2 

4044.  Wilde, Oscar  
The importance of being earnest [Texte imprimé] / Oscar Wilde. - Beirut : Librairie 

du liban, 1986. - 118 p. : couv. ill. ; 20 cm. - (York Classics). 

Glossary p.81-113. - ISBN 9953860939 

2-820-72/1, 2-820-72/2 

4045.  Wilhelm, Frank  
Actualités de Vicor Hugo [Texte imprimé] : actes de colloques de Luxembourg-

Vianden 8-11 Novembre 2002 / Frank Wilhelm. - Paris : Maisonneuve et Larose, 

2005. - 244 p. : couv.ill. en coul. ; 24 X16 m. 

ISBN 2706818336 

2-840-65/1 

4046.  Wilkinson, Robin  
Le commentaire littéraire anglais [Texte imprimé] : close readings / Robin Wilkinson. 

- Paris : PUF, 2015. - 354 p. ; 20 cm. - (Quadrige. Manuels : littérature-linguistique). 

Bibliogr. p. 353-354. - ISBN 9782130653172 

2-820-46/1, 2-820-46/2 

4047.  Willems, Dominique  
Travaux de linguistique [Texte imprimé] : le lexique-grammaire : n° 37 / Dominique 

Willems; Dir. Marc Wilmet. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 1998. - 194 p. 

; 24 x 16 cm. - (Champs linguistiques). 

ISBN 2801111945 

2-410-95/2, 2-410-95/1 

4048.  Willems, Dominique  
Travaux de linguistique [Texte imprimé] : sémantique, interprétation et effets 

syntaxiques : n° 38 / Dominique Willems, Marc Wilmet; Réd. Ludo Melis. - Louvain-

la-Neuve ( Belgique ) : Duculot, 1999. - 172 p. ; 24 x 16 cm. 

ISBN 2801112097 



2-410-97/3, 2-410-97/1 

4049.  Williams, Tennessee  
The glass menagerie [Texte imprimé] / Tennessee Williams. - Beirut : Librairie de 

Liban, 1982. - 99 p. ; 20 cm. - (American play). 

ISBN 995310560X 

2-820-54/1, 2-820-54/2 

4050.  Wilmet , marc  
Grammaire rénovée du Français [Texte imprimé] / marc Wilmet. - 1 éd. - Bruxelles : 

De boeck &Lacier, 2007. - 331 p : Couvr. en coul. ; 23x14 cm. 

Bibiogr : 293-298 Index : 299-323. - ISBN 9782804155681 

2-445-38/1, 2-445-38/2 

4051.  Wilmet, Marc  
Travaux de linguistique [Texte imprimé] : n° 46 / Marc Wilmet. - Louvain-la-Neuve 

(Belgique) : Duculot, 2003. - 175 p. ; 24 x 16 cm. 

ISBN 2801113220 

2-410-72/1 

4052.  Wilmet, Marc  
Grammaire critique du français [Texte imprimé] / Marc Wilmet. - 3e éd. - Brxelles : 

Duculot, 2003. - 758 p. ; 23 x 14 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2801113379 

2-445-11/1, 2-445-11/2 

4053.  Wilmet, Marc  
Le participe pasée autrement [Texte imprimé] : protocole d'accord , exercices et 

corrigés / Marc Wilmet. - Paris : Duculot, 1999. - 122 p. ; 23 x 15 cm. - (Entre 

guillemets). 

Bibliogr. - ISBN 2801112569 

2-445-13/1 

4054.  Wilmet, Marc  
Grammaire critique du français [Texte imprimé] / Marc Wilmet. - 3eme éd. - 

Bruxelles : De Boeck, 2010. - 768 p. : Couvr. ill. en coul. ; 23 cm. 

ISBN 9782801116104 

2-445-70/1, 2-445-70/2 

4055.  Wilson-Biver, Susan  
Maitriser l'anglais [Texte imprimé] : prononciation, grammaire lexique, style / Susan 

Wilson-Biver; Dir. Paul Larreya. - Paris : Armand Colin, 2006. - 191 p. ; 21 x 15 cm. 

- (Fac.). 

Index. - ISBN 2200343299 



2-420-11/1, 2-420-11/2 

4056.  Witte, Anne E.  
Le Cours de langue interactif [Texte imprimé] : outils et méthodes / Anne E. Witte. - 

Paris : Ellipses, 2002. - 92 p. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr : 92 Annexes : 76-90. - ISBN 2729807926 

2-410-91/1, 2-410-91/2 

4057.  Wolfs, José-Luis  
Méthodes de travail et stratégies d'apprentissage [Texte imprimé] : Du secondaire à 

l'université : recherche - théorie - application / José-Luis Wolfs, jean - marie De 

ketele. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2001. - 332 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (pédagogies 

en développement). 

Bibliogr: 315-322 Index : 313-314. - ISBN 2804137082 

2-370-59/2, 2-370-59/1 

4058.  Wolkenstein, Julie  
Les récits de rêve dans la fiction [Texte imprimé] / Julie Wolkenstein. - Paris : 

Klincksieck, 2006. - 171 p. ; 21 X 14 cm. - (50 questions ; 31). 

Bibliogr. p. 161-164. Filmogr. p. 165-166. Index. - ISBN 2252035846 

2-809-43/1, 2-809-43/2 

4059.  Wong,Lillian L C  
Innovation and Change in English Language Education [Texte imprimé] / Ken 

Hyland; Lillian L C Wong. - Milton Park : Routledge ; Abingdon, Oxon : [s.n], 2013. 

- 284 p ; 24 cm. 

ISBN 9780415826877 

2-420-50/1, 2-420-50/2 

4060.  La Wrence, T .E  
Les Sept piliers de la sagesse [Texte imprimé] : tome 1 = ( seven pillars of wisdom ) / 

T .E La Wrence; Trad. Charles Mauron; David Lean Sam Spiegel. - Paris : Petite 

bibliothèque Payot, 1969. - 384 p. : couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Petite bibliothèque 

Payot / Christophe Guias ; 36). 

2-843-414.1/1 

4061.  Wright, Richard  
Les enfants de l'oncle Tom [Texte imprimé] : suivi de la-bas rès de la rivière / Richard 

Wright. - Paris : Albin Michel, 1946. - 256 p. : couv. ill. ; 16 cm. - (Le Livre de 

poche, Classique de poche). 

ISBN 3011026407 

2-843-148/1 



4062.  Wright, Richard  
Un enfant du pays [Texte imprimé] : ( native son ) / Richard Wright; Trad. Marcel 

Duhamel Hélène Bokanowski. - Paris : Editions Albin Michel, 1947. - 512 p. : couv. 

ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 130/131). 

2-843-240/1 

4063.  Wurmser, André  
L'Enfant enchâiné [Texte imprimé] : un homme vient au monde / André Wurmser. - 

Paris : Les éditeurs Français Réunis, 1968. - 254 p. ; 18 x 11 cm. 

2-843-66/1 

4064.  Xavier ,Delestre  
Introduction à l'archeologie [Texte imprimé] / Delestre Xavier. - Alger : D.P.U.G., 

2009. - 70 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9789961968710 

2-930-2/1, 2-930-2/2 

4065.  Yaagoub, Ludmia  
L'enseignement/ apprentissage de la compétence orale en premiére année licence de 

français [Texte imprimé] : Quelle démarche de modélisation? Cas des étudiants de 

l'université de Médéa volume 1. / Ludmia Yaagoub; Djamel Kadik; Claude. 

CORTIER M.C. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: KADIK Djamel, CORTIER M.C. Claude. 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2017 

TDF.22, TDF.23 

4066.  Yaagoub, Ludmia  
L'enseignement/ apprentissage de la compétence orale en premiére année licence de 

français [Texte imprimé] : Quelle démarche de modélisation? Cas des étudiants de 

l'université de Médéa volume 2. / Ludmia Yaagoub; Djamel Kadik; Claude. 

CORTIER M.C. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: KADIK Djamel, CORTIER M.C. Claude 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2017 

TDF.24, TDF.25 

4067.  YAHIA CHERIF, Rabia  
Représentations des language et mise en mots de l'espace [Texte imprimé] : 

L'exemple de l'ancienne ville de Bejaia. / Rabia YAHIA CHERIF; Assia. LOUNICI. - 

[s.l] : [s.n], 2011. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: LOUNICI Assia. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2011 



TF.145, TF.146 

4068.  YAHIA HELALI, Baya  
L'utilisation du texte humoristique comme support didactique dans l'enseignement 

apprentissage du FLE dans le secondaire algérien. [Texte imprimé] / Baya YAHIA 

HELALI; Laurent Masegeta Bin. MUZIGWA-KASHEMA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 

Cm. 

Encadaré: MUZIGWA-KASHEMA Laurent Masegeta Bin. 

Magister : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2008 

TF.40, TF.41 

4069.  YAHIA HELALI, Baya  
Conception d'un programme sur objectif universitaire destiné aux étudiants de 

Mathématique au sein de la Faculté des Sciences et de la Technologie de l'Université 

de Médéa. [Texte imprimé] / Baya YAHIA HELALI; Jean-Marc. MANGIANTE; 

Sâadane. BRAIK. - [s.l] : [s.n], 2017. - 30 Cm. + CD. 

Encadré: BRAIK Sâadane, MANGIANTE Jean-Marc. 

Doctorat : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de 

Médèa : 2017 

TDF.18, TDF.19 

4070.  Yahia, Rachid Ali  
Réflexion sur la langue arabe classique [Texte imprimé] / Rachid Ali Yahia. - Paris : 

L'Harmattan, 2010. - 97 p. ; 22 cm. 

ISBN 9782296132962 

2-410-131/1, 2-410-131/2 

4071.  YAHIAOUI, Amina  
L'Altérité chez Jean- Paul sartre à travers Huis Clos [Texte imprimé] / Amina 

YAHIAOUI, Fatima Zahraa BRAHIMI; Kheira Bentenfif. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 

cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.208 

4072.  Yaiche, Alain - Mettoudi, Chantal  
Travailler avec méthode [Texte imprimé] : L'aide méthodologique / Alain - Mettoudi, 

Chantal Yaiche. - Paris : Hachette, 2003. - 107 p : Couv.ill ; 16x24 cm. - (L'école au 

quotidien). 

ISBN 2011707773 

2-370-141/1, 2-370-141/2 

4073.  Yanoshevsky, Galia  
Les discours du nouveau roman [Texte imprimé] : essais , entretiens , débats / Galia 



Yanoshevsky. - Villeneuve-d'Ascq (Nord) : Presses Universitaires du Septentrion, 

2006. - 336 p. : couv. ill. en coul. ; 24 x 16 cm. - (Perspectives ; 960). 

Bibliogr. - ISBN 2859399143 

2-840-175/1 

4074.  YEKHLEF CHAOUCHE, Iman  
Pour une meilleure mise en partique d'une évaluation formative en enseignement 

séquentiel [Texte imprimé] : Cas des élèves de 5ème année primaire école de Gasmi 

Ben Alya Birine / Iman YEKHLEF CHAOUCHE. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.257 

4075.  Yotova, Rennie  
Jeux de constructions [Texte imprimé] : poétique de la géométrie dans le nouveau 

roman / Rennie Yotova. - Paris : L' Harmattan, 2006. - 261 p. ; 22 X 14 cm. - 

(Critiques littéraires / Maguy Albet, Paule Plouvier). 

Bibliogr. - ISBN 2296004466 

2-840-108/1 

4076.  Youcenar, Marguerite  
L'oeuvre au noir [Texte imprimé] / Marguerite Youcenar. - Paris : Gallimard, 1968. - 

348 p. ; 20 x 11 cm. - (nrf). 

2-843-391/1 

4077.  YOUSFI, Fethia  
La subjectivité dans le discours médiatique [Texte imprimé] : Etude des discours 

portant sur l'environnement et l'écologie. / Fethia YOUSFI; Assia. LOUNICI. - [s.l] : 

[s.n], 2010. - 170 F. ; 30 Cm. + CD. 

Encadré: LOUNICI Assia. bibliog. f-f 117-170 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2010 

TF.119, TF.120 

4078.  Yousfi, Samia  
La violence dans l'oeuvre D'Ahmadou Kourouma "Allah n'est pas obligé " [Texte 

imprimé] / Samia Yousfi, Mebarka Ouadah; Moulkheir GADA. - [s.l] : [s.n], 2010. - 

51 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.303 

4079.  Yule , George  
Discourse analysis [Texte imprimé] / Gillian Brown; George Yule. - New York : 



Cambridge University Press, 2012. - 288 p. ; 23*16 cm. 

ISBN 9780521284752 

2-420-96/1, 2-420-96/2 

4080.  Yule , George  
Pragmatics [Texte imprimé] / George Yule. - New York : Oxford University Press, 

2013. - 138 p. ; 21*14 cm. - (Oxford Introductions to language study). 

ISBN 9780194372077 

2-420-89/1, 2-420-89/2 

4081.  Yvane, Jean  
Parlez-moi du djbel Amour [Texte imprimé] : roman / Jean Yvane. - Alger : éditions 

Aden, 2013. - 206 p. ; 21*14 cm. - (وزارة الثقافة الجزائر). 

ISBN 9789931401049 

2-843-787/1, 2-843-787/2 

4082.  ZAHRAOUI, Safia  
The impact of PQRST strategy on EFL learners' reading comprehension [Texte 

imprimé] : The case of second year English students at Medea University / Safia 

ZAHRAOUI, Meriem BARA; Amro MAKHLOUF. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30cm. 

Master : English ( Linguistics ) : faculty of llettres and languages: univ-yahia fares of 

medea : 2019 

MME.27 

4083.  Zahraoui, saida  
L'hallucination dans l'art d'écrire dans l'attentat de " YASMINA KHADRA " [Texte 

imprimé] / saida Zahraoui, Sihem Naili; Ludmia Yaagoub. - [s.l] : [s.n], 2010. - 36 F. 

; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.317 

4084.  Zakad, Abderrahmane  
Trabendo [Texte imprimé] : une femme dans les affaires : roman / Abderrahmane 

Zakad. - Alger : Marsa, 2001. - 272 p. ; 17 x 12 cm. 

ISBN 9961848276 

2-843-603/3, 2-843-603/1 

4085.  Zakad, Abderrahmane  
Les jeux de l'amour et de l'honneur [Texte imprimé] : roman / Abderrahmane Zakad. - 

alger : ditions bibliopolus, 2004. - 215 p. ; 21*15 cm. 

ISBN 9947800016 

2-843-797/1 



4086.  ZANOUN, Ibtissem  
Le mythe de pénélope dans l'odyssée d'Homére [Texte imprimé] / Ibtissem 

ZANOUN, Djamila KHALFA; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 

2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.53, MF.54 

4087.  zanten , agnés van  
dictionnaire de l'éducation [Texte imprimé] / agnés van zanten. - paris : quadrige / 

puf, 2008. - 710 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782130553083 

443-74/1, 443-74/2 

4088.  ZAOUI, Aicha  
Société et fiction dans le rouge et le noir de stendhal [Texte imprimé] / Aicha ZAOUI, 

Djahida BOUDARI; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.128, MF.129 

4089.  ZAOUIDI, Amel  
L'analyse sémiotique d'un texte littéraire [Texte imprimé] / Amel ZAOUIDI; Meriem 

SEFFAH. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.233 

4090.  Zaouidi, Azzeddine  
Le discours humoristique dans le polar MORITURI chez Yasmina Khadra. [Texte 

imprimé] / Azzeddine Zaouidi, Amine Boucheffa; ZEROUK. - [s.l] : [s.n], 2012. - 63 

P. ; 30 Cm. + CD. 

Bibliogr.p60 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.496 

4091.  Zaragoza, Georges  
Le personnage de théatre [Texte imprimé] / Georges Zaragoza. - Paris : Armand 

Colin, 2006. - 173 p. : Couv. ill. et en coul. ; 21*14 cm. - (Lettres sup.). 

Bibliog. : 169 p. index : 171 p.-173 p. - ISBN 9782200340445 

2-842-84/1, 2-842-84/2 



4092.  ZAROUTA, Sarra  
La dimension mythique dans Zabor ou les psaumes de Kamel Daoud [Texte imprimé] 

/ Sarra ZAROUTA; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.328 

4093.  ZEBIBAT, Karima  
L’impact du langage électronique sur l’orthographe dansl a production écrite [Texte 

imprimé] : Cas des étudiants de 1ère année français. / Karima ZEBIBAT; Iman BEN 

IMAM. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.249 

4094.  ZEBICHE, Atika  
Interaction espace et personnage dans 2084: la fin du monde de Boualem SANSAL 

[Texte imprimé] / Atika ZEBICHE; Zineb CHIH. - [s.l] : [s.n], 2019. - 30 Cm. + CD. 

Master : Littérature générale et comparée : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2019 

MMF.327 

4095.  Zehnacker, Hubert  
Anthologie de la littérature latine [Texte imprimé] / Hubert Zehnacker, Jean-Claude 

Fredouille. - Paris : Presses Universitaires de France, 1998. - 483 p. : couv. ill. en 

coul. ; 22 cm. - (Collection premier cycle). 

ISBN 2130482112 

2-899-26/1, 2-899-26/2 

4096.  ZEHRAOUI, Katia  
La symbolique de l'utopie dans Le secret de la lune de Fatima BELHADJ [Texte 

imprimé] / Katia ZEHRAOUI; chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2018 

MMF.234 

4097.  ZEKHMI, Nourddine  
Le combat solidaire: Etude de l'oeuvre " l'homme révolté " d'albert CAMUS [Texte 

imprimé] / Nourddine ZEKHMI, Malika SAHNINE; Fatiha BOULAFRADA 

BUDURA. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.160 



4098.  Zeldin, Theodore  
Histoire du monde de 1789 à 1918 [Texte imprimé] / Theodore Zeldin. - Paris : 

Larousse - bordas, 2005. - 576 p : couv.ill. en coul. ; 29 X 23 cm. 

Illustrat. index. - ISBN 2035054869 

2-909-2/1 

4099.  Zellal, nacira  
Guide de Méthodologie de la recherche post- graduée [Texte imprimé] : Mémoires de 

licence et de magistére , thése.............. / nacira Zellal. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 168 p. : ill. 

; 24 cm. 

ISBN 9789961012222 

2-001.4-2/1, 2-001.4-2/2 

4100.  Zemirline, Hanifa  
L'écriture oblique dans L'enfant de Jules Vallés [Texte imprimé] / Hanifa Zemirline; 

chihab besra. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30 cm. + CD. 

Master : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2016 

MMF.69, MMF.70 

4101.  Zemmour, David  
Initiation à la linguistique [Texte imprimé] / David Zemmour. - Paris : Ellipses, 2004. 

- 144 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (Thèmes et études / Bernard Valette). 

Index : 137-141. - ISBN 2729814124 

2-410-92/1, 2-410-92/3 

4102.  Zemmour, David  
Initiation à la linguistique [Texte imprimé] / David Zemmour. - Paris : Ellipses, 2008. 

- 216 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Thèmes & études / Bernard Valette). 

Index 201-210 p. - ISBN 9782729837679 

2-410-124/9, 2-410-124/1 

4103.  ZENAINI, Zakia  
L'inscription du lecture dans (a quoi rèvent les loups) de Yasmine Khadra [Texte 

imprimé] / Zakia ZENAINI; Hadjer Lakhdar ezzine. - [s.l] : [s.n], 2012. - 65 F. ; 30 

cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.476 

4104.  Zéraffa, Michel  
Tunisie [Texte imprimé] / Michel Zéraffa. - Paris : Ed du Seuil, 1955. - 192 P. : couv. 

ill. ; 18 cm. - (petite planéte ; 8). 



2-902-14/1, 2-902-14/2 

4105.  ZERGA, Bachira  
La représentation de l'espace dans " Huis Clos" Jean Paul Sartre [Texte imprimé] / 

Bachira ZERGA. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2009 

MF.247 

4106.  ZERGA, Hamida  
Etude de l'espace littéraire Dans Les Gommes D'Alain Robbe Grillet [Texte imprimé] 

/ Hamida ZERGA, Lamia BENIDIR; Fatiha BOULAFRADA BUDURA. - [s.l] : 

[s.n], 2007. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2007 

MF.140, MF.141 

4107.  ZEROUAK, Karima  
Le contact de l'arabe et du français dans l'université algérienne [Texte imprimé] : Le 

cas du centre universitaire Yahia FARES / Karima ZEROUAK, Khadidja 

RAHMANI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.170 

4108.  ZERROUATI, Hadjer  
Le rôle de la comptine dans le développement vocabulaire du FLE [Texte imprimé] : 

Cas des élèves de 5éme année primaire / Hadjer ZERROUATI; Kamel Guettas. - [s.l] 

: [s.n], 2018. - 30 Cm. + CD. 

Master : Didactique : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2018 

MMF.262 

4109.  ZERROUK, Soulef  
Pour une typologie de la violence à l'hopital Dans Tombéza & La Malédiction de 

Rachid MIMOUNI. [Texte imprimé] / Soulef ZERROUK; Fatiha. ABU DURA 

BOULAFRAD. - [s.l] : [s.n], 2009. - 30 Cm. 

Encadré: ABU DURA BOULAFRAD Fatiha. 

Magister : science des textes littéraires : Faculté des Lettres et des Langues: 

Unv.Yahia Fares de Médèa : 2009 

TF.93, TF.94 

4110.  ZERROUKI, Fatima  
les dificultés d'emploi des prépositions (dans /sur)en plasse 3AS [Texte imprimé] / 

Fatima ZERROUKI, Aicha RAI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2007. - 30 cm. 



Licence : français ( système LMD) : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia 

Fares de Médèa : 2007 

MF.94 

4111.  ZERROUKI, Hassina  
Les diffcultés de la compréhension écrite chez les élèves de 3éme année secondaire 

[Texte imprimé] / Hassina ZERROUKI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2006. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2006 

MF.75, MF.76 

4112.  ZIANE, Khaled  
L'évolution de la pensée sociale et morale de VICTOR HUGO dans les misérables 

[Texte imprimé] / Khaled ZIANE, Haroun BELDJOUHAR, Nassima GANIF; ...[et 

all.]. - [s.l] : [s.n], 2011. - 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.381 

4113.  Zimmerman, Barry J.  
Des apprenants autonomes [Texte imprimé] : autorégulation des apprentissages / 

Barry J. Zimmerman, Sebastian Bonner, Robert Kovach. - Paris : De Boeck, 2000. - 

182 p. : couv.ill. ; 25 x 18 cm. - (Animer sa classe / Antoine Roosen). 

Bibliogr. - ISBN 2744500755 

2-370-37/1, 2-370-37/2 

4114.  Zink, gaston  
Phonétique historique du français [Texte imprimé] / gaston Zink. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2006. - 254 p. : Couvr. en coul. ; 20 x 15 cm. - (Quadrige / 

Anne-Laure Angoulvent). 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782130556248 

2-414-3/2, 2-414-3/1 

4115.  Zink, Michel  
Nature et poésie au moyen age [Texte imprimé] / Michel Zink. - [s.l] : Fayard, 2006. - 

274 p. : ill. ; 24 X 14 cm. 

bibliogr., index. - ISBN 3530821 

2-808-5/2, 2-808-5/1 

4116.  Zink, Michel  
Livres anciens, lectures vivantes [Texte imprimé] : ce qui passe et ce qui demeure / 

Michel Zink; Collab. Odile Bombarde. - Paris : Odile Jacob, 2010. - 351 p. ; 22*14 

cm. - (Collége de France). 

ISBN 9782738124913 



2-843-746/3, 2-843-746/1 

4117.  Zirar, Aicha  
Portrait du colonisé portrait du colonisateur d'Albert Memmi [Texte imprimé] / Aicha 

Zirar, Habiba Otmani; BOULANOIR SADARRI. - [s.l] : [s.n], 2012. - 55 F. ; 30 cm. 

+ CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2012 

MF.450 

4118.  Zirari, Nacera  
L'insertion des élèves en difficultés dans l'apprentissage du F.L.E [Texte imprimé] / 

Nacera Zirari, Nassima Bettayeb; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2005. - 68 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2005 

MF.26, MF.27 

4119.  Zola, Emile  
L'assommoir [Texte imprimé] / Emile Zola; Ed. Henri Mitterand; Préf. Jean-Louis 

Bory. - Réimpr. - Paris : Gallimard, 1978. - 569 p. : cov. ill. ; 18 x 11 cm. - (Folio 

classique ; 3303). 

Bibliogr. Glossaire. - ISBN 2070411435 

2-843-569/2, 2-843-569/1 

4120.  Zola, Emile  
La faute de l'abbé mouret [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle, 1971. - 

448 p. : couv. ill. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 69). 

ISBN 3021006917 

2-843-113/1 

4121.  Zola, Emile  
La conquête de plassans [Texte imprimé] / Emile Zola; Préf. D'Armand Lanoux. - 

Paris : Fasquelle, 1978. - 442 p. ; 17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de 

poche). 

ISBN 225300894X 

2-843-134/1 

4122.  Zola, Emile  
Le ventre de Paris [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Brodard et Taupin 1978, 

[s.d]. - 502 p. ; 18 x 11 cm. - (Le livre de poche classique). 

ISBN 2253005622 

2-843-151/1 



4123.  Zola, Emile  
Germinal [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Brodard et Taupin, 1968. - 503 p. ; 

18 X 11 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche .). 

2-843-173/1 

4124.  Zola, Emile  
La terre [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Ibels. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 491 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale 

des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481364 

2-843-565/1, 2-843-565/2 

4125.  Zola, Emile  
Son excellence eugène rougon [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; 

Castelli, G. Doré, ... (et all.) Bertall. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 

1999. - 387 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des gransds auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

ISBN 284242481275 

2-843-562/1, 2-843-562/2 

4126.  Zola, Emile  
La fortune des rougon [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; H, Castelli, J. 

Gaildrau, Gérard, ...(et all.) Bertall. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 

1999. - 338 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle 

librairie de France). 

ISBN 2842481224 

2-843-480/1, 2-843-480/2 

4127.  Zola, Emile  
L'Argent [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Foulquier , Lantier Castelli. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 408 p. ; 22 cm. - (Collection 

nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481399 

2-843-471/1, 2-843-471/2 

4128.  Zola, Emile  
Le docteur Pascal [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Castelli, Lantier, ... 

(et all.) Bertall. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 331 p. : ill. ; 

22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481410 

2-843-555/1, 2-843-555/2 

4129.  Zola, Emile  
La Conquête de plassans [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Castelli, 



Joliet, ...(et all.) Bertall. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 349 

p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 2842481259 

2-843-554/2, 2-843-554/1 

4130.  Zola, Emile  
La Débâcle [Texte imprimé] / Emile Zola; Deshaies Alain; Jenniot. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 557 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale 

des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481402 

2-843-552/1, 2-843-552/2 

4131.  Zola, Emile  
La Bête humaine [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Castelli Bertall. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 361 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481380 

2-843-487/1 

4132.  Zola, Emile  
Au bonheur des dames [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Castelli , 

Gerlier , ...(et all.) Bertall. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

441 p. ; 22 x 15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie 

de France). 

ISBN 2842481321 

2-843-472/1 

4133.  Zola, Emile  
La curée [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Jeanniot. - Paris : Société 

générale d'édition et de diffusion, 1999. - 307 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale 

des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481232 

2-843-553/1, 2-843-553/2 

4134.  Zola, Emile  
La faute de l'abbé mouret [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Conconi, 

Gambard, ...(et all.) Bieler. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 

387 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie 

de France). 

ISBN 2842481267 

2-843-481/1, 2-843-481/2 



4135.  Zola, Emile  
La joie de vivre [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Castelli, Foulquier, 

...(et all.) Bertall. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 347 p. : 

ill. ; 22 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de 

France). 

ISBN 284248133X 

2-843-492/1, 2-843-492/2 

4136.  Zola, Emile  
Nana [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Bertall, Clairin, ...(et all.) 

Bellenger. - Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 427 p. : ill. ; 22 x 

15 cm. - (Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481305 

2-843-497/1, 2-843-497/2 

4137.  Zola, Emile  
Une page d'amour [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; F. Thévenot. - Paris 

: Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 327 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481291 

2-843-560/1 

4138.  Zola, Emile  
Pot-bouille [Texte imprimé] / Emile Zola; Deshaies Alain; Bellenger Kauffmann. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 424 p. : ill. ; 22 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481313 

2-843-476/1, 2-843-476/2 

4139.  Zola, Emile  
L'oeuvre [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Castelli, Lantier* Bertall. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 379 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481356 

2-843-585/1, 2-843-585/2 

4140.  Zola, Emile  
Le rêve [Texte imprimé] / Emile Zola; Alain Deshaies; Métivet Carlos-Schwabe. - 

Paris : Société générale d'édition et de diffusion, 1999. - 279 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - 

(Collection nationale des gransds auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481372 

2-843-584/1, 2-843-584/2 



4141.  Zola, Emile  
L'assommoir [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle, 1968. - 510 p. : couv. 

ill. ; 17 x 11 cm. 

2-843-504/1 

4142.  Zola, Emile  
Le ventre de Paris [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle, 1965. - 512 p. : 

couv. ill. ; 18 x 11 cm. - (Le Livre de poche ; 277/278). 

2-843-316/1 

4143.  Zola, Emile  
La bête humaine [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle, (s.d.). - 448 p. : 

couv.ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche ; 7). 

2-843-290/1 

4144.  Zola, Emile  
La terre [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle, 1968. - 512 p. : couv.ill. ; 

17 x 11 cm. - (Le Livre de poche, Classique de poche ; 178). 

2-843-129/1, 2-843-129/2 

4145.  Zola, Emile  
La conquete de plassans [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle éditions, 

1954. - 301 p. ; 18 X 12 cm. - (Les rougon Macquart). 

2-843-31/1 

4146.  Zola, Emile  
Le rève [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Bibliothèque-Charpentier, 1922. - 310 

p. ; 18 X 12 cm. 

2-843-631/1 

4147.  Zola, Emile  
Le ventre de paris [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Nouvelle Librairie de 

France, 1999. - 326 p. : couv.ill.en coul. ; 22 x 13 cm. - (Collection nationale des 

grands auteurs de la nouvelle librairie de France). 

ISBN 2842481240 

2-843-615/2, 2-843-615/1 

4148.  Zola, Emile  
L' assommoir [Texte imprimé] / Emile Zola. - Paris : Fasquelle, [s.d]. - 502 p. : couv. 

ill. en noir et blanc ; 18 X 11 cm. 

2-843-652/1 



4149.  Zoltàn , dornyei  
The Psychology of second language acquisition [Texte imprimé] / dornyei Zoltàn. - 

New york : Oxford University Press, 2009. - 339 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9780194421973 

2-420-40/6, 2-420-40/7 

4150.  Zouak, Fatima Zohra  
La reprèsentation de l'espace dans lacitè des rose de Mouloud Feraoun [Texte 

imprimé] / Fatima Zohra Zouak, Asma Benhaoua; Djaouida CHADLI. - [s.l] : [s.n], 

2010. - 51 F. ; 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2010 

MF.299 

4151.  Zoubir, Abdelhamid  
A workbook for basic writing composition [Texte imprimé] : Second & third year 

license d'anglais / Abdelhamid Zoubir. - Alger : Office des publications universitaires, 

2007. - 219 p. : ill. ; 25 cm. 

ISBN 9961010299 

2-420-84/2, 2-420-84/3 

4152.  Zoubir, Abdelhamid  
Basic English language rules & grammar exercises [Texte imprimé] : Licence 

d'anglais : year one / Abdelhamid Zoubir. - Alger : Office des publications 

universitaires, 2004. - 156 p ; 27x19 cm. 

ISBN 9961007271 

2-425-15/1, 2-425-15/10 

4153.  ZOUBIRI, Bachira  
Pour une didactique de la comréhension Orale en classe de spécialité le cas biologie 

[Texte imprimé] / Bachira ZOUBIRI; Djamel Kadik. - [s.l] : [s.n], 2008. - 30 cm. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2008 

MF.158 

4154.  Zouggar, Mouchira  
Les difficultés des étudiants de premiére année d'une discipline non l'inguistique en 

compréhension de l'orale [Texte imprimé] : Le cas des étudiants de premiére année 

licence Art et Patrimoine / Mouchira Zouggar, Nawel Bengharbia; Ludmia Yaagoub. 

- [s.l] : [s.n], 2011. - 48 F. ; 30 cm. + CD. 

Licence : français : Faculté des Lettres et des Langues: Unv.Yahia Fares de Médèa : 

2011 

MF.402 



4155.  Zribi, Adnane - Elouedi, Zied  
Apprendre à programmer par l'exemple [Texte imprimé] : Fiches de cours et exercices 

corrigés en C / Adnane - Elouedi, Zied Zribi. - Tunis : Centre de publication 

universitaire, 2006. - 168 p : Couv ; 21x15 cm. 

ISBN 9789973373151 

2-370-164/1, 2-370-164/2 

4156.  Zufferey, Sandrine  
Initiation à la linguistique française [Texte imprimé] / Jacques Moeschler; Sandrine 

Zufferey. - Paris : Armand Colin, 2010. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Cursus Linguistique). 

Index: 185-187p. - ISBN 9782200243555 

2-410-203/1, 2-410-203/2 

4157.  Zussa, Gaelle  
Merlin [Texte imprimé] : un mythe médiéval recyclé dans la production culturelle 

contemporaine / Gaelle Zussa. - Genève : Editions Slatkine, 2010. - 488 p. ; 24*16 

cm. - (Travaux des universités Suisses). 

Bibliogr. : 419 p.-430 p., annexes : 433 p.-472 p., index : 473 p.-483 p. - ISBN 

9782051021517 

2-809-119/1, 2-809-119/2 

4158.  Zweig, Stefan  
Balzac [Texte imprimé] : le roman de sa vie / Stefan Zweig, Trad. Fernand Delmas. - 

Paris : Albin Michel, 2003. - 460 p. : couv. ill. en coul. ; 25 X14 cm. 

ISBN 2226020942 

2-840-314/1, 2-840-314/2 

4159.  Zythum, Kondratiev  
Nouveau larousse encyclopédique [Texte imprimé] : Dictionnaire en 2 volumes : 

tome 2 / Kondratiev Zythum. - Paris : Larousse - bordas, 2001. - 871-1701 p : Couv.ill 

; 30x23 cm. 

ISBN 2035201624 

034-13.2/1 

  أ. واكيم.   .4160

Dictionnaire déléve francais - arabe  عربي / أ. واكيم.  -[نص مطبوع] : قاموس الطالب فرنسي-  

  سم. 18ص. ;  519 -طرابلس : المؤسسة الحديثة للكتاب, [د.ت]. 

 9789953559056ر.د.م.ك 

443.1-13/1 

  أ.هندريك ، ويليام    .4161

 -يوسف عزيز.  علم اللغة السيميائي واألدب المروي [نص مطبوع] / ويليام أ.هندريك, نوزاد حسن أحمد, يوئيل

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  238 -. 2010بيروت : الدار العربية للموسوعات, 



1-401-134/1, 1-401-134/2 

  أبا زيد, صابر عبده    .4162

اإلسكندرية :   -مآثر علماء العرب و المسلمين في تاريخ العلوم و المناهج [نص مطبوع] / صابر عبده أبا زيد. 
 سم. 24ص. ;  274 -. 2007للشئون الجامعية, مؤسسة لورد العالمية 

1-189-98/1, 1-189-98/2 

  آبادى، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز    .4163

مصر :  -. 2ط.  -القاموس المحيط [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى. 
 سم. 25x17ص. : غالف ملون. ;  418  -. 1952, شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أوالده

1-413-110.3/1, 1-413-110.3/2 

  أبادي, الفيروز    .4164

القاهرة : الدار   -تحبير الموشين في التغيير بالسين والشين [نص مطبوع] / الفيروز أبادي; أحمد عبد هللا باجور. 
  .سم24ص. ;  152 -. 1999المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9772705265ر.د.م.ك  -. 152-13ص: -كشافات ص

1-410-126/1, 1-410-126/2 

  اباه, أحمد سالم ولد    .4165

  -البنيوية التكوينية و النقد العربي الحديث [نص مطبوع] : دراسة لفاعلية التهجين / أحمد سالم ولد اباه. 

 سم. 24ص. ;  234 -. 2005اإلسكندرية : المكتبة العصرية, 

1-810-285/1, 1-810-285/2 

  إباون ، سعيد    .4166

تيزي وزو : مخبر   -الفكر العالماتي عند الجاحظ [نص مطبوع] : مقاربة سيميائية لمفهوم البيان / سعيد إباون. 
  سم. 16*23ص ;  214 -. 2012تحليل الخطاب, 

 9789931906957ر.د.م.ك 

1-414-189/1, 1-414-189/2 

  ابتسام، العربي    .4167

افق النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى المراهقين المتمدرسين [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بوالية التو
  سم.  30ورقة ;  78  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -المدية / العربي ابتسام, الوشفون أمال. 

 ليسا نس : علم النفس : المدية 

MA 1581-150 

  ابراش, إبراهيم   .4168

عمان : دار الشروق,   -. 1ط. -طبيقاته في العلوم االجتماعية [نص مطبوع] / إبراهيم ابراش. المنهج العلمي وت
  سم. 17*24ص ;  320 -. 2009

 9789957003821ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-169/1, SH/1-001.4-169/2 

  ابراش, إبراهيم   .4169

عمان : دار الشروق,   -. 1ط. -م ابراش. المنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم االجتماعية [نص مطبوع] / إبراهي



  سم. 17*24ص ;  320 -. 2009

 9789957003821ر.د.م.ك 

1-001.4-111/1, 1-001.4-111/2 

  إبراقن، محمود   .4170

 El- Moubriqعربي = -المبرق [نص مطبوع] : قاموس موسوعي لإلعالم و اإلتصال فرنسي

dictionnaire encyclopedique de l'information et de la communication  .محمود إبراقن /-  

  سم.24ص. : غالف ملون. ;  820  -. 2007الجزائر : ثالة,  -. 2ط

 978994783008ر.د.م.ك 

443.1-7/1 

  ابراهيم ،بسلم عبد هللا    .4171

دن : دار  األر -التعلم المبني على المشكالت الحياتية و تنمية التفكير [نص مطبوع] / بسلم عبد هللا ابراهيم. 
 سم.17سم*24ص ; 247 -. 2009المسيرة, 

1-370-478/5, 1-370-478/1 

  إبراهيم إبراهيم أحمد   .4172

القاهرة : دار   -. 1ط -فن كتابة الخبر و المقال الصحفي [نص مطبوع] : نظريا و عمليا / إبراهيم إبراهيم أحمد. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  245 -. 2009العربي, 

 8097319977ر.د.م.ك 

SH/1-070-280/1, SH/1-070-280/2 

  ابراهيم الرحماني، سميرة    .4173

 -صورة االرهاب من خالل فيلم رشيدة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية سيميولوجية / سميرة ابراهيم الرحماني. 

  سم.  30ورقة ;  105 -.  2012الجزائر : جامعة المدية, 

  102-101-100بيبليوغ.ص

 2012الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA1179/1, MA1179/2 

  ابراهيم بلهواري، المية   .4174

جامعة المدية :  -البنيوية عند العرب [نص مطبوع] : كمال أبو ديب / المية ابراهيم بلهواري, جهاد بوسعيد. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  119 -. 2014المدية, 

  المشرف: شطي ، سيد علي 

 2014ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0065 

  إبراهيم خليل    .4175

عمان :   -من اإلحتمال إلى الضرورة [نص مطبوع] : دراسات في السرد الروائي و القصصي / إبراهيم خليل. 
  سم.  22ص. ;  268 -. 2007دار مجدالوي, 

 9789957023089ر.د.م.ك 

1-813-235/1, 1-813-235/2 



  إبراهيم رماني   .4176

الجزائر :   -.  2ط -/ إبراهيم رماني.  1925-1962المدينة في الشعر العربي [نص مطبوع] : الجزائر نموذجا 
  سم. 24ص. ;  301 -دار هومة, [د.ت]. 

 9961665252ر.د.م.ك 

1-811-823/1, 1-811-823/2 

  ابراهيم عبد السالم، سهى   .4177

القاهرة : مصرالعربية للنشر  -الواقعية في المسرح المعاصر [نص مطبوع] / سهى ابراهيم عبد السالم. 
 سم. 17*24ص. ;   239 -. 2009والتوزيع, 

1-812-18/1, 1-812-18/2 

  ابراهيم عبد الكريم، سهى   .4178

عمان : دار   -العلوم [نص مطبوع] / رعد مهدي رزقي; سهى ابراهيم عبد الكريم. استراتيجيات تعلم و تعليم 
 سم. 24ص : إيض ; 360 -. 2015المسيرة, 

1-370-215/1, 1-370-215/2 

  إبراهيم علي، إسماعيل   .4179

لنشر و عمان : دار الشروق ل -التفكير الناقد [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / إسماعيل إبراهيم علي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  186 -. 2009التوزيع, 

 9789957003609ر.د.م.ك 

1-150-6/1 

  ابراهيم, ابراهيم عبد الرحمن   .4180

المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : تاريخه و مصادره و نظرياته العامة / ابراهيم عبد الرحمن  
  سم. 24ص. ;  242 -. 1999توزيع, عمان : دار الثقافة للنشر و ال -ابراهيم. 

 9957160125ر.د.م.ك 

1-250-51/1, 1-250-51/2 

  ابراهيم, ابراهيم عبد الرحمن   .4181

المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : تاريخه و مصادره و نظرياته العامة / ابراهيم عبد الرحمن  
  سم. 24ص. ;  242 -. 1999عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -ابراهيم. 

 9957160125ر.د.م.ك 

1-250-29/2, 1-250-29/3 

  ابراهيم, إياد عبد المجيد   .4182

في النحو العربي [نص مطبوع] : دروس و تطبيقات لطالب اإلعدادية و الثانوية و المعاهد و الجامعات / إياد  
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  238 -. 2002عمان : الدار العلمية الدولية للنشر,  -عبد المجيد ابراهيم. 

1-415-221/6, 1-415-221/4 

  ابراهيم, إياد عبد المجيد   .4183

 180 -. 2002عمان : مؤسسة الوارق,  -األصمعي و النقد األدبي [نص مطبوع] / إياد عبد المجيد ابراهيم. 

 سم.  24ص. ; 



1-810-297/1, 1-810-297/2 

  ابراهيم, خليل    .4184

 24ص. ;  326 -. 2001عمان : دار األهلية,  -العربية للمتقدمين [نص مطبوع] / خليل ابراهيم.  قواعد اللغة

 سم.

1-415-150/1, 1-415-150/2 

  ابراهيم, رجب عبد الجواد   .4185

القاهرة : دار   -أسس علم الصرف [نص مطبوع] : تصريف األفعال و األسماء / رجب عبد الجواد ابراهيم. 
  سم.  24ص. ;  216 -. 2002, اآلفاق العربية

 9773440273ر.د.م.ك 

1-415-206/1, 1-415-206/2 

  ابراهيم, رجب عبد الجواد   .4186

ص. ;  142 -. 2002القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -موسيقى اللغة [نص مطبوع] / رجب عبد الجواد ابراهيم. 
  سم. 24

 9773440346ر.د.م.ك 

1-410-103/1, 1-410-103/2 

  ابراهيم, رجب عبد الجواد   .4187

اإلقتراض المعجمي [نص مطبوع] : من الفارسية إلى العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث / رجب عبد 
  سم. 24ص. ;  212 -. 2002القاهرة : مكتبة دار القاهرة,  -الجواد ابراهيم. 

 977604803xر.د.م.ك 

1-412-12/1, 1-412-12/2 

  براهيم, رزان محمود ا  .4188

عمان : دار   -خطاب النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] / رزان محمود ابراهيم. 
 سم. 24ص. ;  272 -. 2003الشروق, 

1-813-150/1, 1-813-150/10 

  ابراهيم, سعد الدين    .4189

نص مطبوع] : حلقات نقاشية / سعد الدين  دور الجامعات و مراكز البحث في دعم ثقافة المجتمع المدني [
 سم.  27ص. ;  84 -. 1997القاهرة : مركز ابن خلدون,  -ابراهيم, حمدي البصير كريم صبحي. 

1-370-3/1, 1-370-3/2 

  ابراهيم, صالح    .4190

افي بيروت : المركز الثق -الفضاء و لغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف [نص مطبوع] / صالح ابراهيم. 
 سم. 24ص. ;  176 -. 2003العربي, 

1-813-110/1, 1-813-110/10 

  ابراهيم, صالح    .4191

بيروت : المركز  -. 1ط -أزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحمن منيف [نص مطبوع] / صالح ابراهيم. 
 سم. 17*24ص. ;  366 -. 2004الثقافي العربي, 



1-810-397/1, 1-810-397/10 

  راهيم, طه أحمد اب  .4192

تاريخ النقد األدبي عند العرب [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري / طه أحمد ابراهيم.  
 سم. 24ص. ;  186 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -

1-810-441/1, 1-810-441/2 

  ابراهيم, عباس    .4193

 208 -. 1994بيروت : دار الفكر العربي,   -مطبوع] / عباس ابراهيم. شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة [نص 

 سم.  24ص. ; 

1-811-344/1, 1-811-344/2 

  ابراهيم, عباس    .4194

 سم.  24ص. ;  96 -. 1994بيروت : دار الفكر العربي,  -شرح ديوان الخنساء [نص مطبوع] / عباس ابراهيم. 

1-811-390/1, 1-811-390/2 

  م, عبد العليم  ابراهي  .4195

القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,   -اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية [نص مطبوع] / عبد العليم ابراهيم. 
 سم. 24ص ; 117 -[د.ت]. 

1-411-21/1, 1-411-21/2 

  ابراهيم, عبد العليم    .4196

 سم. 24ص. ;  80 -دار غريب, (د.ت). القاهرة :  -صفوة العروض [نص مطبوع] / عبد العليم ابراهيم. 

1-416-15/1, 1-416-15/2 

  ابراهيم, عبد العليم    .4197

 24ص. ;  444 -. 1998بيروت : دار المعارف,  -. 9ط. -النحو الوظيفي [نص مطبوع] / عبد العليم ابراهيم. 

  سم.

 9770256757ر.د.م.ك 

1-415-81/1, 1-415-81/2 

  ابراهيم, عبد هللا    .4198

  -سردية العربية الحديثة [نص مطبوع] : تفكيك الخطاب اإلستعماري و إعادة تفسير النشأة / عبد هللا ابراهيم. ال

 سم. 24ص. ;  352 -.  2003بيروت : المركز الثقافي العربي ; الدار البيضاء : [د.ن], 

1-813-58/1, 1-813-58/10 

  ابراهيم, عبد هللا    .4199

 -مطبوع] : قراءات نقدية في السرد و الشعر / عبد هللا ابراهيم, صالح هويدي. تحليل النصوص األدبية [نص 

 سم. 24ص. ;  272 -. 1998بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة, 

1-810-265/1, 1-810-265/10 



  ابراهيم, عبد هللا علي    .4200

القاهرة : دار   -هللا علي ابراهيم. الشريعة و الحداثة [نص مطبوع] : مبحث في جدل األصل و العصر / عبد 
  سم. 24ص. ;  174 -. 2004االمين, 

 9772794004ر.د.م.ك 

1-250-43/1 

  ابراهيم, عبد هللا علي    .4201

القاهرة : دار   -الشريعة و الحداثة [نص مطبوع] : مبحث في جدل األصل و العصر / عبد هللا علي ابراهيم. 
  سم. 24ص. ;  174 -. 2004االمين, 

 9772794004.د.م.ك ر

1-250-101/1 

  ابراهيم, مجدي ابراهيم محمد   .4202

 -الداللة / مجدي ابراهيم محمد ابراهيم. -المعاجم -بحوث و دراسات في علم اللغة [نص مطبوع] : الصرف

 سم.  24ص. ;  306 -القاهرة : مكتبة النهضة المصرية, (د.ت). 

1-410-92/1, 1-410-92/2 

  جدي ابراهيم محمد ابراهيم, م  .4203

القاهرة : دار   -مداخل الخطأ عند الناطقين للممنوع من الصرف [نص مطبوع] / مجدي ابراهيم محمد ابراهيم. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  180 -. 2004القاهرة, 

 9773142566ر.د.م.ك 

1-415-404/1, 1-415-404/2 

  ابراهيم, مجدي ابراهيم محمد   .4204

[نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية في الممنوع من الصرف / مجدي ابراهيم محمد ابراهيم. اللهجات العربية 
  سم. 24ص. ;  272 -. 2005القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -

 9772005034ر.د.م.ك 

1-417-5/1, 1-417-5/2 

  ابراهيم, مجدي عزيز    .4205

القاهرة : عالم   -الى ي / مجدي عزيز ابراهيم. موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الحروف من م 
  سم. 24ص ;  3203 -. 2007الكتب, 

 2515232977ر.د.م.ك 

1-370-209.5/1 

  إبراهيم, محمد عباس   .4206

اإلسكندرية : دار المعرفة   -األنثروبولوجيا [نص مطبوع] : دراسة نظرية و ميدانية / محمد عباس إبراهيم. 
 سم. 24: غالف ملون ;  ص.309 -. 2005الجامعية, 

1-370-38/1 

  ابراهيم, محمد محمد*    .4207

دليل الباحث في إعداد ومناقشة الرسائل والبحوث العلمية في ضوء المرجعية لمنهجية البحث العلمي [نص 
 سم.24ص. : إيض. ; 244 -اسكندرية : الدار الجامعية, [د.ت].  -مطبوع] / محمد محمد* ابراهيم. 



1-001.4-187/1, 1-001.4-187/2 

  ابراهيم, ميرينا    .4208

 -قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : اليمن عمان األردن / ميرينا ابراهيم. 

 سم.  24ص. ;   240 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).  

1-902-40.5/1 

  ابراهيم, نبيلة   .4209

 -. 1992(د م) : مكتبة الغريب,  -مطبوع] / نبيلة ابراهيم.  قصصنا الشعبى من الرومانسية إلى الواقعية [نص

  سم. 24ص. ;  216

 8077215977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-813-29/1, 1-813-29/2 

  ابراهيم, نبيلة   .4210

(د.م) : مكتبة غريب,  -نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة [نص مطبوع] / نبيلة ابراهيم. 
  سم.  18ص. ;  116 -ت). (د.

 9772150492ر.د.م.ك 

1-813-121/1, 1-813-121/2 

  ابراهيم, نبيلة   .4211

ص. ;  256 - القاهرة : مكتبة غريب, (د.ت).   -فن القص في النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / نبيلة ابراهيم. 
  سم. 24

 9772150581ر.د.م.ك 

1-813-182/1 

  ابراهيم, نبيلة   .4212

القاهرة : المكتبة األكاديمية,   -. 5ط. -ميرة ذات الهمة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / نبيلة ابراهيم. سيرة األ
  سم.  19ص. : غالف مصور ;  292 -. 1994

 822525201977ر.د.م.ك 

1-809-12/1, 1-809-12/2 

  ابراهيم, نوال مصطفى احمد   .4213

: مقاربة نصية في ضوء نظرية التلقي و التأويل / نوال   المتوقع و الالمتوقع في شعر المتنبي [نص مطبوع]
  سم. 24ص. ;  328 -. 2008عمان : دار جرير,  -مصطفى احمد ابراهيم. 

 97899570960ر.د.م.ك 

1-811-628/13, 1-811-628/12 

  ابراهيم, هالل الوصيف   .4214

 -. 2006القاهرة : مكتبة وهبة,  -ابراهيم. التصوير البياني في شعر المتنبي [نص مطبوع] / هالل الوصيف 

  سم. 24ص. ;  448

 9772244446ر.د.م.ك 

1-414-115/1, 1-414-115/2 



  إبراهيم، إياد عبد المجيد   .4215

 -. 2011عمان : مؤسسة الوراق,  -مهارات االتصال في اللغة العربية [نص مطبوع] / إياد عبد المجيد إبراهيم. 

  سم. 25ص. : غالف ملون ;  268

 9789957332358ر.د.م.ك 

1-410-337/1, 1-410-337/2 

  إبراهيم، خليل    .4216

ص. : غالف ملون ;   252 -. 2002عمان : األهلية,  -المغني في قواعد اإلمالء [نص مطبوع] / خليل إبراهيم. 
 سم. 24

1-418-126/1, 1-418-126/2 

  إبراهيم، عبد هللا   .4217

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -مطبوع] / عبد هللا إبراهيم.  موسوعة السرد العربي [نص 
  (موسوعات).  -سم.  22*30ص. ;  735 -. 2005

 9953367574ر.د.م.ك 

803-16/1, 803-16/2 

  إبراهيم، عبد هللا   .4218

بيروت : المؤسسة  -. المطابقة و االختالف [نص مطبوع] : بحث في نقد المركزيات الثقافية / عبد هللا إبراهيم
  سم. 22*24ص. ;  712 -. 2004العربية للدراسات العربية, 

 9953366535ر.د.م.ك 

1-809-105/1, 1-809-105/10 

  إبراهيم، عبد هللا   .4219

طرابلس : دار أويا   -التلقي و السياقات الثقافية [نص مطبوع] : بحث في تأويل الظاهرة األدبية / عبد هللا إبراهيم. 
 سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  191  -. 2000شر و التوزيع ; بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة, للن

1-810-262/1, 1-810-262/2 

  إبراهيم، عبد هللا   .4220

بيروت :   -المتخيل السردي [نص مطبوع] : مقاربات نقدية في التناص و الرؤى و الداللة / عبد هللا إبراهيم. 
 سم. 20ص. ;  184 -. 1990العربي,  المركز الثقافي

1-809-7/1, 1-809-7/2 

  إبراهيم، عبد هللا   .4221

 -. 2005الجزائر : منشورات االختالف,  -. 2ط.  -التلقي و السياقات الثقافية [نص مطبوع] / عبد هللا إبراهيم.  

  سم. 24ص. ;  168

 9947804275ر.د.م.ك 

1-810-134/1 

  إبراهيم، عز الدين    .4222

العالقات بين الغرب و اإلسالم [نص مطبوع] : ٌُ◌إشكالية الحرب و الجهاد : من تداعيات المواجهة وسوء  
ص. ;  262 -. 2009القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  -الفهم...إلى آفاق التفاهم و الحوار / عز الدين إبراهيم. 

24X30 .سم 



1-210-195/1, 1-210-195/2 

  عزيز  إبراهيم، مجدي   .4223

القاهرة :  -. 1ط.  -موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الحروف من م إلى ي / مجدي عزيز إبراهيم. 
(موسوعة المعارف  -سم. 24ص : غالف ملون و مصور ;  3203 -ص 2704 -. 2006عالم الكتب, 

  التربوية). 

 2515232977ر.د.م.ك  -. 3203بيبيليوغرافيا ص: 

1-370-47/1 

  راهيم، محمد محمد  إب  .4224

إعداد و كتابة البحوث االكاديمية و اإلدارية في إطار منظومة إدارة الجودة [نص مطبوع] : المدخل لإلرتقاء  
  ض. 595 -. 2011القاهرة : الدار الجامعية,  -بجودة التقارير البحثية / محمد محمد إبراهيم. 

 9789774221980ر.د.م.ك 

1-001.4-174/1, 1-001.4-174/2 

  ابراهيم،ابراهيم محمد    .4225

 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -تعليم الكبار في الوطن العربي [نص مطبوع] / ابراهيم محمد ابراهيم. 

  سم.  24ص. : غالف ; 312

 9957075500ر.د.م.ك  -ا. 

1-370-703/1, 1-370-703/2 

  ابراهيم،ابراهيم محمد    .4226

 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -[نص مطبوع] / ابراهيم محمد ابراهيم. تعليم الكبار في الوطن العربي 

  سم.  24ص. : غالف ; 312

 9957075500ر.د.م.ك  -ا. 

1-370-184/1 

  إبراهيم،أبو بكر محمد أحمد   .4227

األمريكية : المعهد الواليات المتحدة  -التكامل المعرفي و تطبيقاته [نص مطبوع] / أبو بكر محمد أحمد إبراهيم. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  344 -. 2007العالمي للفكر اإلسالمي, 

 1565643089ر.د.م.ك 

1-370-729/1, 1-370-729/2 

  ابراهيم،محمد عبد الرزاق   .4228

  -. 2ط. -منظومة تكوين المعلم [نص مطبوع] : في ضوء معايير الجودة الشاملة / محمد عبد الرزاق ابراهيم. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  324 -. 2007ن : دار الفكر, عما

 9957073567ر.د.م.ك 

1-370-686/1, 1-370-686/2 

  ابراهيم،محمد عبد الرزاق   .4229

  -. 2ط. -منظومة تكوين المعلم [نص مطبوع] : في ضوء معايير الجودة الشاملة / محمد عبد الرزاق ابراهيم. 

  سم. 24: غالف مصور ;  ص. 324 -. 2007عمان : دار الفكر, 

 9957073567ر.د.م.ك 



1-370-129/1 

  إبراهيم،محمد عبد الرزاق   .4230

 -اإلدارة و التخطيط التربوي [نص مطبوع] / رافدة الحريري; محمود أسامة جالل; محمد عبد الرزاق إبراهيم. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;   311 -. 2007عمان : دار الفكر,  -. 1ط.

 9789957075279ر.د.م.ك 

1-370-711/1, 1-370-711/2 

  ابراهيمي ، سامية    .4231

التعدد اللغوي في الرواية الجزائرية [نص مطبوع] : سيدة المقام لواسيني األعرج أنموذجا / سامية ابراهيمي, 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -شريفة بيان; د. مسعود ناهيلة. 

 2015الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ل م د : تحليل  -ماستر

MMA.72 

  إبراهيمي، راضية    .4232

أسلوبية القصيدة الحدانية في شعر ناصر لوحيشي [نص مطبوع] : براءة وسنابل / مريم سحاري; راضية  
  سم.  30*21ورقة ;  2015. - 153 ,(S.N)المدية :  -إبراهيمي. 

 2015األدب العربي : المدية : ماستر : 

MMA.0071 

  إبراهيمي، سعدية    .4233

 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -تأثراللغة الفارسية باللغة العربية [نص مطبوع] / سعدية إبراهيمي; مصطفى بوجمالة. 

  سم. 30

 2007ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.492, MA.493 

  إبراهيمي، علي    .4234

  -دور العالقات العامة في تطوير آداء المؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] / علي إبراهيمي, عبد الرحمان نايلي. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  101  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA104/1 

  رهارت، إيزابيل  إب  .4235

الجزائر : دار األمير خالد,  -نحيب اللوز و قصص أخرى [نص مطبوع] / إيزابيل إبرهارت; حسن داوس. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*22ص. : غالف مص. و مل. ;  220 -. 2013

 9789961983768ر.د.م.ك 

1-890-217/1, 1-890-217/2 

  إبرهاردت، إيزابيل    .4236

 59 -. 2013الجزائر : دار تفتيلت,  -/ إيزابيل إبرهاردت; حسن داوس.  Yasminaنة [نص مطبوع] = ياسمي 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  14*22ص. : غالف مص. و مل. ; 

 9789961987544ر.د.م.ك 

1-890-220/1, 1-890-220/2 



  إبرير, بشير    .4237

 -. 2007إربد : عالم الكتب الحديث,  -مطبوع] / بشير إبرير. تعليمية النصوص بين النظرية و التطبيق [نص 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 234

 9789957700034ر.د.م.ك 

1-410-238/1, 1-410-238/2 

  ابريهوم، فاطمة   .4238

ص.  69 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -رغبات خامدة [فيديو] : قصص / فاطمة ابريهوم. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23مص. ; : غالف 

 9789947242490ر.د.م.ك 

1-813-462/1 

  ابن أحمد, الخليل    .4239

القاهرة : مكتبة  -. 2ط. -ثالثة كتب في الحروف [نص مطبوع] / الخليل ابن أحمد, الرازي ابن السكيت. 
 ).6(سلسلة روائع التراث اللغوي ;  -م. س24ص ; 191 -. 1995الخانجي ; الرياض : دار الرفاعي, 

1-411-19/1, 1-411-19/2 

  ابن ادريس, عمر خليفة   .4240

 -في العروض و القافية [نص مطبوع] : دراسة حول الشعر العمودي و شعر التفعيلة / عمر خليفة ابن ادريس. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;   264 -. 2003بنغازي : جامعة قان يونس, 

 9959240843ر.د.م.ك 

1-416-38/1, 1-416-38/2 

  ابن ادريس, عمر خليفة   .4241

بنغازي :  -البنية اإليقاعية في شعر البحتري [نص مطبوع] : دراسة نقدية تحليلية / عمر خليفة ابن ادريس. 
  سم. 24ص. ;  536 -. 2003منشورات جامعة قان يونس, 

 9959240479ر.د.م.ك 

1-811-401/1 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4242

المخصص [نص مطبوع] : الجزء االول / أبي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلسي; عبد  
 سم. 24ص. ;  552 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 

1-413-82.1/1, 1-413-82.1/2 

  لحسن علي ابن اسماعيل, أبي ا  .4243

المخصص [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلسي; عبد  
 سم. 24ص. ;  632 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 

1-413-82.2/1, 1-413-82.2/2 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4244

بوع] : الجزء الثالث / أبي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلسي; عبد  المخصصة [نص مط
 سم. 24ص. ;  544 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 



1-413-89.3/1, 1-413-89.3/2 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4245

ي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلسي; عبد  المخصص [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أب
 سم. 24ص. ;  816 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 

1-413-82.4/1, 1-413-82.4/2 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4246

ابن سيده المرسي األندلسي; عبد   المخصص [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبي الحسن علي ابن اسماعيل,
 سم. 24ص. ;  744 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 

1-413-82.5/1, 1-413-82.5/2 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4247

ي; عبد  المخصص [نص مطبوع] : الجزء السادس / أبي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلس
 سم. 24ص. ;  667 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 

1-413-82.6/1, 1-413-82.6/2 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4248

المخصص [نص مطبوع] : الجزء السابع / أبي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلسي; عبد  
 سم. 24ص. ;  667 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -هنداوي. الحميد أحمد يوسف 

1-413-82.7/1, 1-413-82.7/2 

  ابن اسماعيل, أبي الحسن علي   .4249

المخصص [نص مطبوع] : الجزء الثامن / أبي الحسن علي ابن اسماعيل, ابن سيده المرسي األندلسي; عبد  
 سم. 24ص. ;  430 -. 2005كتب العلمية, بيروت : دار ال -الحميد أحمد يوسف هنداوي. 

1-413-82.8/1, 1-413-82.8/2 

  ابن االثير, مجد الدين ابن السعادات المبارك بن محمد    .4250

منال الطالب فى شرح طوال الغرائب [نص مطبوع] : الجزء األول / مجد الدين ابن السعادات المبارك بن محمد  
  سم. 24ص. ;  274 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 02ط. -الطناحي. ابن االثير; تحقيق.محمد محمود 

 7005505977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-230-33.1/1 

 ابن االثير, مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد    .4251
سعادات المبارك  الجزء الثاني / مجد الدين ابي ال : [Texte imprimé] منال الطالب في شرح طوال الغرائب
. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 02ط. -تحقيق محمود محمد الطناحي.  .Comment ;بن محمد ابن االثير

سم 24ص. ;  766 - . 

ص-كشافات ص ص-بيبليوغرافيا ص 747 - 633 : : 748 - 764. - ISBN 7005505977 

1-230-33.2/1 

  ابن األثير, نجم الدين أحمد بن اسماعيل   .4252

جوهر الكنز [نص مطبوع] : تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة: الشعر و صناعته الجزء الثاني / نجم 
ص. :  328 -. 2000االسكندريــة : منشأةالمعارف,  -الدين أحمد بن اسماعيل ابن األثير; محمد زغلول سالم. 



  سم.  24غالف ملون ; 

 6081903977ر.د.م.ك  -بييليوغرافيا. 

1-811-82.2/1, 1-811-82.2/2 

  ابن الحسين, أبو الفتوح محمود   .4253

القاهرة : مكتبة   -أدب النديم [نص مطبوع] / أبو الفتوح محمود ابن الحسين; النبوي عبد الواحد شعالن. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  152 -. 1999الخانجي, 

 8545046977ك ر.د.م. -. 151-146ص: -بيبليوغرافيا ص 145-134ص: -كشافات ص

1-810-9/1, 1-810-9/2 

  ابن الزيبان    .4254

ص. :  109 -.  2013الجزائر : مقامات للنشر و التوزيع,  -أوجاع البنفسج [نص مطبوع] : شعر / ابن الزيبان. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*21غالف مل. ; 

 9789931419099ر.د.م.ك 

1-811-1221/1, 1-811-1221/2 

  ابن السكيت   .4255

.  2ط.  -/ ابن السكيت, عبد السالم محمد هارون; أحمد محمد شاكر.  244-186إصالح المنطق [نص مطبوع] : 

  ).3(ذخائر العرب ;  -سم. 23ص. ; 482 -. 1956القاهرة : دار المعارف,  -

 476-437ص : -كشاف ص

1-411-13/1 

  ابن السكيت   .4256

  سم.  24ص. ;  178 -. 2001بيروت : دار الفكر العربي,   -حطيئة [نص مطبوع] / ابن السكيت. شرح ديوان ال

 173-169كشاف ص.ص: 

1-811-185/1, 1-811-185/2 

  ابن السكيت   .4257

الجزائر : دار األبحاث,  -شرح ديوان عروة بن الورد العبسي [نص مطبوع] / ابن السكيت; محمد بن أبي شنب. 
 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  17*24. : غالف مص. و مل. ; ص 213 -. 2013

1-811-1135/1 

  ابن الشيخ, الحسين سفيان    .4258

 -. 1983باتنة : دار الشهاب للطباعة والنشر,   -المعجزة القرآنية [نص مطبوع] / الحسين سفيان ابن الشيخ. 

  سم. 20ص. ;  286

 278-277ص.صبيبليوغرافية: 

1-220-22/1 

  ابن العربي، محي الدين   .4259

ص. ;  218 - . 2007الجزائر : موفم للنشر,  -فصوص الحكم [نص مطبوع] : بحث / محي الدين ابن العربي. 
  (األنيس سلسلة العلوم اإلنسانية). -سم.  19

 9789961625668ر.د.م.ك 



1-210-294/1 

  ابن الفارض    .4260

 سم.  24ص. ;   124 -القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية, (د.ت).  -[نص مطبوع] / ابن الفارض.  ديوان ابن الفارض

1-811-456/1 

  ابن القاضي, عبد القادر بن محمد   .4261

الجزائر : منشورات   -الروايات األربع [نص مطبوع] : مسيرة الجزائر / عبد القادر بن محمد ابن القاضي. 
  سم.  21ص. ;  140 -. 2000النشر و اإلشهار, 

 996190390320ر.د.م.ك 

1-811-113/1, 1-811-113/2 

  ابن القوطية    .4262

 24ص. ;  354 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -كتاب األفعال [نص مطبوع] / ابن القوطية, علي فوده. 

  سم.

 9775046866ر.د.م.ك 

1-413-41/1, 1-413-41/2 

  ألندلسي ابن القوطية ، أبي بكر ا  .4263

بيروت : دار الكتب العلمية,  -كتاب األفعال [نص مطبوع] / أبي بكر األندلسي ابن القوطية, ابراهيم شمس الدين. 
  سم . 24ص. ;  432 -. 2003

 274513552Xر.د.م.ك 

1-413-58/1, 1-413-58/2 

  ابن المبارك, محمد بن عمر   .4264

ة األفعال البن مالك [نص مطبوع] / محمد بن عمر ابن المبارك; الشرح الكبير فتح األقفال و حل اإلشكال لالمي
  سم. 24ص. ;  186  -. 2004القاهرة : مكتبة نانسي,   -فتح هللا صالح علي المصيري. 

 977586772xر.د.م.ك 

1-414-134/1, 1-414-134/2 

  ابن المقفع, عبد هللا    .4265

بيروت   -بوع] / عبد هللا ابن المقفع, يوسف ابو حلقة. األدب الصغير واألدب الكبير و رسائل الصحابة [نص مط
 سم. 21ص. ;  184 -. 1960: منشورات مكتبة البيان, 

1-810-54/1 

  ابن المقفع, عبد هللا    .4266

ص. ;  220 -. 2007الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -كتاب كليلة ودمنة [نص مطبوع] / عبد هللا ابن المقفع. 
 سم. 24

1-819-7/1, 1-819-7/10 

  ابن المقفع، عبد هللا    .4267

بيروت : دار  -األدب الكبير و األدب الصغير [نص مطبوع] / عبد هللا ابن المقفع, شرح سعيد محمود عقيل. 
 سم. 24ص. ;  112 -الجيل, (د.ت). 



1-810-346/1, 1-810-346/2 

  ابن المقفع، عبد هللا    .4268

الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب,  -كليلة و دمنة [نص مطبوع] / عبد هللا ابن المقفع; محمد أمين فرشوخ. 
  (روائع اللغة العربية. الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  17*24ص. : غالف مل. ;  248 -. 2013

 9789947321232ر.د.م.ك 

1-819-70/1, 1-819-70/2 

  ابن المقفع، عبد هللا    .4269

ص. :  280 -.  2007الجزائر : موفم للنشر,  -كليلة و دمنة [نص مطبوع] / عبد هللا ابن المقفع; مرزاق بقطاش.  
  (الشباب : الشباب).  -سم.  19غالف مص. ; 

 9789961625682ر.د.م.ك 

1-819-76/1, 1-819-76/2 

  ابن تميم, علي   .4270

  -هرة الدرامية [نص مطبوع] : دراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم / علي ابن تميم. السرد و الظا

 سم. 24ص. ;  302 -. 2003بيروت : المركز الثقافي العربي,  

1-810-243/1, 1-810-243/10 

  ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد   .4271

 -طبعة جديدة.  -محمد بن أحمد ابن جبير; سليم بابا عمر.  رحلة ابن جبير [نص مطبوع] : رحلة / أبو الحسن

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   19ص. : غالف مص. ;  322  -. 2007الجزائر : موفم للنشر, 

 9789961625712ر.د.م.ك 

1-819-79/1 

  ابن جعفر, أبو الفرج قدامة    .4272

القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 3ط. -ة ابن جعفر, كمال مصطفى. نقد الشعر [نص مطبوع] / أبو الفرج قدام
 سم. 24ص. ;  264 -. 1978

1-811-397/1, 1-811-397/2 

  ابن جني, أبي الفتح عثمان   .4273

اإلسكندرية : دار  -كتاب العروض و مختصر القوافي [نص مطبوع] / أبي الفتح عثمان ابن جني; فوزي عيسى. 
 سم. 24ص. ;  244 -. 2003المعرفة الجامعية, 

1-416-13/1, 1-416-13/2 

  ابن جني, أبي الفتح عثمان   .4274

القاهرة : دار اآلفاق  -المبهج في تفسير أسماء ديوان الحماسة [نص مطبوع] / أبي الفتح عثمان ابن جني. 
  سم. 24ص. ;  96 -. 2000العربية, 

 9775727499ر.د.م.ك 

1-811-319/1 

  ي الفتح عثمان ابن جني, أب  .4275

(د.م) :  -. 2ط. -الخصائص [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الفتح عثمان ابن جني, محمد علي النجار. 



  سم.  24ص. ;   412 -. 2003المكتبة العلمية, 

 8324574512ر.د.م.ك 

1-410-109.1/1, 1-410-109.1/2 

  ابن جني, أبي الفتح عثمان   .4276

(د.م) :  -. 2ط. -ء الثاني / أبي الفتح عثمان ابن جني, محمد علي النجار. الخصائص [نص مطبوع] : الجز
 سم.  24ص. ;   512 -. 2003المكتبة العلمية, 

1-410-109.2/1, 1-410-109.2/2 

  ابن جني, أبي الفتح عثمان   .4277

(د.م) :  -. 2ط. -الخصائص [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي الفتح عثمان ابن جني, محمد علي النجار. 
 سم.  24ص. ;   424 -. 2003المكتبة العلمية, 

1-410-109.3/1, 1-410-109.3/2 

  ابن حزم, ابي محمد علي بن احمد   .4278

 -طوق الحمامة في األلفة و األالف [نص مطبوع] / ابي محمد علي بن احمد ابن حزم; ضبط أحمد شمس الدين. 

  سم. 24ص. ;  166 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط.

 2745110713ر.د.م.ك 

1-816-10/1, 1-816-10/2 

  ابن حمودة, بوعالم    .4279

الجزائر : ديوان  -مفاتيح اللغة العربية [نص مطبوع] / بوعالم ابن حمودة; عبد الحميد محمود اسكندر. 
 سم. 24ص. ;  422  -. 2000المطبوعات الجامعية, 

1-415-54/1, 1-415-54/2 

  بن خالوية, أبي عبد هللا الحسين  ا  .4280

 -. 1992بيروت : دار صادر,   -. 2ط . -ديوان أبي فراس [نص مطبوع] / أبي عبد هللا الحسين ابن خالوية. 

 سم. 24ص. ;  338

1-811-188/1, 1-811-188/2 

  ابن خالويه    .4281

 236 -. 2015الكندي للنشر و التوزيع, عمان : دار و مكتبة  -القراءات الشاذة [نص مطبوع] / ابن خالويه. 

 سم.  24ص. ; 

1-220-230/1, 1-220-230/2 

  ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .4282

إعراب القراءات السبع وعللها [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه; تحقيق  
  سم. 24ص. ;  426 -. 1992قاهرة : مكتبة الخانجي, ال -عبد الرحمن بن سليمان العثمين. 

 9775046076ر.د.م.ك 

1-220-1.1/1, 1-220-1.1/2 



  ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .4283

إعراب القراءات السبع وعللها [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه; تحقيق  
  سم. 24ص. ;  426 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي,  -يمان العثمين. عبد الرحمن بن سل

 9775046076ر.د.م.ك 

1-220-4.1/1, 1-220-4.1/2 

  ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .4284

يق  إعراب القراءات السبع وعللها [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه; تحق
  سم. 24ص. ;  678 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي,  -عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

 9775046076ر.د.م.ك  -. 673-649ص: -بيبليوغرافيا ص 648-556ص: -كشافات ص

1-220-4.2/1, 1-220-4.2/2 

  ابن خالويه, الحسين بن احمد   .4285

 416 -. 2007القاهرة : عالم الكتب,  -الحسين بن احمد ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع [نص مطبوع] / 

  سم.  24ص. ; 

 9772325640ر.د.م.ك 

1-220-62/1, 1-220-62/2 

  ابن خالويه, الحسين بن احمد   .4286

 416 -. 2007القاهرة : عالم الكتب,  -الحجة في القراءات السبع [نص مطبوع] / الحسين بن احمد ابن خالويه. 

  سم.  24 ص. ;

 9772325640ر.د.م.ك 

1-220-75/2 

  ابن ربيعة, لبيد    .4287

  سم. 24ص. ;  250 -بيروت : دار صادر, [د.ت].  -ديوان لبيد بن ربيعة [نص مطبوع] / لبيد ابن ربيعة. 

 247-241ص: -كشاف ص

1-811-169/1, 1-811-169/2 

  ابن زرقة, سعيد    .4288

بيروت : أبحاث للترجمة و  -: أدونيس نموذجا / سعيد ابن زرقة.  الحداثة في الشعر العربي [نص مطبوع]
 سم. 24ص. ;  328 -. 2004النشر, 

1-811-749/1, 1-811-749/2 

  ابن زيدون    .4289

 سم. 24ص. ;  300 -. 1998بيروت : دار صادر,  -ديوان ابن زيدون [نص مطبوع] / ابن زيدون. 

1-811-737/1, 1-811-737/10 

  عد ابن س  .4290

الجزائر : ديوان المطبوعات  -من الطبقات الكبرى [نص مطبوع] : العشرة المبشرون بالجنة / ابن سعد. 
 سم. 22ص. ;  287 -.  1988الجامعية, 

1-230-3/1, 1-230-3/2 



  ابن سليمان, بختة    .4291

  -ل; مبارك تريكي. ظاهرة التنازع في العمل في النحو العربي [نص مطبوع] / بختة ابن سليمان, زهية لعجا

  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  66 -. 2009[د.م] : [د.ن], 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.971 

  ابن سينا, الرئيس أبي علي الحسين    .4292

القاهرة :  -الرؤوف سعد. أسباب حدوث الحروف [نص مطبوع] / الرئيس أبي علي الحسين ابن سينا; طه عبد 
 سم.19ص. ; 31 -. 1978مكتبة الكليات األزهرية, 

1-411-10/1, 1-411-10/2 

  ابن صالح, ابراهيم    .4293

تونس : دار محمد علي للنشر,  -. 3ط. -األقصوصة عند علي الدعاجي [نص مطبوع] / ابراهيم ابن صالح. 
 سم. 21ص. ;  185 -. 2008

1-813-163/1, 1-813-163/2 

  ابن عاشور, محمد الطاهر   .4294

تونس : الدار التونسية  -تفسير التحرير و التنوير [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد الطاهر ابن عاشور. 
 سم. 24ص. ;  392 -للنشر ; الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, (د.ت). 

1-220-25.1/1 

  ابن عاشور، محمد الطاهر   .4295

القاهرة : دار السالم,   -. 2ط. -تحقيقات وأنظار [نص مطبوع] : في القرآن والسنة / محمد الطاهر ابن عاشور. 
 سم. 17×24ص. ;  222 -. 2008

1-210-181/1, 1-210-181/2 

  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف   .4296

العرب و العجم [نص مطبوع] / أبو عمر يوسف ابن عبد البر;  القصد و األمم في التعريف بأصول أنساب 
 سم.  24ص. ;   78 -. 1985بيروت : دار الكتاب العربي,  -ابراهيم األبياري. 

1-920-121/1, 1-920-121/2 

  ابن عربشاه    .4297

رة : دار األفاق  القاه -فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء [نص مطبوع] / ابن عربشاه; أيمن عبد الجابر البحيرى. 
  سم. 24ص. ;  678 -. 2001العربية, 

 9775727758ر.د.م.ك   -. 668-581ص: -كشافات ص

1-819-31/1, 1-819-31/10 

  ابن علو, األزرق    .4298

ص. ;  352 -.  2007القاهرة : دار قباء الحديثة,  -نفحات من األدب العالمي [نص مطبوع] / األزرق ابن علو. 
  سم. 24

 9776122167ر.د.م.ك 

1-809-58/1, 1-809-58/2 



  ابن عمر, باعزيز    .4299

الجزائر : منشورات الحبر,  -. 2ط. -الجزائر الثائرة [نص مطبوع] : مسرحية تاريخية / باعزيز ابن عمر. 
  سم. 24ص. ;  296 -. 2008

 9789947838297ر.د.م.ك 

1-812-1/1 

  ابن عمر, بلملياني    .4300

 -لدرس اللساني الحديث [نص مطبوع] : دي سوسير نموذجا / بلملياني ابن عمر. تراث ابن جني اللغوي و ا

 سم.  24ص. ;  216 -. 2006الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-410-157/1, 1-410-157/2 

  ابن عيسى, ابي الحجاج يوسف بن سليمان    .4301

الجزء الثاني /  -الشعر الجاهلي: الجزء األول أشعار الشعراء الستة الجاهلييين [نص مطبوع] : اختيارات من 
  سم. 24ص. ;  268 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية,  -ابي الحجاج يوسف بن سليمان ابن عيسى. 

 9789947241646ر.د.م.ك 

1-811-470.1/1, 1-811-470.1/2 

  ابن فايع, عبد الرحمن بن احمد بن محمد   .4302

جدة : دار االندلس  -مي [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن احمد بن محمد ابن فايع. أحكام البحر في الفقه االسال
 سم. 24ص. ;  780 -. 2000الخضراء ; بيروت : دار ابن حزم, 

1-250-47/1, 1-250-47/2 

  ابن فايع, عبد الرحمن بن احمد بن محمد   .4303

جدة : دار االندلس  -احمد بن محمد ابن فايع. أحكام البحر في الفقه االسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن 
 سم. 24ص. ;  780 -. 2000الخضراء ; بيروت : دار ابن حزم, 

1-250-92/1 

  ابن قنبر, أبي بشر عمر بن عثمان    .4304

كتاب السيبويه [نص مطبوع] : الفهارس التحليلية:الجزء الخامس / أبي بشر عمر بن عثمان ابن قنبر; عبد السالم  
 سم. 24ص. ;  422 -. 1996القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 03ط.  -ارون. محمد ه

1-410-11.5/1, 1-410-11.5/2 

  ابن قنبر, أبي بشر عمر بن عثمان    .4305

 -كتاب السيبويه [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي بشر عمر بن عثمان ابن قنبر; عبد السالم محمد هارون. 

  سم. 24ص. ;  666 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 بيبليوغرافيا

1-410-11.3/1, 1-410-11.3/2 

  ابن قنبر, أبي بشر عمر بن عثمان    .4306

 -كتاب السيبويه [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي بشر عمر بن عثمان ابن قنبر; عبد السالم محمد هارون. 

  سم. 24ص. ;  498 -. 1982القاهرة : مكتبة الخانجي ; الرياض : دار الرفاعي,  -. 02ط.

 بيبليوغرافيا



1-410-11.4/1, 1-410-11.4/2 

  ابن قنبر, أبي بشر عمرو بن عثمان    .4307

 -كتاب السيبويه [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر; عبد السالم محمد هارون. 

  سم. 24ص. ;  434 -. 1988القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 03ط. 

 بيبليوغرافيا

1-410-11.2/1, 1-410-11.2/2 

  ابن قينة, عمر   .4308

الجزائر :   -في األدب الجزائري الحديث [نص مطبوع] : تاريخا و أنواعا و قضايا وأعالما / عمر ابن قينة.  
 سم. 21ص. ;  262 -. 2009ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-810-38/1, 1-810-38/2 

  ابن كثير, أبي الفدا اسماعيل    .4309

  496 -القاهرة : دار الكتاب الحديث, (د.ت).  -قصص االنبياء [نص مطبوع] / أبي الفدا اسماعيل ابن كثير. 

 سم.  24ص. ; 

1-220-100/1, 1-220-100/2 

  ابن كثير, الحافظ    .4310

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة   -. البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الحافظ ابن كثير
 سم.28ص. ; 284 -. 1966النصر, 

1-953-1.2/1 

  ابن كثير, الحافظ    .4311

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة  -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / الحافظ ابن كثير. 
 سم.28ص. ; 362 -. 1966النصر, 

1-953-1.5/1 

  ابن كثير, الحافظ    .4312

 -. 1966بيروت : مكتبةالمعارف,  -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء السادس / الحافظ ابن كثير. 

 سم.28ص. ; 380

1-953-1.6/1 

  ابن كثير, الحافظ    .4313

ص. 342 -. 1966بيروت : مكتبة المعارف,  -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء السابع / الحافظ ابن كثير.  
 سم.28; 

1-953-1.7/1, 1-953-1.7/2 

  ابن كثير, الحافظ    .4314

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة   -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / الحافظ ابن كثير. 
 سم.28ص. ; 353 -. 1966النصر, 

1-953-1.4/1 



  ابن كثير, الحافظ    .4315

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض :    -[نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / الحافظ ابن كثير. البداية والنهاية 
 سم. 17*24ص ;  372 -. 1966مكتبة النصر, 

1-953-1.11/1 

  ابن مالك, جمال الدين أبي عبد هللا   .4316

ك; أحمد عبد المنعم هريدي.  شرح الكافية الشافية [نص مطبوع] : الجزء األول / جمال الدين أبي عبد هللا ابن مال
 (من التراث اإلسالمي).  -سم.   24ص. ;  546 -مكة المكرمة : دار المأمون للتراث, (د.ت).  -

1-415-338.1/1, 1-415-338.1/2 

  ابن مالك, جمال الدين أبي عبد هللا   .4317

ن مالك; أحمد عبد المنعم هريدي.  شرح الكافية الشافية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جمال الدين أبي عبد هللا اب
 (من التراث اإلسالمي).  -سم.  25ص ; -ص  1158-541 -مكة المكرمة : دار المأمون للتراث, (د.ت).  -

1-415-338.2/1, 1-415-338.2/2 

  ابن مالك, جمال الدين أبي عبد هللا   .4318

عبد هللا ابن مالك; أحمد عبد المنعم هريدي.  شرح الكافية الشافية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / جمال الدين أبي 
(من التراث االسالمي ;   -سم.  25ص.ص. ;   1706-1153 -مكة المكرمة : دار المأمون للتراث, (د.ت).  -

16.( 

1-415-338.3/1, 1-415-338.3/2 

  ابن مالك, جمال الدين أبي عبد هللا   .4319

/ جمال الدين أبي عبد هللا ابن مالك; أحمد عبد المنعم هريدي.   شرح الكافية الشافية [نص مطبوع] : الجزء الرابع
 (من التراث اإلسالمي).  -سم.  25ص. ; -ص  2258-1701 -مكة المكرمة : دار المأمون للتراث, (د.ت).  -

1-415-338.4/1, 1-415-338.4/2 

  ابن مالك, جمال الدين أبي عبد هللا   .4320

بوع] : الجزء الخامس / جمال الدين أبي عبد هللا ابن مالك; أحمد عبد  فهارس شرح الكافية الشافية [نص مط
 (من التراث اإلسالمي).  -سم.  25ص. ;  394 -مكة المكرمة : دار المأمون للتراث, (د.ت).  -المنعم هريدي. 

1-415-338.5/1, 1-415-338.5/2 

  ابن منظور   .4321

 -Lisan al. المجلد األول: من األلف إلى الراء = لسان العرب المحيط [نص مطبوع] : معجم لغوي علمي

Arab al- muhit : dictionnaire linguistique, scientifique  .بيروت   -/ ابن منظور, عبد هللا العاليلي
 سم.  33x24ص. : مجلد. ;  282 -: دار لسان العرب, ( د.ت ). 

1-413-94.1/1 

  ابن منظور   .4322

 -Lisan alلسان العرب المحيط [نص مطبوع] : معجم لغوي علمي: المجلد الثاني. من الزاي إلى الفاء. = 

Arab al-Muhit  :Dictionnaire linguistique, scientifique  .بيروت   -/ ابن منظور, عبد هللا العاليلي
 سم.  33x24ص. : مجلد. ;  230 -: دار لسان العرب, ( د.ت ). 

1-413-94.2/1 



  ابن منظور   .4323

لسان العرب المحيط [نص مطبوع] : معجم لغوي علمي : المجلد الثالث . من الفاء إلى الياء . لسان العرب . = 
Lisan al- Arab al-Muhit: Dictionnaire linguistique, scientifique  ابن منظور, عبد هللا /

  سم.  33x24ص. : مجلد. ;  222 -. 1970بيروت : دار لسان العرب,  -العاليلي. 

 خرائط

1-413-94.3/1 

  ابن منظور   .4324

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد األول = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  222 -. 2000النشر, 

1-413-96.1/1, 1-413-96.1/2 

  ابن منظور   .4325

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabوع] : المجلد الثاني = لسان العرب [نص مطب
 سم.  24ص. : مجلد ;  254 -. 2000النشر, 

1-413-96.2/1, 1-413-96.2/2 

  ابن منظور   .4326

  لبنان : دار صادر للطباعة و -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد الثالث = 

 سم. 24مجلد ;  -. 2000النشر, 

1-413-96.3/1, 1-413-96.3/2 

  ابن منظور   .4327

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد الرابع = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  304 -. 2000النشر, 

1-413-96.4/1, 1-413-96.4/2 

  ابن منظور   .4328

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabان العرب [نص مطبوع] : المجلد الخامس = لس
 سم.  24ص. : مجلد ;  343 -. 2000النشر, 

1-413-96.5/1, 1-413-96.5/2 

  ابن منظور   .4329

صادر للطباعة و   لبنان : دار -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء السادس = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  287 -. 2000النشر, 

1-413-96.6/1, 1-413-96.6/2 

  ابن منظور   .4330

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء السابع = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  326 -. 2000النشر, 

1-413-96.7/1, 1-413-96.7/2 



  ابن منظور   .4331

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثامن = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  320 -. 2000النشر, 

1-413-96.8/1, 1-413-96.8/2 

  ابن منظور   .4332

لبنان : دار صادر للطباعة و   -بن منظور. / ا  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد التاسع = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  205 -. 2000النشر, 

1-413-96.9/1, 1-413-96.9/2 

  ابن منظور   .4333

لبنان : دار صادر للطباعة و   -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء العاشر = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  374 -. 2000النشر, 

1-413-96.10/1, 1-413-96.10/2 

  ابن منظور   .4334

لبنان : دار صادر   -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  258 -. 2000للطباعة و النشر, 

1-413-96.11/1, 1-413-96.11/2 

  ابن منظور   .4335

لبنان : دار صادر   -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني عشر = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  245 -. 2000للطباعة و النشر, 

1-413-96.12/1, 1-413-96.12/2 

  ابن منظور   .4336

لبنان : دار صادر   -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  272 -. 2000للطباعة و النشر, 

1-413-96.13/1, 1-413-96.13/2 

  ابن منظور   .4337

لبنان : دار صادر   -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الرابع عشر = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  406 -. 2000للطباعة و النشر, 

1-413-96.14/1, 1-413-96.14/2 

  ابن منظور   .4338

لبنان : دار صادر   -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  331 -. 2000للطباعة و النشر, 

1-413-96.15/1, 1-413-96.15/2 



  ابن منظور   .4339

لبنان : دار   - / ابن منظور.  Lisan Al Arabسادس عشر: الفهارس = لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء ال
 سم.  24ص. : مجلد ;  192 -.  2000صادر للطباعة و النشر, 

1-413-96.16/1, 1-413-96.16/2 

  ابن منظور   .4340

لبنان : دار    -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء السابع عشر: الفهارس = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  189 -.  2000در للطباعة و النشر, صا

1-413-96.17/1, 1-413-96.17/2 

  ابن منظور   .4341

لبنان : دار    -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثامن عشر: الفهارس = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  192 -.  2000صادر للطباعة و النشر, 

1-413-96.18/1, 1-413-96.18/2 

  ابن منظور   .4342

لبنان : دار   -. 4ط. -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد األول و الثاني = 
 سم. 24ص : مجلد ;  254ص+ 222 -.  2005صادر للطباعة و النشر, 

1-413-139.1/1, 1-413-139.1/2 

  ابن منظور   .4343

لبنان : دار    -. 4ط. -/ ابن منظور.   Lisan Al Arab] : المجلد الثالث و الرابع = لسان العرب [نص مطبوع
 سم. 24ص. : مجلد ;  304ص+ 256 -.  2005صادر للطباعة و النشر, 

1-413-139.3/1, 1-413-139.3/2 

  ابن منظور   .4344

لبنان :  -. 4ط.  -ر. / ابن منظو Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد الخامس و السادس = 
 سم.  24ص. : مجلد ;  287ص+ 343 -. 2005دار صادر للطباعة و النشر, 

1-413-139.5/1, 1-413-139.5/2 

  ابن منظور   .4345

لبنان : دار    -. 4ط. -/ ابن منظور.   Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد السابع و الثامن = 
 سم. 24ص. : مجلد ;  320ص+ 326 -.  2005صادر للطباعة و النشر, 

1-413-139.7/1, 1-413-139.7/2 

  ابن منظور   .4346

لبنان : دار  -. 4ط. -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد التاسع و العاشر = 
 سم. 24ص. : مجلد ;  374ص+ 205 -.  2005صادر للطباعة و النشر, 

1-413-139.9/1, 1-413-139.9/2 



  ابن منظور   .4347

  -. 4ط. -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد الحادي عشر و الثاني عشر = 

 سم.  24ص. : مجلد ;  245ص+ 258 -. 2005لبنان : دار صادر للطباعة و النشر, 

1-413-139.11/1, 1-413-139.11/2 

  ابن منظور   .4348

  -. 4ط. -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد الثالث عشر و الرابع عشر = 

 سم.  24ص : مجلد ;  406ص+ 272 -. 2005باعة و النشر, لبنان : دار صادر للط

1-413-139.13/1, 1-413-139.13/2 

  ابن منظور   .4349

.  4ط. -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد الخامس عشر و السادس عشر = 

 سم.  24ص. : مجلد ;   192ص+ 331 -. 2005لبنان : دار صادر للطباعة و النشر,  -

1-413-139.15/1, 1-413-139.15/2 

  ابن منظور   .4350

  -/ ابن منظور.  Lisan Al Arabلسان العرب [نص مطبوع] : المجلد السابع عشر و الثامن عشر: الفهارس = 

 سم.  24ص. : مجلد ;  192ص+ 189 -. 2005صادر للطباعة و النشر,  لبنان : دار -. 4ط.

1-413-139.17/1, 1-413-139.17/2 

  ابن منظور, محمد بن مكرم   .4351

مختار األغاني في األخبار والتهاني [نص مطبوع] : الجزء الخامس / محمد بن مكرم ابن منظور; عبد العزيز 
  (تراثنا).  -سم.  23ص. ;  455 -. 1966القاهرة : الدار المصرية,  -أحمد. 

 بيبليوغرافيا

1-811-146.5/1 

  ابن منظور, محمد بن مكرم   .4352

مختار األغاني في األخبار والتهاني [نص مطبوع] : الجزء الرابع / محمد بن مكرم ابن منظور; أبو الفضل  
  (تراثنا).  -سم. 23ص ; 544 -. 1965القاهرة : المؤسسة المصرية العامة,  -ابراهيم. 

 بيبليوغرافيا

1-811-146.4/1 

  ابن منظور, محمد بن مكرم   .4353

مختار األغاني في األخبار والتهاني [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد بن مكرم ابن منظور; عبد العليم  
  (تراثنا).  -سم.  23ص. ;  592 -. 1966القاهرة : الدار المصرية,  -الطحاوي. 

 بيبليوغرافيا

1-811-146.3/1 

  ابن منظور, محمد بن مكرم   .4354

 -مختار األغاني في األخبار والتهاني [نص مطبوع] : الجزء الثامن / محمد بن مكرم ابن منظور; حسين نصار. 

  (تراثنا). -سم.  23ص. ;  430 -. 1966القاهرة : الدار المصرية, 

 بيبليوغرافيا



1-811-146.8/1 

  ابن هشام   .4355

 24ص. ;  482 -. 1969القاهرة : د.ن,  -[نص مطبوع] : في شرح السيرة النبوية / ابن هشام.  الروض األنف

  سم.

 بيبليوغرافيا

1-230-41.3 

  ابن هشام   .4356

بيروت : دار األرقم, (د.ت.).   -السيرة النبوية [نص مطبوع] : الجزء األول والثاني والثالث والرابع / ابن هشام. 
  سم. 17×24و مل. ; ص. : غالف مص.  863 -

 995372167Xر.د.م.ك 

1-230-68/1, 1-230-68/2 

  ابن هشام   .4357

السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] : القسم الثاني يشمل الجزأين : االثالث والرابع / ابن هشام, عبد الحفيظ 
ص. :  769 -. 1955الحلبي, القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  -. 02ط. -شلبي ابراهيم األبياري. 

 ).1(تراث اإلسالم ;  -سم.  25غالف ملون. ; 

1-230-21.2/1 

  ابن هشام   .4358

 -. 1969القاهرة : د.ن,   -الروض األنف في شرح السيرة النبوية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ابن هشام. 

  سم. 24ص. ;  482

 بيبليوغرافيا

1-230-24.3/1 

  ابن هشام   .4359

يرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] : القسم األول يشمل الجزأين : األول و الثاني / ابن هشام, عبد الحفيظ الس
ص. :  834 -. 1955القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,  -. 02ط. -شلبي ابراهيم األبياري. 

  (تراث اإلسالم). -سم.  25غالف ملون. ; 

 834-719ص: -كشافات: ص

1-230-21.1/1 

  ابن هشام   .4360

 سم. 17×24ص. ;   719 -بيروت : دار الكتاب, (د.ت).   -السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] / ابن هشام. 

1-230-57/4 

  ابن هشام   .4361

  بيروت : شركة دار -السيرة النبوية البن هشام: الجزء األول [نص مطبوع] / ابن هشام; ناجي إبراهيم سويد. 

  سم. 17*25ص. : غالف مص. و مل. ;  863 -األرقم بن أبي األرقم, (د.ت.). 

 995372167Xر.د.م.ك 

1-230-59/1, 1-230-59/2 



  أبو أحمد, حامد   .4362

.  2ط. -الخطاب و القارىء [نص مطبوع] : نظريات التلقي و تحليل الخطاب و ما بعد الحداثة / حامد أبو أحمد. 

  سم. 24ص. ;  240 -. 2002الحضارة العربية, القاهرة : مركز  -

 9772913852ر.د.م.ك 

1-809-68/1, 1-809-68/2 

  أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف   .4363

عمان : مركز  -دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية [نص مطبوع] / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 
  سم. 17*25ص. ; 525 -. 2009ديبونوللطباعة و النشر, 

 9789957454470ر.د.م.ك 

1-370-455/4, 1-370-455/1 

  أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف   .4364

عمان : مركز  -دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية [نص مطبوع] / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 
  سم. 17*25ص. ; 525 -. 2009ديبونوللطباعة و النشر, 

 9789957454470ر.د.م.ك 

1-370-179/1 

  أبو أسعد،أحمد   .4365

  سم. 24ص. ; 210 -. 2008عمان : دار الشروق,  -التوجيه التربوي و المهني [نص مطبوع] / أحمد أبو أسعد. 

 4336009957ر.د.م.ك 

1-370-306/5, 1-370-306/6 

  أبو اشقير، عبد المهدي كايد    .4366

االختالف الصوتي بين ورش وقالون في قراءة نافع / عبد المهدي كايد  تحليل أكوستيكي [نص مطبوع] : لوجوه
 17*24ص. ;   214 -. 2006عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب العالمي,  -أبو اشقير. 

  سم.

 9957466577ر.د.م.ك 

1-220-190/1, 1-220-190/2 

  أبو اشقير، عبد المهدي كايد    .4367

ستيكي [نص مطبوع] : لوجوه االختالف الصوتي بين ورش وقالون في قراءة نافع / عبد المهدي كايد تحليل أكو
  سم. 17*24ص. ;  214 -. 2006عمان : عالم الكتب الحديث : جدار للكتاب العالمي,  -أبو اشقير. 

 9957466577ر.د.م.ك 

1-220-219/1, 1-220-219/2 

  أبو إصبع، صالح    .4368

عمان : دار   -نماذج / صالح أبو إصبع, محمد عبيد هللا.  -تطبيقات   -ص مطبوع] : أصول نظرية فن المقالة [ن
  سم. 17*24ص. ;  167 -. 2002مجدالوي, 

 9957020706ر.د.م.ك 

1-814-24/1, 1-814-24/10 



  أبو البصل, علي    .4369

 سم. 24ص. ;   214 -. 2004دبي : دار القلم,  -دراسات في فقه األسرة [نص مطبوع] / علي أبو البصل. 

1-250-53/1, 1-250-53/2 

  أبو الخشب، ابراهيم علي   .4370

القاهرة : الهيئة  -. 3ط.  -تاريخ األدب العربي في العصر الحاضر [نص مطبوع] / ابراهيم علي أبو الخشب. 
  سم. 24ص. ;  385 -. 1984المصرية العامة للكتاب, 

 977012814ر.د.م.ك 

1-810-696/1 

  أبو الخير, أحمد مصطفى   .4371

القول الفصل في رسم همزتي القطع و الفصل [نص مطبوع] : بحث في خصائص الكتابةى العربية و أهم أسسها 
 سم. 24ص. ;  86 -. 1997القاهرة : مكتبة نانسي,  -أحمد مصطفى أبو الخير.  /

1-411-54/1, 1-411-54/2 

  أبو الخير, أحمد مصطفى   .4372

 24ص. ;  112 -. 2002القاهرة : مكتبة نانسي,  -[نص مطبوع] / أحمد مصطفى أبو الخير.  2بي النحو العر

 سم.

1-415-167/1, 1-415-167/2 

  أبو الخير, أحمد مصطفى   .4373

القاهرة : مركز أبحاث   -الصرف العربي و النحو [نص مطبوع] : قراءة جديدة / أحمد مصطفى أبو الخير. 
 سم. 24ص. ;  104 -.  2004, الوثائق و المخطوطات

1-415-166/1, 1-415-166/2 

  أبو الخير, أحمد مصطفى   .4374

 سم. 24ص. ;  155 -(د.م) : د.ن, (د.ت).   -المدخل إلى علم اللغة [نص مطبوع] / أحمد مصطفى أبو الخير. 

1-410-190/1, 1-410-190/2 

  أبو الخير, أحمد مصطفى   .4375

  -ص مطبوع] : الجزء االول / أحمد مصطفى أبو الخير, علي الغريب الشناوي. قراءات في أدب العربية [ن

 سم. 24ص. ;  155 -القاهرة : جامعة المنصورة, (د.ت). 

1-810-342.1/1, 1-810-342.1/2 

  أبو الخير, أحمد مصطفى   .4376

  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -قراءات في أدب العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد مصطفى أبو الخير. 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 200

1-810-342.2/1, 1-810-342.2/2 

  أبو الرب, محمد   .4377

 -. 2005عمان : دار وائل,  -األخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي [نص مطبوع] / محمد أبو الرب. 



  سم. 24ص. ;  254

 9957116061ر.د.م.ك 

1-411-57/1, 1-411-57/2 

  أبو الرضا, سعد    .4378

االسكندرية :  -معالجة النص في كتب الموازنات التراثية [نص مطبوع] : منهج و تطبيق / سعد أبو الرضا. 
  (كتب األدب و النقد). -سم.  24ص. ;   200 -. 1989منشاة المعارف, 

 193-186ص: -كشاف ص 185-177ص:  -بيبليوغرافيا ص

1-810-23/1, 1-810-23/2 

  أبو الرضا, سعد    .4379

الرياض : مكتبة العبيكان,  -النص األدبي لألطفال [نص مطبوع] : أهدافه و مصادره و سماته / سعد أبو الرضا. 
  سم. 21ص. ;  256 -. 2005

 9960404846ر.د.م.ك 

1-810-255/1, 1-810-255/2 

  أبو السعود, أبو السعود سالمة    .4380

القاهرة : العلم و اإليمان للنشر,  -/ أبو السعود سالمة أبو السعود.  المنجد في النحو المبسط [نص مطبوع]
  سم. 24ص. ;  288 -. 2004

 9773080439ر.د.م.ك 

1-415-409/1, 1-415-409/2 

  أبو السعود, أبو السعود سالمة    .4381

رد العالمية اإلسكندرية : مؤسسة لو -المبسط في فن النحو [نص مطبوع] / أبو السعود سالمة أبو السعود. 
  سم.  24ص. ;  262 -. 2002للشئون الجامعية, 

 9773272788ر.د.م.ك 

1-415-100/1, 1-415-100/2 

  أبو السعود, أبو السعود سالمة    .4382

األدب العربي في مختلف العصور [نص مطبوع] : العصر الجاهلي / أبو السعود سالمة أبو السعود, رمضان  
  سم. 24ص. ;  280 -. 2007القاهرة : العلم و اإليمان,  -خميس القسطاوي. 

 9773080846ر.د.م.ك 

1-810-231/1, 1-810-231/2 

  أبو السعود, أبو السعود سالمة    .4383

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -اإليقاع في الشعر العربي [نص مطبوع] / أبو السعود سالمة أبو السعود. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  110 -. 2002للشئون الجامعية, 

 97732718538ر.د.م.ك 

1-416-8/1, 1-416-8/10 

  أبو السعود, سالمة أبو السعود   .4384

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون   -تيسير الصرف [نص مطبوع] / سالمة أبو السعود أبو السعود. 



  سم. 24ص. ;  122 -. 2002الجامعية, 

 9773271514ر.د.م.ك 

1-415-96/1, 1-415-96/2 

  أبو السعود, صابر بكر    .4385

القاهرة : دار الثقافة للنشر و التوزيع,   -النحو العربي [نص مطبوع] : دراسة نصية / صابر بكر أبو السعود. 
 سم. 24ص. ;  187 -. 1988

1-415-16/1 

  أبو السعود, صابر بكر    .4386

  -. 1988(القاهرة) : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -بكر أبو السعود.  في نقد النحو العربي [نص مطبوع] / صابر

 سم. 24ص ;  141

1-415-26/1, 1-415-26/2 

  أبو السميد،سهيلة   .4387

عمان : دار   -استراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي [نص مطبوع] / ذوقان عبيدات; سهيلة أبو السميد. 
  سم. 24ور ; ص. : غالف مص340 -. 2007الفكر, 

 9957075233ر.د.م.ك 

1-370-699/1, 1-370-699/2 

  أبو الضبعات, زكريا اسماعيل   .4388

 -. 1ط. - إعداد وتأهيل المعلمين [نص مطبوع] : األسس التربوية والنفسية / زكريا اسماعيل أبو الضبعات. 

  سم.24ص : غالف ملون و مصور ;  360 -. 2009عمان : دار الفكر, 

 9957075903ر.د.م.ك 

1-370-471/4, 1-370-471/5 

  أبو الضبعات, زكريا إسماعيل   .4389

 -. 2007عمان : دار الفكر,  -طرائق تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] / زكريا إسماعيل أبو الضبعات. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 288

 9957075241ر.د.م.ك 

1-418-36/1, 1-418-36/2 

  أبو الضبعات،زكريااسماعيل   .4390

 -. 2009عمان : دار الفكر العربي,  -الديمقراطية وفلسفة التربية [نص مطبوع] / زكريااسماعيل أبو الضبعات. 

  سم. 17×24ص. ;  215

 9957075910ر.د.م.ك 

1-370-169/1 

  أبو العباس, محمد علي    .4391

القاهرة  -د و المعاني و اإلعراب... / محمد علي أبو العباس. اإلعراب الميسر [نص مطبوع] : دراسة في القواع
  سم.  24ص. ;  192 -. 1996: دار الطالئع, 

 9772771541ر.د.م.ك 



1-415-104/1, 1-415-104/2 

  أبو العدوس, يوسف   .4392

: االهلية  عمان -المجاز المرسل و الكناية [نص مطبوع] : األبعاد المعرفية و الجمالية / يوسف أبو العدوس. 
 سم. 24ص. ;  302 -. 1998للنشر, 

1-414-104/1 

  أبو العدوس, يوسف   .4393

عمان : دار المسيرة للنشر و  -التشبيه و اإلستعارة [نص مطبوع] : منظور مستأنف / يوسف أبو العدوس. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  318 -. 2010التوزيع, 

 9957063383ر.د.م.ك 

1-415-352/11, 1-415-352/15 

  أبو العدوس, يوسف   .4394

ص.  256 -. 2006عمان : دار المسيرة,  -المهارات اللغوية و فن اإللقاء [نص مطبوع] / يوسف أبو العدوس. 
  سم.  24: غالف مصور ; 

 9957063170ر.د.م.ك 

1-418-73/1, 1-418-73/10 

  أبو العدوس, يوسف   .4395

ص. ;  336 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -يق / يوسف أبو العدوس. األسلوبية [نص مطبوع] : الرؤية و التطب
 سم. 24

1-410-282/1, 1-410-282/10 

  أبو العدوس، يوسف   .4396

ص.  214 -. 1998عمان : األهلية,  -االستعارة في دراسات المستشرقين [نص مطبوع] / يوسف أبو العدوس. 
 سم.  22: غالف ملون ; 

1-414-174/1, 1-414-174/2 

  أبو العطا, مجدي محمد   .4397

[نص مطبوع] : أساسيات قاعدة البيانات / مجدي محمد أبو    DBASE IVالمرجع األساسي لقاعدة البيانات 
ص. : غالف مصور :  490 -. 1993القاهرة : الحسيني ; الرياض : شبكة الكمبيوتر العربي,  -. 02ط. -العطا. 
  ). 3الحاسب ; (سلسلة تسيير علوم  -سم.  24ملون ; 

 977003939xر.د.م.ك 

1-001.6-70.1/1, 1-001.6-70.1/2 

  أبو العينين بدران, بدران   .4398

القاهرة : دار   -تاريخ الفقه اإلسالمي و نظرية الملكية و العقود [نص مطبوع] / بدران أبو العينين بدران. 
 سم.  24ص. ;  599 -النهضة العربية, د.ت. 

1-250-63/1, 1-250-63/2 



  أبو العينين, عمر أبو المعطي   .4399

اإلسكندرية : منشأة  -الفروق الداللية [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / عمر أبو المعطي أبو العينين. 
 (دراسات لغوية و نحوية). -سمؤ.  24ص. ;  208 -. 2003المعارف, 

1-412-14/1, 1-412-14/2 

  أبو العينين، خضر    .4400

عمان : دار أسامة,  -األخطاء النحوية واللغوية والصرفية الشائعة [نص مطبوع] / خضر أبو العينين. معجم 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  592 -. 2011

 9789957223724ر.د.م.ك 

1-411-125/1, 1-411-125/2 

  أبو العينين، خضر    .4401

عمان : دار أسامة,   -ب) / خضر أبو العينين. معجم الحروف العربية [نص مطبوع] : (المعنى، المبنى، اإلعرا
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  408 -. 2010

 9789957223717ر.د.م.ك 

1-415-507/1, 1-415-507/2 

  أبو الفضل إبراهيم، محمد   .4402

ية, بيروت : المكتبة العصر -الكامل في اللغة و األدب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد أبو الفضل إبراهيم. 
  سم.17*24ص. ; 517 -. 2006

 9953428891ر.د.م.ك 

1-410-401.2/1 

  أبو الفضل إبراهيم، محمد   .4403

بيروت : المكتبة العصرية,  -الكامل في اللغة و األدب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد أبو الفضل إبراهيم. 
  سم.17*24ص. ; 282 -. 2006

 995342889ر.د.م.ك 

1-410-401.3/1 

  أبو المجد، أحمد   .4404

 -. 2010عمان : دار جرير,  -الواضح في البالغة [نص مطبوع] : البيان والمعاني والبديع / أحمد أبو المجد. 

 سم. 25ص. : غالف ملون ;  280

1-414-171/1, 1-414-171/2 

  أبو المجد، أحمد السيد   .4405

عمان : دار جرير للنشر و  -نص مطبوع] / أحمد السيد أبو المجد. شعراء الظل في العصر العباسي األول [
  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;  168 -. 2010التوزيع, 

 9789957381653ر.د.م.ك 

1-811-1005/4, 1-811-1005/1 

  أبو المكارم, علي    .4406

ص. : غالف  375 -. 2006ريب, القاهرة : دار غ -أصول التفكير النحوي [نص مطبوع] / علي أبو المكارم. 



  سم.24ملون ; 

 1920215977ر.د.م.ك 

1-415-350/1, 1-415-350/2 

  أبو المكارم, علي    .4407

 -. 2006القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر,  -مقومات الجملة العربية [نص مطبوع] / علي أبو المكارم. 

  سم. 24ص. ;  214

 9772159090ر.د.م.ك 

1-414-121/1, 1-414-121/2 

  أبو المكارم, علي    .4408

 392 -. 2007القاهرة : دار غريب,  -الظواهر اللغوية في التراث النحوي [نص مطبوع] / علي أبو المكارم. 

  سم.  24ص. ; 

 9772159082ر.د.م.ك 

1-415-256/1, 1-415-256/10 

  أبو المكارم, علي    .4409

القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر  -علي أبو المكارم.  المدخل إلى دراسة النحو العربي [نص مطبوع] /
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  367 -. 2006والتوزيع, 

 5901215977ر.د.م.ك 

1-415-327/7, 1-415-327/5 

  أبو المكارم, علي    .4410

ص. :  304 -. 2007القاهرة : دار غريب,  -مدخل إلى تاريخ النحو العربي [نص مطبوع] / علي أبو المكارم. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9772159848ر.د.م.ك 

1-415-422/1, 1-415-422/2 

  أبو المكارم، علي    .4411

ص.  400 -. 2007القاهرة : دار غريب,  -الحذف والتقدير في النحو العربي [نص مطبوع] / علي أبو المكارم. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9772109806ر.د.م.ك 

1-415-502/1 

  بو المكارم، علي  أ  .4412

 -. 2007القاهرة : مؤسسة المختار,  -تعليم النحو العربي [نص مطبوع] : عرض و تحليل / علي أبو المكارم. 

  سم. 25ص. : غالف ملون ; 248

 9773821080ر.د.م.ك 

1-415-443/1, 1-415-443/2 

  أبو المكارم، علي    .4413

ص. : غالف ملون   296 -. 2007القاهرة : مؤسسة المختار,  -الجملة الفعلية [نص مطبوع] / علي أبو المكارم. 



  سم. 25; 

 9773821099ر.د.م.ك 

1-414-159/1, 1-414-159/2 

  أبو النصر, عمر    .4414

بيروت :   -/ عمر أبو النصر.  1998-1914الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : موسوعة تاريخية مصورة 
 سم. 28ص. : إيض. ;  404 -(د.ت).  المكتب التجاري للطباعة و التوزيع,

1-902-19.2/1 

  أبو النصر, عمر    .4415

/  10-1، المجموعة األولى 1918-1914الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : موسوعة تاريخية مصورة 

ص. : مصور 404 -بيروت : منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر, (د.ت).   -عمر أبو النصر. 
 سم. 27; 

1-902-19.1/1 

  أبو النصر, مدحت    .4416

قواعد و مراحل البحث العلمي [نص مطبوع] : دليل إرشادي في كتابة البحوث و إعداد رسائل الماجستير و  
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 336 -. 2004القاهرة : مجموعة النيل العربية,  -الدكتوراه / مدحت أبو النصر. 

 0006377977ر.د.م.ك 

1-001.4-62/1 

  أبو النصر،مدحت    .4417

تنمية الذكاء العاطفي(الوجداني) [نص مطبوع] : مدخل للتميز في العمل والنجاح في الحياة / مدحت أبو النصر. 
  سم. 24ص : غالف ملون ومصور ;  298 -. 2008القاهرة : دار الفجر,  -. 1ط -

 7149358977ر.د.م.ك 

1-150-359/3, 1-150-359/2 

  أبو النصر،مدحت    .4418

القاهرة : دار الفجر,   -. 1ط. -إدارة العملية التدريبية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / مدحت أبو النصر. 
  سم. 24ص. ; 315 -. 2008

 9773581586ر.د.م.ك 

1-658-1499/1, 1-658-1499/2 

  أبو الهجاء،عبد الرحيم عوض   .4419

المنهاج [نص مطبوع] : بناؤه،تنظيمه،نظرياته،و تطبيقاته العملية / راتب قاسم عاشور; عبد الرحيم عوض أبو 
  سم. 24ص. : غالف مل. ; 384 -. 2009عمان : الجنادرية,  -. 1ط. -الهجاء. 

 9957501186ر.د.م.ك 

1-370-643/1, 1-370-643/2 

  الهيجاء, فؤاد حسن  أبو  .4420

عمان : دار   -التربية الميدانية [نص مطبوع] : دليل عمل المشرفين و الطالب المعلمين / فؤاد حسن أبو الهيجاء.  
  سم.24ص ; 204 -. 2006المناهج, 

 9131189957ر.د.م.ك 



1-370-58/1, 1-370-58/2 

  أبو الهيجاء, فؤاد حسن حسين   .4421

  -العربية و إعداد دروسها اليومية [نص مطبوع] / فؤاد حسن حسين أبو الهيجاء. أساليب و طرق تدريس اللغة 

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  195 -. 2007عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -. 3ط.

 9957180649ر.د.م.ك 

1-418-62/1, 1-418-62/10 

  أبو الهيجاء، خلدون    .4422

إربد : عالم الكتب الحديث,  -[نص مطبوع] / خلدون أبو الهيجاء. فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  255 -. 2006

 9957466003ر.د.م.ك 

1-411-134/1, 1-411-134/2 

  أبو الهيجاء،عمر    .4423

 -. 2007عمان : أمانة عمان الكبرى,  -أمشي...و يتبعني الكالم [نص مطبوع] / عمر أبو الهيجاء, راشد عيسى. 

 سم.  22ص. : غالف مصور ;  268

1-811-875/1, 1-811-875/2 

  أبو بكر، فوضيل    .4424

المدية : جامعة  -الخطاب اإلشهاري [نص مطبوع] : مقاربة سيميائية تداولية / فوضيل أبو بكر, سليم شعباني. 
  .CDسم +  30سم.×21و. ;  112 -. 2014-2013, -المدية -يحيى فارس

  العربي  المشرف: حسين

 2014-2013:  -المدية-ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0003 

  أبو تاكي, سعود بن غازي   .4425

القاهرة : دار   -صور األمر في العربية بين التنظير و اإلستعمال [نص مطبوع] / سعود بن غازي أبو تاكي. 
  سم. 24ص. ;  282 -. 2005غريب, 

 9772158031ر.د.م.ك 

1-415-153/1, 1-415-153/10 

  أبو تاكي, سعود غازي    .4426

القاهرة : دار   -خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري [نص مطبوع] / سعود غازي أبو تاكي. 
  سم. 24ص. ;  456 -. 2005غريب, 

 9772158078ر.د.م.ك 

1-415-155/1, 1-415-155/2 

  أبو جاللة, صبحي حمدان   .4427

. 2007عمان : دار الشروق,  -ناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي [نص مطبوع] / صبحي حمدان أبو جاللة. م

  سم. 24ص : غالف ملون و مصور ;  250 -

 5294009957ر.د.م.ك 

1-001.4-53/1, 1-001.4-53/2 



  أبو جناح, صاحب    .4428

 -. 1998عمان : دار الفكر,  -صاحب أبو جناح.   دراسات في نظرية النحو العربي و تطبيقاتها [نص مطبوع] /

 سم. 24ص. ;  412

1-415-159/1, 1-415-159/2 

  أبو حجلة، ليلى فؤاد    .4429

 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -تاريخ الفن [نص مطبوع] : النشوء والتطور / ليلى فؤاد أبو حجلة. 

  سم. 17*24ص ;  305

 9789957525026ر.د.م.ك 

1-701-16/1, 1-701-16/2 

  أبو حسين, محمد صبحي   .4430

  -صورة المرأة في األدب األندلسي [نص مطبوع] : في عصر الطوائف و المرابطين / محمد صبحي أبو حسين. 

 سم. 24ص. ;  332 -. 2003عمان : عالم الكتب الحديث,  -منقحة.  2ط.

1-810-301/1, 1-810-301/2 

  ليل  أبو حلتم, نبيل خ  .4431

 264 -. 2001عمان : دار أسامة للنشر,  -المرشد في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] / نبيل خليل أبو حلتم. 

 سم.  24ص. ; 

1-415-292/1 

  أبو حويج، مروان   .4432

ص ; 116 -. 2013عمان : دار اليازوري,  -البحث التربوي المعاصر [نص مطبوع] / مروان أبو حويج. 
 سم.25

1-001.4-183/1, 1-001.4-183/2 

  أبو خرمة،عمر    .4433

.  2004عمان : عالم الكتب الحديث,  -نحو النص [نص مطبوع] : نقد النظرية ....وبناء اخرى / عمر أبو خرمة. 

 سم.24ص ; 304 -

1-410-123/1, 1-410-123/2 

  أبو خضير، ناصرالدين    .4434

 -ي جامع البيان عن تأويل القرآن / ناصرالدين أبو خضير. الرؤية النحوية عند الطبري [نص مطبوع] : قراءة ف

  سم.17*24ص ; 265 -. 2014عمان : عالم الكتب الحديث, 

 9789957707644ر.د.م.ك 

1-415-590/1, 1-415-590/2 

  أبو خليل, شوقي    .4435

  سم. 24. ; ص 332 -. 2003سوريا : دار الفكر,  -أطلس السيرة النبوية [نص مطبوع] / شوقي أبو خليل. 

 5000592391ر.د.م.ك 

1-230-32/1, 1-230-32/2 



  أبو خليل, شوقي    .4436

 -. 2003سوريا : دار الفكر المعاصر,  -أعالم / شوقي أبو خليل. -أقوام -أطلس القرآن [نص مطبوع] : أماكن 

  سم. 25ص. ;  336

 848575471ر.د.م.ك 

220.3-3-3/1 

  أبو دلهوم, ممدوح   .4437

ص. ;  202 -. 2005عمان : أزمنة,  -هوامش نقدية في الثقافة األردنية [نص مطبوع] / ممدوح أبو دلهوم. 
  سم. 17*24

 9957091794ر.د.م.ك 

1-813-187/1, 1-813-187/2 

  أبو دنيا, عبد المنعم صبحي أبو شعيشع   .4438

  -وأهدافه وطرق مواجهته / عبد المنعم صبحي أبو شعيشع أبو دنيا. اإلستشراق اليهودي [نص مطبوع] : أسبابه 

  سم.24ص. ; 241 -. 2007مصر : دار الجامعة الجديدة, 

 9773283372ر.د.م.ك 

1-902-83/6, 1-902-83/7 

  ابو ديب, كمال   .4439

 The imaginationاألدب العجائبي و العالم الغرائبي في كتاب العظمة و فن السرد العربي [نص مطبوع] = 

unbound  .سم. 24ص. ;  200 -. 2007بيروت : دار الساقي,   -/ كمال ابو ديب  

 978185516645ر.د.م.ك 

1-819-34/1, 1-819-34/2 

  أبو دية،عدنان أحمد    .4440

عمان : دار أسامة,   -. 1ط. -أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات [نص مطبوع] / عدنان أحمد أبو دية. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 344 -. 2011

 9789957223861ر.د.م.ك 

1-370-759/1, 1-370-759/10 

  أبو ذياب, خليل ابراهيم    .4441

القاهرة   -علوم اللغة في رسالة الصاهل و الساحج [نص مطبوع] : ألبي العالء المعري / خليل ابراهيم أبو ذياب. 
  سم. 24ص. ;  388 -. 2004: هبة النيل العربية, 

 9773199315.د.م.ك ر

1-410-96/1, 1-410-96/2 

  أبو ذياب, خليل ابراهيم    .4442

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون   -دراسات في فن القص [نص مطبوع] / خليل ابراهيم أبو ذياب. 
  سم. 24ص. ;  232 -. 2001الجامعية, 

 9773270602ر.د.م.ك 

1-813-116/1, 1-813-116/2 



  أبو ذياب، خليل ابراهيم    .4443

 -. 1999عمان : دار عمار,  -الصورة االستدارية في الشعر العربي [نص مطبوع] / خليل ابراهيم أبو ذياب. 

 سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  282

1-811-939/1, 1-811-939/2 

  أبو رحاب, حسان    .4444

 24ص. ;  296 -. 2003اهرة : مكتبة الثقافة الدينية, الق -الغزل عند العرب [نص مطبوع] / حسان أبو رحاب. 

  سم.

 9773411206ر.د.م.ك 

1-811-300/1, 1-811-300/2 

  ابو زالل, عصام الدين عبد السالم    .4445

 -التعابير اإلصطالحية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] : الجزء االول / عصام الدين عبد السالم ابو زالل. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  256 -. 2007سويق و نشر, القاهرة : دار ت

1-414-138.1/1, 1-414-138.1/2 

  أبو زالل, عصام الدين عبد السالم    .4446

 -التعابير اإلصطالحية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عصام الدين عبد السالم أبو زالل. 

 ). 2(دراسات لغوية ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  168 - .2006القاهرة : دار الوفاء للطباعة, 

1-414-138.2/1, 1-414-138.2/2 

  أبو زالل, عصام الدين عبد السالم    .4447

المحظور اللغوي و المحسن اللفظي [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية داللية في القرآن الكريم / عصام الدين عبد 
: دراسات لغوية  1(دراسات لغوية  -سم.  24ص. ;   272 -. 2004الوفا,  اإلسكندرية : دار -السالم أبو زالل. 

1.(  

 9773274446ر.د.م.ك 

1-220-141/1, 1-220-141/2 

  أبو زالل, عصام الدين عبد السالم    .4448

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -قراءة في مصادر اللغة العربية [نص مطبوع] / عصام الدين عبد السالم أبو زالل. 
  ). 3(دراسات لغوية ;  -سم.  24ص. ;  156 -. 2004المية للشئون الجامعية, الع

 9773274993ر.د.م.ك 

1-410-108/1, 1-410-108/2 

  أبو زالل, عصام الدين عبد السالم    .4449

اإلسكندرية :   -التعابير اإلصالحية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / عصام الدين عبد السالم أبو زالل. 
  سم. 24ص. ;  248 -. 2005سسة لورد العالمية للشئون الجامعية, مؤ

 9773274993ر.د.م.ك 

1-414-83/1, 1-414-83/2 

  أبو زميرو, رنا    .4450

بورتري مصور حول حياة الشاعر الراحل حسين أبو زميرو [نص مطبوع] : حسين أبو زميرو: همسات ال  
  سم.  30ورقة ;  33 -. 2011ن], المدية : [د.ن] : [د. -تنسى / رنا أبو زميرو. 



  33بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA943/1 

  أبو زنيد، عثمان    .4451

إربد : عالم الكتب الحديث,  -نحو النص [نص مطبوع] : إطار نظري و دراسات تطبيقية / عثمان أبو زنيد. 
  سم.  24لون ; ص. : غالف م 318 -. 2009

 9789957702274ر.د.م.ك 

1-410-347/1, 1-410-347/2 

  أبو زيان،محمد على    .4452

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -الحركة الصوفية فى اإلسالم [نص مطبوع] / محمد على أبو زيان. 
 )). 2(تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم( -سم.  24ص. ;  428 -. 2007

1-260-12/1, 1-260-12/2 

  أبو زيان،محمد على    .4453

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -الحركة الصوفية فى اإلسالم [نص مطبوع] / محمد على أبو زيان. 
 )). 2(تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم( -سم.  24ص. ;  428 -. 2007

1-210-20/1 

  أبو زيد, سامي يوسف   .4454

  -[نص مطبوع] : كتابة المقالة / سامي يوسف أبو زيد, عبد الرؤوف زهدي مصطفى. مهارات الكتابة العربية 

  (سلسلة مهارات اللغة العربية). -سم.  24ص. ;  190 -.  2005عمان : دار عالم الثقافة, 

 995742338xر.د.م.ك 

1-411-55.1/1, 1-411-55.1/2 

  ابو زيد, عبد الباقي عبد المنعم   .4455

  -. 02 -مهارات البحث التربوي [نص مطبوع] / محمد عبد الرزاق ابراهيم; عبد الباقي عبد المنعم ابو زيد. 

  سم.  17×24ص : غالف ملون ;  383 -. 2010عمان : دار الفكر, 

 995707458xر.د.م.ك 

1-370-56/1, 1-370-56/2 

  عبد الحميد أبو زيد, مدحت   .4456

[نص مطبوع] : األسس والديناميات والتصنيف والمشكالت / مدحت عبد  1العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(سلسلة اإلرشاد العالجي   -سم. 17*24ص ; 350 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الحميد أبو زيد. 

 ).1النفسي ; 

1-150-523.1/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .4457

[نص مطبوع] : بروتوكوالت تحليلية وسلوكية معرفية ولعبية / مدحت   2العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(سلسلة اإلرشاد  -سم. 17*24ص ; 346 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -عبد الحميد أبو زيد. 

 ).2العالجي النفسي ; 



1-150-523.2/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .4458

[نص مطبوع] : المجتمعات العالجية والمحيط العالجي والعالج التدعيمي  3العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 -سم. 17*24ص ; 346 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مدحت عبد الحميد أبو زيد.  /

 ).3(سلسلةاإلرشاد العالجي النفسي ; 

1-150-523.3/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .4459

[نص مطبوع] : العالج بضبط النفس والعالج العقالني االنفعالي / مدحت   5العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(سلسلة اإلرشاد  -سم. 17*24ص ; 403 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -عبد الحميد أبو زيد. 

 لنفسي). والعالج ا

1-150-523.5/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .4460

[نص مطبوع] : التدريبات العالجية للمهارات االجتماعية دراسة تدخلية   6العالج النفسي وتطبيقاته االجتماعية ج
(سلسلة   -سم. 17*24ص ; 431 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مدحت عبد الحميد أبو زيد.  /

 شاد العالجي النفسي).اإلر

1-150-523.6/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .4461

[نص مطبوع] : بروتوكوالت عالجية ودراسات تدخلية / مدحت عبد  4العال النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 سم.17*24ص ; 365 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الحميد أبو زيد. 

523.4/1-150-1 

  بو زيد, نصر حامد  أ  .4462

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -مفهوم النص [نص مطبوع] : دراسة في علوم القرآن / نصر حامد أبو زيد. 
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2005

 9953680361ر.د.م.ك 

1-220-142/7, 1-220-142/1 

  أبو زيد, نصر حامد    .4463

ص.  270 -. 2000بيروت : المركز الثقافي العربي,  -زيد. الخطاب و التأويل [نص مطبوع] / نصر حامد أبو 
  سم. 24; 

 995368345ر.د.م.ك 

1-810-222/1, 1-810-222/2 

  أبو زيد, نصر حامد    .4464

بيروت : المركز الثقافي العربي,   -إشكاليات القراءة و آليات التأويل [نص مطبوع] / نصر حامد أبو زيد. 
 سم.  24 ص. : غالف مصور ; 272 -. 2001

1-418-42/1, 1-418-42/10 



  أبو زيد, نصر حامد    .4465

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -مفهوم النص [نص مطبوع] : دراسة في علوم القرآن / نصر حامد أبو زيد. 
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2005

 9953680361ر.د.م.ك 

1-220-3/2, 1-220-3/3 

  أبو زيد, نصر حامد    .4466

بيروت   -. 4ط.  -السلطة و الحقيقة [نص مطبوع] : إرادة المعرفة و إرادة الهيمنة / نصر حامد أبو زيد. النص و 
 سم. 24ص. ;  288 -. 2000: المركز الثقافي العربي, 

1-410-154/1, 1-410-154/2 

  أبو زيد, نواري سعودي   .4467

القاهرة : مكتبة األداب,  -ودي أبو زيد. الخطاب األدبي [نص مطبوع] : من النشأة إلى التلقي / نواري سع 
  سم. 21ص. ;  144 -. 2005

 9772416638ر.د.م.ك 

1-810-318/1, 1-810-318/2 

  أبو زيد,مدحت عبد الحميد   .4468

[نص مطبوع] : العالج المعرفي دراسة تدخلية وبروتوكوالت عالجية /  7العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(الموسوعة  -سم. 17*24ص ; 543 -. 2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -زيد.  مدحت عبد الحميد أبو

 ).7المسلسلة لإلرشاد و العالج النفسي ; 

1-150-523.7/1 

  أبو زيد، سامي يوسف   .4469

, عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة -األدب العباسي [نص مطبوع] : النثر / سامي يوسف أبو زيد. 

 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  296 -. 2010

1-810-548/1, 1-810-548/2 

  أبو زيد، سامي يوسف   .4470

  -/ سامي يوسف أبو زيد.  islamic et umayyad literatureاألدب اإلسالمي و األموي [نص مطبوع] = 

 سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  432 -. 2012عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع, 

1-810-618/1, 1-810-618/2 

  أبو زيد، سامي يوسف   .4471

عمان : دار المسيرة للنشر و   -/ سامي يوسف أبو زيد.  ottoman literatureاألدب العثماني [نص مطبوع] = 
 سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  360 -. 2013وزيع, الت

1-810-623/1, 1-810-623/2 

  أبو زيد، سامي يوسف   .4472

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و   -األدب العربي الحديث ( النثر ) [نص مطبوع] / سامي يوسف أبو زيد. 
 سم. 24ص. : غالف مص.. و مل. ;  421 -. 2014الطباعة, 

1-819-74/1, 1-819-74/2 



  أبو زيد، سامي يوسف   .4473

عمان : دار المسيرة للنشر و   -األدب العربي الحديث [نص مطبوع] : ( الشعر ) / سامي يوسف أبو زيد. 
 سم. 24غالف مص. و مل. ;  -. 2014التوزيع و الطباعة, 

1-811-1250/1, 1-811-1250/2 

  أبو زيد، عبد الباقي    .4474

عمان : دار المناهج,  -التدريس [نص مطبوع] / خليل شبر; عبد الرحمن جامل; عبد الباقي أبو زيد.  أساسيات
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 326 -. 2005

 9957180967ر.د.م.ك 

1-370-622/1, 1-370-622/2 

  أبو زيد، نصر حامد    .4475

الدار البيضاء : المركز  -. 3ط -زيد.  دوائر الخوف [نص مطبوع] : قراءة في خطاب المرأة / نصر حامد أبو
 سم.  22ص. : إيض. ;  311 -. 2004الثقافي العربي ; بيروت : المركز الثقافي العربي, 

1-210-139/1 

  أبو زينة, فريد كامل   .4476

عمان :  -. 02ط. -مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : طرق البحث النوعي / فريد كامل أبو زينة; سعيد التل. 
 سم.24ص. : غالف ملون ;  415 -. 2007ار المسيرة للنشر و التوزيع, د

SH/1-001.4-100.3/1, SH/1-001.4-100.3/2 

  أبو زينة, فريد كامل   .4477

مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : اإلحصاء في البحث العلمي / فريد كامل أبو زينة, سعيد التل; عبد الحافظ  
 سم.25ص. : غالف ملون. ; 392 -. 2005ن العربية للدراسات العليا, عمان : جامعة عما -الشايب. 

1-001.4-66.2/1, 1-001.4-66.2/2 

  أبو زينة, فريد كامل   .4478

عمان :  -. 02ط. -مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : طرق البحث النوعي / فريد كامل أبو زينة; سعيد التل. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 415 -. 2007دار المسيرة للنشر و التوزيع, 

1-001.4-74/2, 1-001.4-74/3 

  أبو سالم, إيناس محمود عبد هللا    .4479

اتجاهات القصة القصيرة في األردن من خالل الملحق الثقافي األسبوعي لجريدة الرأي في التسعينات [نص  
 24ص. ;  288 -. 2004كندي للنشر, عمان : دار ال -مطبوع] : دراسة نقدية / إيناس محمود عبد هللا أبو سالم. 

 سم.

1-813-79/1, 1-813-79/2 

  أبو سعدة, محمد حسيني   .4480

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -الفكر النقدي عند الشهرستاني [نص مطبوع] / محمد حسيني أبو سعدة. 
  سم.  24ص. ;  568 -. 2003للشئون الجامعية, 

 9773273016ر.د.م.ك 

1-810-309/1, 1-810-309/2 



  أبو سنة, كمال   .4481

الجزائر : دار الخلدونية,   -أسهل التفاسير [نص مطبوع] : المدخل الميسر في علم تفسير القرآن / كمال أبو سنة. 
  سم. 24ص. ;  288 -. 2006

 996152117xر.د.م.ك 

1-220-55/1, 1-220-55/2 

  أبو سنينة، كامل   .4482

 -) [نص مطبوع] / سامي أبو زيد; كامل أبو سنينة, عبد الرؤوف زهدي.  2 مهارات اإلستماع و الخطاب (

  سم. 24ص. ;  176 -. 2005عمان : دار األسرة للنشر والتوزيع : [د.م] : دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9957423320ر.د.م.ك 

1-418-49.2/1, 1-418-49.2/2 

  أبو سنينه،محمد جمال   .4483

[نص مطبوع] : فى الفقه اإلسالمى و قانون األحوال الشخصية / محمد جمال أبو سنينه, حسين  الطاعة الزوجية 
  سم. 24ص. ;  236 -. 2005عمان : دار الثقافة للنشر,  -مطاوع الترتورى. 

 3058169957ر.د.م.ك 

1-250-88/1, 1-250-88/2 

  أبو سنينه،محمد جمال   .4484

الفقه اإلسالمى و قانون األحوال الشخصية / محمد جمال أبو سنينه, حسين  الطاعة الزوجية [نص مطبوع] : فى 
  سم. 24ص. ;  236 -. 2005عمان : دار الثقافة للنشر,  -مطاوع الترتورى. 

 3058169957ر.د.م.ك 

1-250-2/3, 1-250-2/4 

  أبو سيف، ساندي سالم    .4485

  -لنقدية لمجلة (شعر) اللبنانية / ساندي سالم أبو سيف. قضايا النقد و الحداثة [نص مطبوع] : دراسة في التجربة ا

  (نقد أدب).  -سم.   17*24ص. : غالف مصور ;  239 -. 2005بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9953367620ر.د.م.ك 

1-810-576/1, 1-810-576/2 

  أبو شريخ, شاهر ذيب    .4486

عمان : دار   -في القرآن الكريم [نص مطبوع] / شاهر ذيب أبو شريخ. األساليب التربوية و الوسائل التعليمية 
  سم. 24ص. ;  224 -. 2004جرير, 

 9957380168ر.د.م.ك 

1-220-69/1, 1-220-69/2 

  أبو شريخ, شاهر ذيب    .4487

ص. :  282 -. 2003عمان : دار صفاء,  -موسوعة أسماء هللا الحسنى [نص مطبوع] / شاهر ذيب أبو شريخ. 
  سم.  24ف ملون ; غال

 9957241060ر.د.م.ك 

210.3-10/1, 210.3-10/2 



  أبو شريخ, شاهر ذيب    .4488

ص. : 146 -. 2003عمان : دار صفاء,  -موسوعة القصص النبوي [نص مطبوع] / شاهر ذيب أبو شريخ. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 6103249957ر.د.م.ك 

210.3-8/1, 210.3-8/2 

  ب  أبو شريخ, شاهر ذي  .4489

عمان : دار صفاء للنشر,  -موسوعة عباقرة في اإلسالم [نص مطبوع] : التربية بالقدوة / شاهر ذيب أبو شريخ. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  399 -. 2002

 6053249957ر.د.م.ك 

210.3-4/1, 210.3-4/2 

  أبو شقرا, محي الدين يوسف   .4490

بيروت   -: المرحلة الثانوية / محي الدين يوسف أبو شقرا. مدخل إلى سوسيولوجيا األدب العربي [نص مطبوع] 
  سم. 17*24ص. ;  328 -. 2005: المركز الثقافي العربي, 

 9953680973ر.د.م.ك 

1-810-282/16, 1-810-282/17 

  أبو شنب , جمال محمد   .4491

مصر : دار المعرفة   -شنب.  [نص مطبوع] : التصميم والتنفيذ التجريبي / جمال محمد أبو  2البحث العلمي
 سم.24ص ; 448 -. 2007الجامعية, 

1-001.4-45.2/1, 1-001.4-45.2/2 

  أبو شنب, جمال محمد   .4492

  -أصول الفكر و البحث العلمي [نص مطبوع] : المناهج و الطرق و األدوات / جمال محمد أبو شنب. 

 سم.  24ص. ;  334 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

1-001.4-89/1 

  أبو شنب, جمال محمد   .4493

القاهرة :  -البحث العلمي [نص مطبوع] : المناهج و الطرق و األدوات: الجزء األول / جمال محمد أبو شنب.  
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 450 -. 2007دار المعرفة الجامعية, 

1-001.4-58.1/1, 1-001.4-58.1/2 

   أبو شنب, جمال محمد  .4494

  -[نص مطبوع] : المناهج و الطرق و األدوات / جمال محمد أبو شنب.   1قواعد البحث العلمي و اإلجتماعي 

 سم. 17*24ص ; 346 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

1-001.4-87.1/1, 1-001.4-87.1/2 

  أبو شنب, جمال محمد   .4495

  -: التصميم و التنفيذ التجريبي / جمال محمد أبو شنب. [نص مطبوع]  2قواعد البحث العلمي و اإلجتماعي 

 سم.24ص ; 315 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

1-001.4-87.2/1, 1-001.4-87.2/2 



  أبو شندي, عصام حسين إسماعيل   .4496

ن : دار  عما -نقد النثر العربي في كتابات إحسان عباس [نص مطبوع] / عصام حسين إسماعيل أبو شندي. 
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  252 -. 2006الشروق, 

1-819-26/1, 1-819-26/10 

  أبو شوارب, محمد    .4497

اإلسكندرية : دار   -المدخل لدراسة البالغة العربية [نص مطبوع] / محمد أبو شوارب, أحمد محمود المصري. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 209 -. 2007الوفاء للطباعة والنشر, 

1-414-35/1, 1-414-35/2 

  ابو شوارب, محمد مصطفى    .4498

  -المدخل إلى فنون النثر األدبي الحديث و مهاراته التعبيرية [نص مطبوع] / محمد مصطفى ابو شوارب. 

 سم. 24ص. ;  198 -. 2007االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

1-810-293/1, 1-810-293/2 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4499

اإلسكندرية :   -شعرية النص [نص مطبوع] : تقويم تحليلي للشعر في أمالي القالي / محمد مصطفى أبو شوارب.  
  سم.  24ص. ;  190 -. 1999الملتقى المصري لإلبداع و التنمية, 

 9775890314ر.د.م.ك 

1-811-257/1 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4500

اإلسكندرية :   -لشعري [نص مطبوع] : قراءة في أمالي القالى / محمد مصطفى أبو شوارب.  جماليات النص ا
  سم. 24ص. ;  280 -. 2005مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773275264ر.د.م.ك 

1-811-747/1, 1-811-747/2 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4501

اإلسكندرية   -القرن الرابع الهجري / محمد مصطفى أبو شوارب.  إشكالية الحداثة [نص مطبوع] : قراءة في نقد
  سم. 17*24ص. ;  272 -. 2002: مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773272192ر.د.م.ك 

1-811-118/1, 1-811-118/2 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4502

 -مبسط / محمد مصطفى أبو شوارب.  إيقاع الشعر العربي [نص مطبوع] : تطوره و تجديده منهج تعليمي

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  256 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773275264ر.د.م.ك 

1-416-23/1, 1-416-23/10 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4503

اإلسكندرية :  -أبو شوارب. علم العروض و تطبيقاته [نص مطبوع] : منهج تعليمي مبسط / محمد مصطفى 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  348 -. 2004مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 977327411xر.د.م.ك 



1-416-16/1, 1-416-16/10 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4504

ؤسسة االسكندرية : م -أدب العصر األموي [نص مطبوع] : دراسات و نصوص / محمد مصطفى أبو شوارب. 
 سم. 24ص. ;  242 -. 2007لورد العالمية للشئون الجامعية, 

1-810-403/1, 1-810-403/10 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4505

أثر المتكلمين في تطور الدرس البالغي [نص مطبوع] : القاضي عبد الجبار نموذجا / محمد مصطفى أبو 
ص. ;  250 -. 2006رد العالمية للشئون الجامعية, اإلسكندرية : مؤسسة لو -شوارب, أحمد محمود المصري. 

  سم. 24

 9773275736ر.د.م.ك 

1-414-99/1, 1-414-99/2 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4506

قراءة الوعي األدبي [نص مطبوع] : دراسات تحليلية في األدب العربي المعاصر / محمد مصطفى أبو شوارب, 
  سم. 24ص. ;  196 -. 2004دار الوفاء, االسكندرية : /  -أحمد محمود المصري. 

 9773275094ر.د.م.ك 

1-810-287/1, 1-810-287/2 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4507

اإلسكندرية :  -جماليات األداء الفني [نص مطبوع] / محمد مصطفى أبو شوارب, أحمد محمود المصري. 
 سم. 24ص. ;  204 -. 2006مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

1-810-218/1, 1-810-218/2 

  أبو شوارب, محمد مصطفى    .4508

قضايا اإلبداع الفني [نص مطبوع] : دراسات تحليلية في النقد العربي القديم / محمد مصطفى أبو شوارب, أحمد 
 سم. 24ص. ;  255 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -محمود المصري. 

1-810-259/1, 1-810-259/2 

  أبو صعيليك, محمد عبد هللا   .4509

عمان :    -األحاديث النبوية المبشرة بنصر اإلسالم و المسلمين [نص مطبوع] / محمد عبد هللا أبو صعيليك. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  232 -. 2005األكاديميون للنشر و التوزيع, 

 995744901Xر.د.م.ك 

1-230-81/1, 1-230-81/2 

  أبو صعيليك, محمد عبد هللا   .4510

عمان :    -األحاديث النبوية المبشرة بنصر اإلسالم و المسلمين [نص مطبوع] / محمد عبد هللا أبو صعيليك. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  232 -. 2005األكاديميون للنشر و التوزيع, 

 995744901Xر.د.م.ك 

1-230-20/1, 1-230-20/2 



  أبو صعيليك، سليمان عودة    .4511

عمان : دار   -أصول الدرس النحوي [نص مطبوع] : في أمالي ابن الحاجب / سليمان عودة أبو صعيليك. 
 سم.  25ص. : غالف مصور ;  312 -. 2010المأمون, 

1-415-510/1, 1-415-510/2 

  أبو طقة ، محمد فرج   .4512

  -. 2002القاهرة : دار الوفاء,  -ر النفسي للفرد [نص مطبوع] / محمد فرج أبو طقة. في التنمية اللغوية و التطو

  سم. 24ص. ;  182

 9773272842ر.د.م.ك 

1-150-8/1 

  أبو عابد،محمود محمد   .4513

إربد : دار الكتاب  -المرجع في اإلشراف التربوي و العملية اإلشرافية [نص مطبوع] / محمود محمد أبو عابد. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 358 -. 2005في, الثقا

1-370-688/1, 1-370-688/2 

  أبو عالم، رجاء محمود   .4514

 Research design quantitative qualitativeمناهج البحث الكمي و النوعي و المختلط [نص مطبوع] = 

et mixed methods  .سم.18* 24ص ; 424 -. 2013عمان : دار المسيرة,  -/ رجاء محمود أبو عالم 

1-001.4-182/1, 1-001.4-182/2 

  أبو علي, محمد بركات حمدي    .4515

 248 -. 2000عمان : دار وائل,   -دراسات في اإلعجاز البياني [نص مطبوع] / محمد بركات حمدي أبو علي. 

والبيان القرآني  (سلسلة األدب والبالغة والبيان القرآني : سلسلة األدب والبالغة  -سم.  24ص. : غالف مص. ; 
 ;4.(  

 9957110888ر.د.م.ك 

1-220-47/1, 1-220-47/2 

  أبو علي, محمد بركات حمدي    .4516

عمان :  -البالغة العربية في ضوء األسلوبية و نظرية السياق [نص مطبوع] / محمد بركات حمدي أبو علي. 
  سم. 24ص. ;   216 -. 2003دار وائل, 

 9957113585ر.د.م.ك 

1-414-63/1, 1-414-63/2 

  أبو علي, محمد بركات حمدي    .4517

 248 -. 2000عمان : دار وائل,   -دراسات في اإلعجاز البياني [نص مطبوع] / محمد بركات حمدي أبو علي. 

(سلسلة األدب والبالغة والبيان القرآني : سلسلة األدب والبالغة والبيان القرآني   -سم.  24ص. : غالف مص. ; 
 ;4.(  

 9957110888 ر.د.م.ك

1-220-31/5, 1-220-31/6 



  أبو علي, محمد بركات حمدي    .4518

ص.  292 -. 2001عمان : دار وائل,  -النقد األدبي و أدب النقد [نص مطبوع] / محمد بركات حمدي أبو علي. 
 ).292(سلسلة االدب و البالغة و البيان القرآني ;  -سم.  24; 

1-810-289/1, 1-810-289/2 

  أبو عواد , إبراهيم   .4519

 328 -. 2008األردن : دار اليازوري,  -مدخل إلى علم اجتماع القصيدة [نص مطبوع] / إبراهيم أبو عواد. 

 سم. 17*24ص. ; 

1-811-755/1, 1-811-755/10 

  أبو عواد، إبراهيم   .4520

ص. ;  181 -. 2007العلمية,  عمان : دار اليازوري -كالم الفراشة الناعمة [نص مطبوع] / إبراهيم أبو عواد. 
  سم. 14*22

 9957121235ر.د.م.ك 

1-811-901/1, 1-811-901/2 

  أبو عواد، وليد عبد الفتاح   .4521

  -عمان : دار اليازوري, [د.ت].  -. 2006 -السماء غاضبة من شيئ [نص مطبوع] / وليد عبد الفتاح أبو عواد. 

 سم. 14*22ص. ;  85

1-811-885/1, 1-811-885/2 

  أبو عواد،فريال محمد   .4522

.  2010عمان : دار المسيرة,  -التفكير و البحث العلمي [نص مطبوع] / محمد بكر نوفل; فريال محمد أبو عواد. 

 سم. 17* 24ص ;  311 -

1-001.4-94/1, 1-001.4-94/2 

  ابو عوض،سليم    .4523

ص. :  256 -. 2008عمان : دارأسامة,  - . 1ط  -التوافق النفسي للمسنين [نص مطبوع] / سليم ابو عوض. 
 سم. 24غالف مل. ومص. ; 

284/5-150-1, 284/6-150-1 

  ابو عياش ، صالح الدين   .4524

 -. 2015عمان : دار اسامة,  -معجم مصطلحات الفنون [نص مطبوع] : الجزء الثاني / صالح الدين ابو عياش. 

  سم. 24ص ;  1400

 9789957226046ر.د.م.ك 

031-14.2/1, 031-14.2/2 

  ابو عياش، صالح الدين   .4525

عمان : دار اسامة : [د.م] :  -معجم مصطلحات الفنون [نص مطبوع] : الجزء االول / صالح الدين ابو عياش. 
  سم. 24ص ;  702 -. 2015نبالء, 

 9789957226046ر.د.م.ك 

031-14.1/1, 031-14.1/2 



  لسيد أبو عيطة، ا  .4526

الزواج و الطالق في زمن العولمة [نص مطبوع] : أشهر النماذج العلمية في الخليج العربي و السعودية و مصر 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;   190 -. 2014اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -السيد أبو عيطة.  /

 9789773791290ر.د.م.ك 

1-250-148/1, 1-250-148/2 

  ابو غربية, ايمان   .4527

ص. ; 200  -. 2009عمان : دار البداية,  -. 1ط. -القياس و التقويم التربوي [نص مطبوع] / ايمان ابو غربية. 
  سم.24

 9789957452360ر.د.م.ك 

1-370-360/3, 1-370-360/1 

  ابو غربية, ايمان   .4528

ص. ; 200  -. 2009عمان : دار البداية,  -. 1ط. -. القياس و التقويم التربوي [نص مطبوع] / ايمان ابو غربية
  سم.24

 9789957452360ر.د.م.ك 

1-370-152/1, 1-370-152/2 

  أبو غريبة،سمية    .4529

ص. : غالف 158 -. 2009عمان : دار وائل,  -. 1ط. -معلمة الروضة [نص مطبوع] / سمية أبو غريبة. 
 سم . 24مصور ; 

1-370-679/1, 1-370-679/2 

  أبو غنيمة،عادل يوسف   .4530

القاهرة : دار الفجر,  -التأهيل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / عادل يوسف أبو غنيمة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 304 -. 2011

 9789773582476ر.د.م.ك  -. 0

1-370-753/1, 1-370-753/2 

  أبو كريشة, طه مصطفى   .4531

 -. 1996القاهرة : الشركة المصرية للنشر,   -مطبوع] / طه مصطفى أبو كريشة. أصول النقد األدبي [نص 

  (أدبيات).  -سم.  14*20ص. ;  400

 9771602047ر.د.م.ك 

1-809-35/1, 1-809-35/2 

  أبو كريشة, طه مصطفى   .4532

رة : الشركة  القاه -النقد العربي التطبيقي [نص مطبوع] : بين القديم و الحديث / طه مصطفى أبو كريشة. 
  سم. 21ص. ;  256 -. 1997المصرية العالمية للنشر, 

 9771602586ر.د.م.ك 

1-810-127/1, 1-810-127/2 



  ابو لبن, زياد    .4533

عمان :  -فضاء المتخيل و رؤيا النقد [نص مطبوع] : قراءات في شعر عبد هللا رضوان و نقده / زياد ابو لبن. 
 سم.24ص ; 343 -. 2004اليازوري, 

1-811-789/1, 1-811-789/2 

  أبو لحية، نور الدين    .4534

 -محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات العلمية في القرآن و الحديث [نص مطبوع] / نور الدين أبو لحية. 

  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  460 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث, 

 9773502252ر.د.م.ك 

1-230-83/1, 1-230-83/2 

  أبو لحية، نور الدين    .4535

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات الحسية و الخوارق الكونية [نص مطبوع] : براهين على نبوته / نور 
  سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;   410 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -الدين أبو لحية. 

 9773502198ر.د.م.ك 

1-230-82/1, 1-230-82/2 

  أبو لحية، نور الدين    .4536

محمد صلى هللا عليه و سلم [نص مطبوع] : المحبين للنبي صلى هللا عليه و سلم المقبلين على دينه و المنصفين: 
ص. : غالف مص. و مل.   650 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -قلوب مع محمد / نور الدين أبو لحية. 

  سم. 24; 

 9773502228ر.د.م.ك 

1-230-83/1, 1-230-83/2 

  أبو لحية، نور الدين    .4537

 -محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات العلمية في القرآن و الحديث [نص مطبوع] / نور الدين أبو لحية. 

  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  460 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث, 

 9773502252ر.د.م.ك 

1-230-84/2, 1-230-84/3 

  أبو لحية، نور الدين    .4538

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات الحسية و الخوارق الكونية [نص مطبوع] : براهين على نبوته / نور 
  سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;   410 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -الدين أبو لحية. 

 9773502198ر.د.م.ك 

1-230-82/1, 1-230-82/2 

  أبو لحية، نور الدين    .4539

القاهرة : دار الكتاب الحديث ; الكويت   -األزمات الزوجية و حماية الزواج [نص مطبوع] / نور الدين أبو لحية. 
  (مكتبة األسرة المسلمة).  -سم.   24ص. : غالف مص. ;  218 -. 2012: دار الكتاب الحديث, 

 9773501112ر.د.م.ك 

1-250-150/1, 1-250-150/2 



  أبو ليل, امين   .4540

عمان : مؤسسة الوراق,   -العصر العباسي األول [نص مطبوع] : الجزء األول / امين أبو ليل, محمد ربيع. 
 ). 1(تاريخ األدب العربي ;  -سم.  24ص. ;  256 -. 2005

1-810-238.1/1, 1-810-238.1/2 

  أبو ليل, امين   .4541

 310 -. 2007عمان : مؤسسة الوراق,  -الثاني [نص مطبوع] : الجزء الثاني / امين أبو ليل. العصر العباسي 

  ). 1(تاريخ األدب العربي ;  -سم.  24ص. ; 

 978995733116ر.د.م.ك 

1-810-238.2/1, 1-810-238.2/2 

  أبو ليل, أمين   .4542

ص. 242 -. 2006عمان : دار البركة,  -بو ليل. علوم البالغة [نص مطبوع] : المعاني و البيان و البديع / أمين أ
  سم. 24: غالف ملون ; 

 4674149957ر.د.م.ك 

1-414-108/1, 1-414-108/2 

  أبو ليل, أمين   .4543

ص. : غالف  164 -. 2005عمان : دار البركة,  -المكتبة العربية و المعاجم [نص مطبوع] / أمين أبو ليل. 
  سم.24مصور ; 

 9957414542ر.د.م.ك 

1-413-81/1 

  أبو مطر، أحمد   .4544

) [نص مطبوع] : دراسات / أحمد أبو مطر, أنطوان شلحت, غسان عبد  3أفق التحوالت في الرواية العربية (
 -سم.  22ص. ;  173 -. 2003عمان : دارة الفنون ; بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -الخالق. 

  ).3(محور الرواية ; 

 9953441707ر.د.م.ك 

1-813-460.3/1 

  ابو معال, عبد الفتاح   .4545

عمان : دار الشروق,   -أدب األطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم و تثقيفهم [نص مطبوع] / عبد الفتاح ابو معال. 
 سم. 24ص. ;  362 -. 2005

1-810-394/1, 1-810-394/2 

  أبو معال, عبد الفتاح   .4546

  -تنمية اإلستعداد اللغوي عند األطفال في األسرة و الروضة و المدرسة [نص مطبوع] / عبد الفتاح أبو معال. 

  سم. 24ص ;  238 -. 2005عمان : دار الشروق, 

 4238009957ر.د.م.ك 

1-370-41/1, 1-370-41/2 



  أبو مغلي ، سميح    .4547

ص. ;  292 -. 2013عمان : دار البداية ناشرون,  -[نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. قواعد النحو العربي 
 سم. 17*24

1-415-545/1, 1-415-545/2 

  أبو مغلي, سميح    .4548

 24ص. : غالف ملون ;  188 -. 2003عمان : دار صفاء,  -أبحاث لغوية [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. 

  سم.

 9957240501ر.د.م.ك 

1-410-150/1, 1-410-150/2 

  أبو مغلي, سميح    .4549

ص. ; 163 -. 2002عمان : دار صفاء للنشر,  -فصول و مقاالت لغوية [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. 
  سم.24

 9957240528ر.د.م.ك 

1-411-95/1, 1-411-95/2 

  أبو مغلي, سميح    .4550

ص : غالف    128 -. 2007ان : دار البداية, عم -المفيد في البالغة العربية [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. 
 سم. 24ملون ; 

1-414-155/1, 1-414-155/10 

  أبو مغلي, سميح    .4551

 سم. 17*24ص. ;  207 -. 2006عمان : دار البداية,   -نفحات قلم [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. 

1-814-25/1, 1-814-25/2 

  أبو مغلي، سميح    .4552

عمان :   -/ سميح أبو مغلي.  Teaching arabic for non arabsتعليم العربية لغير العرب [نص مطبوع] = 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  76 -. 2006دار البداية, 

1-418-118/1, 1-418-118/2 

 أبو مغلي، سميح    .4553
سميح أبو   / Speak arabic : Arabic For Non - Arabs = [Texte imprimé] العربية لغير العرب

سم 21ص. : غالف مصور ;   32 -. 2007عمان : دار البداية,  -مغلي.  . 

1-418-122/1 

  أبو مغلي، سميح    .4554

عمان : دار البداية,   -تعريب األلفاظ والمصطلحات [نص مطبوع] : وأثره في اللغة واألدب / سميح أبو مغلي. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  285 -. 2011

 9789957820916.م.ك ر.د

1-415-497/1, 1-415-497/10 



  أبو مغلي، سميح    .4555

ص. : غالف    176 -. 2011عمان : دار البداية,  -علم األسلوبية و البالغة [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. 
  سم. 25مصور ; 

 9789957820435ر.د.م.ك 

1-414-172/1, 1-414-172/10 

  أبو مغلي، سميح    .4556

: غالف   264 -عمان : دار مجدالوي, [د.ت].  - اللغة وقضايا العربية [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي. في فقه 
 سم.24ملون ; 

1-410-283/1 

  أبو موسى, محمد محمد   .4557

 -. 2005القاهرة : مكتبة وهبة,  -مراجعات في أصول الدرس البالغي [نص مطبوع] / محمد محمد أبو موسى. 

  سم. 24ص. ;  324

 9772252104.د.م.ك ر

1-414-125/1, 1-414-125/2 

  أبو نضال، نزيه    .4558

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  - التحوالت في الرواية العربية [نص مطبوع] / نزيه أبو نضال. 
  (دراسات). -سم.  14*24ص. : غالف ملون ;  334 -. 2006

 9953369003ر.د.م.ك 

1-813-71/1, 1-813-71/10 

  أبو نضال،نزيه    .4559

األردن : وزارة الثقافة,   -شهادات روائية على زمن التحوالت و االنكسارات [نص مطبوع] / نزيه أبو نضال. 
 سم. 24ص. ;  300 -. 2008

1-813-142/1, 1-813-142/2 

  أبو هيف, عبد هللا   .4560

دمشق : منشورات اتحاد الكتاب   - أبو هيف. اتجاهات النقد الروائي في سورية [نص مطبوع] : دراسة / عبد هللا
 سم. 24ص. ;  374 -. 2006العرب, 

1-813-67/1, 1-813-67/2 

  أبو هيف، عبد هللا   .4561

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية   -اإلبداع السردي الجزائري [نص مطبوع] : دراسة / عبد هللا أبو هيف. 
  ).2007ائر عاصمة الثقافة العربية (الجز -سم.  24ص. ;  398 -. 2007للجيش, 

 97899474425ر.د.م.ك 

1-810-679/1, 1-810-679/2 

  أبو هيف، عبد هللا   .4562

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات   -قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] / عبد هللا أبو هيف. 
  سم.  22ص. : غالف مص. ;   292 - .2004و النشر ; عمان : دار الفارس للنشر و التوزيع, 

 9953360863ر.د.م.ك 



1-811-1419/1 

  أبوالعدوس, يوسف   .4563

عمان :  -علم البديع / يوسف أبوالعدوس.  -علم البيان -مدخل إلى البالغة العربية [نص مطبوع] : علم المعاني 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 335 -. 2006دار المسيرة للنشر و التوزيع, 

 2316069957ر.د.م.ك 

1-414-142/1, 1-414-142/10 

  أبوالفضل إبراهيم، محمد   .4564

بيروت : المكتبة العصرية,  -الكامل في اللغة و األدب [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد أبوالفضل إبراهيم. 
  سم.17*24ص ; 292 -. 2006

 9953428891ر.د.م.ك 

1-410-401.1/1 

  أبوالفضل إبراهيم، محمد   .4565

بيروت : المكتبة العصرية,  -الكامل في اللغة و األدب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / محمد أبوالفضل إبراهيم. 
  سم.17*24ص. ; 554 -. 2006

 9953428891ر.د.م.ك 

1-410-401.4/1 

  أبوالهيجاء، إيهاب أحمد سليمان   .4566

  -خصية [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية / إيهاب أحمد سليمان أبوالهيجاء. الحيل وأثرها في األحوال الش

 سم. 24X30ص. ;  296 -عمان : دار النفائس, [د.ت]. 

1-210-192/1, 1-210-192/2 

  أبوالهيجاء، إيهاب أحمد سليمان   .4567

  -أحمد سليمان أبوالهيجاء. الحيل وأثرها في األحوال الشخصية [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية / إيهاب 

 سم. 24X30ص. ;  296 -عمان : دار النفائس, [د.ت]. 

1-250-128/1, 1-250-128/2 

  أبوجيب، سعدي    .4568

ص. :  398 -. 2003دمشق : دار الفكر,  -القاموس الفقهي [نص مطبوع] : لغة و اصطالحا / سعدي أبوجيب. 
  سم. 29x21مجلد. ; 

 1592394522ر.د.م.ك  -ص.  398 -ص. 397بيبليوغرافيا: 

220.3-4/1, 220.3-4/2 

  ابوحسين,محمد رزق موسى   .4569

االردن : عالم الكتب,   -الفلسفة األبيقورية [نص مطبوع] : أصولها وتطوراتها / محمد رزق موسى ابوحسين. 
  سم.24: ايض ;  182 -. 2014

 9789957707316ر.د.م.ك 

1-102-25/1, 1-102-25/2 



  ماد، زياد  أبوح  .4570

ص. ;  334  -. 2009عمان : دار النفائس,  -.  3ط.  -معالم في الثقافة اإلسالمية [نص مطبوع] / زياد أبوحماد. 
 سم. 17*24

1-210-208/1, 1-210-208/2 

  أبوحميدة, ابراهيم   .4571

.  1986ة للكتاب, الجزائر : المؤسسة الوطني -متى تتجاوز الغرائز ؟ [نص مطبوع] : قصة / ابراهيم أبوحميدة. 

 سم. 20ص. ;  112 -

1-813-10/1, 1-813-10/10 

  أبوخضر, سعيد جبر    .4572

إربد :   -التقابالت الداللية في العربية و اإلنجليزية [نص مطبوع] : تحليل لغوي تقابلي / سعيد جبر أبوخضر. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 159 -. 2007عالم الكتب الحديث, 

1-401-38/1, 1-401-38/2 

  أبودبسة,فداء حسين    .4573

عمان : دار اإلعصار العلمي,   -تاريخ الفن عبر العصور [نص مطبوع] / فداء حسين أبودبسة, خلود بدر غيث. 
  سم.24ص. : إيص. ;  273 -. 2014

 9789957524333ر.د.م.ك 

1-701-15/3 

  ابودبسة، فداء حسين   .4574

عمان : دار اإلعصار   -/ خلود بدر غيث; فداء حسين ابودبسة.  أساسيات الخط و التايبوغرافي [نص مطبوع]
 سم. 17*24ص ;  356 -. 2010العلمي للنشر والتوزيع, 

1-411-151/1, 1-411-151/2 

  أبوذياب, خليل إبراهيم    .4575

التوزيع,  (د.م) : الشركة العربية للنشر و -النزعة الفكرية في اللزوميات [نص مطبوع] / خليل إبراهيم أبوذياب. 
  (مكتبة الدراسات العالئية).  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  480 -(د.ت). 

 72792/5977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-811-766/1 

  أبوزبيد، محمد أحمد سعيد   .4576

إربد : عالم الكتب الحديث ; عمان : جدارا   - القلم لسان الحضارة [نص مطبوع] / محمد أحمد سعيد أبوزبيد. 
  سم.  21ص. : غالف مصور ;   169 -. 2008اب العالمي, للكت

 9789957700737ر.د.م.ك 

1-411-117/1, 1-411-117/2 

  أبوزيد, أيمن علي عبد اللطيف    .4577

عبقرية النثر العربي [نص مطبوع] : دراسة لغوية تحليلية في كتاب اإلشارات اإللهية ألبي حيان التوحيدي في 
. 2008اإلسكندرية : العلم واإليمان للنشر و التوزيع,  -من علي عبد اللطيف أبوزيد. ضوء علم اللغة الحديث / أي

  سم.24ص. : غالف مصور ; 279 -

 4121308977ر.د.م.ك 



1-410-164/1, 1-410-164/2 

  أبوزيد، سالم نادر    .4578

 -. 2012عمان : دار جرير,  -بالغة / سالم نادر أبوزيد.   -نحو  -الوشاح في اللغة العربية [نص مطبوع] : أدب

  سم.  25ص. : غالف مصور ;  169

 9789957382407ر.د.م.ك 

1-410-355/1, 1-410-355/2 

  أبوزيد، سامي يوسف   .4579

 24ص. ;  350 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -األدب العباسي [نص مطبوع] : الشعر / سامي يوسف أبوزيد. 

 سم.

1-811-1076/1, 1-811-1076/2 

  أبوزيد، عصام عبد المنصف   .4580

فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر عند محمود حسن إسماعيل [نص مطبوع] : دراسة نصية للتوابع / عصام  
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  336 -. 2010القاهرة : دار غريب,  -عبد المنصف أبوزيد. 

 9789774630460ر.د.م.ك 

1-415-476/1, 1-415-476/2 

  أبوزيد، نواري سعودي    .4581

 240 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -محاضرات في علم الداللة [نص مطبوع] / نواري سعودي أبوزيد. 

  سم.  20ص. : غالف مصور ; 

 9789957703578ر.د.م.ك 

1-412-54/1, 1-412-54/2 

  أبوزيد، نواري سعودي    .4582

الجزائر : بيت الحكمة,   -ي [نص مطبوع] : المبادئ واإلجراء / نواري سعودي أبوزيد. في تداولية الخطاب األدب
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  120 -د.ت.ن. 

 9789947867129ر.د.م.ك 

1-410-293/1, 1-410-293/2 

  أبوسليمان،ناريمان علي   .4583

عمان : دار الفكر,   -علي أبوسليمان. التربية البيئية للطفل [نص مطبوع] / صالح عبد العزيز ترك; ناريمان 
  سم. 17×24ص. ;  208 -. 2009

 9789957076047ر.د.م.ك 

1-370-510/4, 1-370-510/5 

  أبوسليمان،ناريمان علي   .4584

عمان : دار الفكر,   -التربية البيئية للطفل [نص مطبوع] / صالح عبد العزيز ترك; ناريمان علي أبوسليمان. 
  سم. 17×24ص. ;  208 -. 2009

 9789957076047ر.د.م.ك 

1-370-102/1, 1-370-102/2 



  أبوسيد أحمد, محمد محمد أحمد   .4585

لبنان : دار الكتب العلمية,  -حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد محمد أحمد أبوسيد أحمد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  432 -. 2004

 3431274512ر.د.م.ك 

1-250-66/1 

  أبوسيف،ساندي سالم    .4586

 336 -. 2008عمان : الشروق,  -الرواية العربية وإشكالية التصنيف [نص مطبوع] / ساندي سالم أبوسيف. 

  سم.  24ص. ; 

 3345009957ر.د.م.ك 

1-813-137/1, 1-813-137/10 

  أبوشوارب, محمد مصطفى    .4587

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  - قطوف بالغية [نص مطبوع] / محمد مصطفى أبوشوارب.
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 239 -. 2006

 9773275736ر.د.م.ك 

1-414-48/1, 1-414-48/2 

  أبوشوارب، محمد مصطفى    .4588

  -البديع في علم البديع ليحي بن معطي [نص مطبوع] / محمد مصطفى أبوشوارب; مصطفى الصاوي الجويني. 

  سم. 24ص. ;  300 -. 2003ة : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, اإلسكندري

 9773272478ر.د.م.ك 

1-414-62/1, 1-414-62/2 

  أبوعودة، عودة    .4589

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق   -علم الصرف [نص مطبوع] / نهاد الموسى; عودة أبوعودة. 
  سم.  25لون ; ص : غالف م 413 -. 2009والتوريدات, 

 9789776274945ر.د.م.ك 

1-415-398/1, 1-415-398/10 

  أبوعيد, عارف خليل    .4590

عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,   -العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / عارف خليل أبوعيد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  312 -. 2007

 174779957ر.د.م.ك 

1-250-64/1, 1-250-64/2 

  أبوعيد, عارف خليل    .4591

ص.  255 -. 2006األردن : دار النفائس,  -. 05ط. -الوجيز في الميراث [نص مطبوع] / عارف خليل أبوعيد. 
 سم.  24: غالف مصور ; 

1-250-75/1, 1-250-75/2 



  أبوعيد, عارف خليل    .4592

ص.  255 -. 2006األردن : دار النفائس,  -. 05ط. -أبوعيد. الوجيز في الميراث [نص مطبوع] / عارف خليل 
 سم.  24: غالف مصور ; 

1-250-98/1 

  أبوغربية، إيمان   .4593

 231 -. 2009عمان : دار البداية,  -آفاق / إيمان أبوغربية. -واقع  -اإلشراف التربوي [نص مطبوع] : مفاهيم 

 سم.17×24ص. ; 

1-370-100/1, 1-370-100/2 

  أبوغربية،إيمان   .4594

 231 -. 2009عمان : دار البداية,  -آفاق / إيمان أبوغربية. -واقع-اإلشراف التربوي [نص مطبوع] : مفاهيم

 سم.17×24ص. ; 

1-370-514/3, 1-370-514/1 

  أبولبن، جميلة    .4595

 338 -. 2009ن : زهران,  عما -األبعاد اللسانية للعربية المكتوبة غير المشكولة [نص مطبوع] / جميلة أبولبن. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 

1-411-136/1, 1-411-136/10 

  أبومغلي، سميح    .4596

ص. : غالف ملون ;  96 -. 2009عمان : دار البداية,  -العروض و القوافي [نص مطبوع] / سميح أبومغلي. 
  سم. 24

 9789957452704ر.د.م.ك 

1-519-132/1, 1-519-132/2 

  ي،سميح  أبومغل  .4597

 -. 2009األردن : دار البداية,  -. 1ط. -األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية [نص مطبوع] / سميح أبومغلي. 

 سم.24سم*17ص : غالف ملون ; 140

1-370-482/2, 1-370-482/1 

  أبي الحجاج, يوسف بن سليمان بن عيسى    .4598

ظه و شرح أبياته و غريبه [نص مطبوع] / يوسف بن سليمان النكت في تفسير كتاب سيبويه و تبيين الخفي من لف
  سم. 24ص. : غالف مذهب ; 712 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -بن عيسى أبي الحجاج. 

 9459574512ر.د.م.ك 

1-415-391/1, 1-415-391/2 

  أبي القاسم، أبي عبد هللا   .4599

[نص مطبوع] : الجزء األول / أبي عبد هللا أبي القاسم; مصطفى أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي 
  سم. 16*24ص. ;  703 -. 2006,  2006الجزائر : منشورات المجلس  -مرزوقي; مختار نويوات. 

 9961656095ر.د.م.ك 

1-811-1193.1/1 



  أبي القاسم، أبي عبد هللا   .4600

: الجزء الثاني / أبي عبد هللا أبي القاسم; مصطفى  أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي [نص مطبوع]
  سم. 16*24ص. ;  576 -. 2006,  2006الجزائر : منشورات المجلس  -مرزوقي; مختار نويوات. 

 9961956001ر.د.م.ك 

1-811-1193.2/1 

  أبي بكر، محمد بن الحسن بن دريد    .4601

  -الحسن بن دريد أبي بكر, رمزي منير بعلبكي.  كتاب جمهرة اللغة [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن 

 سم. 30ص. ;  623 -. 1987بيروت : دار العلم للماليين, 

1-413-140.1/1, 1-413-140.1/2 

  أبي بكر، محمد بن الحسن بن دريد    .4602

  -  كتاب جمهرة اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن الحسن بن دريد أبي بكر, رمزي منير بعلبكي.

 سم. 30ص. ;  596 -. 1987بيروت : دار العلم للماليين, 

1-413-140.2/1, 1-413-140.2/2 

  أبي بكر، محمد بن الحسن بن دريد    .4603

  -كتاب جمهرة اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد بن الحسن بن دريد أبي بكر, رمزي منير بعلبكي.  

 سم. 30ص. ;  554 -. 1987بيروت : دار العلم للماليين, 

1-413-140.3/1, 1-413-140.3/2 

  أبي علي, الحسن بن أحمد عبد الغفار الفارسي   .4604

كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب [نص مطبوع] : الجزء األول / الحسن بن أحمد عبد الغفار 
  سم.24ص. ;  334 -. 1988, القاهرة : مكتبة الخانجي -الفارسي أبي علي; تحقيق محمود محمد الطناجي. 

 9775050824ر.د.م.ك 

1-415-47.1/1, 1-415-47.1/10 

  أبي علي, الحسن بن أحمد عبد الغفار الفارسي   .4605

كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الحسن بن أحمد عبد الغفار 
  سم.24ص. ;  334 -. 1988القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الطناجي. الفارسي أبي علي; تحقيق محمود محمد 

 9775050824ر.د.م.ك 

1-415-47.2/1, 1-415-47.2/10 

  أبي نواس    .4606

بيروت : دار   -ديوان أبي نواس الحسن بن هانىء الحكمي [نص مطبوع] / أبي نواس; سليم خليل قهوجي. 
 سم. 24ص. ;  998 -. 2003الجيل, 

1-811-479/1, 1-811-479/2 

  اتحاد الكتاب الجزائريين   .4607

  -، الفصل األول : رؤية خالدة لمستقبل واعد / اتحاد الكتاب الجزائريين.  01الكاتب [نص مطبوع] : العدد 

  سم . 24ص . ;  177 -. 2011الجزائر : اتحاد الكتاب الجزائريين, 

جزائري الحديث // الخطاب الروائي بين المنهج و  متضمن في : " أبو القاسم الشابي "في الخطاب النقدي ال
 االبداع و صناعة الواقع // الترجيب السردي الصوفي عند الطاهر وطار .



051-39.1/1 

  اتحاد الكتاب العرب    .4608

  -. 1977دمشق : اتحاد الكتاب العرب,  -اآلداب األجنبية [نص مطبوع] : العدد األول / اتحاد الكتاب العرب. 

  سم . 24;  ص . 240

  تصدر كل ثالثة أشهر

 دراسة // افكار جالل الدين الرومي . -دراسة // جماليات الروايةة العليا   -متضمن في : جان بول سارتر 

051-37.1/1 

  آتشي، حمزة   .4609

:  [د.م]  -/ حمزة آتشي; حورية بشير.  -أنموذجا -مستويات الفهم القرائي [نص مطبوع] : السنة الرابعة متوسط 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.ن], 

 2017ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.585, MMA.586 

آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين [نص مطبوع] : التربية   .4610
ص. ;  327 -. 1985الجزائر : دار البعث للطباعة و النشر,  -. الخطب : الرحالت : الجزء الرابعو التعليم : 

 (من تراثنا اإلسالمي).  -سم.  24

1-210-291.4/1 

أثر االتصال على تحسين أداء األساتذة داخل المؤسسة (تربوية) [نص مطبوع] : نموذج ثانوية محمد   .4611
  .CDسم +  30ورقة ;  80 -. 2012.ن], [د.م] : [د -. الصديق بن يحي

  75بيبليوغ. ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1215/1, MA1215/2 

  أحالم ,بن مليود    .4612

  أليات تحليل الخطاب الصوفي رواية قواعد العشق األربعون للروائية التركية اليف شفق انموذجا [نص مطبوع]

  سم + قرص.25 -. 2017/2018جامعة يحي فارس المدية : [د.ن] ; المدية : [د.ن],  -بن مليود أحالم.  /

  متقدم موالي

 2017/2018ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0969 

  أحالم ، سعدودي    .4613

ة صوتية صرفية في القرآن الكريم /  تجاور الحروف المتماثلة و المتخالفة في اللغة العربية [نص مطبوع] : دراس
  سم.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -سعدودي أحالم; د. صادق خشاب. 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.707, MMA.708 

  أحالم ، فرجاني   .4614

/  -أنموذجا  -عليمي [نص مطبوع] : التحفة السنية بشرح المقدمة اآلجرومية أثر النحو العلمي في النحو الت

  سم . + قرص مظغوط.   30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -فرجاني أحالم; د. مبارك تريكي. 

 2014ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 



MMA.23 

  احالم, برادعي   .4615

[نص مطبوع] / برادعي احالم, براهيمي  -انموذجا-التداولي عند السكاكي في كتابه مفتاح العلوم التشبية  الفكر
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -سمية; سهام دويفي. 

 2018ل م د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.887, MMA.888 

  احالم,حمدي    .4616

المقاربة النصية وفعاليتها في تعليمية النحو العربي [نص مطبوع] : السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة آداب 
سم. + قرص  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -/ حمدي احالم, زاوي نسرين; أ. حسين سعدودي.  -انموذجا-وفلسفة 

  مضغوط. 

 2018اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م د : تعليمية -ماستر

MMA.844, MMA.845 

  أحمد ، صالح   .4617

بيروت : مؤسسة  -معجم الرياضيات المعاصرة [نص مطبوع] / صالح أحمد, موفق دعبول, الهام حمصي. 
 سم. 24ص. ;  320 -. 1983الرسالة, 

031-4/1 

  أحمد ، لعويجي    .4618

الجزائر : مخبر  -المسند إليه و المسند في شعر التقعيد من خالل المية العرب [نص مطبوع] / لعويجي أحمد. 
  سم. 17*24ص. ;  208 -. 2012الممارسات اللغوية, 

 9789931381013ر.د.م.ك 

1-415-544/1, 1-415-544/2 

  أحمد ،بني حمد سالم    .4619

  -. 1ط. -المماثلة والمخالفة بين ابن جني والدراسات الصوتية الحديثة [نص مطبوع] / بني حمد سالم أحمد. 

  سم.24ص. : ملون ; 286 -. 2011عمان : دار اليازوري ; أربد : مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية, 

 9789957491963ر.د.م.ك 

1-411-144/1, 1-411-144/2 

  أحمد المهدي عبد الحليم   .4620

المنهج المدرسي المعاصر [نص مطبوع] : أسسه.بناءه.تنظيماته.تطويره / أحمد المهدي عبد الحليم, رشدي أحمد  
 سم. 17×24ص. ; 592 -. 2008األردن : دار المسيرة,  -.  1ط. -طعيمة. 

1-370-346/11, 1-370-346/12 

  أحمد المهدي عبد الحليم   .4621

المنهج المدرسي المعاصر [نص مطبوع] : أسسه.بناءه.تنظيماته.تطويره / أحمد المهدي عبد الحليم, رشدي أحمد  
 سم. 17×24ص. ; 592 -. 2008األردن : دار المسيرة,  -.  1ط. -طعيمة. 

1-370-55/1, 1-370-55/2 



  أحمد أمين    .4622

بيروت : دار نوبليس,  -: فجر االسالم / أحمد أمين. موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد األول 
 سم. 28ص. : غالف مذهب ;  312 -. 2006

210.3-1.1/1, 210.3-1.1/2 

  أحمد أمين    .4623

بيروت : دار  -/ أحمد أمين.  2موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثاني : ضحى االسالم ج. 
 سم. 28مذهب ; ص. : غالف  336 -.  2006نوبليس, 

210.3-1.2/1, 210.3-1.2/2 

  أحمد أمين    .4624

بيروت : دار  -/ أحمد أمين.  3موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثالث : ضحى االسالم ج.
 سم. 28ص. : غالف مذهب ;  296 -.  2006نوبليس, 

210.3-1.3/1, 210.3-1.3/2 

  أحمد أمين    .4625

.  2006بيروت : دار نوبليس,  -/ أحمد أمين.  6اإلسالمية [نص مطبوع] : ظهر اإلسالم : ج. موسوعة الحضارة 

 سم. 28ص. : غالف مذهب ;  200 -

1-210.3-8.6/1 

  أحمد أمين    .4626

بيروت : دار  -/ أحمد أمين.  7موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد السابع : ظهر االسالم ج.
 سم. 28ص. : غالف مذهب ;  240 -.  2006نوبليس, 

210.3-1.7/1, 210.3-1.7/2 

  أحمد أمين    .4627

بيروت : دار نوبليس,   -/ أحمد أمين.  14موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : فيض الخاطر : ج.
 سم. 28ص. : غالف مذهب ;  224 -. 2006

1-210.3-8.14/1 

  أحمد أمين    .4628

بيروت : دار نوبليس,   -/ أحمد أمين.  24[نص مطبوع] : الفهارس العامة : ج. موسوعة الحضارة االسالمبة
 سم. 28ص. : غالف مذهب ;  136 -. 2006

1-210.3-8.24/1 

  أحمد بن كريسة، حورية   .4629

المكونات السردية في الشمعة والدهاليز للطاهر وطار( العنونة . الفضاء) [نص مطبوع] / حورية أحمد بن 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],   -ود ناهلية. كريسة; مسع

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.518, MA.519 



  أحمد بنخود، نور الدين    .4630

العربية  -خود. دليل الدراسات البنينية العربية في اللغة و األدب و اإلنسانيات [نص مطبوع] / نور الدين أحمد بن 
  ). -1-(سلسلة دراسات بينية -سم.  24ص. ;  354 -السعودية : وزارة التعليم المملكة العربية السعودية, [د.ت]. 

 97860350529240ر.د.م.ك 

050-27/1 

  أحمد جاد الكريم, عبد هللا   .4631

ص. ; 280 -. 2001بة األداب, القاهرة : مكت  -التوهم عند النحاة [نص مطبوع] / عبد هللا أحمد جاد الكريم. 
  سم.24

 273-258بيبليوغرافيا ص ص.

1-415-49/1, 1-415-49/2 

  أحمد جاسر، عبد هللا    .4632

. 2015عمان : دار زهدي,  -مجمع األمثال للميداني [نص مطبوع] : دراسة لغوية داللية / عبد هللا أحمد جاسر. 

  سم.17*24ص ; 195 -

 9789957612016ر.د.م.ك 

1-414-219/1, 1-414-219/2 

  أحمد زبن، رانيا رمضان   .4633

عمان :   -اللسانيات التواصلية و جذورها في التراث النحوي العربي [نص مطبوع] / رانيا رمضان أحمد زبن. 
  سم.17*24ص ; 275 -. 2016دار جليس الزمان, 

 9789957812546ر.د.م.ك 

1-415-591/1, 1-415-591/2 

  أحمد صغير، وهيبة   .4634

صورة المرأة المستعمرة في ثالثية محمد ديب [نص مطبوع] / فاطيمة الزهرة مرزوقي; وهيبة أحمد صغير; أ. 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -فاطمة الزهراء. 

 2017فارس المدية : ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي  -ماستر

MMA.743, MMA.744 

  أحمد عطا عمر    .4635

ص ; 208 -. 2007األردن : دار الفكر,  -. 1ط. -تربية الطفل في اإلسالم [نص مطبوع] / أحمد عطا عمر. 
  سم.24

 9957071785ر.د.م.ك 

1-370-398/1, 1-370-398/2 

  أحمد مصطفى المراغي   .4636

[نص مطبوع] / محمد سالم علي; أحمد مصطفى المراغي; عبد اللطيف علي أبو تهذيب التوضيح في الصرف 
  سم. 24ص. ;  192 -. 2005القاهرة : مكتبة األداب,  -حليمة. 

 9772416506ر.د.م.ك 

1-415-255/1, 1-415-255/2 



  احمد, حفيظة    .4637

رام هللا : منشورات   -حفيظة احمد. /  2000-1950بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية [نص مطبوع] : 
 سم.  24ص. ;   358 -. 2007مركز اوغاريت, 

1-813-64/1, 1-813-64/2 

  أحمد, سامي سليمان   .4638

خطاب التجديد النقدي عند أحمد ضيف مع النص [نص مطبوع] : مقدمة لدراسة بالغة العرب / سامي سليمان 
  سم. 24ص. ;  264 -. 2003القاهرة : مكتبة األداب,   -أحمد. 

 9772410437ر.د.م.ك 

1-810-186/1, 1-810-186/4 

  أحمد, سامي سليمان   .4639

 -البداية المجهولة لتجديد الدرس النحوي في العصر الحديث [نص مطبوع] / سامي سليمان أحمد; حسين نصار. 

  سم. 24ص. ;  100 -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773411141ر.د.م.ك 

1-415-151/1, 1-415-151/2 

  أحمد, سامي سليمان   .4640

الخطاب النقدي و األيديولوجيا [نص مطبوع] : دراسة للنقد المسرحي عند نقاد اإلجاه اإلجتماعي في مصر / 
  سم. 24ص. ;  356 -. 2002القاهرة : دار قباء,  -سامي سليمان أحمد. 

 9773033872ر.د.م.ك 

1-809-22/1, 1-809-22/2 

  أحمد, سامي سليمان   .4641

مصر :  -آفاق الخطاب النقدي [نص مطبوع] : دراسات في نقد النقد المسرحي العربي / سامي سليمان أحمد. 
  سم. 17*24ص. ;  300 -. 2008مكتبة األنجلو المصرية, 

 978977500002ر.د.م.ك 

1-812-17/1, 1-812-17/2 

  أحمد, سمير عبد الوهاب   .4642

عمان : دار المسيرة,  -نص مطبوع] : قراءات نظرية و نماذج تطبيقية / سمير عبد الوهاب أحمد. أدب األطفال [
  سم. 24ص. ;  450 -. 2006

 9957062808ر.د.م.ك 

1-810-415/1, 1-810-415/10 

  أحمد, سهير كامل   .4643

قاهرة : مركز اإلسكندرية,  ال -تنشئة الطفل و حاجاته بين النظريو و التطبيق [نص مطبوع] / سهير كامل أحمد. 
  سم.24ص. ; 434 -. 2007

 9167388977ر.د.م.ك 

1-370-280/1, 1-370-280/2 

  أحمد, شعبان الكومي   .4644

. 2006القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -أحكام التجميل في الفقه االسالمي [نص مطبوع] / شعبان الكومي أحمد. 



  سم. 17*24ص. ;  222 -

 9773281957ر.د.م.ك 

1-250-125/1 

  أحمد, شعبان الكومي   .4645

. 2006القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -أحكام التجميل في الفقه االسالمي [نص مطبوع] / شعبان الكومي أحمد. 

  سم. 17*24ص. ;  222 -

 9773281957ر.د.م.ك 

1-250-121/1 

  أحمد, عبد الفتاح محمد   .4646

بيروت :  -المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي [نص مطبوع] : دراسة نقدية / عبد الفتاح محمد أحمد. 
  سم. 24ص. ;  264 -. 1987دار المناهل, 

 262-258ص: -بيبليوغرافيا ص

1-811-104/1 

  أحمد, محمد فتوح   .4647

القاهرة : دار المعارف,  -. 3ط. -اصر [نص مطبوع] / محمد فتوح أحمد. الرمز و الرمزية في الشعر المع
  سم. 24ص. ;  456 -. 1984

 9770210757ر.د.م.ك 

1-811-792/1, 1-811-792/2 

  أحمد, محمد فتوح   .4648

 512 -. 2006القاهرة : دار غريب,  -الحداثة الشعرية [نص مطبوع] : األصول و التجليات / محمد فتوح أحمد. 

  سم.  24ص. ; 

 9772158345ر.د.م.ك 

1-811-775/1, 1-811-775/2 

  أحمد, محمد فتوح   .4649

ص. ;  152 -.  2008القاهرة : دار غريب,  -جماليات الخطاب القصصي [نص مطبوع] / محمد فتوح أحمد. 
  سم. 17*24

 9789774630279ر.د.م.ك 

1-813-189/1, 1-813-189/2 

  أحمد، توفيق    .4650

ص. : غالف   66 -. 2007عمان : أمانة عمان الكبرى,  -ح [نص مطبوع] : شعر / توفيق أحمد. جبال الري
 سم. 14*22ملون ; 

1-811-1013/1 

  احمد، سعد الدين    .4651

[د.م] : دار الراية للنشر و التوزيع,  -النصوص األدبية في اللغة العربية [نص مطبوع] / سعد الدين احمد. 
  سم. 24مل. ;  ص. : غالف 140 -. 2014

 9789957579098ر.د.م.ك 



1-810-658/1, 1-810-658/2 

  أحمد، عرابي   .4652

الجزائر : ديوان المطبوعات  -أثر التخريجات الداللية في الخطاب القرآني [نص مطبوع] / عرابي أحمد. 
  سم. 16*23ص ;  254 -. 2010الجامعية, 

 9789961013496ر.د.م.ك 

1-220-176/1, 1-220-176/2 

  أحمد، محمد    .4653

ص ; 400 -. 2011بيروت : مكتبة حسن العصرية,  -قواعد اللغة اإلنكليزية [نص مطبوع] / محمد أحمد. 
  سم.17*24

 9789953561073ر.د.م.ك 

1-418-143/1, 1-418-143/2 

  أحمد، محمد جاد   .4654

 -. 2008القاهرة : العلم و اإليمان,  -أحمد. التجديد التربوي في التعليم قبل الجامعي [نص مطبوع] / محمد جاد 

  سم.18*25ص. ; 488

 9773081497ر.د.م.ك 

1-370-14/1 

  أحمد، محمد مقروف    .4655

.  2002الجزائر : دار البشائر للنشرو اإلتصال,  -رسائل في الحب و األلم [نص مطبوع] / محمد مقروف أحمد. 

  سم. 23ص. ;  261 -

 99618152308ر.د.م.ك 

1-811-1462/1 

  احمد، نهلة شهاب   .4656

ص. : مص. مل. ; 288 -. 2009عمان : دار الفكر,  -تاريخ المغرب العربي [نص مطبوع] / نهلة شهاب احمد. 
  سم.24

 9789957077167ر.د.م.ك  -ص. 288-ص280ص -بيبليو. ص

1-953-462/1, 1-953-462/2 

  أحمد، نوزاد حسن    .4657

بنغازي : منشورات جامعة قاريونس,   -ه [نص مطبوع] / نوزاد حسن أحمد. المنهج الوصفي في كتاب سيبوي
 سم. 18×  25ص. : غالف ملون ; 327 -. 1996

1-410-5/1, 1-410-5/10 

  أحمد،السيد أبو المجد   .4658

. 2012عمان : دار جرير,  -. 1ط. -الواضح في النحو العربي والصرف [نص مطبوع] / السيد أبو المجد أحمد. 

  سم.24ص. : غالف ملون. ;  414 -

 9789957382421ر.د.م.ك 

1-415-536/1, 1-415-536/2 



  أحمدي, عايدة    .4659

المثاقفة في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب السوداني " الطيب صالح [نص مطبوع] / عايدة أحمدي, 
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  119 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -عائشة حزاج; سليم حيولة. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.956 

  أحمدي, محمد مهدي   .4660

المدية : [د.ن] :  -الحماية المدنية.... أيادي تتحدى الصعاب [نص مطبوع] / محمد مهدي أحمدي, تركمان حمزة. 
  سم.  30ورقة ;  98 -. 2011[د.ن], 

  96ليو ص بيب

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA981/1 

  احميده, عميراوي    .4661

الجزائر في أدبيات الرحلة و األسر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] : ( مذكرات تيدنا أنموذجا ) / عميراوي 
  سم.  24الف: مصور, ملون ; ص. : غ 160 -. 2009الجزائر : دار الهدى,   -احميده. 

 9789961605004ر.د.م.ك 

SH/1-965-285/4, SH/1-965-285/5 

  أخذاري، بكاي    .4662

  -تحليل الخطاب الشعري [نص مطبوع] : قراءة أسلوبية في قصيدة "قذى بعينك" للخنساء / بكاي أخذاري. 

(الجزائر  -سم.  24مل. ;  ص. : غالف مص. و 132 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش, 
  ).2007عاصمة الثقافة العربية 

 9789947244135ر.د.م.ك 

1-811-1324/1, 1-811-1324/2 

 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. أخالقيات ممارسة العمل اإلعالمي في الجزائر [نص مطبوع]  .4663

  . CDسم +  30ورقة ;  119

  114-112بيبليو ص ص

 2010عالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : علوم اال

MA712/01 

القاهرة : دار الجامعة  -إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / حسام اإلمام.   .4664
 سم. 17*24ص. ;  260 -. 2006الجديدة, 

1-210-77/1, 1-210-77/2 

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,   -.  حلة و التطور )أدب األطفال [نص مطبوع] : ( الر  .4665
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  295 -. 2014

 9789776413917ر.د.م.ك 

1-810-661/1, 1-810-661/2 

 إدريس ، سهيل   .4666
almanhal : dictionnaire francais - arabe [Texte imprimé] :   بي / عر-المنهل :قاموس فرنسي



 17.5*24.5ص. ;  1289 -. 2013بيروت : دار اآلداب للنشر و التوزيع,  - سهيل إدريس, صبحي الصالح. 

 .سم

ISBN 9789953890388 

443.1-10/1 

  إدريس، محمد   .4667

الجزائر : المركز  -المقامات العوالية و تليها رسالة األبرار [نص مطبوع] / محمد إدريس, أحمد أمين دالي. 
 -سم.  26ص. : غالف مص. و مل. ;  107 -. 2006للبحث في األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية,  الوطني

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

 9789961813287ر.د.م.ك 

1-814-50/1 

  أدونيس   .4668

دمشق :  -أنطوان مقدسي.  الحداثة في المجتمع العربي [نص مطبوع] : القيم, الفكر, الفن / أدونيس, أنسي الحاج,
 سم. 15×21ص ;  318 -. 2008بدايات, 

1-101-139/3, 1-101-139/1 

  أدونيس   .4669

  سم. 24ص. ;  590 -. 2005بيروت : دار الساقي,    -المحيط األسود [نص مطبوع] / أدونيس. 

 1855164981ر.د.م.ك 

1-810-271/1, 1-810-271/2 

  أدونيس   .4670

  -. 8ط. -نص مطبوع] : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء الرابع / أدونيس. الثابت و المتحول [ 

  سم. 24ص. ;  352 -. 2002بيروت : دار الساقي, 

 1855168022ر.د.م.ك 

1-810-250.4/1, 1-810-250.4/2 

  أدونيس   .4671

 -. 8ط. -األول / أدونيس.  الثابت و المتحول [نص مطبوع] : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء

  سم. 24ص. ;  406 -. 2002بيروت : دار الساقي, 

 1855164ر.د.م.ك 

1-810-250.1/1, 1-810-250.1/2 

  أدونيس   .4672

  سم. 21ص. ;  220 -. 2005بيروت : دار الساقي,   -. 2ط. -تنبأ ايها األعمى [نص مطبوع] / أدونيس. 

 1855164752ر.د.م.ك 

1-811-525/1, 1-811-525/2 

  أدونيس   .4673

  -. 8ط. -الثابت و المتحول [نص مطبوع] : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء الثاني / أدونيس. 

  سم. 24ص. ;  318 -. 2002بيروت : دار الساقي, 

 1855168022ر.د.م.ك 



1-810-250.2/1, 1-810-250.2/2 

  أدونيس   .4674

 -. 2006بيروت : دار الساقي,  -. 2ط. -طبوع] : أمس المكان اآلن : الجزء األول / أدونيس. الكتاب [نص م 

  سم. 27ص. ;  380

 1855165635ر.د.م.ك 

1-811-756.1/1, 1-811-756.1/2 

  أدونيس   .4675

 -. 1997بيروت : دار الساقي,  -. 2ط. -الكتاب [نص مطبوع] : أمس المكان اآلن : الجزء الثاني / أدونيس. 

  سم. 27ص. ;  706

 1855167409ر.د.م.ك 

1-811-756.2/1, 1-811-756.2/2 

  أدونيس   .4676

ص.  382 -. 2002بيروت : دار الساقي,  -الكتاب [نص مطبوع] : أمس المكان اآلن : الجزء الثالث / أدونيس. 
  سم. 27; 

 185516535xر.د.م.ك 

1-811-756.3/1, 1-811-756.3/2 

  أدونيس   .4677

  -. 8ط. -لثابت و المتحول [نص مطبوع] : بحث في اإلبداع و اإلتباع عند العرب:الجزء الثالث / أدونيس.  ا

  سم. 24ص. ;  248 -. 2002بيروت : دار الساقي, 

 1855168022ر.د.م.ك 

1-810-250.3/1, 1-810-250.3/2 

  آدي،فيلب   .4678

المعايير التربوية / فيلب آدي, ميخائيل شاير, زينات   التدخل المعرفي و التحصيل االكاديمي [نص مطبوع] : رفع
  سم. 17سم*24ص : مصور و ملون ; 254 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -دعنا. 

 9789957076054ر.د.م.ك 

1-370-492/1, 1-370-492/2 

  آذرنوش, آذرتاش    .4679

أبو ظبي :   -رنوش; محمد التونجي. سبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية [نص مطبوع] / آذرتاش آذ
 سم.  24ص. ;  388 -. 2004المجمع الثقافي, 

1-412-15/1, 1-412-15/2 

  أراق، سعيد   .4680

عمان : دار أسامة للنشر و  -األدب المقارن في ضوء التحليل النقدي للخطاب [نص مطبوع] / سعيد أراق. 
  سم.  24ص. : غالف مل. ;  304 -. 2014التوزيع, 

 9789957226275م.ك ر.د.

1-810-660/1, 1-810-660/2 



  آربر، آن   .4681

القاهرة : دار الكتاب  -. 2009 -استراتيجيات تعلم اللغة الثانية [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / آن آربر. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  384 -الحديث, [د.ت]. 

 9773502246رقم معياري 

1-370-612/1, 1-370-612/2 

  آربر، آن   .4682

القاهرة : دار الكتاب  -. 2009 -استراتيجيات تعلم اللغة الثانية [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / آن آربر. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  384 -الحديث, [د.ت]. 

 9773502246رقم معياري 

1-370-190/1 

  أرزقي فراد ، د.محمد    .4683

المدرسة الكولونيالية [نص مطبوع] : بالد الزواورة نموذجا / د.محمد منبر حوار األفكار, تحرير تاريخنا من 
  سم. 24ص . ;  107 -. 2012الجزائر . : المجلس األعلى للغة العربية,  -أرزقي فراد. 

  9789947821435ر.د.م.ك 

ف // أيام  متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختال
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام.

051-72.42/1 

  آرزقي فراد، محمد    .4684

الجزائر : دار هومة,   -األمازيغية [نص مطبوع] : آراء ..... و أمثال : ( تيبازة نموذجا ) / محمد آرزقي فراد. 
  سم. 24ص. ;  273 -. 2004

 9961668596ر.د.م.ك 

1-818-79/1, 1-818-79/2 

  أرزقي، ديداني    .4685

 -. 2007الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,  -زمن األباطرة [نص مطبوع] : رواية / ديداني أرزقي. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. ;  189

 9789947243640ر.د.م.ك 

1-813-444/1 

  أرسالن، شكيب   .4686

بيروت : دار  -اللغة و األدب و التاريخ [نص مطبوع] / شكيب أرسالن; سعود المولى. مختارات نقدية في 
 سم.17*24ص. ; 244 -. 1983الكلمة, 

1-810-682/1 

  آرمسترونغ, كارين    .4687

دمشق : بدايات للطباعة و النشر,   -موجز تاريخ األسطورة [نص مطبوع] / كارين آرمسترونغ, أسامة إسبر. 
 سم. 21. ; 12 -. 2007

1-902-38/1, 1-902-38/2 



  أرمسترونغ، كارين    .4688

 -. 2008بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون,   -تاريخ األسطورة [نص مطبوع] / كارين أرمسترونغ. 

  سم. 21ص. : مل. ; 143

 9789953873893ر.د.م.ك 

1-902-113/1, 1-902-113/2 

  ٌ◌إرنست، كارل    .4689

عليه وسلم [نص مطبوع] : إعادة التفكير في اإلسالم في العالم المعاصر /  على نهج محمد صلى هللا
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2008بيروت : الدار العربية للعلوم,   -كارل ٌإرنست; حمزة الحاليقة. 

 9789953871561ر.د.م.ك 

1-230-71/1, 1-230-71/2 

  ٌ◌إرنست، كارل    .4690

وسلم [نص مطبوع] : إعادة التفكير في اإلسالم في العالم المعاصر / على نهج محمد صلى هللا عليه 
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2008بيروت : الدار العربية للعلوم,   -كارل ٌإرنست; حمزة الحاليقة. 

 9789953871561ر.د.م.ك 

1-230-69/1, 1-230-69/2 

  آرون، بول    .4691

/ بول آرون, محمد حمود,  le dictionnaire du littéraireمعجم المصطلحات األدبية [نص مطبوع] = 
 17*24ص. ;  1334 -. 2012بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع,  -دينيس سان. 

  سم.

 9786144170397ر.د.م.ك 

803-19/1 

  أريفيه، ميشال   .4692

بيروت : دار الكتاب  -ير محمود البقاعي. البحث عن فردينان دو سوسير [نص مطبوع] / ميشال أريفيه, محمد خ
  سم. 25ص. : غالف مصور ;  323 -. 2009الجديد, 

 9789959294555ر.د.م.ك 

1-401-126/1, 1-401-126/10 

  أزراج، عمر    .4693

الجزائر : دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع,  -أحاديث في الفكر و األدب [نص مطبوع] / عمر أزراج. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. : غالف مص. ;  408 -. 2007

 9789961883594ر.د.م.ك 

1-810-683/1 

  أزروال، حسن محمد علي   .4694

عمان : عالم الكتب  -إسهامات علم النحو في بناء النقد العربي القديم [نص مطبوع] / حسن محمد علي أزروال. 
  سم.17*24ص ; 341 -. 2015الحديث, 

 9789957708450ر.د.م.ك 

1-415-555/1, 1-415-555/2 



  أزغيدي, محمد لحسن    .4695

[نص مطبوع] / محمد لحسن أزغيدي.   1962-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 
  سم. 23ص. ;  331 - . 2004الجزائر : دار هومة,  -

 9789961668450ر.د.م.ك  -. 327-ص295المالحق 

1-965-239/1, 1-965-239/2 

  استيتية, سمير شريف    .4696

عمان : دار وائل للنشر,  -منازل الرؤية [نص مطبوع] : منهج تكاملي في قراءة النص / سمير شريف استيتية. 
  سم. 24ص. ;  370 -. 2002

 9957112651ر.د.م.ك 

1-810-449/1 

  استيتية, سمير شريف    .4697

  -. 2005عمان : عالم الكتب,  -المجال، و الوظيفة، و المنهج / سمير شريف استيتية.  اللسانيات [نص مطبوع] :

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  740

1-410-250/1, 1-410-250/10 

  استيتية, سمير شريف    .4698

ل,  عمان : دار وائ -األصوات اللغوية [نص مطبوع] : رؤية عضوية و نطقية و فيزيائية / سمير شريف استيتية. 
 سم. 24ص. ;  342 -. 2002

1-411-37/1, 1-411-37/10 

  أسعد, وفاء محمد   .4699

ص. : غالف مصور ; 176 -. 2007عمان : دار الحامد,  -حوار و قرار [نص مطبوع] / وفاء محمد أسعد. 
  سم.24

 978995732319ر.د.م.ك 

1-814-12/1, 1-814-12/2 

  اسكندر ،فاطمة الزهراء   .4700

الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر [نص مطبوع] : سميح القاسم ديوان أغاني الدروب " أنموذجا " / فاطمة  
  سم. + قرص مضغوط.  30  -. 2016[د.م] : [د.ن],  -الزهراء اسكندر; أ. محمد بوزواوي. 

 2016اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و 

MMA.514, MMA.515 

  إسكندر, نجيب    .4701

معجم المعاني للمترادف والمتوارث والنقيض من أسماء وأفعال وأدوات وتعابير [نص مطبوع] / نجيب إسكندر.  
  سم.24ص. ;  410 -. 2001القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -

 9775727871ر.د.م.ك 

1-413-29/1, 1-413-29/2 

  اسكندر، إيمان   .4702

إشكالية بناء المعنى عند المؤولين الغرب المعاصرين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة لمجموعة من  



  سم.30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -االتجاهات النقدية الغربية المعاصرة / إيمان اسكندر; ناجي شنوف. 

 2018لخطاب : كلية اإلداب واللغات : جامعة يحي فارس المدية : دكتوراه : نظريات اإليقاع وتحليل ا

TDA.09, TDA.10 

  إسكندر، إيمان   .4703

إشكالية الذات ودورها في بناء المعنى في النقد الغربي المعاصر [نص مطبوع] / إيمان إسكندر; أ. عبد الكريم 
  غوط. سم + قرص مظ 30*21ورقة ;  120 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -شرفي. 

 2014ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.68 

  اسكندر، يوسف   .4704

بيروت :   -هيرمنيوطيقا الشعر العربي [نص مطبوع] : نحو نظرية هيرمنيوطيقة في الشعرية / يوسف اسكندر. 
  سم. 17*24ص. ;  224 -. 2008دار الكتب العلمية, 

 9782745160058ر.د.م.ك 

1-811-849/1, 1-811-849/10 

  إسكندر، يوسف   .4705

بيروت : دار الكتب  -.  2ط.  -اتجاهات الشعرية الحديثة [نص مطبوع] : األصول و المقوالت / يوسف إسكندر. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  200 -. 2008العلمية, 

 9782745160560ر.د.م.ك 

1-811-1023/1, 1-811-1023/2 

  إسالم، عزمي    .4706

(نوابغ   -سم.  24ص. ;  395 -مصر : دار المعارف, [د.ت].  -لدقيج قتجنشتين [نص مطبوع] / عزمي إسالم. 
 ).19الفكر الغربي ; 

1-102-1/1 

  اسماء ,عزيري    .4707

دراسة -: سورة المؤمنون انموجا [نص مطبوع]  -االحالة بالسماء الموصولة ودورها في تماسك النص القرآني 
سم. + قرص   30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -لسانية نصية / عزيري اسماء, ابراهيمي منيرة; أ. فايزة حسناوي. 

  مضغوط. 

 2018ل م د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.867, MMA.868 

  وي  إسماعيل ، عال  .4708

  -أنموذجا  -العالقة التفاعلية الصفية بين المعلم والمتعلم وأثرها على التحصيل الدراسي " السنة األولى متوسط " 

  سم. + قرص مظغوط. 30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] / عالوي إسماعيل; أ. سعاد حمداش. 

 2014ارس المدية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي ف

MMA.12 

  اسماعيل عايز، ايمان    .4709

عمان : دار   -مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها [نص مطبوع] / سعد علي زاير; ايمان اسماعيل عايز. 



  سم.17*27ص. ; 544 -. 2014صفاء, 

 9789957248949ر.د.م.ك 

1-370-223/3, 1-370-223/4 

  إسماعيل علي، سعيد   .4710

. 2007القاهرة : دار الفكر العربي,  -اإلسالم والغرب [نص مطبوع] : تعايش أم صراع؟ / سعيد إسماعيل علي. 

  سم. 17*24ص. ;  360 -

 9771023411ر.د.م.ك 

1-210-197/1 

  إسماعيل, حسن   .4711

القاهرة :  -تناسب النصي / حسن إسماعيل. شعرية اإلستهالل عند أبي نواس [نص مطبوع] : دراسة في بنية ال
  سم. 24ص. ;  128 -. 2003دار فرحة, 

 977663217ر.د.م.ك 

1-811-286/1, 1-811-286/2 

  اسماعيل, زكريا    .4712

 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -طرق تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] / زكريا اسماعيل. 

 سم.  24 ص. : غالف مصور ; 314

1-418-27/1, 1-418-27/2 

  اسماعيل, سيد علي   .4713

القاهرة : دار قباء ; الكويت :  -أثر التراث العربي في المسرح المعاصر [نص مطبوع] / سيد علي اسماعيل. 
 سم.  24ص. ;  312 -. 2000دار المرجاح, 

1-812-11/1, 1-812-11/2 

  اسماعيل, صالح حامد   .4714

القاهرة :  -أصول الترجمة العربية و اإلنجليزية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / صالح حامد اسماعيل.  
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  140 -. 2006مكتبة نهضة مصر, 

 9771433792ر.د.م.ك 

1-418-53/1, 1-418-53/2 

  اسماعيل, عز الدين    .4715

القاهرة : الجمعية  -ة [نص مطبوع] / عز الدين اسماعيل, مجمد عبد المطلب صالح فضل. حوارات نقدي
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  180 -المصرية للنقد األدبي, (د.ت). 

 بيبليوغرافيا

1-810-53/1 

  اسماعيل, عز الدين    .4716

 176 -. 2002: دار الفكرالعربي,  القاهرة -األدب و فنونه [نص مطبوع] : دراسة و نقد / عز الدين اسماعيل. 

  سم.  24ص. ; 

 9771014870ر.د.م.ك 



1-810-74/1, 1-810-74/2 

  اسماعيل, عز الدين    .4717

(د.م) : دار الغريب والنشر   -المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي [نص مطبوع] / عز الدين اسماعيل. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  400 -والتوزيع, (د.ت).  

 6050215977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-819-44/1, 1-819-44/10 

  اسماعيل, عز الدين    .4718

 24ص. ;  270 -. 1984القاهرة : دار غريب,  -التفسير النفسي لألدب [نص مطبوع] / عز الدين اسماعيل. 

  سم.

 9771720910ر.د.م.ك 

1-810-313/1, 1-810-313/2 

  اسماعيل, عز الدين    .4719

القاهرة : دار   - األسس الجمالية فى النقد العربى [نص مطبوع] : عرض و تفسير و مقارنة / عز الدين اسماعيل. 
 سم.24ص ; 367 -. 2006الفكر, 

1-810-21/1, 1-810-21/2 

  اسماعيل, عزيز    .4720

  سم.  22ص. ;   168 -. 2008بيروت : دالساقي,  -الشعرية في الخبرة الدينية [نص مطبوع] / عزيز اسماعيل. 

 50098551619ر.د.م.ك 

1-811-695/1, 1-811-695/2 

  اسماعيل, علي عبد ربه حسين   .4721

تطوير إدارة التعليم الجامعي [نص مطبوع] : في ضوء بعض اإلتجاهات المعاصرة / علي عبد ربه حسين 
 سم. 24ص. ;  404 -. 2007االسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -اسماعيل. 

1-370-16/1, 1-370-16/2 

  اسماعيل, محمد   .4722

ص.  326 -. 2005القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر,  -صحراء الموت و السالم [نص مطبوع] / محمد اسماعيل. 
  سم. 21; 

 9775969654ر.د.م.ك 

1-813-74/1, 1-813-74/2 

  اسماعيل, محمد حسن محمد حسن   .4723

  -. 2004القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -حسن محمد حسن اسماعيل. إثبات عذاب القبر [نص مطبوع] / محمد 

 سم. 24ص. ;  126

1-220-63/1 

  اسماعيل، أبي علي بن القاسم البغدادي    .4724

  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -كتاب األمالي [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي علي بن القاسم البغدادي اسماعيل. 



  سم.24;  326

 2745103792ر.د.م.ك 

1-818-12.1/1, 1-818-12.1/2 

  إسماعيل، صالح   .4725

 -. 2005القاهرة : الدار المصرية السعودية,  -نظرية المعرفة المعاصرة [نص مطبوع] / صالح إسماعيل. 

  سم. 24ص : إيض ; 271

 7646122977ر.د.م.ك 

1-101-47/11, 1-101-47/2 

  إسماعيل، طالب محمد    .4726

 -أثيرها في المعنى [نص مطبوع] : بين المعيارية والتطبيق القرآني / طالب محمد إسماعيل. روافد المبنى وت

  سم. 25ص. : غالف ملون ;  240 -. 2011عمان : كنوز المعرفة, 

 9789957740948ر.د.م.ك 

1-415-509/1, 1-415-509/2 

  إسماعيل، طالب محمد    .4727

 -في ضوء التطبيق القرآني والنص الشعري / طالب محمد إسماعيل. مقدمة لدراسة علم الداللة [نص مطبوع] : 

  سم. 25ص. : غالف ملون ;   270 -. 2009عمان : دار كنوز المعرفة, 

 9789957740955ر.د.م.ك 

1-412-46/1, 1-412-46/10 

  إسماعيل، طالب محمد    .4728

عمان : دار كنوز المعرفة للنشر و  -مقدمة في النقد العربي التطبيقي [نص مطبوع] / طالب محمد إسماعيل. 
  سم. 17*24ص. ;  256 -. 2012التوزيع, 

 9789957742072ر.د.م.ك 

1-811-1086/1, 1-811-1086/2 

  اسماعيل، طالب محمد*   .4729

عمان : دار   -من فنون النثر العربي [نص مطبوع] : السيرة الغيرية لزهرات برية / طالب محمد* اسماعيل. 
  سم. 17*24ص. ;  96 -. 2010 كنوز المعرفة,

 9789957740764ر.د.م.ك 

1-819-58/1, 1-819-58/2 

  اسماعيل، عز الدين    .4730

. 1975بيروت : دار النهضة العربية,  -في األدب العباسي [نص مطبوع] : الرؤية و الفن / عز الدين اسماعيل. 

  سم. 17*24ص. ;  448 -

 6144020517ر.د.م.ك 

1-810-599/1, 1-810-599/2 

  إسماعيل، عز الدين    .4731

 63 -. 2005القاهرة : دار الفكر العربي,  - جماليات السؤال و الجواب [نص مطبوع] / عز الدين إسماعيل. 



  ).1(كراسات نقدية ;  -سم.  19*22ص. ; 

 9771019538ر.د.م.ك 

1-810-527/1, 1-810-527/2 

  إسماعيل، عز الدين    .4732

ص. :  76 - . 2005القاهرة : دار الفكر العربي,  -نص مطبوع] / عز الدين إسماعيل. مسرح باكثير الشعري [
  ). 2(كراسات نقدية ;  -سم.  21غالف مص. ; 

 977101952Xر.د.م.ك 

1-812-47/1, 1-812-47/2 

  إسماعيل، فغيران أنق الحاج أمير الدين عالم شاه بن فغيران مود الحاج    .4733

باس بن األحنف [نص مطبوع] / فغيران أنق الحاج أمير الدين عالم شاه بن فغيران دراسة أسلوبية في شعر الع
  سم. 17*24.ص ;  208 -. 2009القاهرة : مكتبة األداب,  -مود الحاج إسماعيل. 

 9772419905ر.د.م.ك 

1-811-861/1, 1-811-861/2 

  إسماعيل، محمود حسن   .4734

 328 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -د حسن إسماعيل. المرجع في أدب األطفال [نص مطبوع] / محمو

  سم.  24ص. : غالف مل. ; 

 9771018663ر.د.م.ك 

1-810-617/1, 1-810-617/2 

  اسماعيل، نوار محمد   .4735

.  2010عمان : دار الراية للنشروالتوزيع,  -تأويل الجملة القرآنية الواحدة [نص مطبوع] / نوار محمد اسماعيل. 

  سم. 17*24ص. ;  396 -

 9957499939ر.د.م.ك 

1-220-188/1, 1-220-188/2 

  اسماعيل، نوار محمد   .4736

.  2010عمان : دار الراية للنشروالتوزيع,  -تأويل الجملة القرآنية الواحدة [نص مطبوع] / نوار محمد اسماعيل. 

  سم. 17*24ص. ;  396 -

 9957499939ر.د.م.ك 

1-220-208/1, 1-220-208/2 

  إسيود البشير، صباح    .4737

أوزان الشعر العربي و قوافيه [نص مطبوع] : دراسة في عروض شعر الشطرين و الشعر الحر / صباح إسيود 
 سم.17*24ص ; 206 -. 2014[د.م] : دار األيام,  -البشير. 

1-416-72/1, 1-416-72/2 

  أشار, بيار    .4738

بيروت : منشورات عويدات,  -/ بيار أشار.  la sociologie du langageسوسيولوجيا اللغة [نص مطبوع] = 
 ).19(زدني علما ;  -سم.  24ص. ;  142 -. 1995



1-401-28/1 

  اشتيه، حفظي   .4739

(د.م.ن) : (د.ن),  -أساسيات في اللغة العربية [نص مطبوع] : قواعد و تطبيق / حفظي اشتيه, نزيه اعالوي. 
 سم.  24; ص. : غالف ملون  245 -. 2006

1-415-303/1, 1-415-303/2 

  اشتيوه، فوزي فايز    .4740

/ ربحي  EDUCATIOAL TECHNOLOGYتكنولوجيا التعليم [نص مطبوع] : النظرية و الممارسة = 
ص. : غالف  368 -. 2010عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -. 1ط. -مصطفى عليان; فوزي فايز اشتيوه. 

  سم.24ملون ومصور ; 

 9789957245115ر.د.م.ك  -. 368 - 361بيبليوغرافيا ص ص: 

1-370-178/1 

و إعادة تثمين التراث سكيكدة [نص مطبوع] : ترميم  2011- 24-23أشغل الملتقى الدولي يومي   .4741
 -. 2011الجزائر : جامعة سكيكدة,  -. Actes du colloque internationalالمعماري. الجزء األول = 

 سم.24ص. ; 472ص.+87

1-731-01.1/1 

سكيكدة [نص مطبوع] : ترميم وإعادة تثمين التراث  2011- 24-23أشغل الملتقى الدولي يومي   .4742
 سم.24ص. ; 933ص.إلى475من  -. 2011الجزائر : جامعة سكيكدة,  -. المعماري .الجزء الثاني

1-731-01.2/1 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة [نص مطبوع] : أعمال ملتقى دولي بتلمسان   .4743
 -غالم هللا. : الجزء األول / بوعبد هللا  2011ماي  11-10-9ه الموافق :  1432جمادى الثاني  8-7-6أيام: 

 (ذاكرة الجزائر). -سم.  17*24ص. ;  360 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, 

1-250-140.1/1 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة [نص مطبوع] : أعمال ملتقى دولي بتلمسان   .4744
: الجزء الثالث / رائف محمد عبد العزيز  2011ماي  11-10-9ه الموافق :  1432جمادى الثاني  8-7-6أيام: 

 (ذاكرة الجزائر). -سم.  17*24ص. ;   298 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -النعيم. 

1-250-140.3/1 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة [نص مطبوع] : أعمال ملتقى دولي بتلمسان   .4745
  -: الجزء الثاني / محمد حمد كنعان ميغا.  2011ماي  11-10-9ه الموافق :  1432جمادى الثاني  8-7-6أيام: 

 (ذاكرة الجزائر). -سم.  17*24ص ;  352 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, 

1-250-140.2/1 

[نص   -أنموذجا  -يات الوظيفية اللسان-إشكالية الكتابة اللسانية التمهيدية العربية: دراسة وصفية تحليلية   .4746
  سم. + قرص مضغوط.  30 - . 2014[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] / مبارك تريكي; سهام دويفي. 

 2014ماجستير : لسانيات عربية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.96, TA.97 



  أصفهاني ، محمد خافاني   .4747

 17*24ص. ;  248 -. 2013عمان : دار جرير,  -محمد خافاني أصفهاني.  األلسنية العربية [نص مطبوع] /

  سم.

 9789957382742ر.د.م.ك 

1-410-378/1, 1-410-378/2 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4748

الجزائر : دار   -تيسير التفسير [نص مطبوع] : الجزء األول / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي. 
  (من نوادر خزانة الشيخ أطفيش).  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  472 -. 2011ر و التوزيع, التوفيقية للنش

 9789931901457ر.د.م.ك 

1-220-198.1/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4749

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثاني / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم 
 -سم.  25ص. : غالف ملون ;  84 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -. بن محمد طالي

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

 9789931901464ر.د.م.ك 

1-220-198.2/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4750

  -لجزء الثالث / أحمد بن يوسف أطفيش. تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : ا

 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  554 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع, 

capitale de la culture islamique.(  

 9789931901471ر.د.م.ك 

1-220-198.3/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4751

  -: من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الرابع / أحمد بن يوسف أطفيش.  تيسير التفسير [نص مطبوع]

 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  572 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع, 

capitale de la culture islamique.(  

 9789931901488ر.د.م.ك 

1-220-198.4/1 

  بن يوسف أطفيش، أحمد   .4752

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الخامس / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  472 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم. 

 9789931901495ر.د.م.ك 

1-220-198.5/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4753

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السادس / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  496 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 



  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم. 

 9789931336006ر.د.م.ك 

1-220-198.6/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4754

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السابع / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم  
 -سم.  25ص. : غالف ملون ;   484 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -بن محمد طالي. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

 9789931336013ر.د.م.ك 

1-220-198.7/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4755

  -تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثامن / أحمد بن يوسف أطفيش. 

 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  468 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع, 

capitale de la culture islamique.(  

 9789931336020ر.د.م.ك 

1-220-198.8/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4756

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء التاسع / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم  
 -سم.  25ص. : غالف ملون ;   458 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -بن محمد طالي. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

 9789931336037ر.د.م.ك 

1-220-198.9/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4757

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء العاشر / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم  
 -سم.  25ص. : غالف ملون ;   464 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -بن محمد طالي. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

 9789931336044ر.د.م.ك 

1-220-198.10/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4758

  -لجزء الحادي عشر / أحمد بن يوسف أطفيش. تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : ا

 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  513 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع, 

capitale de la culture islamique.(  

 9789931336051ر.د.م.ك 

1-220-198.11/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4759

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثاني عشر / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  474 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم. 

 17397.ك ر.د.م



1-220-198.12/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4760

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الثالث عشر / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  475 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  سم.

 9789931336075ر.د.م.ك 

1-220-198.13/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4761

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الرابع عشر / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  497 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  سم.

 9789931336082.م.ك ر.د

1-220-198.14/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4762

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء الخامس عشر / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  503 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  .سم

 9789931336099ر.د.م.ك 

1-220-198.15/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4763

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السادس عشر / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ص. : غالف ملون ;  464 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  سم.

 9789931336105ر.د.م.ك 

1-220-198.16/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .4764

تيسير التفسير [نص مطبوع] : من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : الجزء السابع عشر / أحمد بن يوسف أطفيش,  
 25ون ; ص. : غالف مل 353 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ابراهيم بن محمد طالي. 

  سم.

 9789931336112ر.د.م.ك 

1-220-198.17/1 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو [نص مطبوع] : األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي الجزء األول   .4765
  سم.24ص. ; 463  -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. :المجلد األول

 9789961013830ر.د.م.ك 

1-965-411.1/1 



الجزائر : دار هومة   -. المسرح : المجلد األول -[نص مطبوع] : الرواية  1أعمال زهور ونيسي   .4766
  سم. 24ص. ;   550 -. 2009للطباعة, 

 9789961653692ر.د.م.ك 

1-813-197.1/1, 1-813-197.1/2 

الجزائر : دار   -. الثانيمقاالت : المجلد  -[نص مطبوع] : القصة القصيرة  2أعمال زهور ونيسي   .4767
  سم.  24ص. ;  759 -. 2009هومة للطباعة, 

 9789961653708ر.د.م.ك 

1-813-197.2/1, 1-813-197.2/2 

  اعمر ستي, زهرة   .4768

المسلسالت التركية وتأثيرها على سلوك المراهق [نص مطبوع] : دراسة مسحية لمسلسل نور على عينة من 
  سم.  30ورقة ;  162 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -عمر ستي. تالميذ بلدية المدية / زهرة ا

  162-161ص -بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA804/01 

  أعمر ستي، خديجة   .4769

أنموذجا / خديجة أعمر   -عليه السالم  -دراسة البنية السردية في القصص القرآنية [نص مطبوع] : قصة نوح 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2009[د.م] : [د.ن],   -ستي; ميلود عبابسي. 

 2009ليسانس في األدب العربي : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.965 

  إقبال، محمد   .4770

الجزائر : وزارة الشؤون  -بد هللا غالم هللا. تجديد الفكر الديني في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد إقبال; بوع
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2012الدينية, 

 9789931374046ر.د.م.ك 

1-210-251/2 

  أقلمون، عبد السالم    .4771

بيروت : دار الكتاب  -الرواية و التاريخ [نص مطبوع] : سلطان الحكاية و حكاية السلطان / عبد السالم أقلمون. 
  سم. 17*24ص. ;  344 -. 2009الجديد, 

 9789959294951ر.د.م.ك 

1-813-265/1, 1-813-265/10 

  أقيس، خالد    .4772

العربي التبسي رجل اإلصالح و المقاومة الدينية [نص مطبوع] : دراسة في المضامين و القوالب الفنية : الجزء 
 -سم.  16*24: غالف مص. و مل. ; ص.  192 -. 2013الجزائر : دار األوطان للنشر,  -األول / خالد أقيس. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789947983478ر.د.م.ك 

1-810-610.1/1 



  أقيس، خالد    .4773

العربي التبسي رجل اإلصالح و المقاومة الدينية [نص مطبوع] : دراسة في المضامين و القوافل الفنية : الجزء 
 -سم.  16*24ص. : غالف مص. و مل. ;  299 -. 2013الجزائر : دار األوطان للنشر,  -الثاني / خالد أقيس. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789947983478ر.د.م.ك 

1-810-610.2/1 

  أكبر, أحمد   .4774

 -. 2004دار الساقي,  لبنان : -اإلسالم تحت الحصار [نص مطبوع] / أحمد أكبر, عزت شعالن; وليد فتوني. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  232

 6487855161ر.د.م.ك 

1-210-116/1, 1-210-116/2 

  إكزوبري، أنطوانت دوسانت   .4775

بيروت : دار  -أرض الرجال و األمير الصغير [نص مطبوع] / أنطوانت دوسانت إكزوبري; رحاب عكاوي. 
  أجمل الروايات العالمية).( -سم.  24ص. ;   272 -. 2008الحرف العربي, 

 9789953449880ر.د.م.ك 

1-890-109/1, 1-890-109/2 

  إكزوبيري، أنطوان دي سانت   .4776

 -/ أنطوان دي سانت إكزوبيري; حسيب الكيالي.  Terre Des Hommesأرض الرجال [نص مطبوع] =  

  سم.  24ص. ;  158 -. 2008بيروت : عويدات للنشر و الطباعة, 

 9789953281084ر.د.م.ك 

1-890-108/1, 1-890-108/2 

  إكزوبيري، أنطوان دي ساينت    .4777

/ أنطوان دي   The LIttle Prince : Full Textاألمير الصغير [نص مطبوع] : النص األصلي كامال = 
ص. : غالف ملون ;  232 -. 2006عمان : األهلية للنشر و التوزيع,  -ساينت إكزوبيري, سمير عزت نصار. 

 (سلسلة روائع القصص العالمية). -سم.  19

1-890-77/1, 1-890-77/2 

  آل اسماعيل، حازم رضوان   .4778

 -. 2012عمان : دار مجدالوي,  -اعيل. التوحد و اضطرابات التواصل [نص مطبوع] / حازم رضوان آل اسم

  سم.17*24ص ; 119

 9789957024567ر.د.م.ك 

1-150-586/7, 1-150-586/6 

  آل سالم, طارق بن أنور   .4779

اإلسكندرية : دار اإليمان للطبع و النشر و   -الواضح في أحكام الطالق [نص مطبوع] / طارق بن أنور آل سالم. 
  سم.  24غالف ملون و مصور ; ص. :  123 -. 2004التوزيع, 

 9773312429ر.د.م.ك 

1-250-143/1 



  آل طعمة, سليمان هادي   .4780

غزليات الشعراء العرب [نص مطبوع] : امرؤ القيس، جميل بثينة، عمر بن أبي ربيعة..... / سليمان هادي آل  
  سم. 23ص. ;  192 -. 1999بيروت : دار اآلفاق الجديدة,  -طعمة. 

 191-189ص:  -صبيبليوغرافيا 

1-811-117/1 

  آل عجين، علي بن إبراهيم بن سعود    .4781

. 2009عمان : دار الحامد,  -المفيد في تقعيد علوم الحديث [نص مطبوع] / علي بن إبراهيم بن سعود آل عجين. 

 سم. 24ص. ;  211 -

1-230-23/5, 1-230-23/6 

  آل عجين، علي بن إبراهيم بن سعود    .4782

. 2009عمان : دار الحامد,  -المفيد في تقعيد علوم الحديث [نص مطبوع] / علي بن إبراهيم بن سعود آل عجين. 

 سم. 24ص. ;  211 -

1-230-61/1, 1-230-61/2 

  ال مخيف ، زيد ثامر عبد الكاظم    .4783

عمان : دار   -[نص مطبوع] / زيد ثامر عبد الكاظم ال مخيف. الجنسانية و تمثالتها في النص المسرحي 
  سم. 24ص ;   400 -. 2013الرضوان, 

 9789957762711ر.د.م.ك 

1-812-53/1, 1-812-53/2 

  آل ناصر الدين، أمين   .4784

 Ar - Rafed : arabic - arabic . a thesaurus ofالرافد [نص مطبوع] : معجم لغوي لإلنسان و البيئة. = 

man and his environment  .ص. :  198 - . 1981بيروت : مكتبة لبنان,  -. 2ط.  -/ أمين آل ناصر الدين
 سم.  25x18غالف ملون. ; 

031-2.1/1, 031-2.1/2 

  آل وادي، علي شناوة    .4785

 - .2014عمان : الرضوان//,   -الخطاب الجمالي [نص مطبوع] : المعنى و التشكيل / علي شناوة آل وادي. 

  سم.18*30ص ; 688

 9789957762582ر.د.م.ك 

1-701-7/1, 1-701-7/2 

  اإلبراهيمي, محمد البشير   .4786

الجزائر : دار األمة,  -محمد البشير اإلبراهيمي في قلب المعركة [نص مطبوع] / محمد البشير اإلبراهيمي. 
  سم. 30ص. : غالف مصور. ;  266 -. 2007

 9789961672037ر.د.م.ك 

1-965-291/1, 1-965-291/2 

  األبشيهي، أبي الفتح   .4787

المستطرف في كل فن مستظرف [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / أبي الفتح األبشيهي; مفيد محمد قميحة.  



  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;  592 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 978745139863ر.د.م.ك 

1-818-45/1, 1-818-45/2 

  اآلثاري, زين الدين شعبان بن محمد القرشي    .4788

بيروت : عالم  - المية في النحو [نص مطبوع] / زين الدين شعبان بن محمد القرشي اآلثاري; تحقيق هالل ناجي. 
 سم.  24ص. ;  80 -. 1999الكتب, 

1-415-305/1, 1-415-305/2 

مالك من خالل كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح   اإلحتجاج بالحديث النبوي الشريف عند إبن  .4789
ورقة ;   2015. - 126 ,(S.N)المدية :  -. لمشكالت الجامع الصحيح [نص مطبوع] : بحث في المناهج

  سم. 30*21

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0166 

  األحمد, أحمد عيسى   .4790

ص. ;  236 -. 2005عمان : دار الحامد للنشر,   -د عيسى األحمد. المغني في اللغة العربية [نص مطبوع] / أحم
  سم. 24

 9957320912ر.د.م.ك 

1-415-184/1, 1-415-184/2 

  األحمدي, موسى بن محمد بن الملياني    .4791

بيروت : دار  -. 2ط.  -معجم األفعال المتعدية بحرف [نص مطبوع] / موسى بن محمد بن الملياني األحمدي. 
 (دار العلم للماليين).  -سم. 25ص. ; 450 -. 1983ماليين, العلم لل

1-413-8/1 

  األحمدي، تومي عياد   .4792

الجزائر : األحمدي  -. 2ط.  -الشيخ محمد الشبوكي شاعر الثورة الزاهد [نص مطبوع] / تومي عياد األحمدي. 
  سم. 14*22ص. : غالف مص. ;  178 -. 2013لإلعالم و النشر, 

 9789947981054ر.د.م.ك 

1-920-87/1, 1-920-87/2 

  األحمدي، تومي عياد   .4793

الجزائر : منشورات  -الشيخ محمد الشبوكي [نص مطبوع] : شاعر الثورة الزاهد / تومي عياد األحمدي. 
  سم.  20ص. : غالف مص. ;  149 -. 2007الجاحظية, 

 9789947017043ر.د.م.ك 

1-920-95/1, 1-920-95/2 

  األحمدي، غادة فيصل    .4794

الجزائر : منشورات البيت,   -الثورة الجزائرية في الشعر السوري [نص مطبوع] / غادة فيصل األحمدي. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  13*20ص. ;  403 -. 2013

 9789947913177ر.د.م.ك 



1-811-1229/1, 1-811-1229/2 

  األحمر، فيصل   .4795

ص. : غالف مل.   203 -. 2013الجزائر : دار التحدي,  -نص مطبوع] : شعر / فيصل األحمر. مجنون وسيلة [
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  15*21; 

 9789947460382ر.د.م.ك 

1-811-1114/1, 1-811-1114/2 

  األحمر، فيصل   .4796

الجزائر : دار األلمعية للنشر و   -. 2ط.   -األحمر.  ساعة حرب ساعة حب [نص مطبوع] : رواية / فيصل
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  14*20ص. : غالف مل. ;  206 -. 2013التوزيع, 

 9789931305767ر.د.م.ك 

1-813-318/1, 1-813-318/2 

  األحمر، فيصل   .4797

الجزائر :  -ألحان و تنويعات ) : شعر / فيصل األحمر.  مساءالت المتناهي في الصغر [نص مطبوع] : (
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   22ص. ;  85 -. 2007المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, 

 9789947243404ر.د.م.ك 

1-811-1387/1 

  األحمر، فيصل   .4798

ص ; 109 -. 2012زائر : دار األوطان, الج -المعلقات التسع [نص مطبوع] : شعر / فيصل األحمر. 
  سم.16*23

 9789931593003ر.د.م.ك 

1-811-1459/1, 1-811-1459/2 

  األحمر، فيصل   .4799

ص. : إيض. ; 167 -. 2018القاهرة : دار سيما,  -حالة حب [نص مطبوع] : رواية / فيصل األحمر. 
  سم.13*19

 9789777811465ر.د.م.ك 

1-813-512/1, 1-813-512/2 

  األحمر، فيصل   .4800

  سم.14*19ص. ; 93 -. 2017الجزائر : دارالمثقف,  -قل فدل [نص مطبوع] : سباعيات / فيصل األحمر. 

 9789931663645ر.د.م.ك 

1-811-1461/1, 1-811-1461/2 

  األحمر، فيصل   .4801

ص. : إيض. 134 -. 2017ر, القاهرة : دار العين للنش -أمين العلواني [نص مطبوع] : رواية / فيصل األحمر. 
  سم.17*24; 

 9789774904462ر.د.م.ك 

1-813-511/1 



  األحمر، فيصل *   .4802

بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون ;   -. 2010 -معجم السيميائيات [نص مطبوع] / فيصل * األحمر. 
  سم.14*23;  360 -. 2010الجزائر : منشورات االختالف,  

 9789953877150ر.د.م.ك 

1-401-136/1, 1-401-136/2 

  األخرس, موسى توفيق   .4803

 -. 2011عمان : زمزم,  -مهارات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي [نص مطبوع] / موسى توفيق األخرس. 

 سم.17*24ص ; 249

1-001.4-177/1, 1-001.4-177/2 

  األخضر، ابن السائح   .4804

الجزائر : دار   -مطبوع] : ذاكرة الجسد نموذجا / ابن السائح األخضر.  شعرية المكان في الرواية العربية [نص
  سم. 14*21ص. ;  258 -. 2013التنوير, 

 9789947946435ر.د.م.ك 

1-813-283/1 

  األخضر، ابن السائح   .4805

السائح  جماليات المكان القسنطيني [نص مطبوع] : قراءة في رواية ذاكرة الجسد : دراسة نقدية تحليلية / ابن 
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة  -سم.  16*23ص. ;  272 -. 2013الجزائر : دار اللواء,  -األخضر. 

  الثقافة).

 9789931424131ر.د.م.ك 

1-813-304/1, 1-813-304/2 

  األخضر، ابن السائح   .4806

 -. 2013فتيلت طباعة.نشر.إتصال, الجزائر : ت -صحراء الضمأ [نص مطبوع] : رواية / ابن السائح األخضر. 

  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  14*22ص. : غالف مل. ;  231

 9789961987513ر.د.م.ك 

1-813-377/1, 1-813-377/2 

  األخضر، محمد   .4807

بكر بن حماد شاعر المغرب العربي في القرن الثالث الهجري [نص مطبوع] / محمد األخضر, عبد القادر  
(الجزائر  -سم.   24ص. : غالف مل. ;  200 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -السائحي. 

  ).2007عاصمة الثقافة العربية 

 9789947241080ر.د.م.ك 

1-920-79/1 

  األدرع, الشريف   .4808

  سم. 21ص. ;  88 -. 2004الجزائر : منشورات أناب,  -جحا [نص مطبوع] : مسرحية / الشريف األدرع. 

 9947211002ر.د.م.ك 

1-812-4/1, 1-812-4/2 



  األدرع، الشريف   .4809

هوامل الكالم [نص مطبوع] : ما لم يقله أبو حيان التوحيدي و صاحبه مكسويه : الجزء الرابع / الشريف األدرع. 
  ائر).(وزارة الثقافة الجز -سم.  15*23ص. ;  158 -. 2013الجزائر : مقامات للنشر و التوزيع,  -

 9789931419143ر.د.م.ك 

1-818-64.4/1, 1-818-64.4/2 

  األدرع، الشريف   .4810

الجزائر : مقامات   -إدوارد سعيد أو حكاية اليهودي المعكوسة [نص مطبوع] : مسرحية / الشريف األدرع. 
ئر وزارة (الجزائر وزارة الثقافة : الجزا  -سم.  20ص. : غالف مص. ;   112 -. 2013للنشر و التوزيع, 

  الثقافة).

 9789931419150ر.د.م.ك 

1-812-41/1 

  األدرع، الشريف   .4811

  -بريخت و المسرح الجزائري [نص مطبوع] : مثال بريخت و ولد عبد الرحمان كاكي / الشريف األدرع. 

  سم. 24ص. : غالف مص. ;  178 -. 2013الجزائر : مقامات للنشر و التوزيع, 

 9789931419167ر.د.م.ك 

1-812-78/1, 1-812-78/2 

  األدرع، الشريف   .4812

الجزائر : دار الحكمة,  -وجوه و أقنعة [نص مطبوع] : حوارات و كتابات في المسرح / الشريف األدرع. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. : غالف مص. ;  304 -. 2007

 9789947842034ر.د.م.ك 

1-812-72/1, 1-812-72/2 

  اإلدريسي, الشريف   .4813

القاهرة : مكتبة الثقافة  -نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق [نص مطبوع] : المجلد الثاني / الشريف اإلدريسي. 
 سم.  24ص. ;   1106 -524 -. 1994الدينية, 

1-910-8.2/1 

  اإلدريسي, الشريف   .4814

القاهرة : مكتبة الثقافة  -[نص مطبوع] : المجلد األول / الشريف اإلدريسي. نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق 
 سم. 24ص. ;  524 -. 1994الدينية, 

1-910-8.1/1 

 90 -. 2012[د.م] : [د.ن],   -. اإلذاعت المحلية وتنمية الشباب [نص مطبوع] : إذاعة الجلفة نموذجا  .4815

  . CDسم +  30ورقة ; 

  89-88بيبليوغ. ص ص

 2012نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية :  ليسا

MA1201/1, MA1201/2 



المدية : جامعة المدية,   -. االرث السياحي والثقافي لوالية المدية [نص مطبوع] : ربورتاج مصور  .4816
  .CDسم +  30ص ;  122 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1802/1, MA1802/2 

  األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .4817

الحاصل من المحصول في أصول الفقه [نص مطبوع] : الجزء األول / تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين 
 17×24ص. ;   232 -. 2001بيروت : دارالمداراإلسالمي,  -. 02ط. -األرموي; عبد السالم محمود أبو ناجي. 

  سم.

 9959290574ر.د.م.ك 

1-250-99.1/3, 1-250-99.1/1 

  األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .4818

الحاصل من المحصول في أصول الفقه [نص مطبوع] : الجزء األول / تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين 
 17×24ص. ;   232 -. 2001ت : دارالمداراإلسالمي, بيرو -. 02ط. -األرموي; عبد السالم محمود أبو ناجي. 

  سم.

 9959290574ر.د.م.ك 

1-250-112.1/1, 1-250-112.1/2 

  األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .4819

الحاصل من المحصول في أصول الفقه [نص مطبوع] : الجزء الثاني / تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين  
  سم. 17×24ص. ;  535 -. 2001بيروت : دارالمداراإلسالمي,   -. 02ط. -وي. األرم

 9959290574ر.د.م.ك 

1-250-112.2/1, 1-250-112.2/2 

  األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .4820

مد بن الحسين الحاصل من المحصول في أصول الفقه [نص مطبوع] : الجزء الثالث / تاج الدين أبي عبد هللا مح
ص. ;   461 -. 2001بيروت : دارالمدار اإلسالمي,  -. 02ط. -األرموي; عبد السالم محمود أبو ناجي. 

  سم. 17×24

 9959290574ر.د.م.ك 

1-250-112.3/1, 1-250-112.3/2 

  األزدي, أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد    .4821

بيروت : دار الكتب  -محمد بن الحسن بن دريد األزدي. جمهرة اللغة [نص مطبوع] : الفهارس / أبي بكر 
 سم. 24ص. ;  382 -. 2005العلمية, 

1-413-66.3/1, 1-413-66.3/2 

  األزدي, أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد    .4822

جمهرة اللغة [نص مطبوع] : النوادر في الهمز: الرباعي والخماسي / أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي.  
 سم. 24ص. ;  832 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -

1-413-66.2/1, 1-413-66.2/2 



  األزدي, أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد    .4823

بيروت : دار الكتب  -جمهرة اللغة [نص مطبوع] : الثنائي الصحيح / أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي. 
 م.س 24ص. ;  848 -. 2005العلمية, 

1-413-66.1/1, 1-413-66.1/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4824

  -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري. 

  (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  438

 432 - 430كشاف ص ص. 

1-410-278.2/1, 1-410-278.2/2 

  ي, أبي منصور محمد بن أحمد األزهر  .4825

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; عبد  
 (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  462 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -الحليم النجار. 

1-410-278.3/1, 1-410-278.3/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4826

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري; عبد السالم محمد هارون; 
  (تراثنا).  -سم.  24ص. ; 507 -. 1964( القاهرة ) : ( د . ن ),  -محمد علي النجار. 

 504 - 494كشاف ص ص. 

1-410-278.1/1, 1-410-278.1/2 

  أحمد األزهري, أبي منصور محمد بن   .4827

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء السادس / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري; محمود فرح العقدة محمد  
  (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  588 -( د. م ) : ( د. ن ), (د. ت ).  -عبد المنعم خفاجي; علي محمد البخاري. 

 584 - 577كشاف ص ص. 

1-410-278.6/1, 1-410-278.6/2 

  زهري, أبي منصور محمد بن أحمد األ  .4828

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; عبد  
 (تراثنا).   -سم.  24ص. ;  494 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -الكريم العرباوي. 

1-410-278.4/1, 1-410-278.4/2 

  أحمد األزهري, أبي منصور محمد بن   .4829

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; عبد هللا 
  (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  422 - (د.م) : د.ن, (د.ت).  -درويش. 

 420 - 411بيبليوغرافيا ص ص. 

1-410-278.5/1, 1-410-278.5/2 

  مد األزهري, أبي منصور محمد بن أح  .4830

تهذيب اللغة; تحقيق عبد السالم سرحان; مراجعة محمد علي النجار [نص مطبوع] : الجزء السابع / أبي منصور 
 -سم.  24ص. ; 718 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; عبد السالم سرحان. 



  (تراثنا). 

 702 - 699بيبليوغرافيا ص ص.  815 -709كشاف ص ص.

1-410-278.7/1, 1-410-278.7/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4831

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثامن / أبي منصور محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; عبد  
  سم. 24ص. ;  454 -(د.م) : د.ن, (د.ت).   -العظيم محمود. 

 450 -445كشاف ص ص. 

1-410-278.8/1, 1-410-278.8/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4832

تهذيب اللغة; تحقيق.عبد السالم هارون; مراجعة علي النجار [نص مطبوع] : الجزء التاسع / أبي منصور محمد  
  (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  482 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -بن أحمد األزهري; عبد السالم هارون; علي النجار. 

 476 - 473ص. كشاف ص 

1-410-278.9/1, 1-410-278.9/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4833

تهذيب اللغة; تحقيق علي حسن هاللي; مراجعة محمد علي النجار [نص مطبوع] : المجلد العاشر / أبي منصور  
سم.   24ص. ;   698 - (د.م) : (د.ن ), (د.ت). - محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; علي حسن هاللي. 

 (تراثنا).  -

1-410-278.10/1, 1-410-278.10/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4834

تهذيب اللغة; تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / أبي منصور محمد بن أحمد 
 -سم.  24ص. ; 508 -) : ( د.ن), (د.ت). (د.م -األزهري; محمد أبو الفضل ابراهيم; علي محمد البجاوي. 

 (تراثنا). 

1-410-278.11/1, 1-410-278.11/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4835

تهذيب اللغة; تحقيق أحمد عبد العليم البردوني; مراجعة علي محمد البجاوي [نص مطبوع] : الجزء الثاني عشر 
 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -األزهري; علي محمد البجاوي; أحمد عبد العليم البردوني. أبي منصور محمد بن أحمد  /

  (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  474

 471 - 467كشاف ص ص. 

1-410-278.12/1, 1-410-278.12/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4836

زء الثالث عشر / أبي منصور محمد بن أحمد تهذيب اللغة; تحقيق أحمد عبد العليم البردوني [نص مطبوع] : الج
 -سم.  24ص. ;  394 -( د.م ) : (د.ن ), (د.ت).  -األزهري; علي محمد البجاوي; أحمد عبد العليم البردوني. 

 (تراثنا). 

1-410-278.13/1, 1-410-278.13/2 

  األزهري, أبي منصور محمد بن أحمد   .4837

مراجعة محمد علي النجار [نص مطبوع] : الجزء الرابع عشر / أبي تهذيب اللغة; تحقيق يعقوب عبد النبي; 



ص. ;  454 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -منصور محمد بن أحمد األزهري; محمد علي النجار; يعقوب عبد النبي. 
  (تراثنا).  -سم.  24

 452 - 447كشاف ص ص.

1-410-278.14/1, 1-410-278.14/2 

  أحمد  األزهري, أبي منصور محمد بن  .4838

تهذيب اللغة; تحقيق ابراهيم األبياري [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر / أبي منصور محمد بن أحمد  
  (تراثنا).  -سم.  24ص. ;  706 -. 1967(د.م) : د.ن,  -األزهري; ابراهيم األبياري. 

 704 -700كشاف ص ص. 

1-410-278.15/1, 1-410-278.15/2 

  بن أحمد  األزهري, أبي منصور محمد  .4839

تهذيب اللغة [نص مطبوع] : المستدرك على األجزاء السابع و الثامن و التاسع: الجزء السادس عشر / أبي 
 24ص. ; 326 -. 1973القاهرة : ( د. ن ),  -منصور محمد بن أحمد األزهري; رشيد عبد الرحمن العبيدي. 

  (تراثنا).  -سم. 

 323 -301كشافات ص ص: 300 - 293بيبليوغرافيا ص ص: 

1-410-278.16/1, 1-410-278.16/2 

  األزهري, خالد بن عبد هللا   .4840

شرح المقدمة األجرومية في أصول علم العربية للطالب و المبتدئين [نص مطبوع] / خالد بن عبد هللا األزهري. 
  سم.24ص. ; 127 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 0445174512ر.د.م.ك 

1-415-213/1, 1-415-213/2 

  األزهري, خالد بن عبد هللا   .4841

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو [نص مطبوع] : الجزء الثالث / خالد بن  
  سم.24ص. ; 296 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد هللا األزهري, محمد باسل عيون السود. 

 4300674512ر.د.م.ك 

1-415-331.3/1, 1-415-331.3/2 

  األزهري, خالد بن عبد هللا   .4842

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو [نص مطبوع] : الجزء الثاني / خالد بن  
  سم.24ص. ; 768 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد هللا األزهري, محمد باسل عيون السود. 

 4300674512ر.د.م.ك 

1-415-331.2/1, 1-415-331.2/2 

  األزهري, خالد بن عبد هللا   .4843

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو [نص مطبوع] : الجزء األول / خالد بن  
ص. ; 744 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -عبد هللا األزهري, محمد باسل عيون السود. 

  سم.24

 4300674512ر.د.م.ك 

1-415-331.1/1, 1-415-331.1/2 



  األزهري, خالد بن عبد هللا   .4844

 -إعراب األلفية [نص مطبوع] : المسماة بتمرين الطالب في صناعة اإلعراب / خالد بن عبد هللا األزهري. 

 سم.30ص ; 191 -. 2002المغرب : دار الرشاد الحديثة, 

1-415-483/1, 1-415-483/2 

  األزهري, زين الدين خالد بن عبد هللا    .4845

تمرين الطالب في صناعة اإلعراب [نص مطبوع] : إعراب ألفية ابن مالك في النحو / زين الدين خالد بن عبد  
 سم. 24ص. ;  334 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -هللا األزهري. 

1-415-55/1, 1-415-55/2 

ن عبد هللا األزهري، خالد ب  .4846  

خالد بن عبد هللا  / [Texte imprimé] إعراب اآلجرومية أو بشرى طالب العربية بإعراب اآلجرومية
بيروت : دار الكتب العلمية -األزهري; محمد عثمان السيد.  , [s.d]. - 158P ; 24*17cm. 

ISBN 9782745179159 

1-415-570/1, 1-415-570/2 

المدية : [د.ن] :   -. ية مؤسسة الذوق اللذيذ [نص مطبوع] : روبورتاج مصوراالستثمار في مدينة المد  .4847
  سم.  30ورقة ;  35 -. 2009[د.ن], 

  33بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA814/01 

  األستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن   .4848

شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; إميل بديع  
  سم. 24ص. ;  422 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

 2745125022ر.د.م.ك 

1-415-78.2/1, 1-415-78.2/2 

  ستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن األ  .4849

شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; إميل بديع  
  سم. 24ص. ;  422 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

 2745125022ر.د.م.ك 

1-415-78.3/1, 1-415-78.3/2 

  , رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي  .4850

شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; إميل بديع  
  سم. 24ص. ;  550 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

 2745125022ر.د.م.ك 

1-415-78.4/1, 1-415-78.4/2 

  ين محمد بن الحسن األستراباذي, رضي الد  .4851

شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : الفهارس / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; إميل بديع  



  سم. 24ص. ;  304 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

 2745125022ر.د.م.ك 

1-415-78.5/1, 1-415-78.5/2 

  سن األستراباذي, رضي الدين محمد بن الح  .4852

شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : الجزء األول / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; إميل بديع  
 سم. 24ص. ;  340 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

1-415-78.1/1, 1-415-78.1/2 

  األستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن   .4853

مطبوع] : المجلد الثاني / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; محمد شرح شافية ابن الحاجب [نص 
ص. ;  498 - بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -الزفزاف, محمد محي الدين عبد الحميد محمد نور الحسن. 

 سم. 24

1-415-226.2/1 

  األستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن   .4854

مطبوع] : المجلد االول / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; محمد شرح شافية ابن الحاجب [نص 
ص. ;  294 - بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -الزفزاف, محمد محي الدين عبد الحميد محمد نور الحسن. 

 سم. 24

1-415-226.1/1 

  األستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن   .4855

طبوع] : المجلد الثالث / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; محمد شرح شافية ابن الحاجب [نص م
ص. ;  336 - بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -الزفزاف, محمد محي الدين عبد الحميد محمد نور الحسن. 

 سم. 24

1-415-226.3/1 

  األستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن   .4856

طبوع] : المجلد الرابع / رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي; محمد شرح شافية ابن الحاجب [نص م
ص. ;  512 - بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -الزفزاف, محمد محي الدين عبد الحميد محمد نور الحسن. 

 سم. 24

1-415-226.4/1 

  اإلسترباذي, أبي الفضائل ركن الدين الحسن    .4857

جب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي الفضائل ركن الدين الحسن اإلسترباذي; عبد كتاب شرح شافية ابن الحا
  سم. 24ص.ص ;  1184-57 -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -المقصود محمد عبد المقصود. 

 9773411563ر.د.م.ك 

1-415-110.2/1, 1-415-110.2/2 

  حسن  اإلسترباذي, أبي الفضائل ركن الدين ال   .4858

كتاب شرح شافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الفضائل ركن الدين الحسن اإلسترباذي; عبد 
  سم. 24ص. ;  576 -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -المقصود محمد عبد المقصود. 

 9773411563ر.د.م.ك 



1-415-110.1/1 

  األسد, ناصر الدين    .4859

بيروت : دار الجيل,   -. 8ط. -ر الجاهلي و قيمتها التاريخية [نص مطبوع] / ناصر الدين األسد. مصادر الشع
 سم. 24ص. ;  718 -. 1996

1-811-411/1, 1-811-411/2 

  األسدي ، سعيد جاسم    .4860

دي. استراتيجيات و طرائق تدريس حديثة في الجغرافيا [نص مطبوع] / محمد حميد المسعودي; سعيد جاسم األس
  سم. 24ص ;  176 -. 2014عمان : دار صفاء,  -

 9789957249496ر.د.م.ك 

1-370-210/1, 1-370-210/2 

  االسدي, سامرفاضل    .4861

 -. 2015عمان : الدار المنهجية للنشر,  -البنيوية وبعدها [نص مطبوع] : النشأة والتقبل / سامرفاضل االسدي. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  527

 9789957593223ر.د.م.ك 

1-810-643/1, 1-810-643/2 

  األسعد, عمر    .4862

 -. 2004عمان : مؤسسة الوراق,  -مهارات اللغة العربية [نص مطبوع] : تدريبات وحلول / عمر األسعد. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 268

 9957330497ر.د.م.ك 

1-410-246/1, 1-410-246/2 

  األسعد, عمر    .4863

األردن : مكتبة  -. 08ط. -العربية [نص مطبوع] : دراسات تطبيقية / عمر األسعد, فاطمة فاضل السعدي. اللغة 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 286 -. 2008المجتمع العربي ; عمان : جامعة البلقاء, 

1-410-185/1, 1-410-185/2 

  األسعد، عمر    .4864

ص. : غالف    282 -. 2010: الوراق للنشر و التوزيع, عمان  -أدب األطفال [نص مطبوع] / عمر األسعد. 
 سم. 17*24ملون و مصور ; 

1-810-560/1, 1-810-560/2 

  اإلسفراييني, عصام   .4865

الرياض : مكتبة الثقافة  -شرح منظومة األلغاز النحوية [نص مطبوع] / عصام اإلسفراييني; علي حسين البواب. 
  (رسائل نادرة).  -سم.  24ص ;  37 -. 2000الدينية, 

 9775250579ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-415-36/1, 1-415-36/2 



  اإلسكندري, أحمد   .4866

  -المفصل في تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : الجزء األول / أحمد اإلسكندري, علي الجارم أحمد أمين. 

 سم. 24ص. ;  336  -[د.م] : مكتبة األداب, [د.ت]. 

1-810-3/1, 1-810-3/2 

  اإلسكندري, أحمد   .4867

القاهرة : دار   - . 18-ط -الوسيط في األدب العربي وتاريخه [نص مطبوع] / أحمد اإلسكندري, مصطفى عناني. 
 سم. 23ص. ;   422 -المعارف, (د.ت). 

1-810-18/1 

  اإلسكندري, أحمد   .4868

دارس الثانوي / أحمد اإلسكندري, علي الجارم أحمد أمين. المفصل في تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : للم
  سم. 24ص. ;  336 -. 2005القاهرة : مكتبة األداب,  -

 9772416646ر.د.م.ك 

1-810-323/1, 1-810-323/2 

  األسمر, راجي    .4869

كتب بيروت : دار ال -المعجم المفصل في علم الصرف [نص مطبوع] / راجي األسمر; بديع يعقوب* إيميل. 
 سم. 24ص. ;  638 -. 1997العلمية, 

1-413-61/1 

  األسمر, راجي    .4870

 23ص. ;  168 -. 1997بيروت : دار الفكر العربي,  -شرح ديوان قيس لبنى [نص مطبوع] / راجي األسمر. 

  سم.

 165-164بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-811-70/1, 1-811-70/2 

  األسمر، راجي    .4871

(الموسوعة  -سم. 17*24ص. ; 295 -. 2005بيروت : دار الجيل,  -راجي األسمر.  اإلعراب [نص مطبوع] /
  الثقافية العامة).

 9953780587ر.د.م.ك 

1-415-387/1, 1-415-387/10 

  األسمر، راجي    .4872

سم. 17*24ص ; 168 -بيروت : دار الجيل, د.ت.   -علم الصرف [نص مطبوع] / راجي األسمر, إميل يعقوب. 
 وعة الثقافية العامة).(الموس -

1-415-411/1, 1-415-411/2 

  األسمر، راجي    .4873

(الموسوعة  -ص. 216 -بيروت : دار الجيل, د.ت.   -علم النحو [نص مطبوع] / راجي األسمر, إميل يعقوب. 
 الثقافية العامة).

1-415-403/1, 1-415-403/2 



  األسمر، راجي    .4874

 -سم. 17*24ص. ; 247 -. 2005بيروت : دار الجيل,  -األسمر.  علوم البالغة [نص مطبوع] / راجي

 (الموسوعة الثقافية العامة). 

1-414-53/1, 1-414-53/2 

  األسمر، راجي    .4875

بيروت : دار الجيل للنشر والتوزيع,   -علم العروض و القافية [نص مطبوع] / راجي األسمر, إميل يعقوب. 
  (الموسوعة الثقافية العامة).  -سم.  24ص. ;  224 -. 2005

 9953780579ر.د.م.ك 

1-416-57/1, 1-416-57/2 

  اإلشبيلي, أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكالعي    .4876

أحكام صنعة الكالم لذي الوزارتين أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكالعي اإلشبيلي األندلسي [نص مطبوع] :  
بيروت :  -لقاسم محمد بن عبد الغفور الكالعي اإلشبيلي; محمد رضوان الداية. من اعالم القرن السادس / أبي ا

 سم. 24ص. ;  318 -دار الثقافة, (د.ت). 

1-810-337/1 

  اإلشبيلي, علي بن محمد   .4877

تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوه الغوري و يليه الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان; تعليق أحمد فريد 
  -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -زيدي [نص مطبوع] / علي بن محمد اإلشبيلي; أحمد فريد المزيدي. الم

  سم. 24ص. ;  184

 2745140175ر.د.م.ك 

1-953-194/1 

  اإلشبيلي، إبن عصفور    .4878

ر العربية تونس : الدا  -. 5ط -الممتع في التصريف [نص مطبوع] : الجزء الثاني / إبن عصفور اإلشبيلي. 
 سم.17*25ص ; 857 -. 1983للكتاب, 

1-415-589.2/1 

  األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل   .4879

مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعري; 
 سم. 23ص. ;  328 -. 1950ية, القاهرة : مكتبة النهضة المصر -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

1-210-107.1/1 

  األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل   .4880

مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعري; 
 سم. 23ص. ;  284 -. 1954القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

1-210-107.2/1 

  االشعري, محمد   .4881

 -. 2007بيروت : دار النهضة العربية,  -أجنحة بيضاء...في قدميها [نص مطبوع] : شعر / محمد االشعري. 

 سم. 21ص. ;  88



1-811-631/1, 1-811-631/2 

  األشقر, محمد أحمد    .4882

عمان : درا    -صر الحديث [نص مطبوع] / محمد أحمد األشقر. الدراسات األدبية ألسلوب القرآن الكريم في الع
  سم. 24ص. ;  192 -. 2003وائل للنشر, 

 9957113011ر.د.م.ك 

1-220-15/2 

  األشقر، عمر سليمان   .4883

  -اليوم اآلخر [نص مطبوع] : الجزء األول: القيامة الصغرى و عالمات القيامة الكبرى / عمر سليمان األشقر. 

(العقيدة في ضوء الكتاب و السنة : العقيدة في ضوء  -سم.  24ص. ; 303 -قصر الكتاب, [د.ت].   الجزائر :
 الكتاب و السنة).

1-210-175.1/1 

  األشقر، عمر سليمان   .4884

الجزائر : قصر الكتاب للنشر  -اليوم اآلخر [نص مطبوع] : الجزء الثاني: القيامة الكبرى / عمر سليمان األشقر. 
 (العقيدة في ضوء الكتاب و السنة : العقيدة في ضوء الكتاب و السنة).  -سم.  19ص. ;  287 -يع, د.ت. و التوز

1-210-175.2/1 

  األشنانداني، سعيد بن هارون    .4885

 120 -. 1988بيروت : دار الكتب العلمية,  -كتاب معاني الشعر [نص مطبوع] / سعيد بن هارون األشنانداني.  

 سم. 17*23ص. ; 

1-811-847/1, 1-811-847/2 

  األشهب، خالد    .4886

 336 -. 2010إربد : عالم الكتب الحديث,  -المصطلح العربي [نص مطبوع] : البنية والتمثيل / خالد األشهب. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9789957704858ر.د.م.ك 

1-412-47/1, 1-412-47/10 

القاهرة : دار شرقيات ;  -الستينات / سيد البحراوي; أمينة رشيد. األشياء [نص مطبوع] : حكاية من   .4887
 (عيون األدب األجنبي).  -سم. 18*25ص ; 83 -. 2000فرنسا : المركزالفرنسي, 

1-890-157/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4888

األصبهاني; خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء العراق: الجزء األول / عماد الدين 
  سم. 24ص. ;  440 -. 1955العراق : المجمع العلمي العراقي,  -جميل سعيد محمد بهجة األثري.  

 437 - 379كشافات ص ص: 

1-811-1.1/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4889

الدين  خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء العراق: المجلد األول: الجزء الثالث / عماد 



  سم. 24ص. ;  492 -. 1976بغداد : المجمع العلمي العراقي,  -األصبهاني; محمد بهجة األثري.  

 404 - 397ص:  -بيبليوغرافيا: ص 

1-811-1.3/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4890

الدين   خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء العراق: المجلد الثاني: الجزء الثالث / عماد
(سلسلة   -سم.  24ص. ;  606 -. 1978بغداد : المجمع العلمي العراقي,  -األصبهاني; محمد بهجة األثري.  

  ).65التراث ; 

 600 -531ص:  -كشافات ص  528 - 521ص:  -بيبليوغرافيا ص 

1-811-1.4/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4891

راء العراق :المجلد األول: الجزء الرابع / عماد الدين  خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شع
(سلسلة كتب   -سم.  24ص. ;  472 -. 1973بغداد : المجمع العلمي العراقي,  -األصبهاني; محمد بهجة األثري.  

  ).24التراث ; 

 470  - 429ص:  -كشافات ص  428 -421ص : -بيبليوغرافيا ص 

1-811-1.5/1 

  ين  األصبهاني, عماد الد  .4892

خريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : بداية قسم شعراء الشام: شعراء دمشق والشعراء األمراء من بني  
  سم. 24ص. ;  290 -. 1968دمشق : مجمع اللغة العربية,  -أيوب / عماد الدين األصبهاني; شكري فيصل. 

 284 - 243ص :  -كشافات ص 

1-811-1.7/1 

  ين  األصبهاني, عماد الد  .4893

خريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء بالد الشام: الجزء الثاني / عماد الدين األصبهاني;  
  سم. 24ص. ;  706 -. 1959دمشق : المطبعة الهاشمية,  -شكري فيصل. 

 699 -550ص :  -كشافات ص 

1-811-1.9/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4894

  -نص مطبوع] : قسم شعراء مصر: الجزء األول / عماد الدين األصبهاني. خريدة القصر و جريدة العصر [

 سم.  24ص. ;   298 -. 1951القاهرة : د.ن, 

1-811-1.11/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4895

(    -خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء مصر: الجزء الثاني / عماد الدين األصبهاني. 

  سم.  24ص. ;   262 -), (د.ت). د.م ) : ( د. ن

 259 - 238ص :  -كشافات ص 

1-811-1.12/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4896

خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء المغرب: الجزء األول / عماد الدين األصبهاني; 



 -. 1966الدار التونسية للنشر, تونس :  -محمد العروسي المطوي, الجيالني بن الحاج يحي محمد المرزوقي. 

  سم. 24ص. ;  438

 435 - 431ص:  -بيبليوغرافيا ص  430 -355ص:  -كشاف ص 

1-811-1.13/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4897

خريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء المغرب و األندلس: الجزء الثالث / عماد الدين  
. 1972تونس : الدار التونسية للنشر,  -المطوى معهد المرزوقي; أذزنوش أذرتاش. األصبهاني; محمد العروسي 

  سم. 24ص. ;  766 -

 756 - 595ص :  -كشافات ص 

1-811-1.15/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4898

خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء المغرب و األندلس: القسم الرابع: الجزء األول / 
  سم. 24ص. ;  512 -. 1964(القاهرة) : (د. ن),  -ماد الدين األصبهاني; علي عبد العظيم عمر الدسوقي. ع

 509 - 398ص:  -كشافات ص 

1-811-1.16/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4899

;  خريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء بالد الشام: الجزء األول / عماد الدين األصبهاني
 سم.  24ص. ;  692 -. 1955دمشق : المجمع العلمي العربي,  -شكري فيصل. 

1-811-1.8/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4900

خريدة القصر و جريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء المغرب و األندلس: الجزء الثاني / عماد الدين  
 -. 1971تونس : الدار التونسية,  -أذزنوش. األصبهاني; محمد العروسي المطوى معهد المرزوقي; أذرتاش 

 سم. 24ص. ;  346

1-811-1.14/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4901

جريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : القسم العراقي: الجزء الثاني / عماد الدين األصبهاني; محمد  
  سم.  24;  ص.  442 -. 1964العراق : المجمع العلمي العراقي,  -بهجة األثري. 

 439 - 375كشاف ص ص:  372 - 358ص:  -بيبليوغرافيا ص

1-811-1.2/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4902

جريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء بالد الشام: الجزء الثالث / عماد الدين األصبهاني;  
 سم.  24; ص.  427 -. 1964دمشق : المجمع العلمي العربي,  -فيصل شكري. 

1-811-1.10/1 

  األصبهاني, عماد الدين    .4903

خريدة القصر وجريدة العصر [نص مطبوع] : قسم شعراء العراق:المجلد الثاني: الجزء الرابع / عماد الدين  
 (كتب التراث).  -سم.  24ص ;  909 -. 1973بغداد : مديرية الثقافة العامة,  -األصبهاني; محمد بهجة األثري.  



1-811-1.6/1 

  األصبهاني، أبي عبد هللا حمزة بن الحسن    .4904

كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر [نص مطبوع] / أبي عبد هللا حمزة بن الحسن األصبهاني; أحمد بن 
  سم. 17*25ص. ;   902 -. 2009بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -محمد الضبيب. 

 9789959294562ر.د.م.ك 

1-818-41/1, 1-818-41/2 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4905

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
 -. 2008بيروت : دار صفاء,  -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني.  Kitab al-aghaniالثالث والعشرون = 

  سم. 30*24ص. ;  220

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.23/1, 1-811-926.23/2 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4906

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
 -. 2008بيروت : دار صفاء,  -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني.  Kitab al-aghaniالرابع والعشرون = 

  سم. 17*24ص. ;  188

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.24/1, 1-811-926.24/2 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4907

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس.  kitab al-aghaniالرابع عشر = 

  سم. 17*24ص. ;  252 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.14/1, 1-811-926.14/2 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4908

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 3ط.  -أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس. /  kitab al-aghaniالخامس عشر = 

  سم. 17*24ص. ;  270 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.15/1, 1-811-926.15/2 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4909

.  5ط.  -ي. هـ [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الفرج األصفهان 356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 

  سم. 24ص. : غالف مل. ;  419 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.1/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4910

.  5ط.  -هـ [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 



  سم. 24ص. : غالف مل. ;  421 -. 2008تب العلمية, بيروت : دار الك -

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.3/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4911

ط.   -هـ [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
  سم.  24غالف مل. ;  ص. : 380 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.5/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4912

.  5ط.  -هـ [نص مطبوع] : الجزء السابع / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 

  سم. 24ص. : غالف مل. ;  434 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.7/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4913

.  5ط.  -هـ [نص مطبوع] : الجزء التاسع / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 

  سم. 24ص. : غالف مل. ;  374 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.9/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4914

  -هـ [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 

  سم. 24ص. : غالف مل. ;  406 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.11/1 

  ج األصفهاني، أبي الفر  .4915

هـ [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر / أبي الفرج األصفهاني.   356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
  سم. 24ص. : غالف مل. ;  444 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط.  -

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.15/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4916

  -هـ [نص مطبوع] : الجزء السابع عشر / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 

  سم. 24ص. : غالف مل. ;  387 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.17/1 

  لفرج األصفهاني، أبي ا  .4917

  -هـ [نص مطبوع] : الجزء التاسع عشر / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 



  سم. 24ص. : غالف مل. ;  436 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.19/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4918

هـ [نص مطبوع] : الجزء الحادي و العشرون / أبي الفرج  356ج األصفهاني المتوفى األغاني ألبي الفر
  سم.  24ص. : غالف مل. ;  364 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 5ط.  -األصفهاني. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.21/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4919

هـ [نص مطبوع] : الجزء الثالث و العشرون / أبي الفرج  356فى األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتو
  سم.  24ص. : غالف مل. ;  259 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 5ط.  -األصفهاني. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.23/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4920

مة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن ملحق كتاب األغاني [نص مطبوع] : أخبار أبي نواس للعال
 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط.  -منظور : الجزء الخامس و العشرون / أبي الفرج األصفهاني. 

  سم. 24ص. : غالف مل. ;  320

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.25/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4921

هـ [نص مطبوع] : الفهارس العامة: الجزء السادس و العشرون /  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
  سم.  24ص : مجلد ;  642 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 5ط. -أبي الفرج األصفهاني. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.26/1 

  األصفهاني، أبي الفرج   .4922

هـ [نص مطبوع] : الفهارس العامة: الجزء السابع و العشرون /   356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 
  سم.  24ص. : مجلد ;  655 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 5ط. -أبي الفرج األصفهاني. 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.27/1 

  اني، أبي الفرج األصفه  .4923

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 3ط. -/ أبي الفرج األصفهاني, إحسان عباس.  kitab al-aghaniالواحد والعشرون = 

  سم. 17*24ص. ;  284 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.21/1, 1-811-926.21/2 



  األصفهاني، أبي الفرج   .4924

  -هـ [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر / أبي الفرج األصفهاني.  356األغاني ألبي الفرج األصفهاني المتوفى 

  سم. 24ص. ;  382 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745134256ر.د.م.ك 

1-811-1246.13/1 

  ،أبي الفرج األصفهاني  .4925

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 03ط. -األول / أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس; ابراهيم السعافين; ...[و آخرون]. 

  سم. 24ص. ;  270 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.1/1, 1-811-926.1/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4926

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 03ط. -الثاني / أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس; ابراهيم السعافين; ...[و آخرون]. 

  سم. 30x24ص. ; 282 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.2/1, 1-811-926.2/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4927

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 24x30;  ص. 255 -. 2008بيروت : دار صادر,   -. 03ط. -الثالث / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.3/1, 1-811-926.3/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4928

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 24x30ص. ;  286 -. 2008بيروت : دار صادر,   -. 03ط -الخامس / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.5/1, 1-811-926.5/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4929

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 30*24ص. ;  253 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط. -السادس / أبي الفرج األصفهاني.  

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.6/1, 1-811-926.6/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4930

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 24x30ص. ;  234 -. 2008بيروت : دار صادر,   -. 03ط. -السابع / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.7/1, 1-811-926.7/2 



  األصفهاني،أبي الفرج   .4931

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 24x30ص. ;  271 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 03ط -الثامن / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.8/1, 1-811-926.8/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4932

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  م.س 24x30ص. ;  256 -. 2008بيروت : دار صادر,   -. 03ط. -التاسع / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.9/1, 1-811-926.9/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4933

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
 -. 2008در, بيروت : دار صا -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس.  kitab al-aghaniالعاشر = 

  سم. 24ص. ;  252

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.10/1, 1-811-926.10/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4934

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
 -عباس, إبراهيم السعافين, ...[و آخرون].  / أبي الفرج األصفهاني, إحسان kitab al-aghaniالحادي عشر = 

  سم. 24ص. ;  256 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.11/1, 1-811-926.11/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4935

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس.  kitab al-aghaniالثاني عشر = 

  سم. 24ص. ;  255 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.12/1, 1-811-926.12/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4936

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
ص.  256 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني.  kitab al-aghaniالثالث عشر = 

 ;24x30 .سم  

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.13/1, 1-811-926.13/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4937

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
بيروت : دار صادر,   -. 3ط.  -/ أبي الفرج األصفهاني; إحسان عباس.  kitab al-aghaniالسادس عشر = 



  سم. 24ص. ;  288 -. 2008

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.16/1, 1-811-926.16/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4938

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 17*24ص. ;  284 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -السابع عشر / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.17/1, 1-811-926.17/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4939

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 17*24. ; ص 271 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -الثامن عشر / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.18/1, 1-811-926.18/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4940

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 17*24ص. ;  255 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -التاسع عشر / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.19/1, 1-811-926.19/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4941

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 24*30ص. ;  272 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 03ط. -العشرين / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.20/1, 1-811-926.20/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4942

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
  سم. 17*24ص. ;   240 -. 2008 بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -الثاني والعشرون / أبي الفرج األصفهاني. 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.22/1, 1-811-926.22/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4943

مـ [نص مطبوع] : الفهارس  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 
ص.  384 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -األصفهاني. العامة : الجزء الخامس والعشرون / أبي الفرج 

  سم. 17*24; 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.25/1, 1-811-926.25/2 

  األصفهاني،أبي الفرج   .4944

مـ [نص مطبوع] : الجزء  976-هـ 356كتاب األغاني البي الفرج علي بن الحسين االصفهاني المتوفي سنة 



  سم. 24ص. ;  300 -. 2008بيروت : دار صادر,  -. 3ط: -األصفهاني; إحسان عباس. الرابع / أبي الفرج 

 9953130450ر.د.م.ك 

1-811-926.4/1, 1-811-926.4/2 

  اإلصالحي، محمد أجمل أيوب   .4945

بيروت :   -بحوث و مقاالت في اللغة و األدب و تقويم النصوص [نص مطبوع] / محمد أجمل أيوب اإلصالحي. 
 سم. 17*24ص. ;  496 -. 2007رب اإلسالمي, دار الغ

1-814-28/1, 1-814-28/2 

  األصم، عمر الشيخ    .4946

 -تحليل بعض المخدرات القاعدية في الشعر [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية مقارنة / عمر الشيخ األصم. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  74 -. 1999الرياض : د،ن, 

 9960725928ر.د.م.ك 

1-001-16/1, 1-001-16/2 

  األصمعي, أبو سعيد عبد المالك بن قريب بن عبد الملك الباهلي    .4947

عمان : مؤسسة  -كتاب األمثال [نص مطبوع] / أبو سعيد عبد المالك بن قريب بن عبد الملك الباهلي األصمعي. 
  سم. 17*  24ص. ;  220 -. 2002الوراق للنشر, 

 9957400789ر.د.م.ك 

1-818-2/1, 1-818-2/2 

  األصمعي, أبي سعيد   .4948

القاهرة : مكتبة الثقافة   -رسالتان في اللغة [نص مطبوع] : الفرق و الشاء / أبي سعيد األصمعي; صبيح التميمي. 
  سم. 24ص. ;  96 -. 1992الدينية, 

 9775365015ر.د.م.ك 

1-410-140/1, 1-410-140/2 

لنحوية [نص مطبوع] : ويليهما بحث في قيم التعايش في الفكر  االعتدال و التحرر الفكري في االراء ا  .4949
  سم.  24ص ;   111 -. 2014القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -.  النحوي

 9789774383887ر.د.م.ك 

1-415-574/1, 1-415-574/2 

 .2015 ,(S.N)المدية :  -. اإلعراب التقديري في القرآن الكريم [نص مطبوع] : سورة طه والقصص  .4950

  سم.  30*21ورقة ;  145 -

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0136 

  األعرج, واسيني    .4951

بيروت : المركز  -طوق الياسمين [نص مطبوع] : رسائل في الشوق و الصبابة و الحنين / واسيني األعرج. 
 سم.  21ص. ;  288 -. 2004الثقافي العربي, 

1-813-8/1, 1-813-8/2 



  االعرجي،علي عباس عليوي    .4952

ه [نص مطبوع] : دراسة  1134القيود الوافية في شرح الشافية لمحمد معين الدين بن كمال الدين الفسائي ت
ص. ;  480.  -. 2015عمان. : دار الرضوان للنشر والتوزيع,  -وتحقيق / علي عباس عليوي االعرجي. 

  سم.25

 9789957765303ر.د.م.ك  -. 452-435: صفحة  . كشافات480-453ببليوجرافية : صفحة 

1-415-552/1, 1-415-552/2 

  األعسم، باسم   .4953

االردن : دار الرضوان : [د.م] : مؤسسة دار الصادق الثقافية,  -نقد السرد [نص مطبوع] / باسم األعسم. 
  سم. 24ص. ;  112 -. 2014

 9789957762001ر.د.م.ك 

1-813-408/1, 1-813-408/2 

  األعشى   .4954

 سم. 24ص. ;  226 -. 1994بيروت : دار صادر,  -ديوان األعشى [نص مطبوع] / األعشى. 

1-811-73/3, 1-811-73/1 

الجزائر :  -األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي [نص مطبوع] : المراسالت / عبد الرحمن دويب.   .4955
(وزارة الثقافة  -سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  477 - .2013دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع, 

  الجزائر).

 9789931347125ر.د.م.ك 

1-816-18/1, 1-816-18/2 

  األعوج، زينب   .4956

الجزائر : الفضاء الحر,   -مرايا الهامش [نص مطبوع] : أنطولوجيا الشعر الجزائري المعاصر / زينب األعوج. 
  (شعريات لبنانية).  -سم.  23ص. ;  249 -. 2007

 9961874318ر.د.م.ك 

1-811-1369/1 

  األفندى، سعيد بن أحمد    .4957

هـ ) [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / سعيد بن أحمد  840-775قواعد المنهج عند ابن الوزير اليماني ( 
  سم. 24ص. ;  390 -. 2008القاهرة : مؤسسة المختار,  -األفندى. 

 996433226ر.د.م.ك 

1-210-269/1, 1-210-268/2 

  األكشة, جمال مهدي محمود   .4958

  -بنوك لبن الرضاع [نص مطبوع] : بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة / جمال مهدي محمود األكشة. 

  ص.  233سم. +  17*24 -. 2008القاهرة : دار الجامعة الجديدة, 

 9773283321ر.د.م.ك 

1-250-124/1, 1-250-124/2 

  األكشة, جمال مهدي محمود   .4959

  -بنوك لبن الرضاع [نص مطبوع] : بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة / جمال مهدي محمود األكشة. 



  ص.  233سم. +  17*24 -. 2008القاهرة : دار الجامعة الجديدة, 

 9773283321ر.د.م.ك 

1-250-114/1, 1-250-114/2 

حافة المكتوبة اتجاه القراء [نص مطبوع] : دراسة مسحية على عينة من اإللتزامات الوظيفية للص  .4960
  .CDسم +  30ورقة ;  77 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. القراء في المدية

  77-75بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA679/01 

  االلفي, اسامة    .4961

القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب,  -غة العربية و كيف ننهض بها نطقا و كتابة [نص مطبوع] / اسامة االلفي. الل
  سم. 18ص. ;  136 -. 2004

 977019023ر.د.م.ك 

1-410-202/1 

  األلوسي, السيد محمود شكري    .4962

القاهرة : دار اآلفاق   -لوسي. الضرائر [نص مطبوع] : وما يسوغ للشاعرون الناثر / السيد محمود شكري األ
  سم.24ص ; 250 -. 1998العربية, 

 8135727977ر.د.م.ك 

1-410-48/1, 1-410-48/2 

  اآللوسي، ثابت عبد الرزاق   .4963

 -. 2016عمان : كنوز المعرفة للنشر و التوزيع,  -شعرية النص [نص مطبوع] / ثابت عبد الرزاق اآللوسي. 

  .سم  24ص. : غالف مص. ;  160

 9789957745028ر.د.م.ك 

1-811-1445/1, 1-811-1445/2 

  اآللية إلفريقية للتقيم من قبل النظراء   .4964

 -تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطنيفي مجال الحكامة [نص مطبوع] / اآللية إلفريقية للتقيم من قبل النظراء. 

 سم.  24ص. ;  495 - .2008الجزائر : اآللية إلفريقية للتقيم من قبل النظراء, 

050-22/1 

  اإلمام البخاري    .4965

(د.م) : مكتبة األداب,  -األدب المفرد [نص مطبوع] / اإلمام البخاري; تحقيق. عبد الرحمن حسن محمود. 
  سم. 24ص. ;  402 -. 1979

 0057694977ر.د.م.ك 

1-230-6/1 

  اإلمام محمد صالح   .4966

عمان : دار   -. 1ط -[نص مطبوع] / اإلمام محمد صالح, عيد الجوالدة فؤاد. السلوكات الدالة على نظرية العقل 
  ). 3(سلسلة نظرية العقل في التربية الخاصة  -سم. 24ص : غالف ملون ; 238 -. 2010الثقافة, 

 5550155799ر.د.م.ك 



1-370-800/5, 1-370-800/1 

  اإلمام, وفقي السيد   .4967

مصر :  -مشروع البحث و كتابة التقرير النهائي / وفقي السيد اإلمام.  البحث العلمي [نص مطبوع] : إعداد
 سم. 24ص. ; 313 -. 2006المكتبة العصرية, 

1-001.4-34/1 

  اإلمام،محمد صالح   .4968

/ محمد  Issues and views in the special educationقضايا و آراء في التربية الخاصة [نص مطبوع] :  

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  304 -. 2010عمان : دار الثقافة,  -. 1ط. -صالح اإلمام. 

 9957163716ر.د.م.ك 

1-370-752/1, 1-370-752/2 

  االمير, محمد أبو زيد   .4969

القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -اإلحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد أبو زيد االمير. 
  م.س 17*24ص. ;  139 -. 2006

 9773790434ر.د.م.ك 

1-250-122/1 

  االمير, محمد أبو زيد   .4970

القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -اإلحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد أبو زيد االمير. 
  سم. 17*24ص. ;  139 -. 2006

 9773790434ر.د.م.ك 

1-250-118/1 

  األنباري, أبي البركات عبد الرحمن بن محمد    .4971

(د.م) : دار  -أسرار العربية [نص مطبوع] / أبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري; محمد البيطار بهجت. 
  سم. 24ص. ;   498 -اآلفاق العربية, (د.ت). 

 475-465ص: -كشافات ص

1-410-14/1, 1-410-14/2 

  ر محمد بن القاسم  األنباري, أبي بك  .4972

شرح القصائد السبع الطوال [نص مطبوع] : الجاهليات / أبي بكر محمد بن القاسم األنباري; بركات يوسف  
 سم.  24ص. ;  568 -. 2002بيروت : المكتبة العصرية,  -هبود. 

1-811-338/1, 1-811-338/2 

  األنباري، محمد بن القاسم   .4973

. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,   -نص مطبوع] / محمد بن القاسم األنباري. الزاهر في معاني كلمات الناس [

  سم. 24ص. ;  724 -

 2745139894ر.د.م.ك 

1-818-69/1, 1-818-69/2 



  األندلسي, أبي حيان   .4974

إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي حيان األندلسي, رمضان عبد التواب; 
  سم. 24ص. ;   486 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -مان محمد. رجب عث

 9775046440ر.د.م.ك 

1-410-12.1/1, 1-410-12.1/2 

  األندلسي, أبي حيان   .4975

إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي حيان األندلسي, رمضان عبد التواب; 
  سم.24ص ; -ص 1050-483 -. 1998بة الخانجي, القاهرة : مكت -رجب عثمان محمد. 

 0445046977ر.د.م.ك 

1-410-12.2/1, 1-410-12.2/2 

  األندلسي, أبي حيان   .4976

إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي حيان األندلسي, رمضان عبد التواب; 
  سم.24ص ; -ص 1624- 1049 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -رجب عثمان محمد. 

 9775046440ر.د.م.ك 

1-410-12.3/1, 1-410-12.3/2 

  األندلسي, أبي حيان   .4977

إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي حيان األندلسي; مراد رمضان عبد التواب 
  سم.24ص ; -ص 2216-1621 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق رجب عثمان محمد. 

 9775046440ر.د.م.ك 

1-410-12.4/1, 1-410-12.4/2 

  األندلسي, أبي حيان   .4978

إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبي حيان األندلسي; مراد رمضان عبد  
  سم.24; ص -ص 2682 -2215 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -التواب تحقيق رجب عثمان محمد. 

 9775046440ر.د.م.ك  -. 2639-2457ص: -كشافات ص

1-410-12.5/1, 1-410-12.5/2 

  األندلسي, أبي عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي   .4979

د فتاوى في العربية [نص مطبوع] / أبي عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي األندلسي, أحمد عب
 -سم. 24ص. ;  108 -. 2004اإلمارات العربية المتحدة : دار البحوث للدراسات اإلسالمية,  -هللا المغربي. 

 ).3(سلسلة الدراسات العربية ; 

1-410-25/1, 1-410-25/2 

  األندلسي, جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك    .4980

ص مطبوع] / جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك متن االلفية في تحرير القواعد النحوية و الصرفية [ن
  سم. 24ص. ;  68 -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -األندلسي. 

 9773422151ر.د.م.ك 

1-415-207/1, 1-415-207/2 



  األندلسي، أبو حيان    .4981

 -يان األندلسي, حسن هنداوي. التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو ح

 .18*28ص ; 342 -. 1998دمشق : دار القلم, 

1-415-580.1/1 

  األندلسي، أبو حيان    .4982

 -التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو حيان األندلسي, حسن هنداوي. 

 سم.18*28ض ; 341 -. 1998دمشق : دار القلم, 

1-415-580.2/1 

  األندلسي، أبوحيان    .4983

دمشق : دار القلم,   -التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبوحيان األندلسي. 
 سم.18*28ص. ; 362 -. 2000

1-415-580.3/1 

  األندلسي، أبي عبد هللا بن مالك*    .4984

القاهرة : دار   -. 5ط.  -مطبوع] / أبي عبد هللا بن مالك* األندلسي. ألفية ابن مالك في النحو والصرف [نص 
  سم. 12ص. : غالف ملون ;  224 -. 2009السالم, 

 9773420345ر.د.م.ك 

1-415-460/1, 1-415-460/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4985

أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي; محمد التونجي.  كتاب العقد الفريد : المجلد األول [نص مطبوع] / أبي عمر
  سم. 24ص. ;  320 -. 2001بيروت : دار صادر,  -. 1ط: -

 9953130035ر.د.م.ك 

1-818-39.1/1, 1-818-39.1/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4986

بن محمد بن عبد ربه األندلسي; محمد التونجي. كتاب العقد الفريد [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبي عمر أحمد 
  سم. 17*24ص. ;  446 -. 2001بيروت : دار صادر,   -. 2ط.  -

 9953130035ر.د.م.ك 

1-818-39.3/1, 1-818-39.3/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4987

محمد بن عبد ربه األندلسي; محمد التونجي.  كتاب العقد الفريد [نص مطبوع] : المجلد الرابع / أبي عمر أحمد بن
  سم. 17*24ص. ;  496 -. 2001بيروت : دار صادر,   -. 2ط.  -

 9953130035ر.د.م.ك 

1-818-39.4/1, 1-818-39.4/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4988

محمد بن عبد ربه األندلسي; محمد  كتاب العقد الفريد [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبي عمر أحمد بن 
  سم. 17*24ص. ;  464 -. 2001بيروت : دار صادر,  -. 2ط.  -التونجي. 

 9953130035ر.د.م.ك 



1-818-39.6/1, 1-818-39.6/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4989

أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي; كتاب العقد الفريد [نص مطبوع] : الفهارس : المجلد السابع / أبي عمر 
  سم. 17*24ص. ;  367 -. 2001بيروت : دار صادر,  -.  2ط.  -محمد التونجي. 

 9953130035ر.د.م.ك 

1-818-39.7/1, 1-818-39.7/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4990

مد بن محمد بن عبد ربه األندلسي; محمد التونجي. كتاب العقد الفريد [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي عمر أح
  سم. 17*24ص. ;  480 -. 2001بيروت : دار صادر,   -. 2ط.  -

 9953130035ر.د.م.ك 

1-818-39.2/1, 1-818-39.2/2 

  األندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه    .4991

بن محمد بن عبد ربه األندلسي; محمد   كتاب العقد الفريد [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي عمر أحمد
  سم. 17*24ص. ;  494 -. 2001بيروت : دار صادر,  -. 2ط.  -التونجي. 

 9953130035ر.د.م.ك 

1-818-39.5/1, 1-818-39.5/2 

  األنصاري, ابن هشام    .4992

ص. ;  719 -. بيروت : دار الكتاب, (د.ت)  -السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] / ابن هشام األنصاري. 
 سم. 17×24

1-230-64/1, 1-230-64/2 

  األنصاري, ابن هشام    .4993

مغني اللبيب عن كتب األعاريب [نص مطبوع] : الجزء األول / ابن هشام األنصاري; محمد محي الدين عبد  
  سم. 24ص. ;  872 -. 2005بيروت : المكتبة العصرية,  -الحميد. 

 9953400377ر.د.م.ك 

1-415-45.1/1, 1-415-45.1/2 

  األنصاري, ابن هشام    .4994

بيروت : دار  -. 2ط. -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ابن هشام األنصاري. 
 سم.  24ص. ;   424 -. 2003الكتب العلمية, 

1-415-219.2/1, 1-415-219.2/2 

  األنصاري, ابن هشام    .4995

بيروت : دار  -. 2ط. -فية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء االول / ابن هشام األنصاري. أوضح المسالك إلى أل
 سم.  24ص. ;   496 -. 2003الكتب العلمية, 

1-415-219.1/1, 1-415-219.1/2 

  األنصاري, ابن هشام    .4996

ر الطالئع, القاهرة : دا -شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب [نص مطبوع] / ابن هشام األنصاري. 



  سم. 24ص. ;  496 -. 2004

 9772773430ر.د.م.ك 

1-415-113/1, 1-415-113/2 

  األنصاري, اإلمام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد إبن هشام   .4997

مغني اللبيب عن كتب األعاريب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / اإلمام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد 
ص. ; 293 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -هشام األنصاري, حسن جمد; إميل بديع يعقوب.  إبن 
  سم.24

 2745100610ر.د.م.ك 

1-415-416.3/1, 1-415-416.3/2 

  األنصاري, اإلمام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد إبن هشام   .4998

: الجزء الثاني / اإلمام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد  مغني اللبيب عن كتب األعاريب [نص مطبوع]
ص. ; 533 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -إبن هشام األنصاري, حسن جمد; إميل بديع يعقوب.  

  سم.24

 2745100610ر.د.م.ك 

1-415-416.2/1, 1-415-416.2/2 

  بن يوسف بن أحمد إبن هشام   األنصاري, اإلمام جمال الدين عبد هللا  .4999

مغني اللبيب عن كتب األعاريب [نص مطبوع] : الجزء األول / اإلمام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد 
ص. : 725 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -.  02ط. -إبن هشام األنصاري; إميل بديع يعقوب; حسن جمد. 

  سم. 24غالف ملون ; 

 2745100610ر.د.م.ك 

1-415-416.1/1, 1-415-416.1/2 

  األنصاري, جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام    .5000

شرح قطر الندى و بل الصدى [نص مطبوع] : و بهامش القطر كتاب بلوغ الغايات في إعراب الشواهد و اآليات  
 24ص. ;  496 -. 2003ر, بيروت : دار الفك -. 2ط. -جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري.  /

  سم.

 9953350698ر.د.م.ك 

1-415-147/1, 1-415-147/2 

  األنصاري, جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام    .5001

اإلعراب عن قواعد اإلعراب [نص مطبوع] / جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري; علوان حسين  
  سم. 24.ص : غالف ملون ;  168 -. 2009ن : دار الفكر, عما -العبادي; نعيم حمادي المشهداني. 

 9789957076207ر.د.م.ك 

1-415-420/1, 1-415-420/2 

  االنصاري, جمال الدين هشام   .5002

  -شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب [نص مطبوع] / جمال الدين هشام االنصاري, اميل بديع يعقوب. 

 سم. 24ص. ;  544 -. 1996بيروت : دار الكتب العلمية, 

1-415-249/1, 1-415-249/2 



  األنصاري, فريد    .5003

آفاق / -مناهج- تقنيات-أبجديات البحث في العلوم الشرعية [نص مطبوع] : محاولة في التأصيل المنهجي ضوابط
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  218 -. 2007عمان : دار الحامد,  -فريد األنصاري. 

 83153299579ر.د.م.ك 

1-250-85/5, 1-250-85/3 

  األنصاري, فريد    .5004

آفاق / -مناهج- تقنيات-أبجديات البحث في العلوم الشرعية [نص مطبوع] : محاولة في التأصيل المنهجي ضوابط
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  218 -. 2007عمان : دار الحامد,  -فريد األنصاري. 

 83153299579ر.د.م.ك 

1-001.4-47/1, 1-001.4-47/2 

  األنصاري, لعمر بن القاسم   .5005

 -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق / لعمر بن القاسم األنصاري. 

 سم. 24ص. ;  568 -. 2009عمان : دار الفكر, 

1-220-114/2, 1-220-114/1 

  األنصاري, لعمر بن القاسم   .5006

 -القراءات العشر المتواترة [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق / لعمر بن القاسم األنصاري. البدور الزاهرة في 

 سم. 24ص. ;  568 -. 2009عمان : دار الفكر, 

1-220-144/1, 1-220-144/2 

  األنصاري, محمد جابر    .5007

المؤسسة العربية عمان :  -. 2ط. -الفكر العربي و صراع األضداد [نص مطبوع] / محمد جابر األنصاري. 
 سم. 24ص. ;  670 -. 1999للدراسات و النشر, 

1-001-10/1, 1-001-10/2 

  األنصاري، جمال الدين    .5008

بيروت :  -.  2ط.   -شرح قطر الندى وبل الصدى [نص مطبوع] / جمال الدين األنصاري, إميل بديع يعقوب. 
  . سم 25ص. : غالف ملون ;  424 -. 2009دار الكتب العلمية, 

 2745155547ر.د.م.ك 

1-415-523/1, 1-415-523/2 

  اإلنطاكي، داوود   .5009

بيروت : دار و مكتبة  -تزيين األسواق في أخبار العشاق [نص مطبوع] : الجزء األول / داوود اإلنطاكي. 
 سم. 24ص. : غالف مص. ومل. ;  550 -. 2003الهالل, 

1-818-77.1/1 

مصر :  -. األدب العربي المعاصر [نص مطبوع] : أجيال و مالمح : الجزء الثانياألنواع النثرية في   .5010
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  175 -. 2002مكتبة االنجلو المصرية, 

1-810-70.2/1 



م [نص مطبوع] / فاطمة مختار   1833-1734األنيس النفيس المغني عن الجليس ألبي القاسم الزياني   .5011
  سم. 17*24ص. : غالفال ملون ;  690 -. 2011الم الكتب الحديث, إربد : ع -فكراش. 

 9789957704186ر.د.م.ك 

1-810-575/1, 1-810-575/10 

  األهواني، أحمد فؤاد   .5012

 22ص. ;  231 -. 1968القاهرة : دار المعارف,  -. 2ط.  -جون ديوي [نص مطبوع] / أحمد فؤاد األهواني. 

 ).11; (نوابغ الفكر الغربي  -سم. 

1-920-32/1, 1-920-32/2 

  األوراسي، هود بن محكم الهواري    .5013

تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد األول / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  
  سم. 24ص. ;  614 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -. 2ط. -شريفي. 

 9789961887394ر.د.م.ك 

1-220-201.1/1, 1-220-201.1/2 

  األوراسي، هود بن محكم الهواري    .5014

تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد الثاني / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  
  سم. 24ص. ;  531 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887400ر.د.م.ك 

1-220-201.2/1 

  األوراسي، هود بن محكم الهواري    .5015

تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد الثالث / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  
  سم. 24ص. ;  483 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887417ر.د.م.ك 

1-220-201.3/1 

    األوراسي، هود بن محكم الهواري  .5016

تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد الرابع / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  
  سم. 24ص. ;  645 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887424ر.د.م.ك 

1-220-201.4/1 

  األوراسي،هود بن محكم الهواري    .5017

طبوع] : المجلد الثاني / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  تفسير كتاب هللا العزيز [نص م 
  سم. 24ص. ;  531 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887400ر.د.م.ك 

1-220-143.2/1, 1-220-143.2/2 

  البابطين، عبد العزيز سعود   .5018

الكويت : مؤسسة جائزة عبد  -. 3ط. -ز سعود البابطين. بوح البوادي [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد العزي



  سم. 24ص. : غالف مصور، ملون ;  109 -. 2004العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري, 

 9990672075ر.د.م.ك 

1-811-1450/1 

  البابطين، عبد العزيز سعود   .5019

الكويت : مؤسسة جائزة عبد  -ابطين. مسافر في القفار [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد العزيز سعود الب
  سم. 24ص. : غالف مصور، ملون ;  151 -. 2004العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري, 

 9990672172ر.د.م.ك 

1-811-1449/1 

  البابلى، عدلى    .5020

ل / عدلى  المدخل للشريعة اإلسالمية والفقه [نص مطبوع] : مصادر اإلثبات واألدلة االجتهادية:الكتاب األو
  سم. 17*24ص. ;  470 -. 2009الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -البابلى. 

 9773502000ر.د.م.ك 

1-250-123.1/1, 1-250-123.1/2 

  البابلى، عدلى    .5021

المدخل للشريعة اإلسالمية والفقه [نص مطبوع] : مصادر اإلثبات واألدلة االجتهادية:الكتاب األول / عدلى  
  سم. 17*24ص. ;  470 -. 2009لجزائر : دار الكتاب الحديث, ا -البابلى. 

 9773502000ر.د.م.ك 

1-250-125.1/1, 1-250-125.1/2 

  البابلى، عدلى    .5022

المدخل للشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : مدى حجية األدلة اإلجتهادية:الكتاب الثاني / عدلى  
  سم.  17*24ص. ;  892ص.الى  465من  -. 2009اب الحديث, الجزائر : دار الكت -البابلى. 

 9773502000ر.د.م.ك 

1-250-125.2/1 

  البادي, حصة   .5023

عمان : دار كنوز المعرفة,  -التناص في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] : البرغوثي نوذجا / حصة البادي. 
  سم. 24ص. ;  231 -. 2009

 9789957463946ر.د.م.ك 

1-811-812/1, 1-811-812/2 

  البازعي, سعد    .5024

بيروت : المركز الثقافي  -استقبال اآلخر [نص مطبوع] : الغرب في النقد العربي الحديث / سعد البازعي. 
 سم. 21ص. ;  296 -. 2004العربي, 

1-810-110/1, 1-810-110/10 

  البازعي, سعد    .5025

بيروت : المركز الثقافي العربي,   -اتجاه الشعر / سعد البازعي. أبواب القصيدة [نص مطبوع] : قراءات ب
 سم. 21ص. ;  222 -. 2004



1-811-778/1, 1-811-778/10 

  البازعي، سعد    .5026

 -. 2008بيروت : المركز الثقافي العربي,  -االختالف الثقافي و ثقافة االختالف [نص مطبوع] / سعد البازعي. 

  سم. 14*21ص. ;  328

 9789953683042ر.د.م.ك 

1-809-97/1, 1-809-97/2 

  الباقولي األصبهاني, أبي الحسن علي بن الحسين    .5027

كتاب شرح اللمع في النحو ألبي الفتح عثمان بن جني [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي  
ص. : غالف ملون ;  400 -. 2007ية, بيروت : دار الكتب العلم -األصبهاني, تحقيق محمد خليل مراد الحربي. 

  سم.24

 274514863ر.د.م.ك 

1-415-414/1, 1-415-414/10 

  الباهي, حسان    .5028

الرباط : المركز الثقافي العربي : [د.م] :  -اللغة و المنطق [نص مطبوع] : بحث في المفارقات / حسان الباهي. 
 سم. 24ص. ;  308 -. 2000دار األمان, 

1-401-20/1, 1-401-20/2 

  الباوي، محمد محمود    .5029

بيروت : شركة دار األرقم بن أبي  -عمالقة األدب العربي المعاصر [نص مطبوع] / محمد محمود الباوي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ;  136 -األرقم للطباعة و النشر و التوزيع, (د.ت.). 

 9953442266ر.د.م.ك 

1-920-85/1, 1-920-85/2 

  , يونس طركي سلوم البجاري  .5030

بيروت :   -المعارضات في الشعر األندلسي [نص مطبوع] : دراسة نقدية موازنة / يونس طركي سلوم البجاري. 
  سم. 24ص. ;  232 -. 2008دار الكتب العلمية, 

 9782745159359ر.د.م.ك 

1-811-836/1, 1-811-836/10 

  البجة, عبد الفتاح حسن   .5031

العين : دار الكتاب  -للغة العربية و آدابها [نص مطبوع] / عبد الفتاح حسن البجة. أساليب تدريس مهارات ا
 (أساليب تدريس مهارات : أساليب تدريس مهارات).  -سم.  24ص. ;  562 -. 2001الجامعي, 

1-410-80/1, 1-410-80/2 

  البجة, عبد الفتاح حسن   .5032

 24ص. ;  304 -. 2003عمان : دار الفكر,  -حسن البجة. دروس في علوم العربية [نص مطبوع] / عبد الفتاح 

  سم.

 9957070886ر.د.م.ك 

1-410-73/1, 1-410-73/2 



  البحتري    .5033

  568 -بيروت : دار الجيل, (د.ت).  -ديوان البحتري [نص مطبوع] : المجلد األول / البحتري, حنا الفاخوري. 

 سم.  24ص. ; 

1-811-6.1/1 

  البحتري    .5034

  582 -بيروت : دار الجيل, (د.ت).  -ن البحتري [نص مطبوع] : المجلد الثاني / البحتري, حنا الفاخوري. ديوا

 سم.  24ص. ; 

1-811-6.2/1 

  البحتري    .5035

بيروت : دار الكتب العلمية,  -ديوان البحتري [نص مطبوع] : الجزء االول / البحتري; يوسف الشيخ محمد. 
  سم. 24ص. ;  392 -. 2000

 2745108131ر.د.م.ك 

1-811-632.1/1, 1-811-632.1/2 

  البحراوي, سيد    .5036

بيروت : مكتبة لبنان ; مصر : الشركة المصرية العالمية  -علم اجتماع األدب [نص مطبوع] / سيد البحراوي. 
  (أدبيات).  -سم.  20ص. ;  68 -. 1992لونجمان, 

 9771601148ر.د.م.ك  - . 67-63ص: -بيبليةغرافيا ص

1-810-78/1, 1-810-78/2 

  البحراوي، السيد    .5037

القاهرة : دار   -العروض وإيقاع الشعر العربي [نص مطبوع] : محاولة إلنتاج معرفة علمية / السيد البحراوي. 
  سم. 23ص. ;  187 -. 1993النصر للتوزيع و النشر, 

 9770136554ر.د.م.ك  -. 186 -175ص: -الببليوغرافيا ص

1-416-44/1 

  البحراوي، السيد    .5038

. 2002القاهرة : دار الثقافة العربية,  -. 3 -موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو [نص مطبوع] / السيد البحراوي. 

  سم.24;  234 -

 213-199ص: -بيبليوغرافيا ص

1-416-31/1 

  البحراوي، السيد    .5039

ص ; 79 -. 1998القاهرة : دار شرقيات,  -اوي. كتاب العروض لألخفش [نص مطبوع] / السيد البحر
  سم.18*28

 9772830787ر.د.م.ك 

1-416-55/1 

  البحراوي، سيد    .5040

  -. 1993القاهرة : دار شرقيات,  -البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث [نص مطبوع] / سيد البحراوي. 

 سم. 24ص. ;  122



1-810-81/1 

  البحراوي، سيد    .5041

  سم.17*24ص ; 231 -. 1996القاهرة : نواره,  -اع في شعر السياب [نص مطبوع] / سيد البحراوي. اإليق

 9775730015ر.د.م.ك 

1-416-76/1 

  البحراوي، سيد    .5042

 -األنواع النثرية في األدب العربي المعاصر [نص مطبوع] : أجيال و مالمح : الجزء األول / سيد البحراوي. 

  سم. 24ص. ;  251 -. 2012نجلو المصرية, القاهرة : مكتبة األ

 9770519650ر.د.م.ك 

1-810-70.1/1 

  البحراوي، سيد    .5043

القاهرة :  - محتوى الشكل في الرواية العربية [نص مطبوع] : النصوص المصرية األولى / سيد البحراوي. 
  (دراسات أدبية). -سم. 17*24ص ; 195 -. 1996الهيئة المصرية للكتاب, 

 9770146838م.ك ر.د.

1-813-184/1 

  البخيت،عواد صياح المبارك    .5044

ص. : غالف    90 -. 2007عمان : اليازوري,   -ديوان إال....إذا [نص مطبوع] / عواد صياح المبارك البخيت. 
 سم. 13*21ملون ; 

1-811-881/1, 1-811-881/2 

  البدراني، عبد الستار عبد هللا    .5045

التشكيلي في اللساني [نص مطبوع] : مقاربة في خطاب السياب الشعري / عبد الستار عبد هللا البدراني, خيري 
  سم.  17*24ص. : غالف مل. ;   179 -. 2013إربد : عالم الكتب الحديث,  -صباح الدين فريد. 

 9789957706913ر.د.م.ك 

1-811-1156/1, 1-811-1156/2 

  البدراني، محمد جواد حبيب   .5046

عمان : دار مجدالوي   -النص بين سلطة اإليقاع و بوح الداللة [نص مطبوع] / محمد جواد حبيب البدراني. 
  سم.  24ص. ;   158 -. 2015للنشر و التوزيع, 

 9789957025823ر.د.م.ك 

1-811-1443/1, 1-811-1443/2 

  د حبيب البدراني، محمد جوا  .5047

عمان : دار مجدالوي,  -التشكيل اإليقاعي في الموشحات األندلسية [نص مطبوع] / محمد جواد حبيب البدراني. 
  سم.17*24ص ; 160 -. 2015

 9789957025939ر.د.م.ك 

1-416-78/1, 1-416-78/2 



  البدري, جمال    .5048

ط  -ارنة من األعماق الى اآلفاق / جمال البدري. اليهود وألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية مق
  سم. 19ص. : غالف مصور : ملون ;   176 -. 2000القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات الثقافية,  -. 2.

 8083282977ر.د.م.ك  -. 163 - 155ص:  -بيبليوغرافيا ص 

1-810-36/1, 1-810-36/2 

  البدري, جمال شاكر    .5049

ي قصص القرآن [نص مطبوع] : حوار فكري و حضاري جديد في النص / جمال شاكر البدري, فن السيناريو ف
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  256 -. 2007سوريا : صفحات للدراسات,  -يزن يعقوب; مظهر اللحام. 

1-210-118/1, 1-210-118/2 

  البدري, طارق عبد الحميد   .5050

 -ي تنمية القيادة التدريسية [نص مطبوع] / طارق عبد الحميد البدري. اإلتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية ف

  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 316 -. 2008عمان : دار الثقافة, 

 1031169957ر.د.م.ك 

1-370-69/1, 1-370-69/2 

  البدري, نعيم سلمان غالي   .5051

عمان : دار أسامة للنشر   -غالي البدري. كتاب العين في ضوء النقد اللغوي [نص مطبوع] / نعيم سلمان  
 سم.24ص. ;  272 -. 1999والتوزيع, 

1-410-275/1, 1-410-275/2 

  البدري، عبد العزيز    .5052

 -. 1966المدينة المنورة : المكتبة العلمية,  -اإلسالم بين العلماء و الحكام [نص مطبوع] / عبد العزيز البدري. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  254

1-210-275/1 

  البدوى،يوسف أحمد محمد   .5053

. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -مدخل الفقه اإلسالمى و أصوله [نص مطبوع] / يوسف أحمد محمد البدوى. 

  سم. 24ص. ;  476 -

 83023299579ر.د.م.ك 

1-250-87/3, 1-250-87/1 

  البدوى،يوسف أحمد محمد   .5054

. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -ه [نص مطبوع] / يوسف أحمد محمد البدوى. مدخل الفقه اإلسالمى و أصول

  سم. 24ص. ;  476 -

 83023299579ر.د.م.ك 

1-250-37/2 

  البدوي، آمنة   .5055

شعر النازحين من األندلس إلى مصر و الشام في القرن السابع الهجري بين التأثر و التأثير [نص مطبوع] / آمنة 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  240 -. 2009ن : األهلية للنشر و التوزيع, عما -البدوي. 

 9786589079889ر.د.م.ك  -ص. خرائط.  232-ص. 219المالحق 



1-811-976/1, 1-811-976/2 

  البديرات, سالم عبد    .5056

 -. 2007الثقافة, عمان : دار عالم   -أروع قصائد الغزل في الشعر النبطي [نص مطبوع] / سالم عبد البديرات. 

  سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  263

 9957361481ر.د.م.ك 

1-811-817/1, 1-811-817/2 

  البراري،هزاع    .5057

ص. : غالف ملون ;   220 -. 2009عمان : دار ورد,  -. 2ط. -تراب الغريب [نص مطبوع] / هزاع البراري. 
  سم. 14*21

 978995745569ر.د.م.ك  -ا. 

1-813-225/1, 1-813-225/2 

  البرديسي, محمد زكريا    .5058

ص.  481 -القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع, (د.ت).  -أصول الفقه [نص مطبوع] / محمد زكريا البرديسي. 
 سم. 24; 

1-250-2/1, 1-250-2/2 

  البرغوثي ، بشير    .5059

 -. 2013عمان : دار زهران,   -برغوثي. ادارة العقل البشري الجديد [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / بشير ال

 سم. 24ص ;  359

1-001-18/1 

  البرغوثي،بشير    .5060

.  2006عمان : مؤسسة الطريق,  -األداء اإلبداعي والتأثير [نص مطبوع] : تطبيقات إسالمية / بشير البرغوثي. 

 سم. 24ص. ;  160 -

1-210-12/1, 1-210-12/2 

  مان  البرقعاوي ، جالل عزيز فر  .5061

 -. 2012عمان : دار الرضوان,  -التفكير االبداعي علم وفن [نص مطبوع] / جالل عزيز فرمان البرقعاوي. 

  سم. 24ص ;  208

 9789957761592ر.د.م.ك 

1-150-14/1, 1-150-14/2 

  البرقوقي, عبد الرحمن   .5062

بيروت : دار  -رحمن البرقوقي. شرح ديوان المتنبي [نص مطبوع] : الجزء الثالث و الجزء الرابع / عبد ال
 سم.  24ص. ;   454 -. 1980الكتاب العربي, 

1-811-12.2/1 

  البرقوقي, عبد الرحمن   .5063

بيروت دار الكتاب  -شرح ديوان المتنبي [نص مطبوع] : الجزء األول و الجزء الثاني / عبد الرحمن البرقوقي. 
 سم.  25ص. ; 378 -. 1980العربي : [د.ن], 



1-811-12.1/1 

  البرقوقي، عبد الرحمان   .5064

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية  -شرح ديوان المتنبي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الرحمان البرقوقي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. ;  382 -. 2007للجيش, 

 97879947242155ر.د.م.ك 

1-811-1331.2/1 

  البريثن, عبد العزيز عبد هللا   .5065

 سم.  24ص. ;  223 -. 2008عمان : الشروق,  -اإلرشاد االسري [نص مطبوع] / عبد العزيز عبد هللا البريثن. 

1-150-208/6, SS/1-150-208/1 

  البريسم, قاسم   .5066

بيروت : دار   -حديثة / قاسم البريسم. علم الصوت العربي [نص مطبوع] : في ضوء الدراسات الصوتية ال
 سم.  24ص. ;   240 -. 2005الكنوز األدبية, 

1-411-68/1, 1-411-68/2 

  البريكي, فاطمة   .5067

 206 -. 2006بيروت : المركز الثقافي العربي,   -مدخل إلى األدب التفاعلي [نص مطبوع] / فاطمة البريكي. 

  سم.  24ص. ; 

 9953681260ر.د.م.ك 

1-810-421/1, 1-810-421/2 

  البستاني, بطرس    .5068

 -. 1995بيروت : مكتبة لبنان,  -. 2ط . -قطر المحيط [نص مطبوع] : قاموس لغوي ميسر / بطرس البستاني. 

  سم.  28ص. : إيض. ;  767

 719 - 689ص : -خرائط ص

1-413-15/1 

  البستاني، المعلم بطرس   .5069

صري مطول للغة العربية: المجلد األول / المعلم بطرس البستاني,  محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس ع
 سم. 25ص. ;  541 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عثمان. 

1-413-143.1/1, 1-413-143.1/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5070

لمعلم بطرس البستاني,  محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الثالث / ا
 سم. 25ص. ;  477 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عثمان. 

1-413.143.3/1, 1-413.143.3/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5071

محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد التاسع / المعلم بطرس البستاني,  
 سم. 25ص. ;  605 -. 2009ت : دار الكتب العلمية, بيرو -محمد عثمان. 



1-413-143.9/1, 1-413-143.9/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5072

محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد السابع / المعلم بطرس البستاني,  
 سم. 25 ص. ; 575 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عثمان. 

1-413-143.7/1, 1-413-143.7/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5073

محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد السادس / المعلم بطرس البستاني,  
 سم. 25ص. ;  477 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عثمان. 

1-413-143.6/1, 1-413-143.6/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5074

محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الثامن / المعلم بطرس البستاني,  
 سم. 25ص. ;  541 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عثمان. 

1-413-143.8/1, 1-413-143.8/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5075

[نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الرابع / المعلم بطرس البستاني,    محيط المحيط
 سم. 25ص. ;  542 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عثمان. 

1-413-143.41, 1-413-143.42 

  البستاني، المعلم بطرس   .5076

  -ة: المجلد الخامس / المعلم بطرس البستاني. محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربي

 سم. 25ص. ;  541 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية, 

1-413-143.5/1, 1-413-143.5/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5077

محيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس عصري مطول للغة العربية: المجلد الثاني / المعلم بطرس البستاني,  
 سم. 25ص. ;  543 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -. محمد عثمان

1-413-143.2/1, 1-413-143.2/2 

  البستاني، المعلم بطرس   .5078

 - Muhit - Ul - Muhit : An Arabicمحيط المحيط [نص مطبوع] : قاموس مطول للغة العربية = 

Arabic dictionary  .ص. : غالف   994 -. 1987بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -/ المعلم بطرس البستاني
 سم. 30x22ملون. ; 

1-413-109/1, 1-413-109/2 

  البستاني، انطوان مسعود   .5079

 25ص. ;  242 -. 1995بيروت : دار المشرق,   -البالغة و التحليل [نص مطبوع] / انطوان مسعود البستاني. 

  سم.

 2721436155.ك ر.د.م



1-414-181/1, 1-414-181/2 

  البستاني، فؤاد إفرام    .5080

لوحة ملونة / فؤاد   32لوحة سوداء و  68منجد الطالب [نص مطبوع] : نظر فيه ووقف على ضبطه . تزينها 
  سم. 18x13ص. : غالف ملون.صور . ;   956 -. 1956بيروت : دار المشرق ش م م,  -إفرام البستاني. 

 2721421834xر.د.م.ك 

1-413-80/1, 1-413-80/2 

  البستاني،عبد هللا    .5081

 - Alالوافي [نص مطبوع] : معجم وسيط للغة العربية . طبعة بلونين تبرز المداخل الجديدة و مشتقاتها = 

Wafi : the concise arabic dictionary   .ص. :  728 - . 1990بيروت : مكتبة لبنان,  -/ عبد هللا البستاني
 سم.  26x18غالف ملون. ; 

1-413-115/1, 1-413-115/2 

  البسيوني, محمد أبو المجد علي    .5082

. 2008القاهرة : مكتبة األداب,  -آثار صوفية في شعر المتنبي [نص مطبوع] / محمد أبو المجد علي البسيوني. 

  سم. 17*24ص. ;  128 -

 9772419386ر.د.م.ك 

1-811-828/1, 1-811-828/2 

  البشتاوي, يحي    .5083

ص. ;  304 -. 2006عمان : دار الكندي,  -أزمة اإلنسان في األدب المعاصر [نص مطبوع] / يحي البشتاوي. 
 سم. 24

1-810-225/1, 1-810-225/2 

  البشتاوي، يحي   .5084

.  2013و التوزيع,  عمان : دار و مكتبة الكندي للنشر -وقفات في الفلسفة و الفن [نص مطبوع] / يحي البشتاوي. 

 سم.24ص. : غالف مل.مص ; 183 -

1-790-18/1, 1-790-18/2 

  البشتاوي، يحي سليم    .5085

االردن : االكاديميون   -المسرح العربي بين رؤية المؤلف و عمل المخرج [نص مطبوع] / يحي سليم البشتاوي. 
 سم. 24ص. ;  384 -. 2014: [د.م] : الجامعة االردنية, 

1-812-56/1, 1-812-56/2 

  البصري, أبو عبيدة معمر بن المثنى اليتمي    .5086

ديوان النقائض [نص مطبوع] : نقائض جرير والفرزدق:المجلد الثاني / أبو عبيدة معمر بن المثنى اليتمي  
 سم. 24ص. ;  476 -: دار صادر, بيروت.   1998 -البصري. 

1-811-51.2/1, 1-811-51.2/2 

  حمد القاسم البصري, أبي م  .5087

 174 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية,  -شرح ملحة اإلعراب [نص مطبوع] / أبي محمد القاسم البصري. 



  سم.  24ص. ; 

 2745136623ر.د.م.ك 

1-415-145/1, 1-415-145/2 

  البصري, ابي محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري    .5088

ية [نص مطبوع] / ابي محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري مقامات الحريري المسمى بالمقامات األدب
  سم. 17*24ص. ;  568 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -البصري; أحمد عبد السالم الطيبي. 

 9782745161185ر.د.م.ك 

1-818-22/1, 1-818-22/2 

  البصري, صدر الدين علي بن ابي الفرج    .5089

مطبوع] : الجزء الرابع / صدر الدين علي بن ابي الفرج البصري; عادل سليمان   كتاب الحماسة البصرية [نص
  سم. 24;  -ص 2290-ص. 1551 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -جمال. 

 2286-2245ص: -بيبليووغرافيا ص 2242-1798ص: -كشافات ص

1-811-136.4/1, 1-811-136.4/2 

  فرج  البصري, صدر الدين علي بن ابي ال  .5090

كتاب الحماسة البصرية [نص مطبوع] : الجزء األول / صدر الدين علي بن ابي الفرج البصري; عادل سليمان  
  سم. 24ص. ;  450 -. 1999القاهرة : مكتبة الخانجي,  -جمال. 

 9625046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-811-136.1/1, 1-811-136.1/2 

  البصري, صدر الدين علي بن ابي الفرج    .5091

كتاب الحماسة البصرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / صدر الدين علي بن ابي الفرج البصري; عادل سليمان  
  سم. 24ص. ;  968-ص. 449 -. 1999القاهرة : مكتبة الخانجي,  -جمال. 

 9625046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-811-136.2/1, 1-811-136.2/2 

  البصري, صدر الدين علي بن ابي الفرج    .5092

كتاب الحماسة البصرية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / صدر الدين علي بن ابي الفرج البصري; عادل سليمان  
  سم. 24ص. ;  1552-ص. 969 -. 1996القاهرة : مكتبة الخانجي,  -جمال. 

 9625046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-811-136.3/1, 1-811-136.3/2 

  البطاشي, خليل بن ياسر   .5093

عمان : دار جرير,   -الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب [نص مطبوع] / خليل بن ياسر البطاشي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  248 -. 2009

 9789957381295ر.د.م.ك 

1-410-289/1, 1-410-289/10 

  حميد  البطريق, عبد ال  .5094

التاريخ األوربي الحديث [نص مطبوع] : من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا / عبد الحميد البطريق, عبد العزيز 



  سم. 24ص. ;  552 -. 1971بيروت : دار النهضة العربية,  -نوار. 

 ببليوغرافيا 548-498ص: -مالحق ص

1-940-14/1 

  البطش, محمد الوليد    .5095

 -مطبوع] : تصميم البحث و التحليل اإلحصائي / محمد الوليد البطش, سعيد التل.  مناهج البحث العلمي [نص

  سم. 24ص ;  464 -. 2007عمان : دار المسيرة, 

 8389069957ر.د.م.ك 

1-001.4-65/1, 1-001.4-65/2 

  البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن السيد    .5096

الثالث / أبي محمد عبد هللا بن السيد البطليوسي; تحقيق  اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب [نص مطبوع] : الجزء 
 سم.  24ص. ;   288 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية,  -باسل عيون السود. 

1-415-250.3/1, 1-415-250.3/2 

  البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن السيد    .5097

محمد عبد هللا بن السيد البطليوسي; تحقيق   اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي
 سم.  24ص. ;   804 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية,  -باسل عيون السود. 

1-415-250.2/1, 1-415-250.2/2 

  البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن السيد    .5098

هللا بن السيد البطليوسي; تحقيق  اإلقتضاب في شرح أدب الكتاب [نص مطبوع] : الجزء االول / أبي محمد عبد 
 سم.  24ص. ;   410 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية,  -باسل عيون السود. 

1-415-250.1/1, 1-415-250.1/2 

  البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن محمد ابن السيد    .5099

يد البطليوسي, تعليق يحي مراد.  الحلل في شرح أبيات الجمل [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا بن محمد ابن الس
  سم. 24ص. ;  207 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 2745140000ر.د.م.ك 

1-415-98/1, 1-415-98/2 

  البطليوسي, أبي محمد عبد هللا بن محمد إبن السيد    .5100

  -بن السيد البطليوسي. إصالح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا بن محمد إ

  سم.24ص. ; 375 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 0343174512ر.د.م.ك 

1-415-384/1, 1-415-384/2 

  البطوش، تحسين ابراهيم   .5101

عمان  -الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة ابن محيصن [نص مطبوع] / تحسين ابراهيم البطوش. 
 سم. 17*24ص ;  123 -. 2010: دار الحامد, 

1-220-171/1, 1-220-171/2 



  البطوطي, ماهر    .5102

القاهرة : مكتبة األداب,  -الرواية األم [نص مطبوع] : ألف ليلة و ليلة و اآلداب العالمية / ماهر البطوطي. 
  سم. 24ص. ;  408 -. 2005

 9772416727ر.د.م.ك 

1-809-66/1, 1-809-66/2 

  عبد هللا البوعبدلي  البطوي، بو  .5103

الجزائر :   -م ) [نص مطبوع] / بوعبد هللا البوعبدلي البطوي.  1952ه/ 1371ديوان بوعبد هللا البوعبدلي ( 
(تلمسان عاصمة الثقافة   -سم.  16*24ص. ;  136 -. 2012منشورات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف, 

  اإلسالمية). 

 9789931374015ر.د.م.ك 

1-000-37/1, 1-811-1091/1 

  البعلبكي، روحي    .5104

موسوعة روائع الحكمة و األقوال الخالدة [نص مطبوع] : أشمل و أهم كتاب في الحكم و األقوال و األمثال : 
آيات قرآنية، أحاديث نبوية، شعر، جوامع الكلم : زبدة التجربة االنسانية مرتبة أبجديا و حسب الموضوعات / 

  سم.  25ص. : غالف ملون ;  660 -. 2008بيروت : دار العلم للماليين,   -. 12ط.  -روحي البعلبكي. 

 995395601412ر.د.م.ك 

803-15/1, 803-15/2 

  البغدادي, ابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب    .5105

العلمية, بيروت : دار الكتب  -كتاب نقد النثر [نص مطبوع] / ابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي. 
 سم. 24ص. ;  154 -. 1995

1-810-150/1, 1-810-150/2 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .5106

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد العاشر / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24 ص. ;498 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

1-953-56.10/1 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5107

خزانة األدب و لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني عشر / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  
  سم. 24ص. ;  626 -. 1986القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد هارون. 

 4015505ر.د.م.ك 

1-415-405.12/1, 1-415-405.12/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5108

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  
 سم. 24ص. ;  486 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد هارون. 

1-415-405.3/1, 1-415-405.3/2 



  عبد القادر بن عمر  البغدادي,  .5109

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  
 سم.  24ص. ;  514 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 4ط.  -محمد هارون. 

1-415-405.4/1, 1-415-405.4/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5110

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الخامس / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  
 سم. 24ص. ;   518 -. 1984القاهرة : مكتبة الخانجي ; الرياض : دار الرفاعي,  -. 2ط.  -محمد هارون. 

1-415-405.5/1, 1-415-405.5/2 

   البغدادي, عبد القادر بن عمر  .5111

خزانة األدب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء السادس / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم محمد 
  سم. 24ص. ;  571 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 3ط. -هارون. 

 4015505ر.د.م.ك 

1-415-405.6/1, 1-415-405.6/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5112

دب و لب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء السابع / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  خزانة األ
 سم.  24ص. ;  602 -. 1996القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 3ط. -محمد هارون. 

1-415-405.7/1, 1-415-405.7/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5113

رب [نص مطبوع] : الجزء الثامن / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  خزانة األدب ولب لباب لسان الع
  سم. 24ص. ;  594 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد هارون. 

 2605046ر.د.م.ك 

1-415-405.8/1, 1-415-405.8/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5114

] : المجلد التاسع / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  خزانة األدب و لب لباب لسان العرب [نص مطبوع 
 سم.  24ص. ; 602 -. 1996القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 3ط.  -محمد هارون. 

1-415-405.9/1, 1-415-405.9/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5115

بد القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : المجلد العاشر / ع
  سم.  24ص. ;  498 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 4ط. -محمد هارون. 

 2605046ر.د.م.ك 

1-415-405.10/1, 1-415-405.10/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5116

عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / 
 سم.  24ص. ;  482 -. 1982القاهرة : مكتبة الخانجي,  -السالم محمد هارون. 

1-415-405.11/1, 1-415-405.11/2 



  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5117

ادر بن عمر خزانة األدب ولب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر: الفهارس الفنية / عبد الق
  سم. 24ص. ;  658 -. 1990القاهرة : مكتبة الخانجي,  -البغدادي; عبد السالم محمد هارون. 

 977505154ر.د.م.ك 

1-415-405.13/1, 1-415-405.13/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5118

القادر بن عمر البغدادي; عبد السالم  خزانة األدب و لب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد 
 سم. 24ص. ;  482 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد هارون. 

1-415-405.2/1, 1-415-405.2/2 

  البغدادي, عبد القادر بن عمر   .5119

لسالم  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب [نص مطبوع] : المجلد األول / عبد القادر بن عمر البغدادي; عبد ا
  سم.  24ص. ;  484 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 4ط.  -محمد هارون. 

 9772017784ر.د.م.ك  -. 483 - 477ص:  -كشاف ص 

1-415-405.1/1, 1-415-405.1/2 

  البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب    .5120

بيروت : دار  -يب البغدادي; أحمد فريد المزيدي. البخالء [نص مطبوع] / أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخط
  (منشورات محمد علي بيضون). -سم.  17*24ص. ; 189 -. 2002الكتب العلمية, 

 2745133144ر.د.م.ك 

1-819-54/1, 1-819-54/2 

  البغدادي، الخطيب    .5121

 alkifayah fi ilm al-riwayah // the basics of theالكفاية في علم الرواية [نص مطبوع] =  

prophetic hadith's narration  .بيروت : دار الكتب العلمية,  -.  2ط. -/ الخطيب البغدادي; زكريا عميرات
  سم. 24ص. : إيض. ;  384 -. 2012

 2745145428ر.د.م.ك 

1-230-86/1, 1-230-86/2 

  البقاعي، شفيق    .5122

ص. ;  291 -. 1990دار العلم للماليين, بيروت :  -أدب عصر النهضة [نص مطبوع] / شفيق البقاعي. 
 سم. 17*24

1-810-525/1, 1-810-525/2 

  البقري, أحمد ماهر    .5123

االسكندرية :   -ابن إياس و اللغة من كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور [نص مطبوع] / أحمد ماهر البقري. 
 سم. 24ص. ;  192 -. 1989المكتب الجامعي الحديث, 

1-415-15/1, 1-415-15/2 

  البقري, أحمد ماهر    .5124

ص.  332 -. 1983اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اللغة و المجتمع [نص مطبوع] / أحمد ماهر البقري. 



  سم. 24; 

 9771540084ر.د.م.ك 

1-410-105/1 

  البكري ، حسين محيسن ختالن    .5125

 -. 2012عمان : دار دجلة,  -ين محيسن ختالن البكري. ظاهرة التثنية في اللغة العربية [نص مطبوع] / حس

  سم. 17*24ص. ;  260

 9789957712419ر.د.م.ك 

1-415-547/1, 1-415-547/2 

  البكري ، وليد    .5126

 -. 2003عمان : دار اسامة,  -موسوعة اعالم المسرح و المصطلحات المسرحية [نص مطبوع] / وليد البكري. 

 سم. 24ص ;  312

031-13/1, 031-13/2 

  البكري, محمد توفيق    .5127

ص. ;  212 -. 2005القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -كتاب فحول البالغة [نص مطبوع] / محمد توفيق البكري. 
  (المكتبة األدبية).  -سم.  24

 9773411982ر.د.م.ك 

1-414-111/1, 1-414-111/2 

  البكري، حسين محيسن ختالن    .5128

 252 -. 2012عمان : دار دجلة,  -لداللة القرآنية [نص مطبوع] / حسين محيسن ختالن البكري. دراسات في ا

  سم.  24ص. ; 

 9789957712402ر.د.م.ك 

1-220-225/1, 1-220-225/2 

  البكري،صفية   .5129

 سم. 14*22ص. ;  144 -. 2006عمان : أمانة عمان الكبرى,  -دم برتقالي [نص مطبوع] / صفية البكري. 

1-813-218/1, 1-813-218/2 

  البكيلي, أبي الحسن علي بن سليمان   .5130

بيروت : دار الكتب  -كشف المشكل في النحو [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن سليمان البكيلي; يحي مراد. 
 سم. 24ص. ;  408 -. 2004العلمية, 

1-415-236/1, 1-415-236/2 

  .2015/2016[د.م] : [د.ن],  -. ] : دراسة مقارنةالبالغة و األسلوبية [نص مطبوع  .5131

  المشرف: برادي،علي 

 2015/2016ماستر : األدب العربي : 

1/MMA.0237, 1/MMA.0238 



  البلخي, مقاتل بن سليمان   .5132

البلخي;  األشباه والنظائر في القرآن الكريم; دراسة وتحقيق عبد هللا شحاتة [نص مطبوع] / مقاتل بن سليمان 
  سم.  23ص. : غالف مصور ;  348 -. 2001القاهرة : دار غريب,   -دراسة وتحقيق عبد هللا شحاتة. 

 9541215177ر.د.م.ك  -. 346-329ص: -بيبليوغرافيا الكشافات ص

1-220-13/1, 1-220-13/2 

  البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد    .5133

/ عبد   SPSS[نص مطبوع] : مع حاالت دراسية بإستخدام برنامج األساليب التطبيقية لتحليل و إعداد البحوث 

 سم. 17×24ص ;   406 -. 2009عمان : الشروق,  -الحميد عبد المجيد البلداوي. 

1-001.4-124/1 

  البلقطرى، خالد    .5134

االسكندرية القاهرة : مركز  -عالم اإلنترنيت [نص مطبوع] : اإلنترنيت من األلف للياء / خالد البلقطرى. 
 سم. 13*21ص ;  136 -. 2010للكتاب, 

1-001.6-91/1, 1-001.6-91/2 

  البلقطرى، خالد    .5135

القاهرة : مركز االسكندرية   -دليل مواقع اإلنترنيت [نص مطبوع] : دليلك ألفضل المواقع / خالد البلقطرى. 
 . cdسم +  15*21ص ;  106 -. 2010للكتاب, 

1-001.6-93/3, 1-001.6-93/4 

  البنا، بان صالح   .5136

إربد : عالم الكتب  -الفواعل السردية [نص مطبوع] : دراسات في روايات عبد هللا سالمة / بان صالح البنا. 
  سم. 17*24ص. ;  154 -. 2009الحديث, 

 9789957700805ر.د.م.ك 

1-813-237/1, 1-813-237/2 

  البنكي, محمد احمد   .5137

بيروت : المؤسسة   -] : قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي / محمد احمد البنكي. دريدا عربيا [نص مطبوع
  سم. 24ص. ;  392 -. 2005العربية للدراسات و النشر, 

 9990101892ر.د.م.ك 

1-810-316/1, 1-810-316/2 

  البني, إحسان    .5138

 سم. 21ص. ;  116 -. 2002دمشق : دار عالء الدين,  -ال ترحلي [نص مطبوع] / إحسان البني. 

1-811-258/1 

القاهرة : دار   - . البنية التكوينية للصورة الفنية [نص مطبوع] : درس تطبيقي في ضوء علم األسلوب  .5139
 سم.25ص ; 263 -. 2008العلم, 

1-414-2/1, 1-414-2/2 



  البهلول، عبد هللا    .5140

ه األجناسية في نماذج من التراث اليوناني و العربي / الحجاج الجدلي [نص مطبوع] : خصائصه الفنية و تشكالت
  سم.24ص. : غالف ملون ;  384 -. 2016عمان : دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع,  -عبد هللا البهلول. 

 9789957745424ر.د.م.ك  -. 380 - 367بيبليوغرافيا ص ص: 

1-401-145/1 

  البهنساوي, حسام    .5141

 198 -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -تها [نص مطبوع] / حسام البهنساوي.  العربية الفصحى و لهجا

  سم.  24ص. ; 

 9773411257ر.د.م.ك 

1-417-4/1, 1-417-4/2 

  البهنساوي, حسام    .5142

ية / أنظمة الربط في العربية [نص مطبوع] : دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة و النظرية التوليدية التحويل
  سم. 24ص ;  108 -. 2003القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -حسام البهنساوي. 

 9773141918ر.د.م.ك 

1-410-148/1, 1-410-148/2 

  البهنساوي, حسام    .5143

القاهرة :  -الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث [نص مطبوع] / حسام البهنساوي. 
  سم.  24ص. ;  272 -. 2005زهراء الشرق, 

 9773142655ر.د.م.ك 

1-411-58/1, 1-411-58/2 

  البهنساوي, حسام    .5144

التوليد الداللي [نص مطبوع] : دراسة للمادة اللغوية في كتاب شجر الدر ألبي الطيب اللغوي في ضوء نظرية 
  سم. 24ص. ;  166 -. 2003القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -العالقات الداللية / حسام البهنساوي. 

 4773141837ر.د.م.ك 

1-412-21/1, 1-412-21/10 

  البهنساوي, حسام    .5145

القاهرة :  -نظرية النحو الكلي و التراكيب اللغوية العربية [نص مطبوع] : دراسات تطبيقية / حسام البهنساوي. 
  سم. 24ص. ;  120 -. 2004مكتبة الثقافة, 

 9773411400ر.د.م.ك 

1-415-103/1, 1-415-103/2 

  البهنساوي, حسام    .5146

  سم.  24ص. ;  240 -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -علم األصوات [نص مطبوع] / حسام البهنساوي. 

 9773411427ر.د.م.ك 

1-411-70/1, 1-411-70/2 

  البهنساوي, حسام    .5147

القارهة : مكتبة الثقافة الدينية,  -غة الحديث [نص مطبوع] / حسام البهنساوي. التراث اللغوي العربي و علم الل



  سم. 24ص. ;  272 -. 2004

 9773411419ر.د.م.ك 

1-410-173/1, 1-410-173/2 

  البهنساوي, حسام    .5148

ء الشرق, القاهرة : مكتبة زهرا -علم الداللة والنظريات الداللية الحديثة [نص مطبوع] / حسام البهنساوي. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  244 -. 2009

 9773143074ر.د.م.ك 

1-414-154/1, 1-414-154/2 

  البهنساوي, حسام    .5149

القاهرة :  -قواعد الربط وأنظمته في العربية ونظريات الربط اللغوية الحديثة [نص مطبوع] / حسام البهنساوي. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  156 -. 2008مكتبة زهراء, 

 9773143244ر.د.م.ك 

1-415-429/1, 1-415-429/2 

  البهنسي ، سعد الصديق   .5150

مبادئ الطباعة والتصميم الجرافيكي [نص مطبوع] / نور الدين أحمد النادي; محمد عبد هللا الدرايسة; سعد 
  سم. 17*24ص ;  300 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -الصديق البهنسي. 

 9789957830267 ر.د.م.ك

1-760-1/1, 1-760-1/2 

  البهنسي, عفيف    .5151

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين [نص مطبوع] / عفيف البهنسي. 
 سم. 25ص ;  170 -. 1995

1-413-14/1, 1-413-14/2 

  البهنسي، عفيف   .5152

فرنسي عربي مع سرد فرنسي انجليزي =   -معجم العمارة والفن [نص مطبوع] : عربي فرنسي 
Dictionnaire d'architecture et des arts : Arabe - Français et français - Arabe avec un 

index  .ر . ص. : غالف مصور + صو 170 -. 1995بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  - ...... / عفيف البهنسي
 سم. 17×24; 

1-720-18/1, 1-720-18/2 

  البهي, محمد   .5153

  -مزيدة ومنقحة.  06ط. -الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باإلستعمار الغربي [نص مطبوع] / محمد البهي. 

 سم. 25ص. ;  618 -.  1968بيروت : دارالفكر, 

1-210-21/1, 1-210-21/2 

  البهي, محمد   .5154

بيروت : الدار   -لمجتمع المعاصر [نص مطبوع] : مشكالت الحكم والتوجيه / محمد البهي. الفكر اإلسالمي وا
 سم. 24ص. ;  626 -القومية للطباعة والنشر, (د.ت). 



1-210-22/1 

  البهي, محمد   .5155

 القاهرة : دار الفكر للطباعة و النشر, -. 02ط. -الدين والحضارة اإلنسانية [نص مطبوع] / محمد البهي.  

 سم. 24ص. ;  320 -. 1974

1-210-26/1, 1-210-26/2 

  البهي, محمد   .5156

 سم. 24ص. ;  502 -القاهرة : دارالفكر, [د.ت].  -اإلسالم في حياة المسلم [نص مطبوع] / محمد البهي. 

1-210-31/1 

  البواب, علي حسين    .5157

القاهرة : مكتبة الثقافة   -علي حسين البواب. منظومة المقصور و الممدود البن جابر األندلسي [نص مطبوع] / 
  (رسائل نادرة).  -سم.  24ص ;  30 -. 1999الدينية, 

 9775250498ر.د.م.ك 

1-415-35/1, 1-415-35/2 

  البواب، فضل خضر    .5158

ص. ;  160 -. 2005عمان : دار يافا العلمية,  -حصاد اليباب [نص مطبوع] : شعر / فضل خضر البواب. 
 .سم 14*20

1-811-890/1, 1-811-890/2 

  البوشيخي, الشاهد    .5159

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميين [نص مطبوع] : (قضايا ونماذج ونصوص) / 
  سم. 17*24ص. ;   803 -. 2009األردن : عالم الكتب الحديث,  -الشاهد البوشيخي. 

 9789957701239ر.د.م.ك 

1-811-818/1, 1-811-818/10 

  البوعمراني ,محمد الصالح    .5160

عمان : دار   -اإلستعارات التصورية و تحليل الخطاب السياسي [نص مطبوع] / محمد الصالح البوعمراني. 
  سم.  24ص ;   220 -. 2015كنوز المعرفة, 

 9789957744168ر.د.م.ك 

1-414-200/1, 1-414-200/2 

   البوني، الباهي  .5161

  -مائة ليلة و ليلة... و حكايات أخرى [نص مطبوع] : المجلد الثالث / الباهي البوني; شريبط أحمد شريبط. 

  (األعمال األدبية الكاملة). -سم.  16*24ص. ;  318 -. 2013الجزائر : منشورات بونة للبحوث و الدراسات, 

 9789961914557ر.د.م.ك 

1-818-66.3/1, 1-818-66.3/2 

  بوهي, فاروق شوقي  ال  .5162

اإلسكندرية : شركة  -أساليب و مناهج البحث في التربية و علم النفس [نص مطبوع] / فاروق شوقي البوهي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 308 -. 2005الجمهورية الحديثة, 



1-001.4-30/1 

  البياتي, سناء حميد    .5163

 -. 2003عمان : دار وائل,  -سناء حميد البياتي.  /قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم [نص مطبوع] 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 474

1-415-302/1, 1-415-302/2 

  البياتي, ظاهر شوكت    .5164

 -. 2005بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للنشر,   -أدوات اإلعراب [نص مطبوع] / ظاهر شوكت البياتي. 

  سم. 24ص. ;  278

 9953427933ر.د.م.ك 

1-415-231/1, 1-415-231/10 

  البياتي, ظاهر شوكت    .5165

 448 -. 2004بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للنشر,  -تيسير اإلعراب [نص مطبوع] / ظاهر شوكت البياتي. 

  سم.  24ص. ; 

 9953427836ر.د.م.ك 

1-415-222/1, 1-415-222/2 

  البيالوي، حسن حسين    .5166

ين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد [نص مطبوع] : األسس والتطبيقات / حسن الجودة الشاملة في التعليم ب
  سم. 17*  24ص. : غالف ملون ;  383  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -حسين البيالوي, رشدي أحمد طعيمة. 

 9957062903ر.د.م.ك 

1-370-361/6, 1-370-361/5 

  البيالوي، حسن حسين    .5167

م بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد [نص مطبوع] : األسس والتطبيقات / حسن الجودة الشاملة في التعلي
  سم. 17*  24ص. : غالف ملون ;  383  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -حسين البيالوي, رشدي أحمد طعيمة. 

 9957062903ر.د.م.ك 

1-370-80/1, 1-370-80/2 

  البيلى, عادل عباس    .5168

وع] : قراءة في مستقبل األمة اإلسالمية من واقع أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه  ماذا بعد العراق؟ [نص مطب
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  78 -القاهرة : دار البيان للطباعة و النشر, د.ت.  -وسلم / عادل عباس البيلى. 

1-210-123/1, 1-210-123/2 

  البيهقي, ابي بكر احمد بن الحسين بن علي   .5169

بيروت   -نص مطبوع] / ابي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي; مجدي بن منصور بن سيد الشوري. اآلداب [
  سم. 24ص. ;  344 -. 2004: دار الكتب العلمي, 

 2745121898ر.د.م.ك 

1-230-41/1, 1-230-41/2 



  البيومي, محمد رجب   .5170

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -بين األدب و النقد [نص مطبوع] / محمد رجب البيومي.  
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  318 -. 1998

 4373270977ر.د.م.ك 

1-810-43/1, 1-810-43/2 

  البيومي, محمد رجب   .5171

النشر, القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و  -بين األدب و النقد [نص مطبوع] / محمد رجب البيومي.  
  سم. 24ص. ;  318 -. 1997

 9772703734ر.د.م.ك 

1-810-10/1, 1-810-10/2 

  البيومي، محمد رجب   .5172

. 2008[د.م] : مكتبة الدار العربية,   -األدب األندلسي بين التأثر و التأثير [نص مطبوع] / محمد رجب البيومي. 

 سم.17*24ص. ;  261 -

1-810-522/1, 1-810-522/2 

  التباني، محمد العربي    .5173

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد  
(ذاكرة  -سم.  17*24ص. ;  382 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -العربي التباني. 

  الجزائر).

 9789931384052ر.د.م.ك 

1-210-254.1/2 

  التباني، محمد العربي    .5174

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد  
  سم. 17*24ص. ;  310 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -العربي التباني. 

 9789931834069ر.د.م.ك 

1-000-10.2/1, 1-210-254.2/1 

  التبريزي, ابن الخطيب    .5175

بيروت :  -كتاب الكافي في العروض و القوافي [نص مطبوع] / ابن الخطيب التبريزي; محمد أحمد قاسم. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  172 -. 2004المكتبة العصرية, 

1-416-26/1, 1-416-26/2 

  التبريزي, أبي زكريا يحي بن علي   .5176

الرياض : دار   -رح المعلقات العشر [نص مطبوع] / أبي زكريا يحي بن علي التبريزي; محمد شحاتة ابراهيم. ش
 سم. 24ص. ;   440 -. 2005الفيصلية, 

1-811-276/1, 1-811-276/2 

  التبريزي, الخطيب    .5177

 -. 2002ر العربي, بيروت : دار الفك -شرح ديوان عنترة [نص مطبوع] / الخطيب التبريزي, مجيد طراد. 



  (شعراؤنا). -سم.  24ص. ;  242

 9953270570ر.د.م.ك 

1-811-96/1, 1-811-96/2 

  التبريزي, محمد   .5178

 264 -. 2005عمان : دار جرير,  -الكفاية في علم الكتابة [نص مطبوع] / محمد التبريزي; بدري محمد فهد. 

  سم.  24ص. ; 

 9957380230ر.د.م.ك 

1-411-66/1, 1-411-66/2 

  التركستاني, حبيب هللا بن محمد رحيم    .5179

القاهرة : إيتراك للطباعة  -مستخلصات رسائل الماجستير [نص مطبوع] / حبيب هللا بن محمد رحيم التركستاني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 252 -. 2000والنشر والتوزيع, 

 9775723183ر.د.م.ك   -. 241-183ص: -كشافات ص

1-001.4-4/1, 1-001.4-4/2 

  ألتشولر، سيليا    .5180

 138 -. 2013الجزائر : دار ميم للنشر,  -نورس الكاريبي [نص مطبوع] : شعر / سيليا ألتشولر, ميلود حميدة. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  13* 21سم. : غالف مص. و مل ; 

 9789947863725ر.د.م.ك 

1-811-1112/1, 1-811-1112/2 

  التطاوي, عبد هللا    .5181

القاهرة : دار غريب للطباعة   -النظرية والتجربة عند أعالم الشعر العباسي [نص مطبوع] / عبد هللا التطاوي. 
  سم. 24ص. ;  246 -. 1999والنشر, 

 2374215977ر.د.م.ك  -. 243-204ص -ببليوغرافية ص

1-811-215/1, 1-811-215/2 

  عبد هللا   التطاوي,  .5182

 -. 1995القاهرة : دار غريب,  -مستويات الحوار في فنون النثر العباسي [نص مطبوع] / عبد هللا التطاوي. 

  سم. 24ص. ;  190

 9772151715ر.د.م.ك 

1-819-47/1 

  التطاوي, عبد هللا    .5183

القاهرة : دار   -. 2ط. -مداخل و مشكالت حول القصيدة العربية القديمة [نص مطبوع] / عبد هللا التطاوي. 
 سم.  24ص. ;  134 -. 1997غريب للطباعة, 

1-811-307/1 

  التطاوي, عبد هللا    .5184

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية  -اللغة و المتغير الثقافي [نص مطبوع] : الواقع و المستقبل / عبد هللا التطاوي. 
  سم.  24ص. ;  276 -. 2005للطباعة و النشر, 

 9772709104ك ر.د.م.



1-410-133/1, 1-410-133/2 

  التطاوي, عبد هللا    .5185

 208 -. 1998القاهرة : دار قباء,  -المعارضات الشعرية [نص مطبوع] : أنماط و تجارب / عبد هللا التطاوي. 

  سم.  24ص. ; 

 9775810469ر.د.م.ك 

1-811-384/1 

  التطاوي, عبد هللا    .5186

القاهرة : الدار المصرية  -األدبي و مداخل التفكير العلمي [نص مطبوع] / عبد هللا التطاوي. منهجية البحث 
  سم.24ص. ; 126 -. 2005اللبنانية للطباعة و النشر, 

 8936270977ر.د.م.ك 

1-001.4-31/1, 1-001.4-31/10 

  التطاوي, عبد هللا    .5187

  -. 2003القاهرة : دار غريب,  -بوع] / عبد هللا التطاوي. الموقف الفكري و النقدي في إبداع أبي تمام [نص مط

  سم. 24ص. ;  224

 977215292xر.د.م.ك 

1-810-183/1, 1-810-183/2 

  التطاوي, عبد هللا    .5188

القاهرة : الدار المصرية  -الحوار الثقافي [نص مطبوع] : مشروع التواصل و اإلنتماء / عبد هللا التطاوي. 
  سم. 24ص. ;  198 -. 2006ة و النشر, اللبنانية للطباع

 9772709953ر.د.م.ك 

1-810-431/1 

  التطاوي، عبد هللا    .5189

  -تقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث الفردي [نص مطبوع] : مدخل إلى فن المعارضة / عبد هللا التطاوي. 

  سم. 17×24ص. : غالف ملون ;  200 -. 2007القاهرة : الدار المصرية اللبنانية, 

 4279770770ر.د.م.ك 

1-811-860.1/1, 1-811-860.1/2 

  التطاوي، عبد هللا    .5190

 -تقاطعات الحركة الشعرية بين الموروث الفردي [نص مطبوع] : تحوالت الموقف و األداة / عبد هللا التطاوي. 

  سم. 24ص. ;  254 -. 2006القاهرة : الدار المصرية اللبنانية, 

 9774270797ر.د.م.ك 

1-811-860.3/1 

الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية,   -. التعدد اللساني و اللغة الجامعة [نص مطبوع] : الجزء االول  .5191
  سم. 24*  16ص ;  484 -. 2014

 9789947821688ر.د.م.ك 

1-410-383.1/1 



  التعليم العالي و البحث العلمي   .5192

 Bulletin Officiel de lenseignementو البحث العلمي [نص مطبوع] : النشرة الرسمية للتعليم العالي 

supérier et de la recherche scientifique  .الجزائر : التعليم العالي و  -/ التعليم العالي و البحث العلمي
  سم.  30ص. ;  334 -. 2010البحث العلمي, 

 غير منتظمة

050-29/1 

  التل, وائل عبد الرحمن   .5193

عمان : دار   -. 2ط. -بحث العلمي في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / وائل عبد الرحمن التل. ال
  سم. 24ص ;  120 -. 2007الحامد, 

 83313299579ر.د.م.ك 

1-001.4-88/1, 1-001.4-88/2 

  التل،وائل عبد الرحمن   .5194

ص. : 184 -. 2007عمان : دار الحامد,  -ن التل.  أصول التربية التاريخية [نص مطبوع] / وائل عبد الرحم
 سم.  234غالف ملون ; 

1-370-665/1, 1-370-665/2 

  التل،وائل عبد الرحمن   .5195

  -أصول التربية [نص مطبوع] : الفلسفية و اإلجتماعية و النفسية / وائل عبد الرحمن التل, أحمد محمد شعراوي. 

  سم.17سم*24ص ; 207 -. 2007األردن : دار الحامد,  -. 2ط.

 5329329957978ر.د.م.ك  -. 207-205بيبليوغرافيا:ص

1-370-491/5, 1-370-491/1 

  التالوي, محمد نجيب    .5196

القاهرة  -الذات و المهماز [نص مطبوع] : دراسة التقاطب في صراع روايات المواجهة / محمد نجيب التالوي. 
  (دراسات أدبية). -سم.  23ص. : غالف مصور ;  264 -. 1998: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

 8563801977ر.د.م.ك 

1-810-32/1 

  التالوي, محمد نجيب    .5197

ص. ;  216 -.  2003القاهرة : دار الهدى للنشر,  -رؤى نقدية معاصرة [نص مطبوع] / محمد نجيب التالوي. 
  سم. 24

 9775822548ر.د.م.ك 

1-810-203/1, 1-810-203/2 

  التلمحرى , ديونسيوس   .5198

  -تاريخ األزمان [نص مطبوع] / ديونسيوس التلمحرى; شادية توفيق تر :حافظ; السباعي محمد مر : السباعي. 

  سم.24ص. ; 260 -. 2008مصر : المركز القومي للترجمة,  

 9789774790119ر.د.م.ك 

1-902-67/1, 1-902-67/2 



  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5199

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزء األول / 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم.24مذهب ; ص. : غالف 451 -. 1995

1-819-38.1/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5200

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزءالثاني / 
مية, بيروت : دار الكتب العل -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 456 -. 1995

1-819-38.2/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5201

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزءالثالث / 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -. الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 456 -. 1995

1-819-38.3/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5202

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزءالرابع /  
بيروت : دار الكتب العلمية,  -م قاسم طويل; يوسف علي طويل. الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مري

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 429 -. 1995

1-819-38.4/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5203

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزءالخامس / 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. الشيخ أحمد بن 

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 390 -. 1995

1-819-38.5/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5204

جزءالسادس /  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : ال 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 326 -. 1995

1-819-38.6/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5205

بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزءالسابع /  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين
بيروت : دار الكتب العلمية,  -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 448 -. 1995

1-819-38.7/1 



  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5206

يب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزء الثامن / نفح الطيب من غصن األندلس الرط
بيروت : دار الكتب العلمية,  -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 430 -. 1995

1-819-38.8/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5207

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزء التاسع / 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم. 24ف مذهب ; ص. : غال 375 -. 1995

1-819-38.9/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5208

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزء العاشر / 
العلمية, بيروت : دار الكتب  -الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, مريم قاسم طويل; يوسف علي طويل. 

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 359 -. 1995

1-819-38.10/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5209

فهارس نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزء 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -لدين. الحادي عشر / الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني, إبراهيم شمس ا

 سم.24ص. : غالف مذهب ; 407 -. 1998

1-819-38.11/1 

  التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري    .5210

 -نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : الجزء التاسع 

مصر : دون ناشر,  -المقري التلمساني, محمد محي الدين عبد الحميد. الجزء العاشر / الشيخ أحمد بن محمد 
 سم. 24ص ;  368ص +  360 -. 1949

1-819-40/1 

  التلمساني، محمد ابن مرزوق    .5211

-Al-musnad as -sahih alالمسند الصحيح الحسن في مآثر محاسن موالنا أبي الحسن [نص مطبوع] =  

hasan fi ma'athir mawlana abi al-hasan  .[د.م] :  -/ محمد ابن مرزوق التلمساني; محمود آغا بو عياد
ENAG, 2011. - 602  ; تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون)Tlemcen capitale de la culture 

islamique.(  

 9789931000853ر.د.م.ك  -ص.  603-ص. 503كشاف 

1-210-225/1 

  التليسي،خليفة محمد   .5212

مطبوع] : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج العروس و مراجعه الكبرى: الجزء  النفيس [نص  
  سم. 28x22ص. : مجلد. ;  685 -تونس : الدار العربية للكتاب, ( د.ت ).  -األول. / خليفة محمد التليسي. 

 9959822001ر.د.م.ك 

1-413-90.1/1 



  التليسي،خليفة محمد   .5213

النفيس [نص مطبوع] : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج العروس و مراجعه الكبرى: الجزء  
 28x22ص. : مجلد. ;  1282-687 -تونس : الدار العربية للكتاب, ( د.ت ).  -الثاني. / خليفة محمد التليسي. 

 سم.

1-413-90.2/1 

  فة محمد التليسي،خلي   .5214

النفيس [نص مطبوع] : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج العروس و مراجعه الكبرى: الجزء  
 28x22ص. : مجلد ;  1778-1283 -تونس : الدار العربية للكتاب, (د.ت ).  -الثالث / خليفة محمد التليسي. 

 سم.

1-413-90.3/1 

  التليسي،خليفة محمد   .5215

مطبوع] : من كنوز القواميس . صفوة المتن اللغوي من تاج العروس و مراجعه الكبرى: الجزء  النفيس [نص  
 28x22ص. : مجلد. ;  2553-1779 -تونس : الدار العربية للكتاب, (د.ت ).  -الرابع. / خليفة محمد التليسي. 

 سم.

1-413-90.4/1 

  التليلي، محمد    .5216

م [نص مطبوع] : ناظم مختصر 1792هـ/1207حسن األقماري المتوفى إتحاف القارئ بحياة الشيخ خليفة بن 
الجزائر : منشورات المجلس اإلسالمي   -. 2ط.  -الشيخ خليلفي الفقه المالكي / محمد التليلي; أبو القاسم سعد هللا. 

  سم. 22ص. ;  102 -. 2010األعلى, 

 9789961795613ر.د.م.ك 

1-811-1208/1 

  التميمي, أمل    .5217

  -سيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة في نماذج مختارة / أمل التميمي.  ال

  سم. 17*  24ص. ;  278 -. 2005بيروت : المركز الثقافي العربي,  

 995368054xر.د.م.ك 

1-810-296/14, 1-810-296/10 

  التميمي، صبيح    .5218

[نص مطبوع] : صوت، صرف، نحو، داللة، معاجم،مناهج بحث / صبيح دراسات لغوية في تراثنا القديم 
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  327 -. 2003عمان : دار مجدالوي,  -التميمي. 

 9957021079ر.د.م.ك 

1-410-339/1, 1-410-339/2 

  التميمي، صبيح    .5219

الجزائر :   -ي, رمضان عبد التواب. ه [نص مطبوع] / صبيح التميم392علل التثنية ألبي الفتح عثمان بن جني 
 سم.16*24ص ;  103 -. 1991دار الهدى, 

1-415-577/1, 1-415-577/2 



  التميمي،عواطف كنوش المصطفى    .5220

عمان : دار صفاء,   -المعنى و التأويل في النص القرآني [نص مطبوع] / عواطف كنوش المصطفى التميمي. 
 سم. 17×24ص. ;  152 -. 2010

1-220-159/1, 1-220-159/2 

التناول االعالمي لقضايا البيئة في الصحافة المكتوبة الخاصة الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة   .5221
  30ورقة ;  169 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. وصفية تحليلية مقارنة لجريدتي الخبر والشروق اليومي

  سم.

  155بيبليو ص 

 2009صال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : علوم االعالم و االت

MA823/01 

  التنبكتي، ابي العباس احمد باب    .5222

الآللئ السندسية في الفضائل السنوسية [نص مطبوع] : وهو مختصر كتاب المواهب القدسية في المناقب  
 24ص ;  165 -. 2011للنشر, الجزائر : موفم  -السنوسية / ابي العباس احمد باب التنبكتي, محمود ابراهم. 

  سم.

 9789961629468ر.د.م.ك 

1-920-30/1, 1-920-30/2 

  التنوخي، القاضي   .5223

بيروت : دار الكتب  -نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة [نص مطبوع] : المجلد األول / القاضي التنوخي. 
  سم. 24ص. ;  432 -. 2004العلمية, 

 2745141015ر.د.م.ك 

1-818-70.1/1, 1-818-70.1/2 

  التنوخي، القاضي   .5224

نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة [نص مطبوع] : المجلد الثاني / القاضي التنوخي; مصطفى حسنين عبد 
  سم. 24ص. ;  432 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -الهادي. 

 2745141015ر.د.م.ك 

1-818-70.2/1, 1-818-70.2/2 

  , البشير  التهالي  .5225

تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي [نص مطبوع] : أسسه المعرفية وقواعده المنهجية / البشير 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  128 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -التهالي. 

 9782745156464ر.د.م.ك 

1-410-280/1, 1-410-280/2 

  التهامى،حسين    .5226

القاهرة : دار   -في العملية اإلدارية / حسين التهامى.  -التفكير اإلبتكاري [نص مطبوع] : في السلوك التدريبي 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 256 -. 2013الكتاب الحديث, 

 9789773505059ر.د.م.ك 

1-370-205/1, 1-370-205/2 



  التهامي ، حسين   .5227

الق [نص مطبوع] : استخدام القدرات و الميول االنسانية و الفروق الفردية من العملية االدارية /  التفكير الخ
  سم.  24ص ;   158 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -حسين التهامي. 

 9789773505028ر.د.م.ك 

1-658-2107/1, 1-658-2107/2 

  التهامي العلمي، عبد الواحد   .5228

إربد  -سرد في التراث النقدي [نص مطبوع] : دراسة في أدب الجاحظ / عبد الواحد التهامي العلمي. أنماط تلقي ال
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  268 -. 2015: عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957709020ر.د.م.ك 

1-810-655/1, 1-810-655/2 

  التهامي، حسين   .5229

يكولوجية القيادة و التعامل مع االخرين في العملية االدارية [نص مطبوع] / حسين التهامي.  التفكير اإلبداعي وس
  سم. 24ص ;  176 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -

 97897735011ر.د.م.ك 

1-001-21/1, 1-001-21/2 

  التواتي، عبد هللا    .5230

الجزائر : دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع,  -تواتي. آهات و آمال [نص مطبوع] : ديوان شعر / عبد هللا ال
 (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*22ص. : غالف مص. و مل. ;  181 -. 2013

1-811-1198/1, 1-811-1198/2 

بيروت :   -التواصل [نص مطبوع] : نظريات وتطبيقات: الكتاب الثالث / بإشراف محمد عابد الجابري.   .5231
  سم. 17*24ص ;  288 -. 2010ة العربية لألبحاث والنشر, الشبك

 9789953533520ر.د.م.ك 

1-101-164/5, 1-101-164/1 

  التوحيدي, أبي حيان    .5232

بيروت :  -كتاب اإلمتاع و المؤانسة [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي حيان التوحيدي; هيثم خليفة الطعيمي. 
  سم.  24. : غالف ملون ; ص 464 -. 2005المكتبة العصرية, 

 9953341125ر.د.م.ك 

1-818-11.1/1, 1-818-11.1/2 

  التوحيدي, أبي حيان    .5233

كتاب اإلمتاع و المؤانسة [نص مطبوع] : وهو مجموع مسامرات في فنون شتى / أبي حيان التوحيدي, محمد 
ص. : 534 -. 2007لمية, بيروت : دار الكتب الع -حسن محمد حسن إسماعيل; أحمد رشدي شحاته عامر. 

  سم.24غالف ملون و مذهب ; 

 2745155458ر.د.م.ك 

1-818-4/1, 1-818-4/2 

  التوحيدي، أبو حيان    .5234

الجزائر :   -طبعة جديدة.   -اإلمتاع و المؤانسة [نص مطبوع] : آثار أدبية : الجزء األول / أبو حيان التوحيدي. 



  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19; ص. : غالف مص.  289 -. 2007موفم للنشر, 

 9789961625170ر.د.م.ك 

1-818-78.1/1, 1-818-78.1/2 

  التوحيدي، أبو حيان    .5235

الجزائر :   -طبعة جديدة.   -اإلمتاع و المؤانسة [نص مطبوع] : آثار أدبية : الجزء الثاني / أبو حيان التوحيدي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19: غالف مص. ;  ص. 227 -. 2007موفم للنشر, 

 9789961625194ر.د.م.ك 

1-818-78.2/1, 1-818-78.2/2 

  التوحيدي، أبو حيان    .5236

الجزائر :   -طبعة جديدة.  -اإلمتاع و المؤانسة [نص مطبوع] : آثار أدبية : الجزء الثالث / أبو حيان التوحيدي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  265 -. 2007موفم للنشر, 

 9789961625200ر.د.م.ك 

1-818-78.3/1 

  التوحيدي، أبي حيان    .5237

البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي حيان التوحيدي; وداد القاضي;  
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. ;  447 -. 2013ر : العميد للنشر و التوزيع, الجزائ -إبراهيم بن مهية. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931423041ر.د.م.ك 

1-210-295.1/1 

  التوحيدي، أبي حيان    .5238

لقاضي;  البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي حيان التوحيدي; وداد ا
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. ;  511 -. 2013الجزائر : العميد للنشر و التوزيع,  -إبراهيم بن مهية. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931423041ر.د.م.ك 

1-210-295.2/1 

  التوحيدي، أبي حيان    .5239

ثالث / أبي حيان التوحيدي; وداد القاضي;  البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي [نص مطبوع] : الجزء ال 
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. ;  544 -. 2013الجزائر : العميد للنشر و التوزيع,  -إبراهيم بن مهية. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931423041ر.د.م.ك 

1-210-295.3/1 

  التوحيدي، أبي حيان    .5240

حيان التوحيدي [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي حيان التوحيدي; وداد القاضي;  البصائر و الذخائر ألبي 
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. ;  476 -. 2013الجزائر : العميد للنشر و التوزيع,  -إبراهيم بن مهية. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931423041ر.د.م.ك 

1-210-295.4/1 



  التوحيدي، البي حيان    .5241

مصر : مكتبة الثقافة الدينية,  -رسالة في علم الكتابة [نص مطبوع] : رسائل نادرة / البي حيان التوحيدي. 
 سم. 24ص. ;  38 -. 2001

1-401-6/1 

  التومي، محمد    .5242

الجزائر : شركة  -د التومي. نحو بسيكولوجية اسالمية [نص مطبوع] : العقد النفسية و موقف اإلسالم منها / محم
 سم.  19ص. : غالف ملون ;  147 -الشهاب للنشر و التوزيع, د. س. 

1-210-249/1 

  التونجي, محمد   .5243

  -: األلسنيات / محمد التونجي, األسمر راجي; إميل يعقوب. 1المعجم المفصل في علوم اللغة [نص مطبوع] : ج

  سم. 24ص. ;  672 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745114441ر.د.م.ك 

1-413-65.1/1, 1-413-65.1/2 

  التونجي, محمد   .5244

  -: األلسنيات / محمد التونجي, األسمر راجي; إميل يعقوب. 2المعجم المفصل في علوم اللغة [نص مطبوع] : ج

  سم. 24ص. ;  672 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745114441ر.د.م.ك 

1-413-65.2/1, 1-413-65.2/2 

  التونجي, محمد   .5245

بيروت : دار الكتب العلمية,  -.  2ط. -المعجم المفصل في األدب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد التونجي. 
  سم. 24ص. ; -ص 427-962 -. 1999

 2745114425ر.د.م.ك 

1-413-64.2/1 

  التونجي, محمد   .5246

بيروت : دار الكتب العلمية,  -.  2ط. -طبوع] : الجزء األول / محمد التونجي. المعجم المفصل في األدب [نص م
  سم. 24ص. ;  421 -. 1999

 2745114425ر.د.م.ك 

1-413-64.1/1, 1-413-64.1/2 

  التونجي, محمد   .5247

لمية,  بيروت : دار الكتب الع -المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد التونجي. 
  سم. 24ص. ;  616 -. 2003

 274514023xر.د.م.ك 

220.3-7/1 

  التونجي, محمد   .5248

. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -المعجم المفصل في تفسير غريب الحديث [نص مطبوع] / محمد التونجي. 



  سم. 24ص. ;  454 -

 2745138049ر.د.م.ك 

220.3-6/1 

  ألتونجي, محمد   .5249

ص. : 240 -. 1997بيروت : دار الفكر العربي,  -للغة العربية [نص مطبوع] / محمد ألتونجي. جماليات ا
 سم. 24غالف ملون ; 

1-410-234/1, 1-410-234/2 

  ألتونجي، محمد   .5250

 -. 2003بيروت : دار الجيل,  -أعالم / محمد ألتونجي.  -شمولية -معجم علوم العربية [نص مطبوع] : تخصص

  سم. 25x17ف ملون. ; ص. : غال 536

 ص. 536 -ص. 507فهرس : 

1-413-127/1, 1-413-127/2 

  التونسي, رنا    .5251

 سم.  21ص. ;  90 -. 2007بيروت : دار النهضة العربية,  -تاريخ قصير [نص مطبوع] : شعر / رنا التونسي. 

1-811-610/1, 1-811-610/2 

  التويجري, عبد العزيز بن عبد المحسن    .5252

بيروت :  -العال....ضجر الركب من عناء الطريق [نص مطبوع] / عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري.  أبا
  سم. 24ص. ;  318 -. 2005دار الساقي, 

 1855164892ر.د.م.ك 

1-818-19/1, 1-818-19/2 

  التويجري, عبد العزيز بن عبد المحسن    .5253

بيروت :  -. 2ط. -الدهناء [نص مطبوع] / عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري. في أثر المتنبي بين اليمامة و 
  سم. 24ص. ;  302 -. 2004دار الساقي, 

 1855164809ر.د.م.ك 

1-811-762/1, 1-811-762/2 

  التويجري،محمد بن عبد المحسن   .5254

العالمي / عبد المجيد سيد أحمد  الموهوبون [نص مطبوع] : آفاق الرعاية و التأهيل بين الواقعين:العربي و
ص. : غالف مصور ; 416 -. 2000الرياض : مكتبة العبيكان,  -منصور; محمد بن عبد المحسن التويجري. 

  سم. 24

 3679209960ر.د.م.ك 

1-370-787/1 

  التيتون، أمينة   .5255

القاهرة : دار الفكر العربي,   -كيف نكتب؟ [نص مطبوع] : شرح و تحليل لمراحل عملية الكتابة / أمينة التيتون. 
  سم.17* 24ص. ;  372 -. 2009

 9771025171ر.د.م.ك 



1-411-118/1, 1-411-118/2 

  الثعالبي, أبو منصور    .5256

بيروت : المكتبة  -. 2ط .  -فقه اللغة و أسرار العربية [نص مطبوع] / أبو منصور الثعالبي; ياسين األيوبي. 
  سم.  24الف ملون ; ص. : غ 611 -. 2000العصرية, 

 9953428654ر.د.م.ك  -. 587-577بيبليوغرافيا : ص.ص  576 -445كشاف : ص.ص 

1-410-51/1, 1-410-51/2 

  الثعالبي, أبو منصور    .5257

 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الكناية والتعريض [نص مطبوع] / أبو منصور الثعالبي; أسامة البحيري. 

  سم.24ص ; 224

 221-215ص -غرافيا صببليو

1-414-41/1, 1-414-41/10 

  الثعالبي, أبي منصور    .5258

  سم. 24ص ; 136 -. 1999القاهرة : مكتبة الخانجي,  -خصائص اللغة [نص مطبوع] / أبي منصور الثعالبي. 

 1525046977ر.د.م.ك 

1-410-45/1, 1-410-45/2 

  الثعالبي, أبي منصور    .5259

 -فقه اللغة وسر العربية [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي منصور الثعالبي, رمضان عبد التواب; خالد فهمي. 

  سم.25ص. ;  370 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 9775046491ر.د.م.ك 

1-410-10.1/1, 1-410-10.1/2 

  الثعالبي, أبي منصور    .5260

 -لغة وسر العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي منصور الثعالبي, رمضان عبد التواب; خالد فهمي. فقه ال

  سم.25ص. ;  782 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 9775046491ر.د.م.ك   -. 755-671ص:-كشافات ص 780-756ص: -بيبليوغرافيا ص

1-410-10.2/1, 1-410-10.2/2 

  ي منصور عبد الملك بن محمد  الثعالبي, أب  .5261

 -كتاب فقه اللغة و أسرار العربية [نص مطبوع] / أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي; محمد إبراهيم سليم. 

  سم. 24ص. ;  240 -. 1997القاهرة : مكتبة القرآن ; تونس : دار المعارف للطباعة والنشر, 

 6168250977ر.د.م.ك 

1-410-90/1, 1-410-90/2 

  الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف    .5262

رياض الصالحين وتحفة المتقين [نص مطبوع] : الجزء االول / ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي; حبيب  
(من كنوز تراث  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  374 -. 2011[د.م] : دار االرشاد,  -التندوفي الجكاني. 

  راث الجزائر).الجزائر : من كنوز ت

 9789947955215ر.د.م.ك 

1-210-221.1/1 



  الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف    .5263

رياض الصالحين وتحفة المتقين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي; حبيب  
(من كنوز تراث الجزائر : من  -سم.  24ص. ;  351 -. 2011الجزائر : دار االرشاد,  -التندوفي الجكاني. 

  كنوز تراث الجزائر). 

 9789947955222ر.د.م.ك 

1-210-221.2/1, 1-210-221.2/2 

  الثعالبي، أبي منصور عبد الملك    .5264

القاهرة : مؤسسة  -فقه اللغة و أسرار العربية [نص مطبوع] / أبي منصور عبد الملك الثعالبي, يحي مراد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  336 -. 2009المختار, 

 9773821579ر.د.م.ك 

1-410-352/1, 1-410-352/2 

  الثعالبي، سيدي عبد الرحمان   .5265

 -المعجم المختصر في غريب القرآن الكريم [نص مطبوع] / سيدي عبد الرحمان الثعالبي; عمار الطالبي. 

  ذاكرة الجزائر).( -سم.  17*24ص. ;  196 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 

 9789974912843ر.د.م.ك 

220.3-14/1, 220.3-14/2 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5266

 -التقاط الدرر لألمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; مصطفى مرزوقي. 

 Tlemcen capitale deلمسان : (ت -سم.  25ص. ;  618 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة للنشر و التوزيع, 

la culture islamique .(  

 9789947912881ر.د.م.ك 

1-250-133/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5267

المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; محفوظ بوكراع; عمار 
 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  25ص. ;   357 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة للنشر و التوزيع,  -بسطة. 

capitale de la culture islamique.(  

 9789947912898ر.د.م.ك 

1-220-199/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5268

األنوار المضيئة [نص مطبوع] : الجامع بين الحقيقة و الشريعة / عبد الرحمان الثعالبي; فريد محرزي; عبد  
 24ص. : غالف ملون ;  616 -. 2011الجزائر : دار البصائر للنشر و التوزيع,  -الحق زداح; ...[و آخرون]. 

  سم.

 9789947988466ر.د.م.ك 

1-250-130/1, 1-250-130/2 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5269

جامع األمهات في أحكام العبادات [نص مطبوع] : الشيخ عبد الرجمان الثعالبي، حياته و أعماله : المجلد الثاني /  
(تلمسان :   -سم.  25ص. ;  976 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -عبد الرحمان الثعالبي; موسى اسماعيل. 



Tlemcen capitale de la culture islamique.(  

 9789947912850ر.د.م.ك 

1-250-137.2/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5270

جامع األمهات في أحكام العبادات [نص مطبوع] : الشيخ عبد الرحمان الثعالبي، حياته و أعماله : الجزء األول /  
(تلمسان :   -سم.  25ص. ;  486 -. 2011ر : عالم المعرفة, الجزائ -عبد الرحمان الثعالبي; موسى اسماعيل. 

Tlemcen capitale de la culture islamique.(  

 9789947912850ر.د.م.ك 

1-250-137.1/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5271

عالبي، الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في األذكار و الدعوات [نص مطبوع] : الشيخ عبد الرحمان الث
 -سم.  25ص. ;  607 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -حياته و أعماله / عبد الرحمان الثعالبي; خالد بوشمة. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

 9789947912911ر.د.م.ك 

1-250-135/1, 1-250-135/2 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5272

 -النبي المختار: الجزء األول [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; محمد الشريف قاهر. األنوار في آيات 

 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  426 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 

islamique.(  

 9789947912867ر.د.م.ك 

1-230-75.1/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5273

 -ر في آيات النبي المختار: الجزء الثاني [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; محمد الشريف قاهر. األنوا

 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  753 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 

islamique.(  

 9789947912867ر.د.م.ك 

1-230-75.2/1 

  مان  الثعالبي، عبد الرح  .5274

 -األنوار في آيات النبي المختار: الجزء الثالث [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; محمد الشريف قاهر. 

 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  1156 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 

islamique.(  

 9789947912867ر.د.م.ك 

1-230-75.3/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .5275

مجموع مشتمل [نص مطبوع] : كتاب الرؤى و المنامات : الجامع الكبير : حقائق التوحيد : غنيمة الوافد و بغية 
  33+128+96+79 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -الطالب الماجد : إرشاد السالك / عبد الرحمان الثعالبي. 

  ).2011: تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  2011مة الثقافة االسالمية (تلمسان عاص -سم.  25ص. ; 

 9789947912973ر.د.م.ك 



1-250-129/1 

  الثعالبي، عبد الرحمن    .5276

 -الجواهر الحسان في تفسير القرآن [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الرحمن الثعالبي; عمار الطالبي. 

  (الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حياته و اعماله).  -سم.  24ص. ;  686 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 

 9789947912836ر.د.م.ك 

1-220-200.1/1, 1-220-200.1/2 

  الثعالبي، عبد الرحمن    .5277

 -الجواهر الحسان في تفسير القرآن [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد الرحمن الثعالبي; عمار الطالبي. 

  (الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حياته و اعماله).  -سم.  24ص. ;  405 -.  2011عرفة, الجزائر : عالم الم

 9789947912836ر.د.م.ك 

1-220-200.3/1, 1-220-200.3/2 

  الثعالبي، عبد الرحمن    .5278

 -الجواهر الحسان في تفسير القرآن [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد الرحمن الثعالبي; عمار الطالبي. 

  (الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حياته و اعماله).  -سم.  24ص ;  706 -.  2011ائر : عالم المعرفة, الجز

 9789947912836ر.د.م.ك 

1-220-200.4/1, 1-220-200.4/2 

  الثعالبي، عبد الرحمن    .5279

 -. 2011رفة, الجزائر : عالم المع -اإلرشاد لما فيه من مصالح العباد [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي. 

  سم. 17*24ص. ;  670

 9789947912959ر.د.م.ك 

1-250-131/1 

  الثميني, ابراهيم بن عبد الرحمن   .5280

الجزائر : دار   -ديوان ابن بحمان [نص مطبوع] / ابراهيم بن عبد الرحمن الثميني; يحي بن بهون حاج احمد. 
  سم. 24ص. ;  304 -. 2007الهدى, 

 978996160950ر.د.م.ك 

1-811-648/1, 1-811-648/2 

  الجابري, محمد صالح    .5281

ص. ;  504 -.  2005بيروت : دار الجيل,  -األدب الجزائري المعاصر [نص مطبوع] / محمد صالح الجابري. 
  سم. 17*24

 9953781427ر.د.م.ك 

1-810-367/12, 1-810-367/9 

  الجابري, محمد عابد    .5282

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -[نص مطبوع] : دراسات و مناقشات / محمد عابد الجابري.  التراث و الحداثة
 سم. 24ص. ;  376 -. 1991

1-810-314/1, 1-810-314/2 



  الجابري، علي حسين    .5283

مان ع -فلسفة التاريخ و الحضارة في الفكر العربي [نص مطبوع] : دراسة عقالنية نقدية / علي حسين الجابري. 
 سم. 24ص : إيض ; 444 -. 2005: دار الكتاب الثقافي, 

1-189-103/1, 1-189-103/2 

  الجابري، فوزية لعيوس غازي    .5284

عمان : دار صفاء للنشر و  -التحليل البنيوي للرواية العربية [نص مطبوع] / فوزية لعيوس غازي الجابري. 
  سم. 17*24ص. ;  352 -. 2010التوزيع, 

 9789957246846ر.د.م.ك 

1-813-279/1, 1-813-279/2 

  الجاحظ    .5285

 سم. 24ص. ;  191 -بيروت : دار صادر, [د.ت].  -البخالء [نص مطبوع] / الجاحظ. 

1-819-62/1 

  الجاحظ ، ابي عثمان عمرو بن بحر    .5286

بيروت : دار   -. 2 -البخالء [نص مطبوع] / ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, محمد عبد الكريم النمري. 
  سم .  24ص. ;   159 -. 2005الكتب العلمية, 

 2745128310ر.د.م.ك 

1-819-15/1, 1-819-15/2 

  الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر    .5287

البخالء [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; علي الجارم تحقيق. أحمد  
  سم. 25ص. ;  266 -. 1993العالمية, بيروت : الدار  -العوامري. 

 251-213ص:  -كشاف ص

1-813-6/1 

  الجاحظ, ابي عثمان عمرو بن بحر    .5288

بيروت : دار الكتب العلمية,   -كتاب البخالء [نص مطبوع] : الجزء االول / ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
 سم. 24ص. ;  260 -. 2005

1-819-17.1/1, 1-819-17.1/2 

  الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر    .5289

الكتاب الثاني البيان والتبيين [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; عبد السالم  
  سم.24ص. ;  342 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 07ط. -محمد هارون. 

 9016505977ر.د.م.ك 

1-414-9.4/1, 1-414-9.4/2 

  احظ, أبي عثمان عمرو بن بحر  الج  .5290

 -من البيان و التبيين [نص مطبوع] : السفر األول / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; نهاد نور الدين جرد. 

 ).113(المختار من التراث العربي ;  -سم.  20ص. ;  416 -. 2001دمشق : منشورات وزارة الثقافة, 

1-819-3.1/1, 1-819-3.1/2 



  أبي عثمان عمرو بن بحر   الجاحظ,  .5291

 -من البيان و التبيين [نص مطبوع] : السفر الثاني / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; نهاد نور الدين جرد. 

  ).114(المختار من التراث العربي ;  -سم.  20ص. ;  232 -. 2001دمشق : منشورات وزارة الثقافة, 

بالبيان الداللة على المعنى، ثم يعرض ألقوال العرب في البيان و يدرس المؤلف في الجزء الثاني البيان و يريد 
 مظاهره. 

1-819-3.2/3, 1-819-3.2/1 

  الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر    .5292

 -من البيان و التبيين [نص مطبوع] : السفر الثالث / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; نهاد نور الدين جرد. 

  ).115(المختار من التراث العربي ;  -سم.  20ص. ;  336 -. 2001قافة, دمشق : منشورات وزارة الث

يورد الجاحظ في الجزء الثالث تعريفات البالغة عند األمم كالفرس و اليونان و الروم و الهند و العرب، كما  
 يتطرق إلى باب الصمت. 

1-819-3.3/1, 1-819-3.3/2 

  الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر    .5293

الكتاب الثاني البيان والتبيين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; عبد السالم محمد 
 سم.24ص. ;  400 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 07ط. -هارون. 

1-414-9.2/1, 1-414-9.2/2 

  الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر    .5294

الكتاب الثاني البيان والتبيين [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ; عبد السالم محمد 
 سم.24ص. ;  415 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 7ط. -هارون. 

1-414-9.1/1, 1-414-9.1/2 

  مرو بن بحر  الجاحظ, أبي عثمان ع  .5295

 -/ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, موفق شهاب الدين.  2-1البيان و التبيين [نص مطبوع] : المجلد األول 

  سم.24ص. ; 242 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745125869ر.د.م.ك 

1-414-57.1/1, 1-414-57.1/2 

  الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر    .5296

 -/ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, موفق شهاب الدين.  4-3يين [نص مطبوع] : المجلد الثاني البيان و التب

  سم.24ص. ; 187 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745125869ر.د.م.ك 

1-414-57.2/1, 1-414-57.2/2 

  الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر    .5297

وع] : الجزء الثالث / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, عبد السالم  الكتاب الثاني البيان والتبيين [نص مطب
 سم. 24ص. : مجلد ; 379 -. 1998القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 7ط. -محمد هارون. 

1-414-9.3/1, 1-414-9.3/2 

  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر    .5298

الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  -الجاحظ. البخالء [نص مطبوع] : آثار أدبية / أبو عثمان عمرو بن بحر 



  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : عالف مص. ;  287 -. 2007

 9789961625453ر.د.م.ك 

1-819-77/1, 1-819-77/2 

  الجادري، عدنان حسين   .5299

 Theاإلنسانية [نص مطبوع] =   األسس المنهجية واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العلوم التربويةو

methodological foundations  &statistical usages in educational human sciences 

reserches  .سم. 17*24ص ;  560 -. 2009الشارقة : مكتبة الجامعة,  -/ عدنان حسين الجادري 

1-001.4-125/1, 1-001.4-125/2 

  الجارم, أحمد علي   .5300

خاتمة المطاف:  -الشاعر الطموح  -[نص مطبوع] : األعمال النثرية الكاملة: فارس بنى حمدان  سالسل الذهب
 424 -. 2005القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -. 2ط. -الجزء األول / أحمد علي الجارم. 

  سم.  24ص. ; 

 9772708825ر.د.م.ك 

1-813-114.1/1, 1-813-114.1/2 

  الجارم, أحمد علي   .5301

هاتف من  -شاعر ملك  -سالسل الذهب [نص مطبوع] : األعمال النثرية الكاملة: قصة العرب في أسبانيا 
القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و  -. 2ط. -الفارس الملثم: الجزء الثاني / أحمد علي الجارم.  -األندلس 
  سم. 24ص. ;  288 -. 2005النشر, 

 9772708817.ك ر.د.م

1-813-114.2/1, 1-813-114.2/2 

  الجارم, أحمد علي   .5302

السهم  - غادة رشيد  -سيدة القصور  -سالسل الذهب [نص مطبوع] : األعمال النثرية الكاملة: مرح الوليد 
 -. 2005النشر, القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و  -. 2ط. -السموم: الجزء الثالث / أحمد علي الجارم. 

  سم. 24ص. ;  328

 9772708833ر.د.م.ك 

1-813-114.3/1, 1-813-114.3/2 

  الجارم, علي    .5303

بيروت :  -النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : الجزء األول / علي الجارم, مصطفى أمـين. 
 سم.19ص. : غالف مصور ; 88 -. 1982دار المعارف ; القاهرة : [د.ن], 

1-415-25.1/1, 1-415-25.1/2 

  الجارم, علي    .5304

القاهرة :  -النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / علي الجارم, مصطفى أمـين. 
  سم.20ص. ; 212 -. 1979دار المعارف, 

 977247896xر.د.م.ك 

1-415-25.2/1, 1-415-25.2/2 



  الجارم, علي    .5305

القاهرة :  -نحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد األول / علي الجارم, مصطفى امين.  ال
  سم. 24ص. ;  420 -. 2004الدار المصرية السعودية, 

 9776122094ر.د.م.ك 

1-415-193.1/1 

  الجارم, علي    .5306

القاهرة :  -لثاني / علي الجارم, مصطفى امين.  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد ا
  سم. 24ص. ;  528 -. 2004الدار المصرية السعودية, 

 9776122094ر.د.م.ك 

1-415-193.2/1 

  الجارم, علي    .5307

البديع ودليل البالغة الواضحة / علي الجارم, مصطفى أمـين.  -المعاني -البالغة الواضحة [نص مطبوع] : البيان
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  496 -. 2007القاهرة : دار قباء الحديثة,  -

 9773035328ر.د.م.ك 

1-414-40/1, 1-414-40/2 

  الجارم, علي    .5308

لبنان : دار  -النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / علي الجارم, مصطفى أمـين. 
 سم.19ص. : غالف مصور ; 184 -. 1982عارف, المعارف ; القاهرة : دار الم

1-415-25.3/1, 1-415-25.3/2 

  الجارم، علي   .5309

القاهرة :  -الجزء األول / علي الجارم. -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد األول
  سم.17*24ص ; 72 -. 2006دار قباء الحديثة, 

 9773031807ر.د.م.ك 

1-415-346-1.1/1, 1-415-346-1.1/2 

  الجارم، علي   .5310

القاهرة  -الجزء الثالث / علي الجارم. -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد األول
  سم.17*24ص ; 167 -. 2006: دار قباء الحديثة, 

 9773031807ر.د.م.ك 

1-415-346-1.3/1, 1-415-346-1.3/2 

  الجارم، علي   .5311

الجزء األول / علي الجارم, مصطفى -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد الثاني
  سم.17*24ص. ; 224 -. 2006القاهرة : دار قباء الحديثة,  -أمين. 

 9773031807ر.د.م.ك 

1-415-346-2.1/1, 1-415-346-2.1/2 

  الجارم، علي   .5312

الجزء الثاني / علي الجارم, مصطفى -دليل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد الثاني



  سم.17*24ص ; 247 -. 2006القاهرة : دار قباء الحديثة,  -أمين. 

 9773031807ر.د.م.ك 

1-415-346-2.2/1, 1-415-346-2.2/2 

  الجارم، علي   .5313

الجزء الثالث / علي الجارم, مصطفى -الواضح في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : المجلد الثاني دليل النحو
  ص.248 -. 2006القاهرة : دار قباء,  -أمين. 

 7180303977ر.د.م.ك 

1-415-346-2.3/1, 1-415-346-2.3/2 

  الجامي, نور الدين عبد الرحمن   .5314

و الكتاب المسمى الفوائد الضيائية: الجزء األول / نور الدين عبد شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : 
 سم. 24ص. ;  472 -. 2003القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -الرحمن الجامي, تحقيق أسامة طه الرفاعي. 

1-415-77.1/1, 1-415-77.1/2 

  الجامي, نور الدين عبد الرحمن   .5315

الكتاب المسمى الفوائد الضيائية: الجزء الثاني / نور الدين عبد  شرح كافية ابن الحاجب [نص مطبوع] : و 
 سم. 24ص. ;  478 -. 2003القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -الرحمن الجامي, تحقيق أسامة طه الرفاعي. 

1-415-77.2/1, 1-415-77.2/2 

  الجاويش, محمد إسماعيل   .5316

ص : 179 -. 2006القاهرة : مؤسسة حورس,  -ل الجاويش. األساس في التعبير [نص مطبوع] / محمد إسماعي
 سم.  24غالف ملون ; 

1-411-108/1, 1-411-108/2 

  الجبالي، حمزة    .5317

 -. 2005عمان : دار أسامة,  -مشاكل النمو عند الطفل المراهق و طرق تغذيته [نص مطبوع] / حمزة الجبالي. 

 سم. 17*  24ص. : غالف ملون ;  176

1-362-7/2, 1-362-7/3 

  الجبالي، نبيل موسى    .5318

عمان : مكتبة المجتمع   -الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : أهدافها مظاهرها انتشارها / نبيل موسى الجبالي. 
  سم.24ص. : مل. ; 477 -. 2011العربي للنشر و التوزيع, 

 9789957830946ر.د.م.ك 

1-902-102/1, 1-902-102/2 

  عبد الرؤوف   الجبر, خالد  .5319

عمان : دار   -غواية سيدوري [نص مطبوع] : قراءات في شعر محمود درويش / خالد عبد الرؤوف الجبر. 
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2009جرير, 

 9789957381202ر.د.م.ك 

1-811-838/1, 1-811-838/10 



  الجبوري, أحمد إسماعيل   .5320

م) / أحمد 749-861ه/132-247ع] : العصر العباسي األول تاريخ الدولة العباسية الجزء األول [نص مطبو 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 206 -. 2010األردن : دار الفكر,  -إسماعيل الجبوري. 

 9957077090ر.د.م.ك 

1-953-311.1/5, 1-953-311.1/6 

  الجبوري, عبد هللا    .5321

 -. 1982بيروت دار الغرب االسالمي : [د.ن],  -رسائل في الفقه واللغة [نص مطبوع] / عبد هللا الجبوري. 

 سم. 24ص. ;  242

1-210-28/1, 1-210-28/2 

  الجبوري, عبد هللا    .5322

 -. 1982بيروت دار الغرب االسالمي : [د.ن],  -رسائل في الفقه واللغة [نص مطبوع] / عبد هللا الجبوري. 

 سم. 24ص. ;  242

1-250-71/1 

  الجبوري, عبد هللا    .5323

 -تطور الداللة المعجمية بين العامي و الفصيح [نص مطبوع] : معجم داللي:الجزء األول / عبد هللا الجبوري. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 454 -. 2006لبنان : الدار العربية للموسوعات, 

1-413-32.1/1, 1-413-32.1/2 

  الجبوري, عبد هللا    .5324

 -الفصيح [نص مطبوع] : معجم داللي: الجزء الثاني / عبد هللا الجبوري. تطور الداللة المعجمية بين العامي و 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  900 -. 2006لبنان : الدار العربية للموسوعات, 

1-413-32.2/1, 1-413-32.2/2 

  الجبوري, كامل سليمان   .5325

السادس / كامل سليمان الجبوري.   : المجلد 2002معجم الشعراء [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي حتى سنة 
 سم. 24ص. ;  479 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -

1-920-19.6/1, 1-920-19.6/2 

  الجبوري, كامل سليمان   .5326

 -: المجلد األول / كامل سليمان الجبوري.  2002معجم الشعراء [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي حتى سنة 

 سم. 24ص. ;  452 -. 2003علمية, بيروت : دار الكتب ال

1-920-19.1/1, 1-920-19.1/2 

  الجبوري, كامل سليمان   .5327

 -: المجلد الثاني / كامل سليمان الجبوري.  2002معجم الشعراء [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي حتى سنة 

 سم. 24ص. ;  478 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

1-920-19.2/1, 1-920-19.2/2 



  الجبوري, كامل سليمان   .5328

 -: المجلد الثالث / كامل سليمان الجبوري.  2002معجم الشعراء [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي حتى سنة 

 سم. 24ص. ;  448 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

1-920-19.3/1, 1-920-19.3/2 

  الجبوري, كامل سليمان   .5329

 -: المجلد الرابع / كامل سليمان الجبوري.  2002معجم الشعراء [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي حتى سنة 

 سم. 24ص. ;  464 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

1-920-19.4/1, 1-920-19.4/2 

  الجبوري, كامل سليمان   .5330

: المجلد الخامس / كامل سليمان الجبوري.   2002: من العصر الجاهلي حتى سنة  معجم الشعراء [نص مطبوع]
 سم. 24ص. ;  488 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -

1-920-19.5/1, 1-920-19.5/2 

  الجبوري, محمد يحي سالم    .5331

بيروت : دار الكتب  -مفهوم القوة و الضعف في أصوات العربية [نص مطبوع] / محمد يحي سالم الجبوري. 
 سم. 24ص. ;  174 -. 2006العلمية, 

1-401-33/1, 1-401-33/2 

  الجبوري، توفيق إبراهيم   .5332

أخبار الشعراء العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : األدبية و النقدية في كتاب األغاني لألصبهاني : جمع و  
 -. 2013ن : دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, عما -تصنيف و دراسة و توثيق / توفيق إبراهيم الجبوري. 

  سم.  24ص. : غالف مص. ;  102

 9789957327569ر.د.م.ك 

1-811-1249/1, 1-811-1249/2 

  الجبوري، جمعة حسين يوسف   .5333

المضامين التراثية في الشعر األندلسي في عهد المرابطين الموحدين [نص مطبوع] / جمعة حسين يوسف  
  سم. 17*24ص. ;   367 -. 2010عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -الجبوري. 

 9789957246945ر.د.م.ك 

1-811-1083/1, 1-811-1083/2 

  الجبوري، سامي شهاب أحمد   .5334

جدل الخطاب النقدي الحديث و المعاصر حول شعر أبي العالء المعري [نص مطبوع] : ( دراسة في نقد النقد ) / 
ص. : غالف مص. ;  482 -. 2013عمان : دار جرير للنشر و التوزيع,  -أحمد الجبوري. سامي شهاب 

  سم. 17*24

 9789957382704ر.د.م.ك 

1-811-1170/1, 1-811-1170/2 

  الجبوري، عبد هللا    .5335

الجواهري و نقد (جوهرته) [نص مطبوع] : نظرات في شعره و حياته : دراسة و نصوص / عبد هللا الجبوري. 
 سم. 24ص. ;  213 -. 1968بيروت : عالم الكتب,  -



1-920-138/1 

  الجبوري، عبد هللا حسن   .5336

 -شعرية القصيدة الرباعية [نص مطبوع] : رباعيات أحمد حلمي عبد الباقي أنموذجا / عبد هللا حسن الجبوري. 

  سم. 24ص. : غالف مص. ;  271 -. 2013عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع, 

 9789957572297ر.د.م.ك 

1-811-1446/1, 1-811-1446/2 

  الجبوري، يحيى وهيب    .5337

 Caliph,literatureمجالس العلماء واألدباء و الخلفاء [نص مطبوع] : مرآة للحضارة العربيةاإلسالمية = 

scholar,and ulema sessions  .445 -. 2006بيروت : دار الغرب اإلسالمي,   -/ يحيى وهيب الجبوري 

 سم. 17×24ص. ; 

1-210-182/1, 1-210-182/2 

  الجبيلي، سجيع جميل    .5338

 سم. 24ص. ;  376 -. 1998بيروت : دار صادر,  -ديوان أبي النجم [نص مطبوع] / سجيع جميل الجبيلي. 

1-811-930/1, 1-811-930/2 

  الجبيلي، سجيع جميل    .5339

 17*  24ص. ;  400 -. 1989بيروت : دار صادر,  -بيلي. ديوان العرجي [نص مطبوع] / سجيع جميل الج

 سم.

1-811-941/1, 1-811-941/2 

  الجحاوي، محمد فرج    .5340

سرت : مجلس الثقافة  -اسم التفضيل [نص مطبوع] : بين المتعة والفائدة: الجزء األول / محمد فرج الجحاوي. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  357 -. 2008العام, 

 9789959388100ر.د.م.ك 

1-415-520.1/1, 1-415-520.1/2 

  الجحاوي، محمد فرج    .5341

اسم التفضيل [نص مطبوع] : بين المتعة والفائدة: الجزء الثاني = قاموس أسماء التفضيل / محمد فرج الجحاوي. 
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  424 -. 2008سرت : مجلس الثقافة العام,  -

 9789959388100ر.د.م.ك 

1-415-520.2/1, 1-415-520.2/2 

  الجراح, محمود محمد   .5342

ص ; 246 -. 2008عمان : دار الراية للنشر,  -أصول البحث العلمي [نص مطبوع] / محمود محمد الجراح. 
  سم. 17*24

 22449999579ر.د.م.ك 

1-001.4-75/2, 1-001.4-75/3 



  الجراح، نواف   .5343

ص. : غالف    575 -. 2007بيروت : دار صادر,  -. 3ط.  -اف الجراح. ديوان ابن عربي [نص مطبوع] / نو
 سم. 17*24ملون ; 

1-811-946/1, 1-811-946/2 

  الجربي, محمد رمضان    .5344

 سم.24ص ;  174 -. 2002فاليتا : دار الهدى,  -األدب المقارن [نص مطبوع] / محمد رمضان الجربي. 

1-809-53/1, 1-809-53/2 

  ى، عبد القاهر  الجرجان  .5345

 -. 2007الجزائر : دار األبحاث,  -أسرار البالغة [نص مطبوع] / عبد القاهر الجرجانى; محمد فاضلي. 

  سم. 24;  320ص

 80285899479ر.د.م.ك 

1-414-15/1, 1-414-15/2 

  الجرجاني, أبو بكر عبد القاهر بن محمد    .5346

القاهرة :  -قاهر بن محمد الجرجاني; شاكر محمود محمد. كتاب دالئل اإلعجاز [نص مطبوع] / أبو بكر عبد ال
 سم.24ص ; 684 -. 1992مطبعة المدني ; جدة : دار المدني, 

1-410-22/1, 1-410-22/2 

  الجرجاني, السيد الشريف علي بن محمد   .5347

الندى : [د.م] : دار  القاهرة : دار  -كتاب التعريفات [نص مطبوع] / السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني. 
  سم. 24ص : غالف مصور ; 288 -. 2004اإليمان, 

 9773313476ر.د.م.ك 

1-410-112/1, 1-410-112/2 

  الجرجاني, عبد القادر    .5348

جدة : دار المدني : دار   -كتاب أسرار البالغة [نص مطبوع] / عبد القادر الجرجاني; محمود محمد شاكر. 
  سم. 24 ص. ; 550 -. 1991المدني, 

 548-427ص: -كشافات ص

1-414-7/1, 1-414-7/10 

  الجرجاني, عبد القاهر    .5349

ثالث رسائل في إعجاز القرآن [نص مطبوع] : في الدراسات القرآنية والنقد األدبي / عبد القاهر الجرجاني, 
 234 -.  1978لمعارف, القاهرة : دار ا -. 02ط.  -الرماني الخطابي; محمد زغلول سالم تحقيق محمد خلف هللا. 

  ).16(ذخائر العرب ;  -سم.  23ص. ; 

 230- 212ص :-كشاف ص

1-220-14/1 

  الجرجاني, عبد القاهر    .5350

بيروت : دار الفكر   -أسرار البالغة في علم البيان [نص مطبوع] / عبد القاهر الجرجاني, سعيد محمد اللحام. 
 (المكتبة اللغوية).  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 239 -. 1999العربي, 



1-414-56/1, 1-414-56/2 

  الجرجاني, عبد القاهر بن عبد الرحمن    .5351

بيروت : دار الكتب  -أسرار البالغة في علم البيان [نص مطبوع] / عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. 
  سم. 24ص. ;  326 -. 2001العلمية, 

 2745121995ر.د.م.ك 

1-414-113/1, 1-414-113/2 

  الجرجاني, عبد القاهر بن عبد الرحمن    .5352

المفتاح في التصريف [نص مطبوع] : كتاب علل التصريف / عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني; محسن بن 
 سم.  24ص. ;  82 -). 1424مكة المكرمة : الفيصلية, ( -سالم العميري الهذلي. 

1-415-107/1, 1-415-107/2 

  حمد بن على بن محمد الجرجاني, م  .5353

(د  -اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة [نص مطبوع] / محمد بن على بن محمد الجرجاني; عبد القادر حسين. 
  سم. 24ص ; 332 -. 1997م) : مكتبة األداب, 

 9220241977ر.د.م.ك  -. 321 - 318بيبليوغرافيا ص ص:  316 - 298كشافات ص ص: 

1-414-46/1, 1-414-46/2 

  الجزابرة, شرح فاطمة محمود ظاهر    .5354

عمان : دار   -موسوعة روائع الشعر العربي: المتنبي [نص مطبوع] / شرح فاطمة محمود ظاهر الجزابرة. 
 سم. 24ص. ;  318 -. 2003صفاء, 

1-811-498/1, 1-811-498/2 

  الجزار, أحمد محمود   .5355

 -. 2001اإلسكندرية : منشأة المعارف,   -الجزار.  قضايا و شخصيات صوفية [نص مطبوع] / أحمد محمود

  ). 3(دراسات في التصوف ;  -سم.  24ص. ;  254

 9770309273ر.د.م.ك 

1-260-5/1, 1-260-5/2 

  الجزار, أحمد محمود   .5356

 -. 2001اإلسكندرية : منشأة المعارف,   -قضايا و شخصيات صوفية [نص مطبوع] / أحمد محمود الجزار. 

  ). 3(دراسات في التصوف ;  -سم.  24ص. ;  254

 9770309273ر.د.م.ك 

1-210-1/1, 1-210-1/2 

  الجزار, محمد فكري    .5357

القاهرة : ايتراك للطباعة و النشر,  -الخطاب الشعري عند محمود درويش [نص مطبوع] / محمد فكري الجزار. 
  سم. 24ص. ;  324 -. 2001

 6395723977ر.د.م.ك 

1-811-129/1, 1-811-129/2 



  الجزار, محمد فكري    .5358

القاهرة : إيتراك للنشر,  -معجم الوأد [نص مطبوع] : النزعة الذكورية في المعجم العربي / محمد فكري الجزار. 
  سم. 24ص. ;  148 -. 2002

 9775723620ر.د.م.ك 

1-413-54/1 

  الجزائري, أبو بكر جابر   .5359

(د م) : (د  -ئد وأخالق وعبادات ومعامالت / أبو بكر جابر الجزائري. منهاج المسلم [نص مطبوع] : كتاب عقا
  سم. 24ص. ;  576 -. 1981ن), 

 بيبليوغرافيا

1-250-20/1, 1-250-20/2 

  الجزائري, أبوبكر جابر    .5360

 -منهاج المسلم [نص مطبوع] : كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات ومعامالت / أبوبكر جابر الجزائري. 

 سم. 17*24ص. ;  544 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].  -. 02ط.

1-250-103/1, 1-250-103/2 

  الجزائري, أبوبكر جابر    .5361

 -منهاج المسلم [نص مطبوع] : كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات ومعامالت / أبوبكر جابر الجزائري. 

 سم. 17*24ص. ;  544 -[د.ت]. الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -. 02ط.

1-250-10/2, 1-250-10/3 

  الجزائري, محمد سماعي   .5362

بيروت : دار إبن حزم,   -نظرية األصل والظاهرة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد سماعي الجزائري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  250 -. 2005

 1188819953ر.د.م.ك 

1-250-84/1, 1-250-84/2 

  الجزائري، عبد السالم بن عبد الرحمن    .5363

 -شرح الشواهد النحوية [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد السالم بن عبد الرحمن الجزائري, عمار طالبي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  450 -. 2011الجزائر : الشروق, 

 9789947862711ر.د.م.ك 

1-415-528.1/1, 1-415-528.1/2 

  ي، عبد السالم بن عبد الرحمن  الجزائر  .5364

 -شرح الشواهد النحوية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد السالم بن عبد الرحمن الجزائري, عمار طالبي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  1326 -. 2011الجزائر : الشروق, 

 9789947862711ر.د.م.ك 

1-415-528.3/1, 1-415-528.3/2 

  الم بن عبد الرحمن  الجزائري، عبد الس  .5365

  -شرح الشواهد النحوية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / عبد السالم بن عبد الرحمن الجزائري, عمار طالبي. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ;  2292 -. 2011الجزائر : الشروق, 

 9789947862711ر.د.م.ك 

1-415-528.5/1, 1-415-528.5/2 

  الجزائري، عبد السالم بن عبد الرحمن    .5366

 -شرح الشواهد النحوية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد السالم بن عبد الرحمن الجزائري, عمار طالبي. 

  سم. 24ص. ;  1735 -. 2011الجزائر : الشروق, 

 978994786271ر.د.م.ك 

1-415-528.4/1, 1-415-528.4/2 

  سالم بن عبد الرحمن  الجزائري، عبد ال  .5367

 -شرح الشواهد النحوية [نص مطبوع] : الجزء السادس / عبد السالم بن عبد الرحمن الجزائري, عمار طالبي. 

  سم. 24ص. ;  2292 -. 2011الجزائر : الشروق, 

 9789947862711ر.د.م.ك 

1-415-528.6/1, 1-415-528.6/2 

  الجزائري، عبد السالم بن عبد الرحمن    .5368

 -ح الشواهد النحوية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد السالم بن عبد الرحمن الجزائري, عمار طالبي. شر

  سم. 24ص. ;  877 -. 2011الجزائر : الشروق, 

 978994782711ر.د.م.ك 

1-415-528.2/1, 1-415-528.2/2 

  الجزائري، عمر بن قدور   .5369

ي مسلك سائق السعادة [نص مطبوع] / عمر بن قدور الجزائري; محمد الجزء األول من كتاب اإلبداء و اإلعادة ف
  سم. 24ص. ;  374 -. 2011الجزائر : دار البصائر للنشر و التوزيع,  -عبد الحليم بيشي. 

 9789961887325ر.د.م.ك 

1-210-287.1/1, 1-210-287.1/2 

  الجزائري، نور الدين عبد القادر البسكري    .5370

بوع] : على طريقة السؤال والجواب مع إعراب األمثلة وشرحها / نور الدين عبد القادر  اآلجرومية [نص مط
ص. : غالف ملون ;  128 -. 2009بيروت : دار الكتب العلمية,  -البسكري الجزائري, محمد شايب شريف. 

  سم. 20

 9782745163561ر.د.م.ك 

1-415-485/1, 1-415-485/2 

  الجسماني, عبد العلي    .5371

 160 -. 2006بيروت : الدار العربية للعلوم,   -ت لك من عيون الكتب [نص مطبوع] / عبد العلي الجسماني. قرأ

  سم.  24ص. ; 

 9953294216ر.د.م.ك 

1-810-408/1, 1-810-408/2 

  الجعافرة، ماجد ياسين    .5372

عمان : دار الكندي  - التناص و التلقي [نص مطبوع] : دراسات في الشعر العباسي / ماجد ياسين الجعافرة.



  سم.  24ص. ;   119 -. 2014للنشر و التوزيع, 

 9789957523824ر.د.م.ك 

1-811-1248/1, 1-811-1248/2 

  الجعفري،ماهر إسماعيل   .5373

عمان : دار اليازوري,  -تقويمها / ماهر إسماعيل الجعفري. -بناؤها-المناهج الدراسية [نص مطبوع] : فلسفتها 
 سم. 24غالف مصور ; ص : 303 -. 2010

1-370-642/1, 1-370-642/2 

  الجكنى ، محمد المختار بن بلعمش الموساوي    .5374

معرفة المباني لصحة المعاني [نص مطبوع] : واالعانة للمقصر العاني / محمد المختار بن بلعمش الموساوي 
لة احياء التراث التاريخي و (سلس -سم.  17*24ص. ;  296 -. 2013الجزائر : وزارة الثقافة,  -الجكنى. 

  ). 15الثقافي لوالية بشار وصحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك 

1-220-221/1, 1-220-221/2 

  الجكني ، محمد المختار بن لعمش الموساني   .5375

الجزائر   -الجكني. شفاء الصدور في شرح مسألتي المشكور [نص مطبوع] / محمد المختار بن لعمش الموساني 
(سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و  -سم.  24ص. ;   301 -. 2013: وزارة الثقافة, 

  ).11صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك 

1-250-143/2 

  الجكني، ابن االعمش الموساني   .5376

الجزائر : دار   -ع] / ابن االعمش الموساني الجكني. شفاء الصدور في فتح مسالتي المشكور [نص مطبو 
  سم. 24ص. ;  182 -. 2011االرشاد, 

 9789947955239ر.د.م.ك 

1-250-138/1, 1-250-138/2 

  الجلياني، عبد المنعم بن عمر بن حسان    .5377

الجلياني; كمال أبو  ديوان التدبيج [نص مطبوع] : فتنة اإلبداع و ذروة اإلمتاع / عبد المنعم بن عمر بن حسان 
  سم.  21*29ص. : غالف ملون ;  287 -. 2010بيروت : دار الساقي,  -ديب; دالل بخش. 

 9781855166097ر.د.م.ك 

1-811-1021/1, 1-811-1021/2 

  الجليل, محمد بدري عبد   .5378

ر المعرفة الجامعية, اإلسكندرية : دا -المجاز و أثره في الدرس اللغوي [نص مطبوع] / محمد بدري عبد الجليل. 
 سم. 24ص. ;  292 -. 2003

1-414-52/1, 1-414-52/2 

  الجليند, محمد السيد    .5379

رد مفتريات / محمد السيد  -درء شبهات  - منهج السلف بين العقل و التقليد [نص مطبوع] : تصحيح مفاهيم 



  ).4(سلسلة تصحيح المفاهيم ;  - سم. 20ص. : غالف ملون ;  200 -. 1999القاهرة : دار قباء,  -الجليند. 

 6094303977ر.د.م.ك 

1-260-4/1 

  الجمال، أحمد محمد إسماعيل أحمد   .5380

العلوم اإلنسانية أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية في بغداد في عهد الدولة العباسية [نص مطبوع]  
ص. : غالف ملون و مصور ; 241 -. 2009ية,  مصر : مركز االسكندر -أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال.  /

 سم.24

1-953-383/3, 1-953-383/2 

  الجمال، محمد حسين    .5381

بيروت : دار صفاء,   -اإلنجليزية لجميع المستويات [نص مطبوع] : قواعد وترجمة / محمد حسين الجمال. 
 سم. 24ص : غالف مصور ;  281 -. 2008

1-418-114/1, 1-418-114/2 

  الجمالي، محمد فاضل    .5382

تونس : الدار   -. 2ط. -نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد فاضل الجمالي. 
  سم.  24ص. ;   323 -. 1978التونسية للنشر, 

 ل

1-210-250/1 

  الجمحي, محمد بن سالم   .5383

جدة : دار   -م الجمحي; محمود محمد شاكر. طبقات فحول الشعراء [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن سال
 سم. 24ص. ;  298 -. 1980المدني, 

1-811-155.1/1, 1-811-155.1/2 

  الجمحي, محمد شاكر   .5384

جدة : دار    -طبقات فحول الشعراء [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد شاكر الجمحي; محمود محمد شاكر. 
  سم. 24ص. ;  1011 -المدني, (د.ت). 

 بيبليوغرافيا -999 -803ص: -كشافات ص

1-811-155.2/1, 1-811-155.2/2 

  الجمحي، محمد بن سالم   .5385

هـ ) [نص مطبوع] : مع مقدمة تحليلية للكتاب و  231طبقات الشعراء لمحمد بن سالم الجميحي ( توفي سنة 
/ محمد بن سالم الجمحي; اللجنة   die klassem der dichterدراسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر ابن سالم = 

 سم.  24ص. ;  206 -بيروت : دار النهضة العربية للطباعة و النشر, (د.ت.).  -الجامعية لنشر التراث العربي. 

1-811-784/1, 1-811-784/2 

  الجمعي,مريم محمد جاسم   .5386

. 2009األردن : دار مجدالوي,  -. 1ط -نظرية الشعر عند الجاحظ [نص مطبوع] / مريم محمد جاسم الجمعي. 

  سم.17*24ص. ; 336 -

 9789957023614ر.د.م.ك 



1-811-1052/1, 1-811-1052/2 

  الجمعية الثقافية الجاحظية   .5387

 -. 2008الجزائر : الجمعية الثقافية الجاحظية,  -/ الجمعية الثقافية الجاحظية.  29التبيين [نص مطبوع] : العدد 

  سم . 30ص . ;  196

  = التبيين 11112557د.م.د ر.

متضمن في : في العرب ...و في السنوات الثقافية // بيان التبيين // لقاء الفائزيين و ندوة األدب المقاون في  
 الجزائر . 

051-30.29/1 

  الجمعية العربية للبحوث االقتصادية   .5388

الجزائر : الجمعية  -العربية للبحوث االقتصادية. / الجمعية  39بحوث اقتصادية عربية [نص مطبوع] : العدد 
  سم . 24ص . ;  16ص +  144 -. 2007العربية للبحوث االقتصادية, 

متضمن في : نظريات التجارة الدولية التقليدية ( الكالسيكية ) و التكتالت االقتصادية مع اشارة الى السوق 
رن الواحد و العشرين // رأس المال البشري في مصر األوروبية الموحدة // االقتصاد العربي و تحديات الق

 الوضع النسبي . -القياس  -المفهوم 

051-32.14/1 

  الجمل, إيمان   .5389

االسكندرية :  -فن الرقوش في الشعر األندلسي [نص مطبوع] : العصر الغرناطي نموذجا / إيمان الجمل. 
  سم. 24ص. ;  196 -. 2006مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9774280075ر.د.م.ك 

1-811-634/1, 1-811-634/2 

  الجمل, بسام    .5390

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -أسباب النزول [نص مطبوع] : علما من علوم القرآن / بسام الجمل. 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 472 -. 2005

 7078689953ر.د.م.ك 

1-220-90/1, 1-220-90/2 

  الجمل, شوقي   .5391

 -علم التاريخ [نص مطبوع] : نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم األخرى و مناهج البحث فيه / شوقي الجمل. 

  سم. 24ص. ; 220 -. 2000القاهرة : المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, 

 0213119977ر.د.م.ك  -. 210 -205ص:  -بيليوغرافيا ص 201-197ص: -مالحق ص

1-902-2/1 

  الجمل، أحمد محمد عبد العظيم    .5392

 -دور نظام الوقف اإلسالمي [نص مطبوع] : في التنمية اإلقتصادية المعاصرة / أحمد محمد عبد العظيم الجمل. 

 سم. 17*24ص. ;  190 -. 2007القاهرة : دار السالم, 

1-250-128/1 

  الجمل، أحمد محمد عبد العظيم    .5393

 -[نص مطبوع] : في التنمية اإلقتصادية المعاصرة / أحمد محمد عبد العظيم الجمل. دور نظام الوقف اإلسالمي 

 سم. 17*24ص. ;  190 -. 2007القاهرة : دار السالم, 



1-250-119/1 

  الجمل، أمل    .5394

القاهرة : مركز المحروسة للنشر و  -نوال السعداوي و شريف حتاتة [نص مطبوع] : تجربة حياة / أمل الجمل. 
  سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  251 -. 2013خدمات الصحفية و المعلومات, ال

 97899773135126ر.د.م.ك 

1-813-384/1 

  الجمل، محمد جهاد    .5395

اإلمارات العربية  -مهارات االتصال في اللغة العربية [نص مطبوع] / محمد جهاد الجمل, سمر روحي الفيصل. 
 سم.24ص. ; 253 -. 2008ي, المتحدة : دار الكتاب الجامع

1-418-113/1, 1-418-113/2 

  الجمل،إيمان   .5396

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون   -المعارضات فى الشعر األندلسى [نص مطبوع] / إيمان الجمل. 
 سم. 17*24ص. ;  579 -. 2007الجامعية, 

1-811-716/1, 1-811-716/10 

  الجميل, سيار    .5397

 -لة التاريخية فلسفة التكوين [نص مطبوع] : نظرية رؤيوية في المعرفة العربية اإلسالمية / سيار الجميل. المجاي

 سم.24ص. ;  586 -. 1999عمان : األهلية للنشر والتوزيع, 

1-902-61/1, 1-902-61/2 

  الجميلي, محسن عبد فرحان صالح    .5398

نفس البشرية ومادونها في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محسن  الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على ال
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  351 -. 2006لبنان : دار الكتب العلمية,  -عبد فرحان صالح الجميلي. 

 2745148419ر.د.م.ك 

1-250-68/1, 1-250-68/2 

  الجنابى،قيس كاظم    .5399

القاهرة : مكتبة الثقافة   -. 1ط -وع] / قيس كاظم الجنابى. التصوف اإلسالمى فى اتجاهاته األدبية [نص مطب
  سم. 24ص. ;  200 -. 2007الدينية, 

 9317341977ر.د.م.ك 

1-210-30/2 

  الجنابي, يونس عبد مرزوك   .5400

بيروت   -أسلوب التعليل و طرائقه في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة نحوية / يونس عبد مرزوك الجنابي. 
  سم. 24ص. ;  376 -. 2004المدار اإلسالمي, : دار 

 995929109xر.د.م.ك 

1-415-163/1, 1-415-163/2 

  الجنابي، سيروان عبد الزهرة    .5401

 -اإلطالق والتقييد في النص القرآني [نص مطبوع] : قراءة في المفهوم والداللة / سيروان عبد الزهرة الجنابي. 



  سم. 17*24ص. ;  384 -صادق الثقافية, [د.ت]. عمان : دار الرضوان : مؤسسة دار ال 

 9789957246914ر.د.م.ك 

1-220-178/1, 1-220-178/2 

  الجنابي، سيروان عبد الزهرة    .5402

 -اإلطالق و التقييد في النص القرآني [نص مطبوع] : قراءة في المفهوم والداللة / سيروان عبد الزهرة الجنابي. 

  سم. 17*24ص. ;  384 -مؤسسة دار الصادق الثقافية, [د.ت]. عمان : دار الرضوان : 

 9789957246914ر.د.م.ك 

1-220-213/1, 1-220-213/2 

  الجنابي، عبد الكريم إبراهيم دوحان    .5403

القاهرة :  -تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري [نص مطبوع] / عبد الكريم إبراهيم دوحان الجنابي. 
  سم.24ص. ;  319 -. 2005لثقافة الدينية, مكتبة ا

 9773411680ر.د.م.ك 

1-815-3/1, 1-815-3/2 

  الجنابي، قيس حاتم هاني   .5404

عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,   -تاريخ الشرق األدنى القديم [نص مطبوع] / قيس حاتم هاني الجنابي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 287 -. 2010

 9789957246891ر.د.م.ك 

1-940-57/1, 1-940-57/2 

  الجنابي، محمود شاكر    .5405

هـ )  897 -  484دراسات في شعر الخطاب السياسي األندلسي عصر المرابطين و الموحدين و بني األحمر ( 
ص. : غالف   287 -. 2013عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -[نص مطبوع] / محمود شاكر الجنابي. 

  سم. 17*24مص. و مل. ; 

 9789957555733ر.د.م.ك 

1-811-1153/1, 1-811-1153/2 

  الجندي, علي    .5406

 17*24ص. ;  478 -. 1998القاهرة : دار غريب,  -في تاريخ األدب الجاهلي [نص مطبوع] / علي الجندي. 

  سم.

 9772153513ر.د.م.ك 

1-810-195/1, 1-810-195/2 

  الجندي، إكرام حمودة    .5407

القاهرة : دار الكتاب   -المعلمة في التربية الصحية [نص مطبوع] / إكرام حمودة الجندي.  مرشد األسرة و
 سم. 17*  24: غالف ملون ;  330ص. -. 2009الحديث, 

1-370-608/2, 1-370-608/3 

  الجهني, فايز    .5408

عمان : دار الحامد   - تقويمها / فايز الجهني. -تنفيذها   -مناهج و برامج الموهوبين [نص مطبوع] : تخطيطها 



  سم.  17* 24ص. : ايض. ;   200 -. 2009للنشر و التوزيع, 

 995732473ر.د.م.ك 

1-370-605/12, 1-370-605/11 

  الجوابرة, فاطمة محمود   .5409

موسوعة علي بن أبي طالب [نص مطبوع] : حكم، مواعظ، خطب، وصايا، رسائل، كتب و عهود، سيرة حياته /  
  سم.  24ص. : غالف ملون و مصور ;  246 -. 2003عمان : دار صفاء,  -ابرة. فاطمة محمود الجو

 1095249957ر.د.م.ك 

210.3-5/1 

  الجوابرة، علي سليمان    .5410

عمان : دار الحامد,   -التحوالت الصوتية في بنية األسماء عند تصريفها [نص مطبوع] / علي سليمان الجوابرة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  305 -. 2012

 9789957326203ر.د.م.ك 

1-415-537/1, 1-415-537/2 

  الجوادي, أحمد عبد الستار    .5411

بيروت :  -الشعر في بغداد [نص مطبوع] : حتى نهاية القرن الثالث الهجري / أحمد عبد الستار الجوادي. 
  سم. 24ص. ;  384 -. 2006المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9953368708ر.د.م.ك 

1-811-442/1, 1-811-442/2 

  الجوارى , رائد راكان قاسم   .5412

م) [نص مطبوع] : قمة ما بلغته الحضارة العربية 1100-1166ه/493-560أطلس العالم للشريف اإلدريسى (
.  2013القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -اإلسالمية من تطور فى علم الخرائط / رائد راكان قاسم الجوارى. 

  سم.  32ص. : إض. ;  116 -

 9789774383894ر.د.م.ك 

1-903-28/1, 1-903-28/2 

  الجواري, أحمد عبد الستار    .5413

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -نحو التيسير [نص مطبوع] / أحمد عبد الستار الجواري. 
  سم. 17*24ص. ;  140 -. 2006

 9953366365ر.د.م.ك 

1-415-254/4, 1-415-254/1 

  الجواري, أحمد عبد الستار    .5414

. 2006بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -نحو القرآن [نص مطبوع] / أحمد عبد الستار الجواري. 

  سم. 24ص. ;  123 -

 9953366373ر.د.م.ك 

1-415-325/1, 1-415-325/2 

  الجواري, أحمد عبد الستار    .5415

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -نحو المعاني [نص مطبوع] / أحمد عبد الستار الجواري. 



  سم.  24ص. : غالف ملون ;  176 -. 2006

 995336639xر.د.م.ك 

1-415-258/1, 1-415-258/2 

  الجواري، احمد عبد الستار    .5416

  سم.  24ص. ; 91 -. 2006بيروت : المؤسسة العربية,  -بوع] / احمد عبد الستار الجواري. نحو الفعل [نص مط 

 9953366381ر.د.م.ك 

1-415-449/1 

  الجوالدة،فؤاد عيد    .5417

  -اإلعاقة العقلية و مهارات الحياة في ضوء نظرية العقل [نص مطبوع] / محمد صالح اإلمام; فؤاد عيد الجوالدة. 

(نظرية العقل في التربية الخاصة ;   -سم.  24ص. : غالف مصور ; 368 -. 2010ار الثقافة, عمان : د -. 1ط.
1.(  

 9957164980ر.د.م.ك 

1-370-570/5, 1-370-570/1 

  الجوالده،فؤاد عيد    .5418

ص. : غالف ملون ; 383 -. 2012عمان : دار الثقافة,  -اإلعاقة السمعية [نص مطبوع] / فؤاد عيد الجوالده. 
  سم. 24

 9789957167509ر.د.م.ك  -. 382-351بيبليوغرافيا:ص.

1-370-976/1, 1-370-976/2 

  الجواليقي, أبي منصور    .5419

 -المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم [نص مطبوع] / أبي منصور الجواليقي; محمد شاكر أحمد. 

 م.س 24ص. ;  458 -. 1938القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية, 

1-412-11/1 

  الجوزية, ابن قيم    .5420

بيروت : دار الكتب  -إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء األول / ابن قيم الجوزية. 
  سم. 24ص. ;  760 -. 2004العلمية, 

 2745138162ر.د.م.ك 

1-415-298.1/1 

  الجوزية, ابن قيم    .5421

بيروت : دار الكتب  -ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ابن قيم الجوزية. إرشاد السالك إلى حل 
  سم. 24ص. ;  768 -. 2004العلمية, 

 2745138162ر.د.م.ك 

1-415-298.2/1 

  الجوهري, محمد    .5422

القاهرة  -. 01ط.  -الفولكلور العربي [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / محمد الجوهري, إبراهيم عبد الحافظ. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 699 -. 2001: مركز البحوث و الدراسات اإلجتماعية, 



1-398-2.1/1 

  الجوهري, محمد    .5423

 319 -. 2008القاهرة : الدار الدولية لإلستثمارات,   -طرق البحث اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد الجوهري. 

  سم.  24ص ; 

 5367282977ر.د.م.ك 

1-001.4-81/1, 1-001.4-81/2 

  الجوهري, محمد محمود   .5424

 -. 2009األردن : دار المسيرة,  -. 1ط. -أسس البحث االجتماعي [نص مطبوع] / محمد محمود الجوهري. 

  سم. 17*24ص ; 415

 9789957065584ر.د.م.ك 

1-001.4-112/2, 1-001.4-112/3 

  الجوهري، اسماعيل بن حماد    .5425

اج اللغة و صحاح العربية: الجزء الثالث / اسماعيل بن حماد الجوهري, أحمد عبد الصحاح [نص مطبوع] : ت
 سم. 30ص. ;  447 -. 1990بيروت : دار العلم للماليين,  -. 4ط. -الغفور عطار. 

1-413-146.3/1, 1-413-146.3/2 

  الجوهري، اسماعيل بن حماد    .5426

الجزء الثاني / اسماعيل بن حماد الجوهري, أحمد عبد الصحاح [نص مطبوع] : تاج اللغة و صحاح العربية: 
 سم. 30ص. ;  420 -. 2009بيروت : دار العلم للماليين,  -الغفور عطار. 

1-413-146.2/1, 1-413-146.2/2 

  الجوهري، إسماعيل بن حماد    .5427

جوهري, أحمد عبد الصحاح [نص مطبوع] : تاج اللغة وصحاح العربية: الجزء الرابع / إسماعيل بن حماد ال
 سم. 30ص. ;  389 -. 1990بيروت : دار العلم للماليين,  -. 4ط.  -الغفور عطار. 

1-413-146.4/1, 1-413-146.4/2 

  الجوهري، إسماعيل بن حماد    .5428

الصحاح [نص مطبوع] : تاج اللغة وصحاح العربية: الجزء السادس / إسماعيل بن حماد الجوهري, أحمد عبد 
 سم. 30ص. ;  411 -. 1990بيروت : دار العلم للماليين,  -. 4ط.  -ار. الغفور عط

1-413-146.6/1, 1-413-146.6/2 

  الجوهري، إسماعيل بن حماد    .5429

الصحاح [نص مطبوع] : تاج اللغة و صحاح العربية: الجزء الخامس / إسماعيل بن حماد الجوهري, أحمد عبد  
 سم. 30ص. ;  424 -. 1990دار العلم للماليين, بيروت :  -. 4ط.  -الغفور عطار. 

1-413-146.5/1, 1-413-146.5/2 

  الجوهري، إسماعيل بن حماد    .5430

 -الصحاح [نص مطبوع] : تاج اللغة و صحاح العربية / إسماعيل بن حماد الجوهري; أحمد عبد الغفور عطار. 

 م.س 28ص. ;  212 -. 1990بيروت : دار العلم للماليين,  -. 4



1-410-350/1, 1-410-350/2 

  الجويدي، محمد صالح    .5431

إربد : عالم الكتب الحديث   -التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد [نص مطبوع] / محمد صالح الجويدي. 
  سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;   289 -. 2012للنشر و التوزيع, 

 9789957705107ر.د.م.ك 

1-813-397/1, 1-813-397/2 

  الجويدي، مهدي صالح   .5432

إربد : عالم الكتب الحديث,   -الخطاب الشعري و تفاعل األبنية الثقافية [نص مطبوع] / مهدي صالح الجويدي. 
  سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  161 -. 2013

 9789957706005ر.د.م.ك 

1-811-1169/1, 1-811-1169/2 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .5433

 -. 02ط. -لزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه [نص مطبوع] / مصطفى الصاوي الجويني. منهج ا

  ).9(مكتبة الدراسات االدبية ;  -سم.  24ص. ;  314 -.  1968القاهرة : دار المعارف, 

 309- 301ص :-بيبليوغرافيا ص

1-220-18/1 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .5434

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -مطبوع] / مصطفى الصاوي الجويني.  مدارس البالغة المعاصرة [نص
 سم. 24ص. ;  268 -. 1995

1-414-105/1, 1-414-105/2 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .5435

اإلسكندرية : منشأة   -المسرح / مصطفى الصاوي الجويني.  -في األدب العالمي [نص مطبوع] : األدب المقارن 
  سم. 24ص. ;  168 -. 2002المعارف, 

 9770310719ر.د.م.ك 

1-809-36.1/1, 1-809-36.1/2 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .5436

. 2002اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -في األدب العالمي [نص مطبوع] : الشعر / مصطفى الصاوي الجويني. 

  سم. 24ص. ;  190 -

 9770310719ر.د.م.ك 

1-809-36.2/1, 1-809-36.2/2 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .5437

اإلسكندرية : منشأة   -السيرة / مصطفى الصاوي الجويني.  -في األدب العالمي [نص مطبوع] : القصة و الرواية 
  سم.  24ص : غالف مصور ;  233 -. 2002المعارف, 

 9770310735ر.د.م.ك 

1-890-8.3/1, 1-890-8.3/2 



  الجويني, مصطفى الصاوي    .5438

اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -في النقد األدبي الحديث [نص مطبوع] / مصطفى الصاوي الجويني.  أبعاد
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  866 -. 1998

 8049403977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-810-100/1, 1-810-100/2 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .5439

اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -تجديد / مصطفى الصاوي الجويني. البالغة العربية [نص مطبوع] : تأصيل و 
  (كتب األدب و النقد).  -سم. 24ص. ; 228 -. 1985

 5230103977ر.د.م.ك 

1-414-20/1, 1-414-20/2 

  الجيار, مدحت    .5440

ة للشئون اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمي -النص األدبي من منظور اجتماعي [نص مطبوع] / مدحت الجيار. 
  سم. 24ص. ;  356 -. 2001الجامعية, 

 9773271412ر.د.م.ك 

1-810-207/1, 1-810-207/2 

  الجياش، عبد الحميد    .5441

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,  -الوسيط في أحكام القرآن الكريم [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. 

  سم. 17*24ص. ;  469

 9786144020432ر.د.م.ك 

1-220-183/1, 1-220-183/2 

  الجياش، عبد الحميد    .5442

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,   -دراسات في علوم القرآن [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. 

 سم. 17*24

1-220-184/1, 1-220-184/2 

  الجياش، عبد الحميد    .5443

بيروت : دار النهضة العربية,  -مطبوع] / عبد الحميد الجياش. التصوف اإلسالمي بين الحقيقة والواقع [نص 
  سم. 17*24ص. ;  49 -. 2009

 9786144020449ر.د.م.ك 

1-210-246/1, 1-210-246/2 

  الجياش، عبد الحميد    .5444

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,  -الوسيط في أحكام القرآن الكريم [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. 

  سم. 17*24ص. ;  469

 9786144020432ر.د.م.ك 

1-220-204/1, 1-220-204/2 



  الجياش، عبد الحميد    .5445

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,   -دراسات في علوم القرآن [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. 

 سم. 17*24

1-220-210/1, 1-220-210/2 

  الجيالني, ابراهيم بدوي   .5446

/ ابراهيم بدوي  Science of Translationالترجمة و فضل العربية على اللغات [نص مطبوع] =  علم
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  358 -. 1997القاهرة : المكتب العربي للمعارف,  -الجيالني. 

 9772763427ر.د.م.ك 

1-418-55/1, 1-418-55/2 

  الجيالني، حسان    .5447

الجزائر : دار   -ية مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري / حسان الجيالني. المحقور [نص مطبوع] : مسرح
  سم.22ص. : غالف مل.مص. ; 46 -. 2013هومة, 

 9789961657409ر.د.م.ك 

1-790-16/1, 1-790-16/2 

  الجيالني، حسان    .5448

الجزائر : المؤسسة  -. طالب فقد ظله [نص مطبوع] : قصص متبوعة ب : نداء المدينة المنسية / حسان الجيالني
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. ;  180 -. 2007الوطنية للفنون المطبعية, 

 9789947243602ر.د.م.ك 

1-813-445/1 

  الجيالني، حسان    .5449

اعة  الجزائر : سحب الطب -م) [نص مطبوع] / حسان الجيالني. 1923-1835ملحمة الشيخ الهاشمي الشريف (
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. ;   103 -. 2007الشعبية للجيش, 

 9789947244005ر.د.م.ك 

1-812-68/1, 1-812-68/2 

  الجيالني،حسان    .5450

الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و  -مراهق في الصحراء [نص مطبوع] : قصة / حسان الجيالني. 
  سم. 13*20ص. : غالف مص. و مل. ;  127 -. 2012التوزيع, 

 9789961656693ر.د.م.ك 

1-813-331/1, 1-813-331/2 

  الجيالني،ضيف    .5451

موسوعة البالغة العربية الميسرة [نص مطبوع] : مباحث في علوم البالغة العربية مع ملحق تطبيقي / ضيف 
 23*  16ص ;  268 -. 2009: منشورات المجلس,  الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية : [د.م] -الجيالني. 

  سم.

 9789947821428ر.د.م.ك 

1-414-199/1 



  الحاتمي، االء علي عبود   .5452

عمان : دار   -تجليات التعبير الفني في الرسم االوروبي الحديث [نص مطبوع] / االء علي عبود الحاتمي. 
  سم. 24ص ;   224 -. 2013الرضوان, 

 9789957762728ر.د.م.ك 

1-701-26/1, 1-701-26/2 

  الحاج أحمد، سالم   .5453

المدية : جامعة المدية,   -روبورتاج مصور بعنوان "مليانة معالم صامدة" [نص مطبوع] / سالم الحاج أحمد. 
  .CDسم +  30*25ورقة ;  122 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1710/1, MA1710/2 

  ج أحمد، علي قاسم الحا  .5454

ص. :  357 -. 2011عمان : دار اإلعصار العلمي,  -أصول الترجمة [نص مطبوع] / علي قاسم الحاج أحمد. 
 سم.  25غالف مصور ; 

1-418-119/1, 1-418-119/2 

  الحاج حسن، حسين    .5455

عية للدراسات,  بيروت : المؤسسة الجام -أدب العرب في صدر اإلسالم [نص مطبوع] / حسين الحاج حسن. 
 سم. 17*24ص. ;  176 -. 1992

1-810-521/1, 1-810-521/2 

  الحاج صالح، عبد الرحمان   .5456

الجزائر :   -بحوث ودراسات في اللسانيات العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الرحمان الحاج صالح.  
  سم.17*24ص ; 285 -. 2007عاصمة الثقافة العربية, 

 9789961624814ر.د.م.ك 

1-410-277.2/1, 1-410-277.2/2 

  الحاج صالح، عبد الرحمان   .5457

  -الخطاب و التخاطب في نظرية الوضع و اإلستعمال العربية [نص مطبوع] / عبد الرحمان الحاج صالح. 

  ). 3اللسان عند العرب ; (علوم  -سم. 18*28ص ; 292 -. 2000الجزائر : المجمع الجزائري للغة العربية, 

 9789961957905ر.د.م.ك 

1-411-180/1 

  الحاج صالح، عبد الرحمان   .5458

الجزائر : المجمع الجزائري للغة العربية,  -البنى النحوية العربية [نص مطبوع] / عبد الرحمان الحاج صالح.  
  ).4(علوم اللسان عند العرب ;  -سم. 18*25ص ; 333 -. 2014

 9789961957912ر.د.م.ك 

1-415-598/1 

  الحاج صالح، عبد الرحمن   .5459

 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -بحوث و دراسات في علوم اللسان [نص مطبوع] / عبد الرحمن الحاج صالح. 



  سم.30ص. ; 398

 9789961624791ر.د.م.ك  -. 243 - 241بيبليوغرافيا ص ص: 

1-411-168/1, 1-411-168/2 

  صالح، عبد الرحمن الحاج   .5460

الجزائر : منشورات المجمع  -منطق العرب في علوم اللسان [نص مطبوع] / عبد الرحمن الحاج صالح. 
  سم. 24ص. ;  403 -. 2010الجزائري للغة العربية, 

 9789961957943ر.د.م.ك 

1-410-434/1 

  الحاج, وليد ابراهيم   .5461

 -. 2007عمان : دار البداية,   -ص مطبوع] / وليد ابراهيم الحاج. اللغة العربية و وسائل اإلتصال الحديثة [ن

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  320

 9789957821074ر.د.م.ك 

1-410-143/1, 1-410-143/2 

  الحاج، نصار    .5462

ص. : غالف   431 -. 2007الجزائر : منشورات البيت,  -تحت لهاة الشمس [نص مطبوع] / نصار الحاج. 
  ). 2007(شعريات سودانية. الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -. سم 20مص. ; 

 9789947859070ر.د.م.ك 

1-811-1291/1 

  الحارون،شيماء حمودة   .5463

المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم في مدارسنا [نص مطبوع] : تنميتهم وجدانيا و علميا و معرفيا / شيماء  
 24ص. : غالف مصور ; 382 -. 2009ة العصرية للنشر و التوزيع, مصر : المكتب -. 1ط. -حمودة الحارون. 

  سم.

 9774101111ر.د.م.ك 

1-370-755/1, 1-370-755/2 

  الحافظ, منير    .5464

 190 -. 2005دمشق : دار الفرقد,  -الوعي اللغوي [نص مطبوع] : الجمالي في فلسفة الكالم / منير الحافظ. 

 سم.  24ص. ; 

1-410-260/1, 1-410-260/2 

  الحامدي, إبراهيم بن الحسين   .5465

. 1979بيروت : دار األندلس,  -كنز الولد [نص مطبوع] / إبراهيم بن الحسين الحامدي; تحقيق مصطفى غالب. 

  سم. 24ص. ;  344 -

 بيبليوغرافيا 340-317ص: -مالحق ص

1-230-11/1 

  الحايك، أودين سلوم    .5466

بيروت : المؤسسة الحديثة   -التقنية [نص مطبوع] / أودين سلوم الحايك. مسؤولية مزودي خدمات األنترنيت 
 سم. 17*24ص ;  408 -. 2009للكتاب, 



1-001.6-102/1 

  الحبار، أمين لقمان    .5467

عمان : دار   -التوليدية و التحويلية [نص مطبوع] : رؤية إشتقاقية في الجملة العربية / أمين لقمان الحبار. 
  سم.17*24ص ;  294 - .2013مجدالوي, 

 9789957025373ر.د.م.ك 

1-415-557/1, 1-415-557/2 

  الحبار، لقمان أمين    .5468

. 2011عمان : دار مجدالوي,  -. 1ط. -الفرقة و الوصل [نص مطبوع] : بيانات في اللغة / لقمان أمين الحبار. 

  سم. 24ص. : ملون. ;  262 -

 9789957024369ر.د.م.ك 

1-414-187/1, 1-414-187/2 

  الحباس، محمد    .5469

إربد : عالم الكتب الحديث,   -النحوالعربي والعلوم اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة في المنهج / محمد الحباس. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  481 -. 2009

 9789957701222ر.د.م.ك 

1-415-494/1, 1-415-494/2 

  الحباشة ، صابر    .5470

عمان : زهران   -أسئلة الداللة و تداوليات الخطاب [نص مطبوع] : مقاربات عرفانية تداولية / صابر الحباشة. 
  سم. 17*24ص. ;  186 -. 2013للنشر, 

 9789957504694ر.د.م.ك 

1-410-380/1, 1-410-380/2 

  الحباشة، صابر    .5471

بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر,  -بوع] / صابر الحباشة. محاوالت في تحليل الخطاب [نص مط
  (طريق المعرفة).  -سم.  20ص. ;  175 -. 2009

 9789953515625ر.د.م.ك 

1-401-119/1, 1-401-119/2 

  الحباشة، صابر    .5472

 113 -. 2011حامد, عمان : دار ال -تحليل المعنى [نص مطبوع] : مقاربات في علم الداللة / صابر الحباشة. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9789957325411ر.د.م.ك 

1-414-173/1, 1-414-173/10 

  الحباشة، صابر    .5473

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -في المعنى [نص مطبوع] : مباحث داللية معرفية / صابر الحباشة. 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  236 -. 2008

 9789953683573ر.د.م.ك 

1-412-56/1, 1-412-56/2 



  الحباشة، صابر محمود    .5474

إربد : عالم الكتب  -األسلوبية و التداولية [نص مطبوع] : مداخل لتحليل الخطاب / صابر محمود الحباشة. 
  سم. 21ص. : غالف مصور ;  157 -. 2011الحديث, 

 9789957703516ر.د.م.ك 

1-401-129/1, 1-401-129/2 

  الحبسية،رضية بن سليمان بن ناصر    .5475

ص. 152 -. 2012عمان : دار الحامد,  -القيادة األخالقية [نص مطبوع] / رضية بن سليمان بن ناصر الحبسية. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789957326838ر.د.م.ك  -. 152-141بيبليوغرافيا:ص

1-370-951/1, 1-370-951/2 

  الحتي, حنا نصر    .5476

ص. ;  238 -. 2004بيروت : دار الكتاب العربي,  -ديوان النابغة الذبياني [نص مطبوع] / حنا نصر الحتي. 
  سم. 24

 9953271887ر.د.م.ك 

1-811-170/1, 1-811-170/2 

  الحجاوي, عارف احمد   .5477

بيروت : دار الشروق,  -احمد الحجاوي. قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : شرح شامل مع أمثلة / عارف 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  328 -. 2005

 9957001639ر.د.م.ك 

1-415-170/8, 1-415-170/6 

  الحجوي, حسن أحمد    .5478

الرباط :  -[نص مطبوع] / حسن أحمد الحجوي.  1912-1957العقل و النقل في الفكر اإلصالحي المغربي 
 سم. 24ص ;  280 -. 2003المركز الثقافي العربي, 

1-953-219/1, 1-953-219/2 

  الحجيالن، ناصر    .5479

الشخصية في قصص األمثال العربية [نص مطبوع] : دراسة في األنساق الثقافية للشخصية العربية / ناصر 
  سم. 17*24ص. ;  488 -. 2009بيروت : المركز الثقافي العربي,  -الحجيالن. 

 9789953683662ر.د.م.ك 

1-818-43/1, 1-818-43/10 

  الحداد, عباس يوسف   .5480

دمشق : دار الحوار,   -األنا في الشعر الصوفي [نص مطبوع] : ابن الفارض أنموذجا / عباس يوسف الحداد. 
 سم. 24ص. ;  350 -. 2005

1-811-687/1, 1-811-687/2 

  الحداد, فيصل مفتاح    .5481

طبوع] : (دراسة منهجية ) لكتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير منهجية البحوث والرسائل العلمية [نص م
 24;  143 -. 2008ليبيا : جامعة قان يوسف,  -والدكتراه في شعبتي :األدبيات واللغويات / فيصل مفتاح الحداد. 



  سم.

 9959241378ر.د.م.ك 

1-001.4-106/1, 1-001.4-106/2 

  الحداد, محمد حمزة إسماعيل   .5482

القاهرة :  -وعة العمارة اإلسالمية في مصر [نص مطبوع] : المجلد األول / محمد حمزة إسماعيل الحداد. موس
  سم. 24ص ; 565 -دار زهراء الشرق, [د.ت]. 

 977578994xر.د.م.ك 

1-703-1.1/5, 1-703-1.1/6 

  الحداوي، الطائع    .5483

  -. 2010الدار البيضاء (المغرب) : المركز الثقافي العربي,  -النص و المفهوم [نص مطبوع] / الطائع الحداوي. 

  سم. 15*22ص. ;  239

 9789953684863ر.د.م.ك 

1-810-556/1, 1-810-556/10 

  الحدباوي، العلمي    .5484

الجزائر : دار األمل للدراسات و  -البوح باألسرار [وثيقة خطية ثنائية البعد] : ديوان شعر / العلمي الحدباوي. 
  (شعريات لبنانية). -سم.  20ص. ;   257 -. 2006شر و التوزيع, الن

 9961858182ر.د.م.ك 

1-811-1329/1 

  الحديثى،بهجت عبد الغفور   .5485

نصوص من الشعر الجاهلى واالسالمى واألموي [نص مطبوع] : دراسة و تحليل / بهجت عبد الغفور الحديثى. 
 سم. 24ص. ;  440 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي,  -

1-811-725/1, 1-811-725/2 

  الحديثي, بهجت عبد الغفور    .5486

اإلسكندرية : المكتب الجامعي  -دراسات نقدية في الشعر العربي [نص مطبوع] / بهجت عبد الغفور الحديثي. 
 سم. 24ص. ;  420 -. 2004الحديث, 

1-811-365/1, 1-811-365/2 

  الحديثي, خديجة   .5487

ص. ;  390 -. 2001عمان : دار األمل,  -منقحة.  3ط. -لنحوية [نص مطبوع] / خديجة الحديثي. المدارس ا
 سم. 24

1-415-80/1 

  الحديثي, خديجة   .5488

بيروت : مكتبة لبنان,  -أبنية الصرف في كتابة سيبويه [نص مطبوع] : معجم و دراسة / خديجة الحديثي. 
  سم. 24ص. ;  384 -. 2003

 9953331960ر.د.م.ك 

1-415-238/1, 1-415-238/2 



  الحديثي, طالل سالم    .5489

عمان : دار   -لغة الجسد وفلسفته في التراث العربي قدامة ومعاصرة [نص مطبوع] / طالل سالم الحديثي. 
  سم. 24ص : ابض ; 164 -. 2014غيداء, 

 9789957572990ر.د.م.ك 

1-001-30/1, 1-001-30/2 

  الحديثي، خديجة   .5490

ص. ;  544 -. 2007بغداد : المجمع العلمي,  -يسير النحو وبحوث أخرى [نص مطبوع] / خديجة الحديثي. ت
 سم. 25

1-415-505/1, 1-415-505/2 

  الحديثي، طالل سالم    .5491

عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,   -لغة الجسد في التراث الشعبي العربي [نص مطبوع] / طالل سالم الحديثي. 
  سم. 16*24ص. : غالف مص. ;  100 -. 2013

 9789957572655ر.د.م.ك 

1-811-1174/1, 1-811-1174/2 

  الحديدي, إيناس    .5492

 -المصطلحات النحوية في التراث النحوي [نص مطبوع] : في ضوء علم اإلصطالح الحديث / إيناس الحديدي. 

  سم. 24ص. ;  236 - .2006اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773275477ر.د.م.ك 

1-415-178/2, 1-415-178/1 

  الحديدي, عبد الطيف محمد السيد    .5493

ظاهرة المحافظة في الشعر الجاهلي [نص مطبوع] : رؤية تنظيرية تطبيقية على ضوء النقد االدبي / عبد الطيف  
 سم. 24ص. ;  272 -.  2002 القاهرة : الدار االسالمية للطباعة, -محمد السيد الحديدي. 

1-811-289/1, 1-811-289/2 

  الحديدي, عبد اللطيف محمد السيد    .5494

القاهرة : الدار   -. 3ط. -فن المقال في ضوء النقد األدبي [نص مطبوع] / عبد اللطيف محمد السيد الحديدي. 
 سم. 24ص. ;  256 -. 2003اإلسالمية للطباعة و النشر, 

1-814-10/1, 1-814-10/2 

  الحديدي، محمد هاشم   .5495

 230 -. 2011عمان : مؤسسة الوراق,  -الفريد في الترجمة التحريرية [نص مطبوع] / محمد هاشم الحديدي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 979957332559ر.د.م.ك 

1-418-117/1, 1-418-117/10 

  الحديدي،منى    .5496

  -. 5ط. -مطبوع] : التربية الخاصة في الطفولة المبكرة / جمال الخطيب; منى الحديدي. التدخل المبكر [نص 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 336 -. 2011عمان : دار الفكر, 

 978995707007xر.د.م.ك 



1-370-727/1, 1-370-727/2 

  الحذيري، أحمد   .5497

نقدية : ( أشغال ملتقى الشاعرات العربيات ) /   شعر المرأة العربية المعاصر [نص مطبوع] : قصائد و قراءات
ص. : غالف مص. و مل. ;  115 -. 1996تونس : شركة الطباعة العصرية و السريعة,  -أحمد الحذيري. 

(موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي الجزائري : موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي   -سم.  15*20
 الجزائري). 

1-811-1240/1 

  الحر, عبد المجيد    .5498

بيروت : دار الفكر   -شفافية خليل حاوي و مرصهاتها الوطنية و اإلنسانية [نص مطبوع] / عبد المجيد الحر. 
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  192 -. 1998العربي, 

 191-187بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-928-3/1, 1-928-3/2 

  الحر, عبد المجيد    .5499

 322 -. 2001بيروت : دار الفكر العربي,  -الء [نص مطبوع] : كتابة و لفظا / عبد المجيد الحر. موسوعة اإلم

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 

1-412-37/1, 1-412-37/2 

  الحراق، محمد شداد   .5500

/   للميالد [نص مطبوع] 18و  17للهجرة /  12و  11الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية خالل القرنين 

  سم.  24ص. : إيض. ;   403 -. 2014إربد : عالم الكتب الحديث,  -محمد شداد الحراق. 

 9789957707279ر.د.م.ك 

1-811-1251/1, 1-811-1251/2 

  الحربي, فرحان بدري    .5501

بيروت :   -األسلوبية في النقد العربي الحديث [نص مطبوع] : دراسة في تحليل الخطاب / فرحان بدري الحربي. 
  سم. 24ص. ;  200 -. 2003لمؤسسة الجامعية للدراسات مجد, ا

 9953427593ر.د.م.ك 

1-810-113/1, 1-810-113/10 

  الحربي, محمد خليل مراد   .5502

 -الوقف في العربية [نص مطبوع] : كتاب يبحث في وجوه الوقف االثني عشر ... / محمد خليل مراد الحربي. 

  سم.24ص ; 199 -. 2006بيروت : دار الكتب, 

 9491974512ر.د.م.ك 

1-411-104/1, 1-411-104/2 

  الحربي،قاسم بن عائل    .5503

ص. : غالف  215 -. 2008عمان : الجنادرية,  -القيادة التربوية الحديثة [نص مطبوع] / قاسم بن عائل الحربي. 
 سم. 24مصور ; 

1-370-668/1, 1-370-668/2 



  الحرز, محمد    .5504

بيروت :   -الجسد [نص مطبوع] : دراسات حول الوعي الشعري و النقدي / محمد الحرز.  شعرية الكتابة و
 سم.  24ص. ;   188 -. 2005اإلنتشار العربي, 

1-811-333/1, 1-811-333/2 

  الحري، عبد النبي    .5505

عبد  طه عبد الرحمان و محمد عابد الجابري [نص مطبوع] : صراع المشروعين على أرص الحكمة الرشدية / 
  سم.17*24ص ; 207 -. 2014بيروت : الشبكة العربية لألبحاث و النشر,  -النبي الحري. 

 9786144310502ر.د.م.ك 

1-150-15/1 

  الحريري    .5506

ص. ;  430 -. 1978بيروت : دار بيروت للطباعة و النشر,  -مقامات الحريري [نص مطبوع] / الحريري. 
 سم. 24

1-818-36/1 

  رافدة   الحريري,  .5507

المشكالت السلوكية النفسية والتربوية [نص مطبوع] : لتالميذ المرحلة البتدائية / رافدة الحريري, زهرة بن 
  سم.24ص ; 215 -. 2008األردن : دار المناهج,  -رجب. 

 9957181785ر.د.م.ك 

1-370-463/4, 1-370-463/1 

  الحريري، أبو محمد القاسم   .5508

  -طبعة جديدة.   -آثار أدبية : الجزء األول / أبو محمد القاسم الحريري; مختار نويوات.  المقامات [نص مطبوع] :

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   19ص. : غالف مص. ;  424

 9789961625460ر.د.م.ك 

1-818-80.1/1, 1-818-80.1/2 

  الحريري، أبو محمد القاسم   .5509

ص. :  409 -طبعة جديدة.  -ار أدبية : الجزء الثاني / أبو محمد القاسم الحريري. المقامات [نص مطبوع] : آث
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19غالف مص. ; 

 9789961625477ر.د.م.ك 

1-818-80.2/1 

  الحريري، رافدة    .5510

 -. 2009عمان : دار الفكر,   -الحريري. التربية و حكايات األطفال [نص مطبوع] / رافدة الحريري, بلقيس 

  سم. 17ء  25ص. : غالف مصور و ملون ;  269

 9957076108ر.د.م.ك 

1-370-542/1, 1-370-542/2 

  الحريري،رافدة    .5511

عمان : دار المناهج   -مهارات القيادة التربوية [نص مطبوع] : في اتخاذ القرارات االدارية / رافدة الحريري. 



  سم.  24ص. : غالف ملون ; 380 -. 2008للنشر, 

 9957181920ر.د.م.ك 

1-370-625/1 

  الحريري،رافدة    .5512

عمان : دار الفكر,  -فاعلية اإلتصاالت التربوية في المؤسسات التعليمية [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 234 -. 2010

 9957076434ر.د.م.ك 

1-370-672/1, 1-370-672/2 

  الحريري،رافدة    .5513

عمان : دار المسيرة,  -. 1ط. -الجودة الشاملة في المناهج و طرق التدريس [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 415 -. 2011

1-370-635/1, 1-370-635/2 

  الحريري،رافدة    .5514

 -. 2011عمان : دار الفكر,  -المدرسية [نص مطبوع] / رافدة الحريري.  التقييم التربوي الشامل للمؤسسة

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 344

 9789957074890ر.د.م.ك 

1-370-670/1, 1-370-670/2 

  الحريري،رافدة    .5515

 ص. : غالف مصور210 -. 2010عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -تربية اإلبداع [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 

  سم. 24; 

 9957076558ر.د.م.ك 

1-370-715/1, 1-370-715/2 

  الحريري،رافدة عمر   .5516

عمان :  -. 1ط. -القيادة و إدارة الجودة في التعليم العالي [نص مطبوع] / رافدة عمر الحريري, دروش زناد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 368 -. 2010دار الثقافة, 

 9957165222ر.د.م.ك 

1-370-191/1, 1-370-191/2 

  الحزيمي, سعود بن عبد هللا   .5517

 -ج ) / سعود بن عبد هللا الحزيمي. -الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب [نص مطبوع] : المجلد األول ( أ 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  542 -. 2005القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع, 

 1074358977ر.د.م.ك 

803-2.1/1 

  الحزيمي, سعود بن عبد هللا   .5518

ض ) / سعود بن عبد هللا الحزيمي. -الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب [نص مطبوع] : المجلد الثاني ( ح
  سم. 25x17ص. : غالف ملون ;  1102الى  545من ص  -. 2005القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -

 9773580741ر.د.م.ك 



210.3-2.2/1 

  الحزيمي, سعود بن عبد هللا   .5519

ع ) / سعود بن عبد هللا الحزيمي. -الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب [نص مطبوع] : المجلد الثالث ( ط 
  سم. 25x17. : غالف ملون. ;  1704الى ص  1105من ص  -. 2005القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -

 9773580741ر.د.م.ك 

210.3-2.3/1 

  الحزيمي, سعود بن عبد هللا   .5520

ي ) / سعود بن عبد هللا الحزيمي. -الموسوعة الجامعة في األخالق و اآلداب [نص مطبوع] : المجلد الرابع ( ل 
  سم. 25x17. : غالف ملون. ;   2132الى ص  1707من ص  -. 2005القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع,  -

 9773580741ر.د.م.ك 

210.3-2.4/1 

  الحسامي، عبد الحميد    .5521

الجزائر :   -الحداثة في الشعر العربي المعاصر [نص مطبوع] : الشعر اليمني نموذجا / عبد الحميد الحسامي. 
  سم. 17*24ص. ;  275 -. 2013دار التنوير, 

 9789947946572ر.د.م.ك 

1-811-1093/1 

  الحسن, إحسان محمد    .5522

ص. ; 339 -. 2005عمان : دار وائل,   -[نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن.  مناهج البحث اإلجتماعي
  سم.24

 3541119957ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-46/1, SH/1-001.4-46/2 

  الحسن, إحسان محمد    .5523

ص. ; 339 -. 2005عمان : دار وائل,   -مناهج البحث اإلجتماعي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم.24

 3541119957ر.د.م.ك 

1-001.4-64/1, 1-001.4-64/2 

  الحسن, شاهر    .5524

عمان : دار الفكر,  -علم الداللة السمانتيكية و البراجماتية في اللغة العربية [نص مطبوع] / شاهر الحسن. 
  سم. 24ص. ;  204 -. 2001

 9957072609ر.د.م.ك 

1-410-77/1, 1-410-77/2 

  الحسن, عيسى    .5525

 -. 2009األردن : األهلية,   -لة األموية [نص مطبوع] : عوامل البناء و أسباب اإلنهيار / عيسى الحسن. الدو

  سم.24ص : مص.مل. ; 447

 9786589079935ر.د.م.ك 

1-953-295/1, 1-953-295/2 



  الحسن, عيسى    .5526

األردن : األهلية للنشر  -ن. النتائج / عيسى الحس-الوقائع-الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] : األسباب
  سم.24ص. ;  421 -. 2009والتوزيع, 

 9786589079919ر.د.م.ك 

1-902-57/1, 1-902-57/2 

  الحسني ، عبد المنعم القاسمي   .5527

الطريقة الرحمانية [نص مطبوع] : األصول واآلثار منذ البدايات الى غاية الحرب العالمية األولى / عبد المنعم 
  سم. 17*24ص ;  880 -. 2013الجزائر : دار الخليل للنشر واإلشهار,  -ني. القاسمي الحس

 978994784290ر.د.م.ك 

  الحسني الجزائري، بن محي الدين   .5528

الجزائر : وزارة  -غرامي صحيح في مصطلح الحديث [نص مطبوع] / بن محي الدين الحسني الجزائري. 
  م.س 17*24ص. ;  200 -. 2011الشؤون الدينية, 

1-230-79/1, 1-230-79/2 

  الحسني, محمد الهادي    .5529

  سم. 24ص. ;  463 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -أشعة الشروق [نص مطبوع] / محمد الهادي الحسني. 

 9789961671856ر.د.م.ك 

1-814-29/1 

  الحسني, محمد بن علوي المالكي    .5530

 340 -. 2007بيروت : المكتبة العصرية,  -علوي المالكي الحسني. الذخائر المحمدية [نص مطبوع] / محمد بن 

  سم.  24ص. ; 

 9953346623ر.د.م.ك 

1-230-19/1 

  الحسني، سامية الدريدي   .5531

دراسات في الحجاج [نص مطبوع] : قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي القديم / سامية الدريدي الحسني. 
  سم. 15*22ص. ;  191 -. 2009إربد : عالم الكتب الحديث,  -

 9789957700935ر.د.م.ك 

1-810-595/1, 1-810-595/2 

  الحسون, خليل بنيان    .5532

ص. ; 344 -.  2002عمان : مكتبة الرسالة الحديثة,  -النحويون و القرآن [نص مطبوع] / خليل بنيان الحسون. 
 سم.24

1-415-334/1, 1-415-334/2 

  الحسون, خليل بنيان    .5533

عمان : مكتبة الرسالة الحديثة,  -في التصحيح اللغوي و الكالم المباح [نص مطبوع] / خليل بنيان الحسون. 
 سم.24ص. : غالف مذهب ; 199 -. 2006

1-410-28/1, 1-410-28/2 



  الحسيب، عبد المجيد    .5534

إربد : عالم الكتب الحديث,  -الرواية العربية الجديدة و إشكالية اللغة [نص مطبوع] / عبد المجيد الحسيب. 
  سم.  24ص. : غالف مص. ;  326 -. 2014

 9789957707156ر.د.م.ك 

1-813-401/1, 1-813-401/2 

  الحسين, قصي    .5535

طرابلس : المؤسسة  -النقد األدبي عند العرب و اليونان [نص مطبوع] : معالمه و إعالمه / قصي الحسين. 
 سم.  24 ص. ; 512 -. 2003الحديثة للكتاب, 

1-809-47/1, 1-809-47/2 

  الحسين, قصي    .5536

طرابلس : المؤسسة الحديثة   -األدب العربي في العصرين المملوكي و العثماني [نص مطبوع] / قصي الحسين. 
 سم. 17*  24ص. ;  536 -. 2006للكتاب, 

1-810-380/1, 1-810-380/10 

  الحسين، قصي    .5537

بيروت :   -مطبوع] : دراسة اآلثار األدبية على ضوء علم االنسان / قصي الحسين. أنثروبولوجية األدب [نص 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  408 -. 2009دار البحار, 

 9953754322ر.د.م.ك 

1-810-515/1, 1-810-515/2 

  الحسين، قصي    .5538

النقد و العوامل التي طرأت عليه  النقد األدبي و مدارسه عند العرب [نص مطبوع] : قراءة لمراحل تطور علم 
بيروت : دار و مكتبة الهالل للطباعة و النشر,  -من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث / قصي الحسين. 

  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2008

 9953753660ر.د.م.ك 

1-810-549/1, 1-810-549/2 

  الحسينى،هويدا محمد    .5539

االسكندرية :   -طالب الجامعة في مجتمع المعرفة [نص مطبوع] / هويدا محمد الحسينى. االهتمامات القرائية ل
  سم. 24ص. ; 111 -. 2008مركز اإلسكندرية, 

 977388208xر.د.م.ك 

1-370-640/1, 1-370-640/2 

  الحسينى،هويدا محمد    .5540

االسكندرية :   -دا محمد الحسينى. االهتمامات القرائية لطالب الجامعة في مجتمع المعرفة [نص مطبوع] / هوي
  سم. 24ص. ; 111 -. 2008مركز اإلسكندرية, 

 977388208xر.د.م.ك 

1-370-141/1 

  الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي    .5541

كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي المحاسن محمد بن علي العلوي  



  سم. 25ص. ;  2420 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب.  الحسيني;

 4425046ر.د.م.ك  -. 2417 - 2391ص:  -كشاف ص 

1-230-2.4/1, 1-230-2.4/2 

 الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي    .5542
جزء الرابع / أبي المحاسن محمد بن علي  ال : [Texte imprimé] كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة
 2420 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب.  .Comment ;العلوي الحسيني

سم 25ص. ;  . 

2417 - 2391ص:  -كشاف ص  . - ISBN 5046424 

1-230-7.4/1, 1-230-7.4/2 

 الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي    .5543
الجزء الثالث / أبي المحاسن محمد بن علي   : [Texte imprimé] كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة
 1954 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب.  .Comment ;العلوي الحسيني

سم 25ص. ;  . 

ISBN 5046424 

1-230-7.3/1, 1-230-7.3/2 

بي المحاسن محمد بن علي العلوي  الحسيني, أ  .5544  

الجزء الثاني / أبي المحاسن محمد بن علي   : [Texte imprimé] كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة
 1338 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب.  .Comment ;العلوي الحسيني

سم 25ص. ;  . 

ISBN 5046424 

1-230-7.2/1, 1-230-7.2/2 

 الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي    .5545
الجزء األول / أبي المحاسن محمد بن علي   : [Texte imprimé] كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة
 692 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -ٍ◌تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب.  .Comment ;العلوي الحسيني

سم 25ص. ;  . 

ISBN 5046424 

1-230-7.1/1, 1-230-7.1/2 

  الحسيني, محمد رشيد رضا    .5546

حقوق النساء في اإلسالم [نص مطبوع] : نداء للجنس اللطيف / محمد رشيد رضا الحسيني, أحمد فريد المزيدي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;   191 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -

1-210-109/1, 1-210-109/2 

  الحسيني، أبوالنصر مبشر الطرازي    .5547

بيروت : دار الكتب العلمية,   -المرأة وحقوقها في اإلسالم [نص مطبوع] / أبوالنصر مبشر الطرازي الحسيني. 
 سم. 24ص. ;  227 -د.ت. 

1-210-204/1, 1-210-204/2 



  الحسيني، علي    .5548

ص. : غالف   295 -. 2010عمان : دار األهلية,  -. 2ط.  -علي الحسيني. الواضح في اإلنشاء [نص مطبوع] / 
  سم. 25ملون ; 

 9786589079331ر.د.م.ك 

1-418-116/1, 1-418-116/2 

  الحسيني، معز الدين محمد المهدي    .5549

لمية, بيروت : دار الكتب الع -أسماء القبائل و أنسابها [نص مطبوع] / معز الدين محمد المهدي الحسيني. 
  سم. 24ص : إيض. ;  432 -. 2000

 0678215472ر.د.م.ك 

1-210-135/1, 1-210-135/2 

  الحصري، ساطع    .5550

ص. :  575 -.  1966بيروت : دار الطليقة,  -نقد الفكر القومي [نص مطبوع] : الجزء األول / ساطع الحصري. 
 سم. 24إيض. ; 

1-810-68/1 

  الحصناوي، سامي   .5551

عمان : دار   -سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي [وثيقة الكترونية] / سامي الحصناوي. 
  سم. 17*24ص. : غالف مل. و مص. ;  224 -. 2014الرضوان للنشر و التوزيع, 

 9789957762674ر.د.م.ك 

1-812-43/1, 1-812-43/2 

  الحصني, إياد    .5552

 24ص. ;  70 -. 2006(د.م) : د.ن,  -اني األحرف العربية [نص مطبوع] : الجزء األول / إياد الحصني. مع

  سم.

 9947012875ر.د.م.ك 

1-411-84.1/1, 1-411-84.1/2 

  الحصني, إياد    .5553

 24 ص. ; 56 -. 2006(د.م) : د.ن,  -معاني األحرف العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / إياد الحصني. 

  سم.

 9947012883ر.د.م.ك 

1-411-84.2/1, 1-411-84.2/2 

  الحطاب، عبد الهادي خضير    .5554

 -. 2010عمان : دار صفاء,  -المتنبي في معيار النقد البالغي [نص مطبوع] / عبد الهادي خضير الحطاب. 

  سم.  25ص. : غالف مصور ;  184

 978995724496ر.د.م.ك 

1-414-165/1, 1-414-165/2 

  الحفناوي, محمد ابراهيم   .5555

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -دراسات أصولية في السنة النبوية [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الحفناوي. 



  ). 2(سلسلة أصول الفقه ;  -سم.  24ص. ;  376 -. 2002

 1111422977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-250-23/1, 1-250-23/2 

  ابراهيم  الحفناوي, محمد  .5556

االسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -دراسات أصولية في القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الحفناوي. 
 ). 1(سلسلة أصول الفقه ;  -سم.  24ص. ;  485 -. 2002

1-250-22/1, 1-250-22/2 

  الحفناوي, محمد ابراهيم   .5557

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -حمد ابراهيم الحفناوي. دراسات أصولية في السنة النبوية [نص مطبوع] / م
  ). 2(سلسلة أصول الفقه ;  -سم.  24ص. ;  376 -. 2002

 1111422977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-230-53/3, 1-230-53/4 

  الحفيد التلمساني أبو عبد هللا محمد بن مرزوق    .5558

الجزء األول / الحفيد التلمساني أبو عبد هللا محمد بن  إظهار صدق المودة في شرح البردة [نص مطبوع] : 
 Tlemcen capitale(تلمسان :  -سم.  20*30ص. ;  351 -. 2011الجزائر : موفم,  -مرزوق; محمد فالق. 

de la culture islamique .(  

 9789931001140ر.د.م.ك 

1-811-1037.1/1, 1-811-1037.1/2 

   محمد بن مرزوق  الحفيد التلمساني أبو عبد هللا  .5559

إظهار صدق المودة في شرح البردة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الحفيد التلمساني أبو عبد هللا محمد بن  
 Tlemcen capitale(تلمسان :  -سم.  20*30ص. ;  672 -. 2011الجزائر : موفم,  -مرزوق; محمد فالق. 

de la culture islamique .(  

 9789931001140ر.د.م.ك 

1-811-1037.2/1, 1-811-1037.2/2 

  الحكماوي، جالل    .5560

المغرب : دار توبقال  -نصوص من الثقافة المغربية الحديثة [نص مطبوع] / عبد الجليل ناظم; جالل الحكماوي. 
  ).414(معالم ;  -سم.  16*24ص. : غالف ملون ;  235 -. 2008للنشر, 

 9789954496610ر.د.م.ك 

1-810-519/1, 1-810-519/2 

  الحكمي، يحي بن محمد   .5561

الشاهد الشعري: بين سيبويه في كتابه والفراء في معاني القرآن [نص مطبوع] : دراسة نحوية وصفية / يحي بن 
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  166 -. 2009عمان : الجنادرية,  -محمد الحكمي. 

 9957501194ر.د.م.ك 

1-415-462/1, 1-415-462/2 

  الحكيم, توفيق    .5562

 سم. 23ص. ;  870 -. 1966القاهرة : مكتبة اآل داب,  -المسرح الممنوع [نص مطبوع] / توفيق الحكيم. 



1-812-16//1 

  الحكيم, توفيق    .5563

لرباط ا-أرني هللا  -زهرة العمر  -عدالة و فن -المؤلفات الكاملة :المجلد الثاني [نص مطبوع] : سليمان الحكيم 
الصفقة / توفيق   -فن األدب-إيزيس  -مسرح المجتمع  -األيدي الناعمة  -الملك أوديب -عصا الحكيم  -المقدس 
 سم. 24ص. ;  922 -. 1994بيروت : مكتبة لبنان,   -الحكيم. 

1-819-4.2/1, 1-819-4.2/2 

  الحكيم, توفيق    .5564

مالمح  -حديث مع الكوكب - 2000تحيات سنة  -مجلس العدلالمؤلفات الكاملة :المجلد الرابع [نص مطبوع] : 
مصر بين عهدين / توفيق  -ثورة الشباب   -األحاديث األربعة -الحمير  -تعادلية الحكيم -الدنيا رواية هزلية -داخلية 

 سم. 24ص. ;  794 -. 1994بيروت : مكتبة لبنان,   -الحكيم. 

1-819-4.4/1, 1-819-4.4/2 

  يق  الحكيم, توف  .5565

براكسا أو مشكلة  -أهل الكهف  -حماري قال لي -المؤلفات الكاملة :المجلد األول [نص مطبوع] : عودة الروح 
 -يوميات نائب في األرياف / توفيق الحكيم.  -محمد صلى هللا عليه و سلم -راقصة المعبد  -شهرزاد  -الحكم 

 سم. 24ص. ;  898  -. 1994بيروت : مكتبة لبنان, 

1-819-4.1/1, 1-819-4.1/2 

  الحكيم, توفيق    .5566

لعبة الموت أو الموت   -رحلة الربيع و الخريف   -المؤلفات الكاملة:المجلد الثالث [نص مطبوع] : المسرح المنوع 
بيروت :   -مصير صرص / توفيق الحكيم.  -رحلة إلى الغد  -شمس النهار -أشواك السالم  -سجن العمر -و الحب

 سم. 24ص. ;  998 -. 1994مكتبة لبنان, 

1-819-4.3/1, 1-819-4.3/2 

  الحكيم، توفيق    .5567

ص. : غالف  128 -. 2006الجزائر : دار الهدى,  -األيدي الناعمة [نص مطبوع] : مسرحية / توفيق الحكيم. 
  سم. 15*22ملون ; 

 9961607872ر.د.م.ك 

1-812-27/1, 1-812-27/2 

  الحكيم، توفيق    .5568

ص. : غالف مصور ;  142 -. 2006الجزائر : دار الهدى,  -طبوع] / توفيق الحكيم. أهل الكهف [نص م
  سم. 15*22

 9961607899ر.د.م.ك 

1-812-25/1, 1-812-25/2 

  الحكيم، توفيق    .5569

 -سم.  14*20ص. ;  135 -. 2008القاهرة : دار الشروق,  -إيزيس [نص مطبوع] / توفيق الحكيم. 

  (المسرحيات). 

 9789770923652ر.د.م.ك 

1-812-29/1, 1-812-29/2 



  الحكيم، توفيق    .5570

الجزائر : موفم  -طبعة جديدة.  -حماريات الحكيم [نص مطبوع] : آثار أدبية / توفيق الحكيم; عثمان بدري. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  470 -. 2007للنشر, 

 9789961625163ر.د.م.ك 

1-812-70/1, 1-812-70/2 

  الحكيم، توفيق    .5571

ص. :  96 -. 2006الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر,  -حمار الحكيم [نص مطبوع] / توفيق الحكيم. 
  سم.  19غالف ملون ; 

 9961607880ر.د.م.ك 

1-813-221/1, 1-813-221/2 

  الحالق،علي سامي   .5572

طرابلس : المؤسسة   -غة العربية و علومها [نص مطبوع] / علي سامي الحالق. المرجع في تدريس مهارات الل
 سم.  24ص. ;  464 -. 2010الحديثة للكتاب, 

1-418-130/1, 1-418-130/10 

  الحلبي, محمد خير طعمه   .5573

ع] /  شرح قطر الندى وبل الصدى للعالمة أبي عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري المصري... [نص مطبو
ص. : 312 -. 2005بيروت : دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع,  -. 02ط. -محمد خير طعمه الحلبي. 

  سم. 24غالف ملون ; 

 8594469953ر.د.م.ك  -طبعة مصححة قوبلت و روجعت على مخطوطة و عدة نسخ. 

1-415-312/1, 1-415-312/2 

  نان الخفاجي  الحلبي، أبي محمد عبد هللا بن سعيد بن س  .5574

 -سر الفصاحة [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي; داود غطاشة الشوابكة. 

  سم. 25ص. ;  327 -. 2006عمان : دار الفكر, 

 995707444xر.د.م.ك 

1-410-346/1, 1-410-346/2 

  الحلو, منصور    .5575

 24ص. ;   482 -. 2007اإلسكندرية : منشاة المعارف,  - حوار الحضارات [نص مطبوع] / منصور الحلو.

  سم.

 9770314293ر.د.م.ك 

1-210-103/1, 1-210-103/2 

  الحلوي، عبد العزيز    .5576

(د.م) : مطبعة الخليج العربي,  -النص الشعري القديم و قضايا التلقي [نص مطبوع] / عبد العزيز الحلوي. 
 سم.  15*21ص. : غالف ملون ;  150 -. 2009

1-811-1019/1, 1-811-1019/2 



  الحليبي, محمود بن سعود بن عبد العزيز    .5577

هـ [نص مطبوع] : المجلد الثالث / محمود بن سعود بن  193-170الحركة األدبية في مجالس هارون الرشيد 
 سم. 24ص. ;  302 -. 2008بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -عبد العزيز الحليبي. 

1-810-409.3/1, 1-810-409.3/2 

  الحليبي, محمود بن سعود بن عبد العزيز    .5578

هـ [نص مطبوع] : المجلد الثاني / محمود بن سعود بن  193-170الحركة األدبية في مجالس هارون الرشيد 
 سم. 24ص. ;  382 -. 2008بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -عبد العزيز الحليبي. 

1-811-139.2/1, 1-811-139.2/2 

  الحليبي, محمود بن سعود بن عبد العزيز    .5579

هـ [نص مطبوع] : المجلد االول / محمود بن سعود بن عبد  193-170الحركة األدبية في مجالس هارون الرشيد 
 سم. 24ص. ;  485 -. 2008بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -العزيز الحليبي. 

1-810-409.1/1, 1-810-409.1/2 

  الحمامصى,مروة مرتضى   .5580

استخدام الكوميديا في اإلعالن التلفزيوني وتأثيرها على طفل دراسة تجريبية [نص مطبوع] / مروة مرتضى 
  سم. 24ص : ايض ; 183 -. 2014القاهرة : المكتب العربي للمعارف,  -الحمامصى. 

 9789772766826ر.د.م.ك 

1-001-31/1, 1-001-31/2 

  الحمامي، عالء حسين   .5581

 -. 2008عمان : مكتبة الجامعة,  -/ عالء حسين الحمامي.  Data miningتنقيب البيانات [نص مطبوع] =  

  سم. 17*24ص ;  522

 9789957493127ر.د.م.ك 

1-001.6-89/1, 1-001.6-89/3 

  الحمامي، علي   .5582

ص. ;  ANEP, 2007. - 431الجزائر : منشورات  -إدريس [نص مطبوع] / علي الحمامي, محمد يحياتن. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  22

 97899473568ر.د.م.ك 

1-890-247/1 

  الحمد, تركي   .5583

 216 -. 2003بيروت : دار الساقي,  -. 3ط.  -الثقافة العربية في عصر العولمة [نص مطبوع] / تركي الحمد. 

  سم.  24ص. ; 

 1855163519.ك ر.د.م

1-001-9/1, 1-001-9/2 

  الحمد, علي توفيق    .5584

الدار البيضاء : دار  -المعجم الوافي في النحو العربي [نص مطبوع] / علي توفيق الحمد, يوسف جميل الزعبي. 
 سم. 24ص. ; 417 -. 1992اآلفاق الجديدة, 



1-413-33/1, 1-413-33/2 

  الحمد، غانم قدوري    .5585

ص. : غالف ملون   282 -. 2004عمان : دار عمار,  -بة العربية [نص مطبوع] / غانم قدوري الحمد. علم الكتا
 سم. 24; 

1-411-116/1, 1-411-116/2 

  الحمداني ، موفق   .5586

ص. ;  198 -. 1922بيروت : المكتبة العصرية,  -األسس العصبية للسلوك [نص مطبوع] / موفق الحمداني. 
 سم . 24

1-150-1/1 

  الحمداني, خديجة   .5587

 -. 2006عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,  -المركبات في العربية [نص مطبوع] / خديجة الحمداني. 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 192

1-415-210/1, 1-415-210/2 

  الحمداني, خديجة   .5588

 -. 2008عمان : دار أسامة,  -. المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب [نص مطبوع] / خديجة الحمداني

 سم. 24ص ;  336

1-413-35/1, 1-413-35/2 

  الحمداني, موفق   .5589

 -مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : الكتاب األول: أساسيات البحث العلمي / موفق الحمداني, سعيد التل. 

 سم.  17*24ص. : غالف ملون. ; 420 -. 2006األردن : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع, 

1-001.4-61.1/1, 1-001.4-61.1/2 

  الحمداني, موفق   .5590

ص.  288 -. 2004عمان : دار المسيرة,  -علم نفس اللغة من منظور معرفي [نص مطبوع] / موفق الحمداني. 
 سم. 24; 

1-401-78/1, 1-401-78/2 

  الحمداني,علي عبد الحسين   .5591

عمان :  -المسرحي [نص مطبوع] / علي عبد الحسين الحمداني, عبود حسين المهنا. التواصلية في أداء الممثل 
  سم. 24ص. : ايض. ;  398 -. 2014الرضوان للنشر و التوزيع ; العراق : دار الصادق, 

 9789957762575ر.د.م.ك 

1-812-50/1, 1-812-50/2 

  الحمداني، خديجة زبار    .5592

ص. : غالف ملون   264 -. 2010عمان : دار صفاء,  -بار الحمداني. أبحاث صرفية [نص مطبوع] / خديجة ز
 سم. 25; 

1-415-500/1, 1-415-500/2 



  الحمراني, إنتصار جواد   .5593

 -. 2004عمان : دار األخوة,  -سيكولوجية التدريس وو ظائفه [نص مطبوع] / إنتصار جواد الحمراني. 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 161

1-370-28/1 

  الحمزاوي, عالء اسماعيل   .5594

 -البنية و التركيب [نص مطبوع] : دراسة في الخصائص اللغوية لرواية حفص / عالء اسماعيل الحمزاوي. 

  سم. 24ص. ;  176 -. 2005القاهرة : دار الهدى, 

 5822977815ر.د.م.ك 

1-415-161/1, 1-415-161/2 

  الحمزاوي, محمد رشاد    .5595

تونس :   -: مقدمة نظرية و مطبقة / مصطلحاتها و مفاهيمها / محمد رشاد الحمزاوي.  المعجمية [نص مطبوع]
 سم. 24ص. ;  458  -. 2004مركز النشر الجامعي, 

1-413-119/1 

  الحمزة، بشير    .5596

الجزائر : دار   -المرشد المعين للسادة المعلمين على تعليم اللغة قراءة و تعبيرا [نص مطبوع] / بشير الحمزة.  
  سم.17*24 -. 2006الهدى, 

 9947014320ر.د.م.ك 

1-418-157/1, 1-418-157/2 

  الحمالوي, أحمد    .5597

ص.  192 -. 1998القاهرة : مؤسسة المختار,  - شذا العرف في الفن الصرف [نص مطبوع] / أحمد الحمالوي. 
  سم.24; 

 9775283280ر.د.م.ك 

1-415-13/1, 1-415-13/2 

  الحمالوي, أحمد    .5598

األزاريطة : دار المعرفة   -شذا العرف في فن الصرف [نص مطبوع] / أحمد الحمالوي, محمود سليمان ياقوت. 
 سم.  25ص : غالف ملون ;  434 -. 2008الجامعية, 

1-415-419/1, 1-415-419/2 

  الحمالوي, أحمد بن محمد بن أحمد   .5599

عمان : دار   -أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي; غالب المطلبي. شذا العرف في فن الصرف [نص مطبوع] / 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  176 -. 2000الفكر للطباعة و النشر و التوزيع, 

 4142079957ر.د.م.ك 

1-415-14/1, 1-415-14/2 

  الحمالوي, أحمد بن محمد بن أحمد   .5600

بيروت :   -بن أحمد الحمالوي, عبد الحميد هنداوي. شذا العرف في فن الصرف [نص مطبوع] / أحمد بن محمد 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  262 -. 2009دار الكتب العلمية, 

 9782745125798ر.د.م.ك 



1-415-501/1, 1-415-501/2 

  الحمود، هاني   .5601

ص.  114 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -األديان و الطوائف األخرى [نص مطبوع] / هاني الحمود. 
  سم. 17*24: غالف مص. و مل. ; 

 9789773504552ر.د.م.ك 

1-290-11/1 

  الحموز, محمد عواد   .5602

ص ;  239 -. 2008عمان : دار صفاء,  -الالم المزحلقة في القران الكريم [نص مطبوع] / محمد عواد الحموز. 
  سم. 24

 9789957243234ر.د.م.ك 

1-220-113/1, 1-220-113/2 

  الحموز, محمد عواد   .5603

ص. :  428 -. 2001عمان : دار صفاء للنشر,  -الرشيد في النحو العربي [نص مطبوع] / محمد عواد الحموز. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9957240161ر.د.م.ك 

1-415-269/4, 1-415-269/3 

  الحموز, محمد عواد   .5604

 -. 2006عمان : دار صفاء,  -محمد عواد الحموز. معجم أسماء األصوات و حكاياتها [نص مطبوع] /  

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 369

 9957242644ر.د.م.ك 

1-413-15/16, 1-413-59/1 

  الحموز, محمد عواد   .5605

ص ;  239 -. 2008عمان : دار صفاء,  -الالم المزحلقة في القران الكريم [نص مطبوع] / محمد عواد الحموز. 
  سم. 24

 9789957243234ر.د.م.ك 

1-220-138/1, 1-220-138/2 

  الحموز, محمد عواد   .5606

 180 -. 2009عمان : اليازوري,  -مد الطرف في مسائل من فن الصرف [نص مطبوع] / محمد عواد الحموز. 

 سم.  16ص. : غالف ملون ; 

1-415-428/1, 1-415-428/2 

  الحموز، عبد الفتاح    .5607

 408 -. 2008عمان : دار عمار,  -يح والمعنى [نص مطبوع] / عبد الفتاح الحموز. انزياح اللسان العربي الفص

 سم.  25ص. : غالف ملون ; 

1-415-475/1, 1-415-475/2 



  الحموز، عبد الفتاح    .5608

عمان : دار جرير,  -المتشابه اللفظي في شواهد سيبويه النثرية والمعنى [نص مطبوع] / عبد الفتاح الحموز. 
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  221 -. 2010

 9789957381967ر.د.م.ك 

1-415-514/1, 1-415-514/10 

  الحموز، عبد الفتاح    .5609

عمان : دار جرير,   -سيميائية التواصل والتفاهم [نص مطبوع] : في التراث العربي القديم / عبد الفتاح الحموز. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  432 -. 2011

 9789957381974ر.د.م.ك 

1-410-357/1, 1-410-357/10 

  الحموز، عبد الفتاح أحمد   .5610

/ عبد الفتاح أحمد الحموز.  Dictionary of dicrete structuresقاموس التراكيب المتقطعة [نص مطبوع] =  
  سم. 2921ص. : غالف ملون.إيض. ;  163 -. 2004عمان : جامعة عمان العربية للدراسات العليا,  -

 ص. 163وغرافيا : بيبلي 

031-10/1, 031-10/2 

  الحموز، محمد عواد   .5611

 138 -. 2011عمان : دروب,  -الصعوبات اإلمالئية في الخط العربي [نص مطبوع] / محمد عواد الحموز. 

 سم.  25ص. : غالف مصور ; 

1-411-148/1, 1-411-148/2 

  الحموي، ابن حجة    .5612

بيروت : دار   -مطبوع] : المجلد األول / ابن حجة الحموي; كوكب دياب. خزانة األدب و غاية األرب [نص 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   488 -. 2008الكتب العلمية, 

 2745145355ر.د.م.ك 

1-414-164.1/1, 1-414-164.1/2 

  الحموي، ابن حجة    .5613

بيروت : دار   -; كوكب دياب. خزانة األدب و غاية األرب [نص مطبوع] : المجلد الثاني / ابن حجة الحموي
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   1157 -. 2008الكتب العلمية, 

 2745145355ر.د.م.ك 

1-414-164.2/1, 1-414-164.2/2 

  الحموي، ابن حجة    .5614

الجزائر : دار    -خزانة األدب و غاية األرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ابن حجة الحموي; كوكب دياب. 
  سم. 14*24ص ;   549 -. 2013ثقافية, المدار ال

 9789947130095ر.د.م.ك 

1-414-191.3/1 

  الحموي، ابن حجة    .5615

الجزائر : دار    -خزانة األدب و غاية األرب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / ابن حجة الحموي; كوكب دياب. 



  سم. 17*24ص. ;   462 -. 2013المدار الثقافية, 

 9789947130095ر.د.م.ك 

1-414-191.4/1 

  الحموي، ابن حجة    .5616

الجزائر : دار   - خزانة األدب و غاية األرب [نص مطبوع] : الجزء الخامس / ابن حجة الحموي; كوكب دياب. 
  سم. 17*24ص. ;   376 -. 2013المدار الثقافية, 

 9789947130095ر.د.م.ك 

1-414-191.5/1 

  الحموي، ابن حجة    .5617

الجزائر : دارالمدارالثقافية,   -ة األدب و غاية األرب [نص مطبوع] : الجزء االول / ابن حجة الحموي. خزان
  سم. 17*24ص. ;  508 -. 2013

 9789947130095ر.د.م.ك 

1-414-191.1/1 

  الحموي، ابن حجة    .5618

الجزائر : دار المدار الثقافية,   -الحموي. خزانة األدب و غاية األرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ابن حجة 
  سم. 17*24ص. ;  520 -. 2013

 9789974130095ر.د.م.ك 

1-414-191.2/1 

  الحميري, عبد الواسع   .5619

بيروت : مجد المؤسسة   -السلطة / عبد الواسع الحميري.  -العالقة  -الخطاب و النص [نص مطبوع] : المفهوم 
  (سلسلة كتابات نقدية).  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 224 -. 2008و التوزيع, الجامعية للدراسات و النشر 

 9789953463780ر.د.م.ك 

1-410-88/1, 1-410-88/2 

  الحميري, عبد الواسع   .5620

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات,  -في الطريق إلى النص [نص مطبوع] / عبد الواسع الحميري. 
  (سلسلة كتابات نقدية).  -سم.  17*  24مصور ;  ص. : غالف 256 -. 2008

 9789953463773ر.د.م.ك 

1-810-352/1, 1-810-352/10 

  الحميري, عبد الواسع أحمد   .5621

بيروت : مجد  -شعرية الخطاب في التراث النقدي و البالغي [نص مطبوع] / عبد الواسع أحمد الحميري. 
  سم. 24ص. ;  152 -. 2005المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر, 

 9953427968ر.د.م.ك 

1-415-188/1, 1-415-188/2 

  الحميري, عبد الواسع أحمد   .5622

سوريا : دار  -إتجاهات الخطاب النقدي العربي و أزمة التجريب [نص مطبوع] / عبد الواسع أحمد الحميري. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 216 -. 2008الزمان للطباعة و النشر و التوزيع, 



1-810-90/1, 1-810-90/2 

  الحميري، عبد الواسع   .5623

بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات  -في آفاق الكالم و تكلم النص [نص مطبوع] / عبد الواسع الحميري. 
  سم. 14*27ص. ;  392 -. 2010و النشر و التوزيع, 

 9789953515601ر.د.م.ك 

1-810-545/1, 1-810-545/2 

  لحميري، عبد الواسع ا  .5624

بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات  -ما الخطاب ؟ و كيف نحلله ؟ [نص مطبوع] / عبد الواسع الحميري. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  360 -. 2009و النشر و التوزيع, 

 9789953515229ر.د.م.ك 

1-810-563/1, 1-810-563/2 

  بي بكر المقدسي الحنبلي, مرعي بن يوسف بن أ  .5625

محرك سواكن الغرام إلى بيت هللا الحرام [نص مطبوع] : و زيارة قبر النبي عليه الصالة و السالم / مرعي بن 
  سم. 24ص. ;  372 -. 2006القاهرة : دار القاهرة,  -يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلي. 

 977604834xر.د.م.ك 

1-220-59/1, 1-220-59/2 

  سعيد   الحنصالي,  .5626

الدار البيضاء : دار توبقال للنشر,  -اإلستعارات و الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] / سعيد الحنصالي. 
 سم. 24ص. ;  310 -. 2005

1-414-112/1, 1-414-112/10 

  الحنفي, السيد الشريف ابي الحسن علي الحسيني الجرجاني   .5627

حسن علي الحسيني الجرجاني الحنفي; محمد باسل عيون السود.  التعريفات [نص مطبوع] / السيد الشريف ابي ال
 سم. 24ص. ;  302 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -

1-410-226/1, 1-410-226/10 

  الحنفي, السيد الشريف علي   .5628

لصرفيين التعريفات [نص مطبوع] : معجم يشرح األلفاظ، المصطلح عليها بين الفقهاء والمتكلمين والنحاة وا
القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,   -والمفسرين وغيرهم / السيد الشريف علي الحنفي. 

 سم. 21ص. ;  248 -. 1938

1-413-121/1 

  الحنفي, السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني   .5629

  -اني الحنفي; محمد علي أبو العباس. التعريفات [نص مطبوع] / السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرج

  سم. 24ص. ;  256 -. 2003القاهرة : مكتبة القرآن, 

 9772503093ر.د.م.ك 

1-410-98/1, 1-410-98/2 



  الحنيطي, صالح    .5630

 424 -. 2003عمان : دار اسامة للنشر,  -موسوعة الشعر النبطي الشعبي [نص مطبوع] / صالح الحنيطي. 

 سم.  24ص. ; 

1-811-415/1, 1-811-415/2 

  الحوار، نوال    .5631

الجزائر : دار األبحاث   -الثورة الجزائرية في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. 
 ). 1(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف ملون ;   367 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.1/1 

  الحوار، نوال    .5632

الجزائر : دار األبحاث   -الثورة الجزائرية في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. 
 ). 2(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف ملون ;   360 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.2/2 

  الحوار، نوال    .5633

الجزائر : دار األبحاث   -العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. الثورة الجزائرية في الشعر 
 ).3(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف مصور ;  368 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.3/1 

  الحوار، نوال    .5634

: دار األبحاث   الجزائر -الثورة الجزائرية في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. 
 ).4(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف مصور ;  374 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.4/1 

  الحوار، نوال    .5635

الجزائر : دار األبحاث   -الثورة الجزائرية في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. 
 ).5(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف مصور ;  376 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.5/1 

  الحوار، نوال    .5636

الجزائر : دار األبحاث   -الثورة الجزائرية في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. 
 ).6(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف مصور ;  400 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.6/1 

  الحوار، نوال    .5637

الجزائر : دار األبحاث   -الثورة الجزائرية في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسن شمص; نوال الحوار. 
 ).7(موسوعة ;  -سم.  25ص. : غالف مصور ;  400 -. 2013للترجمة والنشر والتوزيع, 

1-811-1104.7/1 

  الحوامدة، رحاب شاهر محمد   .5638

عمان :  -عد اللغة العربية (النحو) [نص مطبوع] : الجزء األول / رحاب شاهر محمد الحوامدة. الميسر في قوا



  سم.  25ص. : غالف ملون ;  376 -. 2009دار صفاء, 

 9789957244149ر.د.م.ك 

1-415-468.1/1, 1-415-468.1/10 

  الحوامدة، رحاب شاهر محمد   .5639

عمان : دار   -] : الجزء الثاني / رحاب شاهر محمد الحوامدة. الميسر في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع 
  سم. 18×  25ص. : غالف ملون ;  360 -. 2009صفاء, 

 9789957244156ر.د.م.ك 

1-415-468.2/1, 1-415-468.2/2 

  الحوسني, عبد الحي بن علي سيد احمد   .5640

الجزء الثاني / عبد الحي بن علي سيد احمد  نثر المرأة [نص مطبوع] : من الجاهلية إلى نهاية العصر األموي: 
  سم. 24ص. ; 954إلى  527من   -أبو ظبي : المجمع الثقافي, (د.ت).  -الحوسني. 

 994801085xر.د.م.ك 

1-810-344.2/1, 1-810-344.2/2 

  الحوسني, عبد الحي بن علي سيد احمد   .5641

ألموي: الجزء األول / عبد الحي بن علي سيد احمد نثر المرأة [نص مطبوع] : من الجاهلية إلى نهاية العصر ا
  سم. 24ص. ;  522 -. 2004أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -الحوسني. 

 994801084xر.د.م.ك 

1-810-344.1/1, 1-810-344.1/2 

  الحوضي, أحمد محمد   .5642

د شورى مصطفى السيد األحاديث النبوية [نص مطبوع] : للمدارس الثانوية / أحمد محمد الحوضي, أحمد محم
 سم. 19ص. ;  80 -. 1963القاهرة : دار المعارف,  -زيد. 

1-230-7/1 

  الحوفي, أحمد محمد   .5643

ص. ;  230 -. 2005القاهرة : نهضة مصر,  -في صحبة األدب القديم [نص مطبوع] / أحمد محمد الحوفي. 
  سم. 24

 9771433393ر.د.م.ك 

1-810-326/1, 1-810-326/2 

  الحولي، فيصل حسان    .5644

عمان : دار   -التكرار في الدراسات النقدية بين األصالة و المعاصرة [نص مطبوع] / فيصل حسان الحولي. 
 سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  266 -. 2015اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

1-811-1258/1, 1-811-1258/2 

  الحيادرة, مصطفى طاهر أحمد   .5645

من قضايا المصطلح اللغوي [نص مطبوع] : نظرة في مشكالت تعريب المصطاح اللغوي المعاصر / مصطفى 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  204 -. 2003عمان : عالم الكتب الحديث,  -طاهر أحمد الحيادرة. 

1-418-59/1 



  الحياري, معاذ جميل    .5646

عمان : المعتز للنشر و  -. 03ط. -حة في اللغة العربية [نص مطبوع] / معاذ جميل الحياري. الرؤى الواض
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  306 -. 2007التوزيع, 

1-410-127/1, 1-410-127/2 

  الحياري, معاذ جميل    .5647

عتز للنشر و التوزيع,  عمان : الم -الرؤى الواضحة في اللغة العربية [نص مطبوع] / معاذ جميل الحياري. 
 سم.24ص. ; 249 -. 2010

1-410-309/1, 1-410-309/2 

  الحيالي, معن توفيق دحام   .5648

المدح والذم في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة موضوعية تبحث في بالغية وأساليب المدح العقائدي / 
  سم. 17*24ص. ;  503 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -معن توفيق دحام الحيالي. 

 2745149814ر.د.م.ك 

1-210-152/1, 1-210-152/3 

  الحياني، صبري بردان   .5649

.  1ط. -االرشاد و التوجيه بين القرآن الكريم و بعض النظريات الحديثة [نص مطبوع] / صبري بردان الحياني. 

 سم. 24ص. ;  250 -. 2008األردن : دار صفاء,  -

1-210-158/1, 1-210-158/2 

  الحياني، محمود خليف   .5650

عمان : دار و    -ما بعد النص والالنص: استراتيجية الكتابة ولعبة الثقافة [نص مطبوع] / محمود خليف الحياني. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  198 -. 2014مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957327958ر.د.م.ك 

1-810-630/1, 1-810-630/2 

  الحيلة, محمد محمود   .5651

القاهرة  -. 2ط.  -تصميم التعليم [نص مطبوع] : نظرية و ممارسة / محمد محمود الحيلة, محمد ذيبان الغزاوي. 
 سم.  24ص. ;  408 -. 2003: دار المسيرة, 

1-370-113/1, 1-370-113/2 

  الحيلة، محمد محمود   .5652

 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -. 3ط. -محمود الحيلة.  مهارات التدريس الصفي [نص مطبوع] / محمد

  سم.  24ص : غالف مصور ; 384

 9957061739ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-618/1, 1-370-618/2 

  الحيلة، محمد محمود   .5653

 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -. 3ط. -مهارات التدريس الصفي [نص مطبوع] / محمد محمود الحيلة. 

  سم.  24مصور ; ص : غالف 384

 9957061739ر.د.م.ك  -ل. 



1-370-146/1, 1-370-146/2 

  الحيلة،محمد محمود   .5654

األردن   -األلعاب التربوية و تقنيات إنتاجها [نص مطبوع] : سيكولوجيا و تعليميا و عمليا / محمد محمود الحيلة. 
  سم. 17سم*24ص ; 404 -: دار المسيرة, [د.ت]. 

 9957061607ر.د.م.ك 

1-370-527/3, 1-370-527/1 

  الحيلة،محمد محمود   .5655

 -. 1ط. -تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير [نص مطبوع] : بين القول و الممارسة / محمد محمود الحيلة. 

 سم. 24ص : غالف مصور ; 288 -. 2002عمان : دار المسيرة, 

1-370-634/1 

  الخاتوني، موفق قاسم خلف    .5656

اإليقاع و إيقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث [نص مطبوع] : قراءة في شعر محمد صابر عبيد /  داللة
  سم.17*24ص ; 203 -. 2016عمان : دار غيداء,  -موفق قاسم خلف الخاتوني. 

 9789957961374ر.د.م.ك 

1-811-1448/1, 1-811-1448/2 

  الخازمي، محمد الصادق   .5657

 7ليبيا : منشورات جامعة  -ء القصيدة الجاهلية [نص مطبوع] / محمد الصادق الخازمي. أثر الثقافة في بنا

  سم. 17*24ص. ;  299 -. 2008أكتوبر, 

 9789959550101ر.د.م.ك 

1-811-977/2, 1-811-977/1 

  الخاطر, مبارك    .5658

 -الخاطر, إدريس بلمليح أحمد قدور. دورة األخطل الصغير [نص مطبوع] : أبحاث الندوة و وقائعها / مبارك 

 سم. 24ص. ;  832 -. 2000الرياض : مؤسسة جائزة عبد الغزيز سعود البابطين, 

1-811-753/1 

  الخالدي, عبد هللا    .5659

بيروت : دار النهضة العربية,   -. 2ط.  -الشافي في اللغة الفارسية و آدابها [نص مطبوع] / عبد هللا الخالدي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  296 -. 2003

1-890-4/1, 1-890-4/10 

  الخالدي, كريم حسين    .5660

ص. : غالف   192 -. 2005عمان : دار صفاء,  -أصالة النحو العربي [نص مطبوع] / كريم حسين الخالدي. 
 سم. 24ملون ; 

1-415-179/5, 1-415-179/4 

  الخالدي, كريم حسين    .5661

 -. 2007عمان : دار صفاء,  -الحذف [نص مطبوع] / كريم حسين الخالدي.  البديل المعنوي من ظاهرة



  سم.24ص. : غالف ملون ; 207

 5269249957ر.د.م.ك 

1-415-359/1, 1-415-359/2 

  الخالدي, كريم حسين ناصح   .5662

عمان :   -ي. الخطاب النفسي في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة داللية أسلوبية / كريم حسين ناصح الخالد
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  248 -. 2006دار صفاء, 

 9270249957ر.د.م.ك 

1-220-83/1, 1-220-83/2 

  الخالدي, كريم حسين ناصح   .5663

عمان :   -الخطاب النفسي في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة داللية أسلوبية / كريم حسين ناصح الخالدي. 
  سم.  24: غالف ملون ;  ص. 248 -. 2006دار صفاء, 

 9270249957ر.د.م.ك 

1-220-78/3, 1-220-78/4 

  الخالدي, كريم حسين ناصح   .5664

ص. :  272 -. 2007عمان : دار صفاء,  -مناهج التأليف النحوي [نص مطبوع] / كريم حسين ناصح الخالدي. 
 سم.  24غالف ملون ; 

1-415-266/1, 1-415-266/2 

  سين ناصح الخالدي, كريم ح  .5665

عمان : دار صفاء للنشر,  -نظرية المعنى في الدراسات النحوية [نص مطبوع] / كريم حسين ناصح الخالدي. 
 سم. 24ص. ;  440 -. 2006

1-415-285/1, 1-415-285/10 

  الخالدي, نوال    .5666

عمان :   -الخالدي.  قصائد سياسية / نوال -قصائد حب  -أجمل قصائد نزار قباني [نص مطبوع] : رسائل غزلية 
 سم. 17*24ص. : غالف ملون ;   240 -. 2005دار أسامة للنشر و التوزيع, 

1-811-1026/1, 1-811-1026/2 

  الخالدي، عطا هللا فؤاد    .5667

اإلرشاد المدرسي والجامعي [نص مطبوع] : النظرية والتخطيط / عطا هللا فؤاد الخالدي, دالل سعد الدين العلمي.  
  سم.24ص ; 198 -. 2008ألردن : دار صفاء, ا -. 1ط. -

 9789957242961ر.د.م.ك 

1-150-367/4, 1-150-367/1 

  الخباص, جمعة عوض   .5668

 -. 2008عمان : دار كنوز المعرفة,  -نظام الربط في النص العربي [نص مطبوع] / جمعة عوض الخباص. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  341

 25046399579ر.د.م.ك 

1-415-169/1, 1-415-169/2 



  الخباص, جمعة عوض   .5669

 200 -. 2008عمان : دار كنوز المعرفة,  -ظاهرة البدل في العربية [نص مطبوع] / جمعة عوض الخباص. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9789957463748ر.د.م.ك 

1-415-440/1, 1-415-440/2 

  الخراشي, ناهد عبد العال   .5670

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. 3ط. -أثر القرآن في األمن النفسي [نص مطبوع] / ناهد عبد العال الخراشي. 
 سم. 24ص. ;  220 -. 1999

1-220-60/1 

  الخراشي، ناهد    .5671

  -. 2014قاهرة : دار الكتاب الحديث, ال -أثر القرأن الكريم في األمن النفسي [نص مطبوع] / ناهد الخراشي. 

 سم.  24ص. : غالف مص. ;  250

1-220-50/1, 1-220-50/2 

  الخراط, إدوار    .5672

 21ص. ;  248 -. 2002القاهرة : مركز الحضارة العربية,  -المشهد القصصي [نص مطبوع] / إدوار الخراط. 

  سم.

 9772913607ر.د.م.ك 

1-813-179/1 

  الخرفي، صالح    .5673

 176 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -محمد العيد آل خليفة [نص مطبوع] / صالح الخرفي. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  22ص. ; 

 9789947241356ر.د.م.ك 

1-920-92/1 

  هيم الخركوشي, النيسابوري عبد الملك بن محمد بن ابرا  .5674

تهذيب األسرار [نص مطبوع] / النيسابوري عبد الملك بن محمد بن ابراهيم الخركوشي; تحقيق بسام محمد 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  568 -. 1999أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -بارود. 

1-250-19/1 

  الخريسات،سمير عبد سالم    .5675

عمان :  -ان يوسف قطيط; سمير عبد سالم الخريسات. الحاسوب وطرق التدريس والتقويم [نص مطبوع] / غس
  سم. 17×24ص. ;  256 -. 2009دار الثقافة, 

 9957163983ر.د.م.ك 

1-370-517/4, 1-370-517/5 

  الخريشة, عيد    .5676

ص. : 262 -. 2007عمان : دار المناهج,  -تطور األساليب الكتابية في العربية [نص مطبوع] / عيد الخريشة. 
 سم. 24صور ; غالف م



1-411-67/1, 1-411-67/2 

  الخزاعلة، محمد و آخرون   .5677

  -الجزء الثاني / حمدي مرسي; محمد و آخرون الخزاعلة.  -, التربية العملية [نص مطبوع] : رؤى مستقبلية 2

  سم.24ص. : غالف ملون و مصور ;  567 -. 2009عمان : مكتبة المجتمع العربي, 

  567 - 565بيبليوغرافيا ص ص: 

 2محتوي في : , 

1-370-172.2/1 

  الخزاعلة،وصفي محمد فرحان    .5678

عمان : مكتبة  -. 1ط. -اإلشراف الحديث في التربية الرياضية [نص مطبوع] / وصفي محمد فرحان الخزاعلة. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ; 230 -. 2010المجتمع العربي, 

1-370-737/1, 1-370-737/2 

  عبد السادة عبد الصاحب   الخزاعي،  .5679

الرسم التجريبي [نص مطبوع] : بين النظرية اإلسالمية والرؤية المعاصرة / عبد السادة عبد الصاحب الخزاعي;  
  سم. 17*24ص ;   362 -. 2011عمان : دروب للنشر والتوزيع,  -ماهود احمد. 

 9789957123277ر.د.م.ك 

1-745-6/1, 1-745-6/2 

  حكم  الخزامى،عبد ال  .5680

مصر :  -. 1ط. -طرق اعداد المناهج الدراسية لذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / عبد الحكم الخزامى. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 255 - . 2012الدار األكاديمية للعلوم, 

 9789776302129ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-663/1, 1-370-663/10 

  الخشن, الشيخ حسين    .5681

لبنان : المركز الثقافي  -[نص مطبوع] : قراءة في ظاهرة التكفير / الشيخ حسين الخشن.  اإلسالم و العنف
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  304 -. 2006العربي, 

 7128689953ر.د.م.ك 

1-220-89/1, 1-220-89/2 

  الخضور, صادق عيسى   .5682

عمان : دار مجدالوي,  -الخضور.  التواصل بالتراث في شعر عزالدين المناصرة [نص مطبوع] / صادق عيسى
  سم. 17*  24ص. ;  149 -. 2006

 9957022598ر.د.م.ك 

1-811-811/1, 1-811-811/2 

  الخطاط, خالد محمد المصري    .5683

مرجع الطالب في الخط العربي [نص مطبوع] : مرجع مبسط في الخط العربي يلبي حاجات التلميذ و األستاذ 
م فن الخط بأسلوب واضح و مميز مدعم بالصور و النماذج المشروحة لمختلف معا، ويرشد الطالب إلى تعل

بيروت : دار الكتب العلمية,  -الخطوط العربية الشائعة / خالد محمد المصري الخطاط; عبد المجيد خيالي. 
 سم. 21ص. ;  224 -. 2002



1-418-74/1, 1-418-74/2 

  الخطيب, أحمد شفيق    .5684

 324 -. 2006القاهرة : دار النشر للجامعات,  -[نص مطبوع] / أحمد شفيق الخطيب.  قراءات في علم اللغة

  سم.  24ص. ; 

 9773161706ر.د.م.ك 

1-401-79/1, 1-401-79/2 

  الخطيب, جمال    .5685

عمان :  -إعداد الرسائل الجامعية وكتابتها [نص مطبوع] : دليل عملي لطلبة الدراسات العليا / جمال الخطيب. 
  سم. 24ص ;   200 -. 2006دار الفكر, 

 9957074563ر.د.م.ك 

1-001.4-122/1, 1-001.4-122/2 

  الخطيب, جمال محمد    .5686

األردن : دار   -. 1ط. -المدخل إلى التربية الخاصة [نص مطبوع] / جمال محمد الخطيب, منىصبحي الحديدي. 
  سم.24ص. ; 304 -. 2009الفكر, 

 9957076153ر.د.م.ك 

1-370-390/4, 1-370-390/1 

  الخطيب, جمال محمد    .5687

عمان : دار   -.  1ط. -التربية الخاصة المعاصرة [نص مطبوع] : قضايا و توجهات / جمال محمد الخطيب. 
  سم.17سم*24ص ; 350 -. 2008وائل, 

 9957116800ر.د.م.ك 

1-370-533/1, 1-370-533/4 

  الخطيب, جمال محمد    .5688

األردن : دار   -. 1ط. -التربية الخاصة [نص مطبوع] / جمال محمد الخطيب, منىصبحي الحديدي. المدخل إلى 
  سم.24ص. ; 304 -. 2009الفكر, 

 9957076153ر.د.م.ك 

1-370-91/1 

  الخطيب, جمال محمد    .5689

: دار  عمان  -.  1ط. -التربية الخاصة المعاصرة [نص مطبوع] : قضايا و توجهات / جمال محمد الخطيب. 
  سم.17سم*24ص ; 350 -. 2008وائل, 

 9957116800ر.د.م.ك 

1-370-161/1 

  الخطيب, خليل    .5690

 288 -. 2000عمان : دار الشروق,  -فنون الكتابة األدبية لطلبة الثانوية الدولية [نص مطبوع] / خليل الخطيب. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9957001175ر.د.م.ك  -. 280-279ص: -بيبليوغرافيا ص

1-418-7/1, 1-418-7/2 



  الخطيب, طاهر يوسف    .5691

بيروت : دار   -. 3ط. -المعجم المفصل في اإلعراب [نص مطبوع] / طاهر يوسف الخطيب; يعقوب إميل. 
  سم.  24ص. ;   542 -. 2000الكتب العلمية, 

 2745114387ر.د.م.ك 

1-413-105/1, 1-413-105/2 

د الخطيب, عبد الطيف محم  .5692  

القاهرة : عالم   -في ضوء القراءات القرآنية / عبد الطيف محمد الخطيب.  : [Texte imprimé] ضاد العربية
سم 24ص. ;  92 -. 2001الكتاب,  . 

89-83بيبليوغرافيا ص ص:  28-69كشاف ص ص:  . - ISBN 3263232977 

1-220-41/1 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5693

 533 -. 2000القاهرة : دار سعد الدين,   -لمجلد التاسع / عبد اللطيف الخطيب. معجم القراءات [نص مطبوع] : ا

 سم.  25ص. : غالف مصور ; 

1-220-42.9/1, 1-220-42.9/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5694

 652 -. 2000القاهرة : دار سعد الدين,  -معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد األول / عبد اللطيف الخطيب. 

  سم.  25غالف مصور ; ص. : 

 بيبليوغرافيا

220.3-1.1/1, 220.3-1.1/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5695

القاهرة : دار سعد الدين,   -معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد الثاني: سورة النساء / عبد اللطيف الخطيب. 
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  605 -. 2000

 بيبليوغرافيا

220.3-1.2/1, 220.3-1.2/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5696

القاهرة : دار سعد  -معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد الثالث: سورة األعراف / عبد اللطيف الخطيب. 
  سم. 25ص. : غالف مصور ;  635 -. 2000الدين, 

 بيبليوغرافيا

220.3-1.3/1, 220.3-1.3/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5697

القاهرة : دار سعد الدين,   -وع] : المجلد الرابع: سورة هود / عبد اللطيف الخطيب. معجم القراءات [نص مطب
  سم. 25ص. : إيض. ;  706 -. 2000

 بيبليوغرافيا

220.3-1.4/1, 220.3-1.4/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5698

لقاهرة : دار سعد  ا -سورة اإلسراء / عبد اللطيف الخطيب.  17معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد الخامس :



  سم.  25ص. : إيض. ;  522 -. 2000الدين, 

 بيبليوغرافيا

1-210.3-26.5/1, 1-210.3-26.5/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5699

القاهرة : دار سعد  -سورة القصص / عبد اللطيف الخطيب.  28معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلدالسابع: 
  سم.  25ص. : إيض. ;  527 -. 2000الدين, 

 بيبليوغرافيا

220.3-1.7/1, 220.3-1.7/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5700

القاهرة : دار سعد  -سورة الصافات / عبد اللطيف الخطيب.  27معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلدالثامن: 
  سم. 25ص. : غالف مصور ;  520 -. 2000الدين, 

 بيبليوغرافيا

220.3-1.8/1, 220.3-1.8/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5701

القاهرة : دار سعد  -سورة محمد / عبد اللطيف الخطيب.  48معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد التاسع:
 سم.  25ص. : إيض. ;  533 -. 2000الدين, 

220.3-1.9/1, 220.3-1.9/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5702

القاهرة : دار سعد  -الملك / عبد اللطيف الخطيب. : سورة 68معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد العاشر
  سم.  25ص. : إيض. ;  653 -. 2000الدين, 

 بيبليوغرافيا

220.3-1.10/1, 220.3-1.10/2 

  الخطيب, عبد اللطيف   .5703

 -معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد الحادى عشر:أصول ومصطلحات و فهارس / عبد اللطيف الخطيب. 

  سم. 25ص. : إيض. ;  207 -.  2000سعد الدين, القاهرة : دار 

 بيبليوغرافيا

220.3-1.11/1, 220.3-1.11/2 

  الخطيب, علي أحمد    .5704

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة   -فن الوصف في الشعر الجاهلي [نص مطبوع] / علي أحمد الخطيب. 
  سم. 24ص. ;  254 -. 2004و النشر, 

 9772708388ر.د.م.ك 

1-811-283/1, 1-811-283/2 

  الخطيب, محمد كامل    .5705

نظرية الشعر [نص مطبوع] : الجزء الثالث: مرحلة اإلحياء و الديوان : القسم األول : المقاالت / محمد كامل  
(قضايا و حوارات النهضة  -سم.  24ص. ;  416 -. 1996دمشق : منشورات وزارة الثقافة,  -الخطيب. 
 .)23العربية ; 



1-811-734-3.1/1, 1-811-734-3.1/2 

  الخطيب, محمد كامل    .5706

شهادات / محمد كامل   -نظرية الشعر [نص مطبوع] : الجزء الرابع : مرحلة مجلة أبولو : القسم الثاني : مقاالت 
النهضة (قضايا و حوارات  -سم.  24ص. ;  648 -. 1996دمشق : منشورات وزارة الثقافة,  -الخطيب. 
 ).23العربية ; 

1-811-734-4.2/1, 1-811-734-4.2/2 

  الخطيب, محمد كامل    .5707

مقدمات /   -شهادات  -نظرية الشعر [نص مطبوع] : الجزء الخامس: مرحلة مجلة شعر : القسم الثاني: مقاالت 
ضايا و حوارات (ق -سم.  24ص. ;  576 -. 1996دمشق : منشورات وزارة الثقافة,  -محمد كامل الخطيب.  

 ). 23النهضة العربية ; 

1-811-734-5.2/1, 1-811-734-5.2/2 

  الخطيب، أحمد    .5708

ص. : غالف   192 -. 2007عمان : أمانة عمان الكبرى,  -حمى في جسد البحر [نص مطبوع] / أحمد الخطيب. 
 سم. 13*22ملون ; 

1-811-883/1 

  الخطيب، جمال    .5709

عمان  -. 4ط. -وي الحاجات الخاصة [نص مطبوع] / جميل الصمادي; جمال الخطيب. مقدمة في تعليم الطلبة ذ
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 392 -. 2011: دار الفكر, 

 9957074431ر.د.م.ك 

1-370-684/1, 1-370-684/2 

  الخطيب، عبد القادر هيثم   .5710

ثير [نص مطبوع] : مقتطفات من أحاديث موسوعة الفتوحات اإلسالمية من كتاب الكامل في التاريخ البن األ 
ص. : غالف   127 -. 2005الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -اإلمام الشعراوي / عبد القادر هيثم الخطيب. 

  سم. 24x17ملون. ; 

 9773500987ر.د.م.ك 

210.3-7/1 

  الخطيب، عبد اللطيف    .5711

القاهرة : دار   -سراء / عبد اللطيف الخطيب. سورة اإل 21معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد السادس:
 سم. 24ص. : إيض. ;  539 -الطباعة للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

220.3-1.6/1, 220.3-1.6/2 

  الخطيب، عماد علي   .5712

األسطورة معيارا نقديا [نص مطبوع] : دراسة في النقد العربي الحديث و الشعر العربي الحديث / عماد علي  
 سم. 16*24ص. ;  237 -. 2013عمان : دار جهينة,  -الخطيب. 

1-811-1159/1, 1-811-1159/2 



  الخطيب، عماد علي سليم   .5713

عمان : دار   -في األدب الحديث و نقده [نص مطبوع] : عرض و توثيق و تطبيق / عماد علي سليم الخطيب. 
 سم. 17*24ص. ;  348 -. 2009المسيرة, 

1-810-458/1, 1-810-458/10 

  الخطيب، محمد أحمد   .5714

 24ص. ;  520 -. 2009عمان : دار المسيرة,   -. 02ط. -مقارنة األديان [نص مطبوع] / محمد أحمد الخطيب. 

 سم.

1-290-7/1, 1-290-7/2 

  الخطيب، محمد كامل    .5715

دمشق :  -. 3ط. -الخطيب. نظرية الشعر [نص مطبوع] : مقدمة ترجمة اإللياذة : الجزء األول / محمد كامل 
 ).23(قضايا و حوارات النهضة العربية ;  -سم.  24ص. ;  208 -. 1996منشورات وزارة الثقافة, 

1-811-734.1/1, 1-811-734.1/2 

  الخطيب، محمد كامل    .5716

ق : دمش - . 3ط.  -نظرية الشعر [نص مطبوع] : كتب مدرسة الديوان : الجزء الثاني / محمد كامل الخطيب. 
 ).23(قضايا و حوارات النهضة العربية ;  -سم.  24ص. ;  208 -. 1996منشورات وزارة الثقافة, 

1-811-734.2/1, 1-811-734.2/2 

  الخطيب، محمد كامل    .5717

دمشق :  -م : القسم الثاني / محمد كامل الخطيب. 1970 - 1940نظرية النقد [نص مطبوع] : مقاالت نقدية 
 ).26(قضايا و حوارت النهضة العربية ;  -سم.  24ص. ;  765 -. 2001وزارة الثقافة, 

1-814-44.2/1 

  الخطيب، محمد كامل    .5718

دمشق :   -م / محمد كامل الخطيب. 1940 -1870نظرية النقد [نص مطبوع] : القسم األول: من البالغة إلى النقد 
 سم.17*24ص ; 349 -. 2002منشورات وزارة الثقافة, 

1-414-213.1/1 

  الخطيب، محمد كامل    .5719

نظرية الشعر [نص مطبوع] : الجزء الثالث: مرحلة اإلحياء و الديوان : القسم الثاني : مقدمات / محمد كامل  
 (قضايا و حوارات النهضة العربية).  -سم.  24ص. ;  799 -. 1996دمشق : وزارة الثقافة,  -الخطيب. 

1-811-734-3.2/1, 1-811-734-3.2/2 

  الخطيب، محمد كامل    .5720

م : القسم الثالث / محمد كامل الخطيب.  1995 -1935شهادات  -حوارات  -نظرية النقد [نص مطبوع] : مقاالت 
(قضايا و حوارات  -سم.  24ص. : غالف مل. ;  984-ص. 771 -. 2001دمشق : منشورات وزارة الثقافة,  -

 ). 26النهضة العربية ; 

1-814-44.3/1 



  الخطيب،إبراهيم    .5721

ص. : غالف   92 -. 2006عمان : دار اليازوري,  -قاب دم و إنتظار [نص مطبوع] : شعر / إبراهيم الخطيب. 
 سم. 14*21ملون ; 

1-811-877/1, 1-811-877/2 

  الخطيب،أحمد    .5722

  -العالمي, [د.ت]. عمان : جدارا للكتاب  -الجامعات اإلفتراضية [نص مطبوع] : نماذج حديثة / أحمد الخطيب. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 298

 9957466461ر.د.م.ك 

1-370-631/1 

  الخطيب،أمل إبراهيم   .5723

. 2006عمان : دار قنديل,  -تطبيقاتها / أمل إبراهيم الخطيب. -اهدافها-اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] : فلسفتها

  سم. 17×24ص. ;  362 -

 9957250388ر.د.م.ك 

1-370-507/1, 1-370-507/2 

  الخطيب،جمال    .5724

عمان  -. 4ط. -مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة [نص مطبوع] / جميل الصمادي; جمال الخطيب. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 392 -. 2011: دار الفكر, 

 9957074431ر.د.م.ك 

1-370-130/1 

  الخطيب،جمال محمد    .5725

عمان : دار الفكر,  -يب التدريس [نص مطبوع] : في التربية الخاصة / جمال محمد الخطيب. مناهج و أسال
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 320 -. 2010

 9789957075682ر.د.م.ك 

1-370-655/1, 1-370-655/2 

  الخطيب،جمال محمد    .5726

عمان : دار الفكر,  -محمد الخطيب. مناهج و أساليب التدريس [نص مطبوع] : في التربية الخاصة / جمال 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 320 -. 2010

 9789957075682ر.د.م.ك 

1-370-136/1 

  الخطيب،جمال محمد سعيد   .5727

/ جمال محمد   An Introduction to Intellectuel Disabilityمقدمة في اإلعاقة العقلية [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 393 -. 2010ر وائل, عمان : دا -.  1ط. -سعيد الخطيب. 

 9789957118365ر.د.م.ك 

1-370-594/1, 1-370-594/3 



  الخطيب،رداح    .5728

  -. 1ط. -استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي [نص مطبوع] / أحمد الخطيب; رداح الخطيب. 

 سم.  24: غالف ملون ;  ص.407 -. 2007عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

1-370-718/1, 1-370-718/2 

  الخفاجي, محمد عبد المنعم   .5729

اإلسكندرية : مؤسسة  -عبقرية اإلبداع األدبي [نص مطبوع] : أسبابه و ظواهره / محمد عبد المنعم الخفاجي. 
  سم. 24ص. ;  112 -. 2001لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773271501ر.د.م.ك 

1-810-206/1 

  الخفاجي, نافع الجوهري   .5730

المختصر في النحو المسمى الزهور الندية في الدروس النحوية [نص مطبوع] / نافع الجوهري الخفاجي; محمد 
  سم. 24ص. ;  80 -. 2001القاهرة : مكتبة األداب,  -عبد المنعم الخفاجي. 

 9772413892ر.د.م.ك 

1-415-135/1, 1-415-135/2 

  لخفاجي، عامر عمران ا  .5731

عمان : مؤسسة دارالصادق الثقافية :   -أضواء البيان في علوم القرآن [نص مطبوع] / عامر عمران الخفاجي. 
  سم. 17*24ص. ;  119 -. 2011دار الصفاء, 

 9789957246884ر.د.م.ك 

1-220-206/1, 1-220-206/2 

  الخفاف،ايمان عباس    .5732

عمان : دار المناهج,   -. 1ط. -غير العادي [نص مطبوع] / ايمان عباس الخفاف.  الملف التدريبي الشامل للطفل
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 476 -. 2011

1-370-705/1, 1-370-705/2 

  الخاليلة, محمد خليل    .5733

ه [نص مطبوع] /   963المصطلح البالغي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم العباسي 
  سم. 24ص. ;  330 -. 2006عمان : عالم الكتاب الحديث,  -خليل الخاليلة. محمد 

 9957466305ر.د.م.ك 

1-414-47/1, 1-414-47/2 

  الخليل، سحر سليمان    .5734

عمان : مكتبة  -البسيط في قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] / حسين حكمت المستريحي; سحر سليمان الخليل. 
  سم.17*24ص ; 161 - .2013المجتمع العربي, 

 978995783619ر.د.م.ك 

1-415-561/1, 1-415-561/2 

  الخليلي,زهير توفيق    .5735

عمان : دار العراب ; بيروت   -إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصر [نص مطبوع] / زهير توفيق الخليلي. 



  سم.24ص : ايض ; 190 -. 2013: الدار العربية للعلوم ناشرون, 

 9786140115071ك ر.د.م.

1-001-29/1, 1-001-29/2 

  الخمليشي،حورية   .5736

 -. 2008الرباط : دار القلم,  -. 1ط. -اللغة و التواصل في رحاب الجامعة [نص مطبوع] / حورية الخمليشي. 

 سم.20ص. ; 60

1-370-639/5, 1-370-639/1 

  الخمليشي،حورية   .5737

 -. 2008الرباط : دار القلم,  -. 1ط. -مطبوع] / حورية الخمليشي.  اللغة و التواصل في رحاب الجامعة [نص

 سم.20ص. ; 60

1-370-142/1 

  الخميسي، موسى    .5738

 Colours and Movement In Selectedاللون و الحركة في تجارب تشكيلية مختارة [نص مطبوع] = 

art Works   .سم.  22ص. ;   244 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -/ موسى الخميسي  

 284305925xر.د.م.ك 

1-890-92/1, 1-890-92/2 

  الخنيزي, أبو الحسن    .5739

(د.م) :  -الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو الحسن الخنيزي. 
 سم.24ص. ; 436 -. 1956د.ن, 

1-240-3.2/1 

  الخنيزي, أبو الحسن    .5740

(د.م) :  -الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو الحسن الخنيزي. 
 سم. 24ص. ;  514 -. 1956(د.ن.), 

1-210-138.1/1 

  الخواجا، صادق إنعام    .5741

عمان   -العالقة مابين العقيدة العربية / صادق إنعام الخواجا. العقيدة واإلنتاج المعرفي [نص مطبوع] : بحث في 
  سم. 17*24ص ;  453 -. 2008: دار الشروق, 

 9789957003586ر.د.م.ك 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .5742

ر هللا  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي القاسم جا
  سم. 28ص. ;  588 -بيروت : دار المعرفة, (د.ت) .  -الخوارزمي. 

1-220-17.2/1 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .5743

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي القاسم جار  
 سم. 28ص. ;  574 -للطباعة و النشر, (د.ت). بيروت : دار المعرفة  -هللا الخوارزمي. 



1-220-17.3/1 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .5744

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي القاسم جار هللا  
 سم. 28; ص.  570 -بيروت : دار المعرفة للطباعة, (د.ت).  -الخوارزمي. 

1-220-17.4/1 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .5745

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي القاسم جار هللا  
 سم. 28ص. ;  588 -بيروت : دار المعرفة, (د.ت) .  -الخوارزمي. 

1-220-1.2/1 

ي القاسم جار هللا  الخوارزمي, أب  .5746  

الجزء الثالث / أبي القاسم  : [Texte imprimé] الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل
سم 28ص. ;  574 -بيروت : دار المعرفة للطباعة و النشر, (د.ت).  -جار هللا الخوارزمي.  . 

1-220-1.3/1 

 الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .5747
كشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويلال  [Texte imprimé] :   الجزء الرابع / أبي القاسم

سم 28ص. ;  570 -بيروت : دار المعرفة للطباعة, (د.ت).  -جار هللا الخوارزمي.  . 

1-220-1.4/1 

  الخوالدة, محمد محمود    .5748

عمان : دار   -المبكرة [نص مطبوع] / محمد محمود الخوالدة. المنهاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة  
  سم. 24ص. ;  200 -. 2003المسيرة, 

 1194069957ر.د.م.ك 

1-370-19/1 

  الخوام, رياض بن حسن   .5749

إعراب الشواهد القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة في كتاب شرح قطر الندى و بل الصدى البن هشام 
  سم.  24ص. ;  350 -. 2002بيروت : النكتبة العصرية,  -ع] / رياض بن حسن الخوام. األنصاري [نص مطبو

 9953428514ر.د.م.ك 

1-415-162/1, 1-415-162/2 

  الخوري, توما جورج    .5750

بيروت : مجد المؤسسة  -. 01ط -الطفل الموهوب و الطفل بطيء التعلم [نص مطبوع] / توما جورج الخوري. 
  سم. 24ص. ;  152 -. 2002الجامعية, 

 9953427003ر.د.م.ك 

1-370-11/1 

  الخوري،توما جورج    .5751

 -. 2008: مجد,  2008 -. 1ط. -القياس والتقويم في التربية و التعليم [نص مطبوع] / توما جورج الخوري. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ; 317

 9789953515052ر.د.م.ك  -. 312-307بيبليوغرافيا:ص 

1-370-579/5, 1-370-579/1 

  الخولي, محمد علي    .5752

 24ص. ;  222 -. 1993عمان : دار الفالح للنشر,  -مدخل إلى علم اللغة [نص مطبوع] / محمد علي الخولي. 

  سم.

 995740120xر.د.م.ك 

1-410-75/1, 1-410-75/2 

  الخولي، البهى    .5753

 160 -د. م : د. ن, د. س.  -العمل و العمال / البهى الخولي. اإلسالم ال شيوعية و ال رأسمالية [نص مطبوع] : 

 سم.  19ص. ; 

1-210-282/1 

  الخويسك،زين كامل   .5754

 319 -. 2009القاهرة : دار المعرفة,  -قطوف أدبية [نص مطبوع] : من ثمار العربية / زين كامل الخويسك. 

 سم.  24ص ; 

1-811-45/1, 1-811-45/2 

  ين كامل  الخويسكي, ز  .5755

العروض العربي صياغة جديدة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / زين كامل الخويسكي, محمد مصطفى أبو  
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  256 -. 2002اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -شوارب. 

 9773272427ر.د.م.ك 

1-416-10.2/1, 1-416-10.2/2 

  ين كامل  الخويسكي, ز  .5756

الجملة الفعلية استفهامية و مؤكدة في شعر المتنبي [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي; محمد مصطفى هدارة.  
 سم. 24ص. ;  156 -. 1986اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -

1-415-82/1, 1-415-82/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5757

لجزء األول / زين كامل الخويسكي, محمد مصطفى أبو  العروض العربي صياغة جديدة [نص مطبوع] : ا
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  240 -. 2001اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -شوارب. 

 9773271714ر.د.م.ك 

1-416-10.1/1, 1-416-10.1/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5758

المحدثين [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي, محمد مصطفى ابو موقف النقاد و البالغيين من الشعراء 
  سم. 24ص. ;  246 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -شوارب. 

 9773272192ر.د.م.ك 

1-811-30/1, 1-811-30/2 



  الخويسكي, زين كامل    .5759

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -لخويسكي. منتخبات من النحو و الصرف [نص مطبوع] / زين كامل ا
 سم. 24ص. ;  260 -. 2006

1-415-143/1, 1-415-143/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5760

 -ألفية ابن مالك في النحو الصرف: شرح ميسر [نص مطبوع] : الجزء األول / زين كامل الخويسكي. 

  سم. 24ص. ;  240 -. 2003ية, اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامع

 977327246xر.د.م.ك 

1-415-209.1/1, 1-415-209.1/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5761

 -ألفية ابن مالك في النحو الصرف شرح ميسر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / زين كامل الخويسكي. 

  سم. 24; ص.  276 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 977327246xر.د.م.ك 

1-415-209.2/1, 1-415-209.2/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5762

 -ألفية ابن مالك في النحو الصرف [نص مطبوع] : شرح ميسر:الجزء الثالث / زين كامل الخويسكي. 

  سم. 24ص. ; 240 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 977327246xر.د.م.ك 

1-415-209.3/1, 1-415-209.3/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5763

 -ألفية ابن مالك في النحو الصرف: شرح ميسر [نص مطبوع] : الجزء الرابع / زين كامل الخويسكي. 

  سم. 24ص. ;  240 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 977327246xر.د.م.ك 

1-415-209.4/1, 1-415-209.4/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5764

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  - قواعد النحو و الصرف [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. 
 سم. 24ص. ;  258 -. 2002الجامعية, 

1-415-204/1, 1-415-204/10 

  الخويسكي, زين كامل    .5765

اإلسكندرية :   -زين كامل الخويسكي, محمود أحمد نحلة, فوزي محمد أمين.  في اللغة و األدب [نص مطبوع] /
  سم. 24ص. ;  408 -. 2003مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773272899ر.د.م.ك 

1-410-79/1, 1-410-79/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5766

لمباحث علم البيان / زين كامل الخويسكي, أحمد محمود  رؤى في البالغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقة 
 سم. 24ص. ;  244 -. 2006اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -المصري. 



1-414-117/1, 1-414-117/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5767

لعالمية للشئون الجامعية, اإلسكندرية : مؤسسة لورد ا -سر اإلعراب [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. 
  سم. 24ص. ;  152 -. 2002

 9773271757ر.د.م.ك 

1-415-89/1, 1-415-89/10 

  الخويسكي, زين كامل    .5768

رؤى في البالغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية لمباحث علم البيان / زين كامل الخويسكي, أحمد 
 سم. 24ص. ;  244 -. 2006المية للشئون الجامعية, اإلسكندرية : مؤسسة لورد الع -محمود المصري. 

1-414-146/1, 1-414-146/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5769

في األدب العباسي و األندلسي [نص مطبوع] : دراسات و نصوص / زين كامل الخويسكي, سالم عبد الرزاق  
 سم.  24ص. ;   296 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -سليمان. 

1-810-298/1, 1-810-298/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5770

اإلسكندرية : دار المعرفة  -مختارات لسانية [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي, نجالء محمد عمران. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 271 -. 2007الجامعية, 

1-415-341/1, 1-415-341/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5771

اإلسكندرية : دار   -مطبوع] : كتابتها و مصادرها و قطوف من ثمارها / زين كامل الخويسكي. العربية [نص 
 سم. 24ص. ;  278 -. 2006المعرفة الجامعية, 

1-410-160/1, 1-410-160/10 

  الخويسكي, زين كامل    .5772

: دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية  -المعاجم العربية [نص مطبوع] : قديما و حديثا / زين كامل الخويسكي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 235 -. 2007

1-413-71/1, 1-413-71/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5773

 242 -. 1997القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -لسانيات من اللسانيات [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. 

 سم.  17×  24ص. : غالف ملون ; 

1-411-96/1, 1-411-96/10 

  الخويسكي, زين كامل    .5774

.  2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -النحو العربي [نص مطبوع] : صياغة جديدة / زين كامل الخويسكي. 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 348 -

1-415-2/1, 1-415-2/2 



  الخويسكي, زين كامل    .5775

 -. 2006كندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, اإلس -فنون بالغية [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 255

1-414-54/1, 1-414-54/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5776

المهارات اللغوية [نص مطبوع] : اإلستماع والتحدث والقراءة و الكتابة وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند 
ص. : غالف    310 -. 2008اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الخويسكي. العرب و غيرهم / زين كامل 

 سم. 24مصور ; 

1-418-58/1, 1-418-58/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5777

  -إعراب الفعل... / زين كامل الخويسكي. -من نحو أوضح المسالك إلبن هشام [نص مطبوع] : ماالينصرف

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 223 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

1-415-400/1, 1-415-400/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5778

اإلسكندرية : مؤسسة شباب   -دروس في النحو العربي و تطبيقاته [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. 
 سم. 24ص. ;  372 -. 1987الجامعة, 

1-415-232/1 

  الخويسكي, زين كامل    .5779

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -لفعلية المنفية في شعر المتنبي [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. الجملة ا 
 سم. 24ص. ;  208 -. 1986الجامعة, 

1-415-61/1, 1-415-61/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5780

القاهرة : دار   -الخويسكي. تطبيقات و تدريبات في النحو والصرف [نص مطبوع] : الجزء األول / زين كامل 
 سم.24ص ; 228 -. 2009المعرفة, 

1-415-434.1/1, 1-415-434.1/2 

  الخويسكي, زين كامل    .5781

القاهرة : دار   -تطبيقات و تدريبات في النحو و الصرف [نص مطبوع] : الجزء الثاني / زين كامل الخويسكي. 
 سم.24ص ; 244 -المعرفة, [د.ت]. 

1-415-434.2/1, 1-415-434.2/2 

  الخويسكي، زين كامل    .5782

  -مسائل نحوية وتصريفية [نص مطبوع] : مهم للباحث في قضايا النحو والصرف / زين كامل الخويسكي. 

 سم.  25ص. : غالف ملون ;  300 -. 2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

1-415-459/1, 1-415-459/2 



  الخويسكي، زين كامل    .5783

القاهرة : دار   -رات اللغوية [نص مطبوع] : تعبير، تحرير، لغويات، تدريبات / زين كامل الخويسكي. المها
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  248 -. 2009المعرفة الجامعية, 

1-418-111/1, 1-418-111/2 

  الخويسكي، زين كامل    .5784

 -. 2008ألزاريطة : دار المعرفة الجامعية, ا - الزوائد في صيغ العربية [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  747

1-415-474/1, 1-415-474/2 

  الخويلدي, زهير    .5785

الجزائر : ابن النديم   -تشريح العقل الغربي [نص مطبوع] : مقابسات فلسفية في النظر والعمل / زهير الخويلدي. 
(الرابطة العربية االكاديمية الفلسفة : الرابطة   -سم. 24: ايض. ;  ص.439 - . 2013; بيروت : دار الروافد, 

  العربية االكاديمية الفلسفة). 

 9789931369370ر.د.م.ك 

1-102-20/1, 1-102-20/2 

  الخياط، ماجد    .5786

  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -/ ماجد الخياط.  Research methodesأساليب البحث العلمي [نص مطبوع] = 

  سم.25; ص 286

 9789957544089ر.د.م.ك 

1-001.4-141/1 

  الخياط، ماجد محمد    .5787

 Basics of quantitative andأساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] = 

qualilative research in social sciences  .453 -. 2009عمان : دار الراية,  -/ ماجد محمد الخياط 

  سم.  24. : إيض. ; ص

 9957499955ر.د.م.ك 

1-001.4-148/5, 1-001.4-148/6 

  الخياط،ماجد محمد    .5788

 Basics Of Measurement et evaluation Inأساسيات القياس و التقويم في التربية [نص مطبوع] = 

Education  .سم.  24; ص. : غالف ملون 267 -.  2010عمان : دار الراية,  -/ ماجد محمد الخياط  

 9957499963ر.د.م.ك 

1-370-680/11, 1-370-680/12 

  الخيام, عمر    .5789

بيروت : مؤسسة االنتشار   -رباعيات عمر الخيام [نص مطبوع] / عمر الخيام; صالح الجعفري; صاحب ذهب. 
  سم. 17*24ص. ;  234 -. 2007العربي, 

 9789953476254ر.د.م.ك 

1-811-546/9, 1-811-546/5 



  الخير, هاني    .5790

دمشق : دار  -نزار قباني [نص مطبوع] : قصائد صنعت مجدي وقصائد تعرضت لمقص الرقيب / هاني الخير. 
 سم. 24ص. ;  208 -. 2006رسالن, 

1-811-425/1, 1-811-425/2 

  الخير، هاني    .5791

ص. ;  205 -. 2008فيلتس, الجزائر : دار   -أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة [نص مطبوع] / هاني الخير. 
  (أعالم الشعر العربي الحديث). -سم.  17*24

 9789947860069ر.د.م.ك 

1-811-876/1, 1-811-876/2 

  الخير، هاني    .5792

الجزائر : دار فليتس للنشر,  -بدر شاكر السياب [نص مطبوع] : ثورة الشعر و مرارة الموت / هاني الخير. 
  (موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث. الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24 ص. : غالف مص. ; 210 -. 2013

 9789931388302ر.د.م.ك 

1-920-115/1, 1-920-115/2 

  الخير، هاني    .5793

.  2013الجزائر : دار فليتس,  -محمد مهدي الجواهري [نص مطبوع] : شاعر الكالسيكية الفخمة / هاني الخير. 

  (موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث. الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24 ص. : غالف مص. ; 204 -

 9789931388326ر.د.م.ك 

1-920-116/1, 1-920-116/2 

  الخير، هاني    .5794

الجزائر :   -موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث, عمر أبو ريشة [نص مطبوع] : قيتارة الخلود / هاني الخير. 
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر   -سم.  24ص. : غالف مص. ;   158 -. 2013توزيع, دار فليتس للنشر و ال

  وزارة الثقافة).

  9789931388296ر.د.م.ك 

 محتوي في : موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث

1-920-36/1 

  الخير، هاني    .5795

معارضة السياسية و الغضب موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث, مظفر النواب [نص مطبوع] : شاعر ال
 24ص. : غالف مص. و مل. ;  200 -. 2013الجزائر : دار فليتس للنشر و التوزيع,  -القومي / هاني الخير. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم. 

  9789931388364ر.د.م.ك 

 محتوي في : موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث

1-920-35/1 

  الخير، هاني    .5796

موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث, إليا أبو ماضي [نص مطبوع] : شاعر الحنين ... و األحزان / هاني 
(الجزائر  -سم.   24ص. : غالف مص. و مل. ;   204 -. 2013الجزائر : دار فليتس للنشر و التوزيع,  -الخير. 

  وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).



  9789931388357 ر.د.م.ك

 محتوي في : موسوعة أعالم الشعر العربي الحديث

1-920-37/1 

  الخير،هاني    .5797

دمشق : دار مؤسسة رسالن,   -األخطل الصغير [نص مطبوع] : شاعر األلم و المجد و العشق / هاني الخير. 
  سم. 17*24ص. ;  192 -. 2010

 9879933410940ر.د.م.ك 

1-811-931/1, 1-811-931/2 

  الخيري، سيرين مدحت    .5798

.  2012عمان : دار الراية,  -اختالف البنية الصرفية في القراءات السبع [نص مطبوع] / سيرين مدحت الخيري. 

  سم. 24ص ;  314 -

 9789957544904ر.د.م.ك 

1-220-231/1, 1-220-231/2 

  الداديسي، الكبير    .5799

لتنظير [نص مطبوع] : دراسة في تجربة نازك المالئكة / الكبير  الحداثة الشعرية العربية بين الممارسة و ا
  سم.  24ص. : غالف مص. ;   126 -. 2014عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -الداديسي. 

 9789957579180ر.د.م.ك 

1-811-1254/1, 1-811-1254/2 

  الدالي, الهادي المبروك   .5800

القاهرة : الدار المصرية  -نص مطبوع] / الهادي المبروك الدالي. آفاق ألدب إفريقيا فيما وراء الصحراء [
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  120 -. 2000اللبنانية للطباعة و النشر, 

 3711270977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-811-186/1, 1-811-186/2 

  الداموني، حسين علي لوباني    .5801

بيروت : مؤسسة  -سيرها [نص مطبوع] / حسين علي لوباني الداموني. معجم التعابير العربية الصعبة وتف
  سم.  22ص. : غالف ملون ;   363 -. 2008االنتشار العربي, 

 9789953529431ر.د.م.ك 

1-413-148/1, 1-413-148/2 

  الداني, أبي عمرو عثمان بن سعيد    .5802

القاهرة :  -الداني; عبد الرحمن حسن العارف. كتاب اإلدغام الكبير [نص مطبوع] / أبي عمرو عثمان بن سعيد 
  سم. 24ص. ;  306 -. 2003عالم الكتب, 

 9772323567ر.د.م.ك 

1-220-51/1, 1-220-51/2 

  الداهري،صالح حسن أحمد   .5803

عمان : دار   -. 1ط.  -أساسيات علم النفس التربوي و نظريات التعلم [نص مطبوع] / صالح حسن أحمد الداهري. 



  سم. 24ص. : غالف مصور ; 347 -. 2011 الحامد,

 9789957325336ر.د.م.ك 

1-370-712/1, 1-370-712/10 

  الداهي، محمد    .5804

القاهرة : دار رؤية,  -سيميائية السرد [نص مطبوع] : بحث في الوجود السيميائي المتجانس / محمد الداهي. 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  307 -. 2008

 9776174760ر.د.م.ك 

1-810-493/1, 1-810-493/2 

  الداوودي،زهدي    .5805

 -. 2007بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -. 1ط. -تحوالت [نص مطبوع] / زهدي الداوودي. 

  سم. 22ص. ;  230

 51663699538ر.د.م.ك 

1-813-213/1, 1-813-213/2 

  الداية, محمد رضوان   .5806

في المستوى الجامعي لغير المتخصصين [نص مطبوع] / محمد رضوان الداية, محمد  اللغة العربية و مهاراتها 
 سم. 24ص. ;  498 -. 2004العين : دار الكتاب الجامعي,  -جهاد جمل; مازن جرادات. 

1-418-47/1, 1-418-47/2 

  الداية, محمد رضوان   .5807

بيروت : دار الفكر المعاصر ; دمشق : دار الفكر,   -في األدب األندلسي [نص مطبوع] / محمد رضوان الداية. 
  سم. 24ص. ;  384 -. 2000

 1575478153ر.د.م.ك 

1-810-99/1, 1-810-99/2 

  الدباس، صادق يوسف    .5808

 -. 2011الجزائر : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -تذوق النص األدبي [نص مطبوع] / صادق يوسف الدباس. 

  سم. 17*24ص. : غالف مل. ;  192

 9789957224646ر.د.م.ك 

1-810-624/1, 1-810-624/2 

  الدبوبي، عبد هللا    .5809

عمان : دار   -اإلنفعاالت النفسية من منظور إسالمي وموضوعات أخرى [نص مطبوع] / عبد هللا الدبوبي. 
  سم. 17×24ص. ;  295 -. 2010المأمون, 

 9789957770129ر.د.م.ك 

1-210-198/1, 1-210-198/2 

  الدجاني, عدنان يوسف    .5810

التقرير   -التقديم و اإللقاء  -األطروحة  -المشروع  -الورقة الفصلية -المقالة -كيف تحضر الرسالة الجامعية 
 -سم. 24ص. : غالف ملون ; 62 -. 2000عمان : دار وائل للنشر,  -[نص مطبوع] / عدنان يوسف الدجاني. 



  (الدليل إلى الطالب الجامعيين).

 4076119957د.م.ك ر.

1-001.4-29/1, 1-001.4-29/2 

  الدجاني, محمد سليمان    .5811

 -. 2006عمان : دار زهران,  -منهجية البحث العلمي في علم السياسة [نص مطبوع] / محمد سليمان الدجاني. 

 سم.24ص ; 155

1-001.4-91/1 

  الدجداح، أنطوان   .5812

 Dictionnaire de la GRAMMAIREفرنسي =  -معجم قواعد العربية العالمية [نص مطبوع] : عربي

ARABE UNIVERSELLE: ARABE - FRANCAIS  .بيروت : مكتبة لبنان,  -/ أنطوان الدجداح
1991. 

1-413.4-6/1, 1-413.4-6/2 

  الدحداح, أنطوان    .5813

 Aفرنسي =   -انكليزي -بالمصطلحات عربيمعجم لغة النحو العربي [نص مطبوع] : فهرس  

DICTIPNARY OF ARABIC GRAMMATICAL NOMENCLATURE: Arabic- 

English- French  .406 -. 2001بيروت : مكتبة لبنان,  -. 3ط. -/ أنطوان الدحداح; أنطوان عبد المسيح 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9953333548ر.د.م.ك 

403-8/1 

  وان  الدحداح, أنط  .5814

معجم اإلعراب في النحو العربي [نص مطبوع] : قواعد و تطبيقات و فهارس / أنطوان الدحداح; جورج متري  
 سم. 24ص. ;  270 -. 1999بيروت : مكتبة لبنان,  -. 2ط. -عبدالمسيح. 

1-413-66/1, 1-413-66/2 

  الدحداح, أنطوان    .5815

فرنسي / أنطوان  -ة العالمية [نص مطبوع] : عربي معجم مصطلحات اإلعراب و البناء في قواعد العربي
 سم.24ص. ; 185 -. 1987بيروت : مكتبة لبنان,  -الدحداح, إلياس مطر; هنري برويه. 

1-413.4-7/1, 1-413.4-7/2 

  الدحداح, أنطوان    .5816

 Dictionnaire de la nomenclatureفرنسي = -معجم لغة النحو العربي [نص مطبوع] : عربي

grammaticale arabe : Arabe - Français  .بيروت : مكتبة  -/ أنطوان الدحداح; جورج متري عبدالمسيح
  (موسوعة الدحداح في علم العربية).  -سم.  25X18ص. : غالف ملون ;   718 -. 1994لبنان ناشرون, 

 9953333599ر.د.م.ك 

1-413.4-1/1, 1-413.4-1/10 

  الدحداح, أنطوان    .5817

األفعال العربية [نص مطبوع] : زائد فهرس تصنيفي باألفعال / أنطوان الدحداح; جورج متري   معجم تصريف



(موسوعة الدحداح في علم   -سم.  24ص ;  530 -. 1999بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -عبدالمسيح. 
 العربية).

1-413-19/1, 1-413-19/2 

  الدحداح، ابو فارس    .5818

 A pocket dictionary of visualمرئي للفعل العربي [نص مطبوع] = معجم الجيب في التصريف ال

conjugation of the araabic verb  .2007بيروت. : الدار العربية للعلوم ناشرون,  -/ ابو فارس الدحداح .

  سم.20ص. : ملون,جداول. ;  293 -

 9789953872261ر.د.م.ك 

1-413-161/1, 1-413-161/2 

  فارس   الدحداح، أبو  .5819

 Visualاإلعراب المرئي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد األول: من سورة الفاتحة إلى سورة النساء = 

Grammar Analysis Of the Holy Koran  .2007لبنان : الدار العربية للعلوم,  -/ أبو فارس الدحداح .- 

  سم.  24ص. : غالف مصور، ملون ;  279

 9953292515ر.د.م.ك 

1-220-236.1/1 

  الدحداح، أبو فارس    .5820

 Visualاإلعراب المرئي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الثاني: من سورة المائدة إلى سورة التوبة =  

Grammar Analysis Of the Holy Koran  .2007لبنان : الدار العربية للعلوم,  -/ أبو فارس الدحداح .- 

  سم. 24ص : غالف مصور، ملون ;  548ص إلى  276من 

 9953292523ر.د.م.ك 

1-220-236.2/1 

  الدحداح، أبو فارس    .5821

 Visualاإلعراب المرئي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الثالث: من سورة يونس إلى سورة مريم =  

Grammar Analysis Of the Holy Koran  .2007لبنان : الدار العربية للعلوم,  -/ أبو فارس الدحداح .- 

  سم. 24ص. : غالف مصور، ملون ;  841ص إلى  544من 

 9953292531ر.د.م.ك 

1-220-236.3/1 

  الدحداح، أبو فارس    .5822

 Visualابع: من سورة طه إلى سورة لقمان = اإلعراب المرئي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الر

Grammar Analysis Of the Holy Koran  .2007لبنان : الدار العربية للعلوم,  -/ أبو فارس الدحداح .- 

  سم.  24ص. : غالف مصور، ملون ;  1133ص إلى  838من 

 995329254xر.د.م.ك 

1-220-236.4/1 

  الدحداح، أبو فارس    .5823

للقرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الخامس: من سورة السجدة إلى سورة الحجرات =  اإلعراب المرئي
Visual Grammar Analysis Of the Holy Koran  .لبنان : الدار العربية للعلوم,  -/ أبو فارس الدحداح

  سم. 24ص. : غالف مصور، ملون ;  1414ص إلى  1124من  -. 2007

 9789953292557ر.د.م.ك 



1-220-236.5/1 

  الدحداح، أبو فارس    .5824

 Visualاإلعراب المرئي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد السادس: من سورة ق إلى سورة الناس = 

Grammar Analysis Of the Holy Koran  .2007لبنان : الدار العربية للعلوم,  -/ أبو فارس الدحداح .- 

  سم.  24ون ; ص : غالف مصور، مل 1694ص إلى  1410من 

 9789953292564ر.د.م.ك 

1-220-236.6/1 

  الدحداح، أنطوان   .5825

معجم قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] : في جداول و لوحات. زائد مسرد بالمصطلحات عربي . إنكليزي. 
/ أنطوان الدحداح, جورج متري  A dictionary of Arabic grammar in charts and tablesفرنسي. = 

 -سم.  28x20;  ص. : غالف ملون. إيض. 335 -. 1997بيروت : مكتبة لبنان,  -. 9ط. -عبد المسيح. 

  (موسوعة الدحداح في علم العربية).

 9953333505ر.د.م.ك  -ص.  324 -ص. 321بيبليوغرافيا : 

403-5/1, 403-5/2 

  الدحيات،عيد    .5826

بيروت : المؤسسة العربية,  -النظرية النقدية الغربية [نص مطبوع] : من أفالطون إلى بوكاشيو / عيد الدحيات. 
  سم. 22ص. ;  163 -. 2007

 978995ر.د.م.ك 

1-809-99/1 

  الدخيلي,حسين علي    .5827

الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي و اإلسالمي [نص مطبوع] / حسين علي  
  سم. 17*24ص. ;  289 -. 2011األردن : دار الحامد,  -. 1ط -الدخيلي. 

 9789957325459ر.د.م.ك 

1-811-1060/1, 1-811-1060/2 

  الدخيلي، حسين عبد الحسين   .5828

عمان : دار الحامد,   -دراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي [نص مطبوع] / حسين عبد الحسين الدخيلي. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;  161 -. 2010

 9789957325237ر.د.م.ك 

1-811-1049/1, 1-811-1049/2 

  الدخيلي، حسين علي    .5829

عمان :   -الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم [نص مطبوع] / حسين علي الدخيلي. البنية 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  217 -. 2010دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957325282ر.د.م.ك 

1-811-1077/1, 1-811-1077/2 

  الددو، عمار    .5830

عمان : عالم   -عاني القرآن [نص مطبوع] : ألبي عبيدة والخفش والفراء / عمار الددو. البحث الداللي في كتب م



  سم.  20ص. : غالف ملون ;  223 -. 2010الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  

 978995770232ر.د.م.ك 

1-220-138/4, 1-220-138/3 

  الددو، عمار    .5831

عمان : عالم   -: ألبي عبيدة والخفش والفراء / عمار الددو. البحث الداللي في كتب معاني القرآن [نص مطبوع] 
  سم.  20ص. : غالف ملون ;   223 -. 2010الكتب الحديث, 

 978995770232ر.د.م.ك 

1-220-165/1, 1-220-165/2 

هـ) / محمد بن رمضان  296-هـ200الدر الوقاد [نص مطبوع] : من شعر بكر بن حماد التاهرتي (  .5832
  سم. 24ص. ;  131 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -. 2ط. -شاوش. 

 9789961887547ر.د.م.ك 

1-811-1041/1, 1-811-1041/2 

  الدراسية,محمد عبد هللا   .5833

عمان : دار   -الحرف اليدوية والفن الصناعي [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدراسية, عدلي محمد عبد الهادي.  
  سم. 24ص : غلف ملون ; 472 -. 2013مع, اإلعصار العلمي : مكتبة المجت

 9789957832773ر.د.م.ك 

1-030-23/1, 1-030-23/2 

  الدراويش, عبد الفتاح محمد حسين   .5834

 -جواهر الشعر العربي [نص مطبوع] : موسوعة شعرية لجميع المناسبات / عبد الفتاح محمد حسين الدراويش. 

 سم. 24ص. ;  616 -. 2007بيروت : دار األهلية, 

1-811-612/2, 1-811-612/3 

  الدرة, ضرغام    .5835

ص. : غالف   376 -. 2008عمان : دار أسامة,  -التطور الداللي في لغة الشعر [نص مطبوع] / ضرغام الدرة. 
  سم. 17*24ملون ; 

 9789957222604ر.د.م.ك 

1-811-807/1, 1-811-807/10 

  الدرة، عادل حريز    .5836

 24ص. : غالف ملون ;  199 -. 2012عمان : دار غيداء,  -طبوع] / عادل حريز الدرة. أوزان الشعر [نص م

  سم.

 9789957480967ر.د.م.ك 

1-416-69/1, 1-416-69/10 

  الدردير, عبد المنعم أحمد   .5837

 -ر. الجوانب اإلجتماعية في التعلم المدرسي [نص مطبوع] : مقدمة نظرية و تطبيقات / عبد المنعم أحمد الدردي

  سم. 24ص. ;  316 -. 2004القاهرة : عالم الكتب, 

 9772324040ر.د.م.ك 



1-370-6/1 

  الدروبي، سمير   .5838

عرف التعريف في المكاتبات [نص مطبوع] : أول دستور في األلقاب التشريفية في لغة العرب / سمير الدروبي. 
 سم. 17×24ص. ;  339 -. 2008عمان : دار ابن الجوزي,  -

1-814-26/1, 1-814-26/2 

  الدريدي, سامية   .5839

عمان  -الحجاج في الشعر العربي القديم [نص مطبوع] : من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة / سامية الدريدي. 
  سم. 24ص. ;  490  -. 2008: عالم الكتب الحديث, 

 978995770012ر.د.م.ك 

1-811-541/1, 1-811-541/2 

  ة الدريدي، سامي  .5840

إربد : عالم الكتب   -. 2ط.  -الحجاج في الشعر العربي [نص مطبوع] : بنيته و أساليبه / سامية الدريدي. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;  490 -. 2011الحديث, 

 9789957700126ر.د.م.ك 

1-811-949/1, 1-811-949/10 

  الدسوقى،محمد السيد أحمد   .5841

  -مطبوع] : بين البعد المعجمى والقضاء الداللى المنفتح / محمد السيد أحمد الدسوقى.  شعرية الفن الكنائى [نص

  سم. 24سم ;  199 -. 2007القاهرة : دار العلم واإليمان, 

 5143308977ر.د.م.ك 

1-414-3/1, 1-414-3/2 

  الدسوقي, ابراهيم   .5842

القاهرة : دار غريب,  -ابراهيم الدسوقي. مجال الفعل الداللي و معنى حرف الجر المصاحب [نص مطبوع] / 
  سم. 24ص. ;  222 -. 2003

 9772157438ر.د.م.ك 

1-415-149/1, 1-415-149/2 

  الدسوقي, عبد العزيز    .5843

بيروت : المؤسسة  -أبو الطيب المتنبي [نص مطبوع] : شاعر العروبة و حكيم الدهر / عبد العزيز الدسوقي. 
  سم. 17*24ص. ;  352 -. 2006النشر, العربية للدراسات و 

 9953368457ر.د.م.ك 

1-811-742/1, 1-811-742/2 

  الدسوقي, عمر   .5844

 -. 2008القاهرة : دار الفكر العربي,  -المسرحية [نص مطبوع] : نشأتها وتاريخها وأصولها / عمر الدسوقي. 

  سم. 17*24ص. ;  308

 9771016636ر.د.م.ك 

1-812-19/1, 1-812-19/2 



  الدسوقي, عيد أبو المعاطي   .5845

الخبرة اليابانية في تعليم وتعلم العلوم [نص مطبوع] : مع تطبيقاتها في المدرسة المصرية / عيد أبو المعاطي 
  ).2(تعلم العلوم  -سم. 24ص. ; 339 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -الدسوقي. 

 9771752669ر.د.م.ك 

1-370-420/1, 1-370-420/2 

  الدسوقي, عيد أبوالمعاطي   .5846

الخبرة الفرنسية في تعليم وتعلم العلوم وتطبيقاتها في الدول العربية واألجنبية [نص مطبوع] / عيد أبوالمعاطي  
  ).1(تعلم العلوم  -سم. 24ص : غالف ملون ; 244 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -الدسوقي. 

 977438546ر.د.م.ك 

1-370-424/4, 1-370-424/5 

  الدسوقي, محمد   .5847

بيروت : دار المدار   -نظرة نقدية في الدراسات األصولية المعاصرة [نص مطبوع] / محمد الدسوقي, نقوش. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  142 -. 2004اإلسالمي, 

 995929241Xر.د.م.ك 

1-210-129/2, 1-210-129/3 

  الدسوقي, محمد السيد أحمد   .5848

 -إنتاج المكتوب صوتا [نص مطبوع] : دراسة في إبداع الصوت في النص األدبي / محمد السيد أحمد الدسوقي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 195 -. 2007اإلسكندرية : العلم و اإليمان للنشر والتوزيع, 

 977308129ر.د.م.ك 

1-411-47/1, 1-411-47/2 

  الدسوقي, محمد السيد أحمد   .5849

جماليات التلقي و إعادة إنتاج الداللة [نص مطبوع] : دراسة في لسانية النص األدبي / محمد السيد أحمد 
  سم.24ص. : غالف ملون ;  235 -. 2008اإلسكندرية : دار العلم و اإليمان للنشر و التوزيع,  -الدسوقي. 

 9773081583ر.د.م.ك 

1-416-40/1, 1-416-40/2 

  الدسوقي, محمد كمال   .5850

القاهرة : دار المعارف,   -الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] : صراع استعماري / محمد كمال الدسوقي. 
  سم. 23ص. ;  314 -. 1968

 311-305ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-20/1 

  الدسوقي، محمد   .5851

 198 -. 2004بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -سوقي. التجديد في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد الد

  سم. 17*24ص. ; 

 995929238ر.د.م.ك 

1-250-127/3, 1-250-127/4 



  الدسوقي، محمد   .5852

 198 -. 2004بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -التجديد في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد الدسوقي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 995929238ر.د.م.ك 

1-250-120/1, 1-250-120/2 

  الدسوقي، محمد   .5853

 -البنية اللغوية في النص الشعري [نص مطبوع] : درس تطبيقي في ضوء علم األسلوب / محمد الدسوقي. 

  سم. 25ص. : غالف مصور ;  239 -. 2008القاهرة : دار العلم واإليمان, 

 9773081974ر.د.م.ك 

1-415-504/1, 1-415-504/2 

  الدسوقي،سماح محمد   .5854

االسكندرية : دار  -التربية اإلعالمية بالتعليم األساسي في عصر العولمة [نص مطبوع] / سماح محمد الدسوقي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 464 -. 2010الجامعة الجديدة, 

 9789773286540ر.د.م.ك 

1-370-779/1, 1-370-779/2 

  الدسوقي،عيد أبو المعاطي   .5855

 -و إعتماد مؤسسات التعليم [نص مطبوع] : الواقع و متطلبات المستقبل / عيد أبو المعاطي الدسوقي.  جودة

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 310 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380657ر.د.م.ك 

1-370-740/1, 1-370-740/2 

  الدسوقي،عيد أبو المعاطي   .5856

 -سسات التعليم [نص مطبوع] : الواقع و متطلبات المستقبل / عيد أبو المعاطي الدسوقي. جودة و إعتماد مؤ

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 310 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380657ر.د.م.ك 

1-370-199/1 

ص : غالف   294 -. 2006بيروت : دار النهضة العربية,  -.  الدعاية وأساليب اإلقناع [نص مطبوع]  .5857
  ملون ومصور.

 1254589953ر.د.م.ك 

452/1-001.5-1, 452/2-001.5-1 

  الدعيلج, إبراهيم بن عبد العزيز    .5858

  -. 2010عمان : دار صفاء,  -مناهج و طرق البحث العلمي [نص مطبوع] / إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج. 

  سم. 17*24ص ;  199

 9789957245412ر.د.م.ك 

1-001.4-95/1, 1-001.4-95/2 

  الدغيشي, حمود    .5859

عمان  -الخيل في الشعر الجاهلي [نص مطبوع] : دراسة في ضوء الميتولوجيا و النقد الحديث / حمود الدغيشي. 



  سم. 17*24ص. ;  296 -. 2007: دار جرير, 

 978995738093ر.د.م.ك 

1-811-559/1, 1-811-559/2 

  الدقاق, عمر   .5860

  -ر الشعر الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / عمر الدقاق, مراد عبد الرحمن مبروك محمد نجيب التالوي. تطو

 سم. 24ص. ;  348 -القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية, (د.ت). 

1-811-449/1, 1-811-449/2 

  الدقس، فؤاد حمدو    .5861

الجزائر : دار النهار للنشر  -مطبوع] / فؤاد حمدو الدقس. تاريخ أدباء العربية, موسوعة شخصيات أدبية [نص 
  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ; 198 -. 2014والتوزيع, 

  9789931425281ر.د.م.ك 

 محتوي في : تاريخ أدباء العربية 

1-920-140/1 

  الدالبيح, محمد فضل    .5862

 168 -. 2006عمان : دار المتنبي,  -بيح. دليل القاعدة النحوية عند سيبويه [نص مطبوع] / محمد فضل الدال

 سم.  24ص. ; 

1-415-168/1, 1-415-168/2 

  الدلجي, اإلمام أحمد بن علي   .5863

 152 -. 1993بيروت : دار الكتب العلمية,  -الفالكة والمفلوكون [نص مطبوع] / اإلمام أحمد بن علي الدلجي.  

 سم.  24ص. ; 

1-810-33/1 

  اعد محسن الدليمي, حميد ج  .5864

ليبيا :   -. 1ط. -أساسيات البحث المنهجي في الدراسات اإلعالمية [نص مطبوع] / حميد جاعد محسن الدليمي. 
  سم.24ص ; 174 -. 2008منشورات جامعة قاريونس, 

 9959241106ر.د.م.ك 

1-001.4-142/1, 1-001.4-142/2 

  الدليمي, طه علي حسين   .5865

 -لغة العربية [نص مطبوع] / طه علي حسين الدليمي, سعاد عبد الكريم الوائلي. الطرائق العملية في تدريس ال

 سم. 24ص. ;  228 -. 2003عمان : دار الشروق, 

1-418-14/1, 1-418-14/2 

  الدليمي, طه علي حسين   .5866

م عباس اللغة العربية [نص مطبوع] : مناهجها و طرائق تدريسها / طه علي حسين الدليمي, سعاد عبد الكري
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  280 -. 2003عمان : دار الشروق,   -الوائلي. 

1-418-17/1, 1-418-17/10 



  الدليمي, طه علي حسين   .5867

أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] / طه علي حسين الدليمي, كامل محمود نجم الدليمي.  
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 280 -. 2004توزيع, عمان : دار الشروق للنشر و ال  -

1-415-241/1, 1-415-241/2 

  الدليمي, طه علي حسين   .5868

اربد : عالم الكتب الحديث,  -استراتيجيات التدريس في اللغة العربية [نص مطبوع] / طه علي حسين الدليمي. 
  سم.24ص : ايض ; 260 -. 2013

 9789957707941ر.د.م.ك 

1-370-217/1, 1-370-217/2 

  الدليمي, كامل محمود نجم   .5869

 -. 2004عمان : دار المناهج,  -أساليب تدريس قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] / كامل محمود نجم الدليمي. 

  سم. 24ص. ;  156

 99571824xر.د.م.ك 

1-418-51/1, 1-418-51/2 

  الدليمي، رياص عبود غوار   .5870

عمان : دار غيداء,  -قديم و الحديث [نص مطبوع] / رياص عبود غوار الدليمي. الدراسات الصوتية بين ال
  سم.17*24ص ; 299 -. 2014

 9789957960292ر.د.م.ك 

1-411-159/1, 1-411-159/2 

  الدليمي، رياض عبود غوار   .5871

عمان : دار   -. اللسانيات و الصوتيات [نص مطبوع] : جهود في اللغة و التحقيق / رياض عبود غوار الدليمي
  سم.17*24ص ; 298 -. 2013غيداء, 

 9789957572372ر.د.م.ك 

1-411-164/1, 1-411-164/2 

  الدليمي، عبد الرزاق محمد   .5872

. 2011عمان : دار الثقافة,  -المدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمد الدليمي. 

  سم.X17سم24ص : غالف مصور. ; 344 -

 9957166816ر.د.م.ك  -ص.  344 -ص. 333بيبليوغرافيا : 

SH/1-001.5-547/1, SH/1-001.5-547/2 

  الدليمي،طه علي حسين   .5873

.  1ط. -استراتيجيات حديثة في فن التدريس [نص مطبوع] / عبد الرحمن عبدالهاشمي; طه علي حسين الدليمي. 

  سم.  24مصور ; ص. : غالف 283 -. 2008عمان : دار الشروق,  -

 9789957003272ر.د.م.ك 

1-370-620/1, 1-370-620/2 

  الدمرداش، صبري    .5874

 24ص ;  456  -. 1998القاهرة : دار المعارف,  -أساسيات تدريس العلوم [نص مطبوع] / صبري الدمرداش. 



  سم.

 9770293634ر.د.م.ك 

1-370-36/1 

  الدمشقي ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .5875

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء السابع / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 
 سم.24ص. : مل. ; 2328 -. 2005بيروت : دارصادر,  -الدمشقي. 

1-953-548.7/1, 1-953-548.7/2 

  الدمشقي، أبي زكريا يحيى بن شرف النووي    .5876

بيروت : دار الكتب العلمية,  -رياض الصالحين [نص مطبوع] / أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. 
 سم. 17*24ص. ;  528 -[د.ت]. 

1-230-28/1 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .5877

البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  كتاب
 سم.24ص. : مل ; 3568 -. 2005بيروت : دار صادر,  -البصروي الدمشقي. 

1-953-548.11/1, 1-953-548.11/2 

  صروي  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الب  .5878

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 سم.24: مل ;  4158 -. 2005بيروت : دار صادر,  -البصروي الدمشقي. 

1-953-548.13/1, 1-953-548.13/2 

  كثير البصروي  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن   .5879

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء التاسع / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 
 سم.24ص. : مل. ; 2919 -. 2005بيروت : دار صادر,  -الدمشقي. 

1-953-548.9/1, 1-953-548.9/2 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .5880

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء األول / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي  
 سم.24ص. : مل. ; 592 -. 2005بيروت : دار صادر,  -الدمشقي. 

1-953-548.1/1, 1-953-548.1/2 

  الدمشقي،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .5881

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء الخامس / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 سم.24ص. : مل. ; 1753 -. 2005بيروت : دار صادر,  -البصروي الدمشقي. 

1-953-548.5/1, 1-953-548.5/2 

  الدمياطي، محمد بن محمد البديري    .5882

المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية [نص مطبوع] : علم النحو العربي / محمد بن محمد 
 -سم.  25ص. : غالف ملون ;   168 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -البديري الدمياطي, يحي مراد. 



  (منشورات محمد علي بيضون). 

 2745139924ر.د.م.ك 

1-415-490/1, 1-415-490/2 

  الدناع, محمد خليفة    .5883

بيروت : دار  -أمثلة األبنية في كتاب سيبويه [نص مطبوع] : تفسير أبي بكر الزبيدي / محمد خليفة الدناع. 
 سم.  24ص. ;  112 -. 1996النهضة العربية, 

1-410-104/1, 1-410-104/2 

  على   الدهشان، جمال  .5884

اإلسكندرية :   -االعتماد االكاديمي [نص مطبوع] : الخبرة األجنبية و التجربة المصرية / جمال على الدهشان. 
  سم.24ص. ; 115 -. 2007دار المعرفة الجامعية, 

 9772733285ر.د.م.ك 

1-370-173/1, 1-370-173/2 

  الدهشان،جمال علي   .5885

 -. 1ط.  -رة األجنبيةو التجربة المصرية / جمال علي الدهشان. االعتماد األكاديمي [نص مطبوع] : الخب

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 110 -. 2007االسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

 9772733285ر.د.م.ك 

1-370-728/1, 1-370-728/2 

  الدهشي،محمد بن عامر   .5886

عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -مد بن عامر الدهشي. دليل الطلبة و العاملين في التربية الخاصة [نص مطبوع] / مح 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 295 -. 2007

 995707492Xر.د.م.ك 

1-370-694/1, 1-370-694/2 

  الدهماني، تركي بن الحسن   .5887

عمان : أمواج للطباعة و  -األصمعي... حجة األدب و لسان العرب [نص مطبوع] / تركي بن الحسن الدهماني. 
  سم.  24ص. : غالف مل. ;   194 -. 2013شر و التوزيع, الن

 9789957567378ر.د.م.ك 

1-920-50/1, 1-920-50/2 

  الدهون، إبراهيم مصطفى محمد   .5888

إربد : عالم الكتب   -التناص في شعر ابي العالء المعري [نص مطبوع] / إبراهيم مصطفى محمد الدهون. 
  سم. 17*24ملون ; ص. : غالف  300 -. 2011الحديث, 

 9789957703004ر.د.م.ك 

1-811-971/1, 1-811-971/2 

  الدوري, إسراء عريبي    .5889

 224 -. 2007عمان : دار أسامة,  -التصغير [نص مطبوع] : دراسة صرفية صوتية / إسراء عريبي الدوري. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 



1-415-19/1, 1-415-19/2 

  بي  الدوري، إسراء عري  .5890

ص. : غالف   336 -. 2010عمان : دار أسامة,  -ابن جني [نص مطبوع] : ناقدا لغويا / إسراء عريبي الدوري. 
  سم. 25مصور ; 

 9789957223670ر.د.م.ك 

1-410-81/1, 1-410-81/2 

  الدوسري, أحمد    .5891

ز الحضارة العربية, القاهرة : مرك -أنطولوجيا الشعر السويسري الحديث [نص مطبوع] / أحمد الدوسري. 
  سم. 21ص. ;  336 -. 2002

 9772914301ر.د.م.ك 

1-890-17/1 

  الدويرى, زايد نواف    .5892

عمان : دار   -قصائد من ذهب [نص مطبوع] : روائع من قصائد الشعر الخليجي النبطي / زايد نواف الدويرى.  
 سم. 17*24ص. ;  219 -. 2008كنوز المعرفة العلمية, 

1-811-805/1, 1-811-805/2 

  الديداوي, محمد    .5893

الرباط : المركز  -الترجمة و التعريب [نص مطبوع] : بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية / محمد الديداوي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  312 -. 2002الثقافي العربي, 

1-418-34/1, 1-418-34/10 

  الديداوي, محمد    .5894

[نص مطبوع] : دراسات تحليلية عملية إلشكالية اإلصطالح و دور المترجم / محمد  الترجمة و التواصل 
 سم. 24ص. ;  272 -. 2000بيروت : المركز الثقافي العربي,  -الديداوي. 

1-418-31/1, 1-418-31/2 

  الديداوي, محمد    .5895

بيروت :   -/ محمد الديداوي.  منهاج المترجم [نص مطبوع] : بين الكتابة و اإلصطالح و الهواية و اإلحتراف
  سم. 17×  24ص. : غالف مصور ;  384 -. 2005المركز الثقافي العربي, 

 9953680531ر.د.م.ك 

1-418-45/1, 1-418-45/10 

  الديداوي, محمد    .5896

في الرباط : المركز الثقا -مفاهيم الترجمة [نص مطبوع] : المنظور التعريبي لنقل المعرفة / محمد الديداوي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2007العربي, 

 9789953682569ر.د.م.ك 

1-418-91/1, 1-418-91/10 

  الديسي، عبد الكريم    .5897

 -. 2006بيروت : دار ومكتبة الهالل,  -الموسوعة الموسيقية [نص مطبوع] : رحلة فنية / عبد الكريم الديسي. 



  سم. 24ص. ;  120

 9953751919ر.د.م.ك 

1-701-29/1 

  الديسي، محمد بن عبد الرحمان    .5898

الشيخ محمد عبد الرحمان الديسي حياته و آثاره, هدم المنار وكشف العوار و يليه تحفة األفاضل في ترجمة سيدي 
نايل و يليه تحرير القصد في حكم الفصد و يليه توهين القول المتين [نص مطبوع] / محمد بن عبد الرحمان 

(الشيخ محمد بن عبد   -سم. 18*28ص. ;  232 -. 2014الجزائر : دار كردادة,  -د بسكر. الديسي; محم
  . وزارة الثقافة).5الرحمان الديسي ; 

  9789931407225ر.د.م.ك 

 محتوي في : الشيخ محمد عبد الرحمان الديسي حياته و آثاره

1-920-47/1, 1-920-47/2 

  الديسي، محمد بن عبد الرحمان    .5899

األلباب بمعاني الشهاب [نص مطبوع] : النصح المبذول لقراء سلم الوصول / محمد بن عبد الرحمان   تنوير
(الشيخ محمد عبد  -سم. 18*28ص ; 116 -. 2014الجزائر : دار كردادة,  -الديسي; محمد شايب شريف. 

  . وزارة الثقافة).7الرحمان الديسي ; 

 9789931407249ر.د.م.ك 

1-230-85/1, 1-230-85/2 

  الديلمي، عبد الرزاق محمد   .5900

. 2011[د.م] : دار وائل للنشر,  -العالقات العامة [نص مطبوع] : رؤية معاصرة / عبد الرزاق محمد الديلمي. 

  سم.X17سم24ص. ;  244 -

 9789957119034ر.د.م.ك 

1-659-58/1, 1-659-58/2 

  الديلمي، فاطمة الزهراء   .5901

[د.م]   -الزمن في شعر أبي القاسم الشابي [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء الديلمي, رشيدة رحاوي; محمد توامي. 
  سم. 30 -. 2006: [د.ن], 

 2006ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.161, MA.162 

  لدينوري, ابي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ا  .5902

بيروت : دار  -. 3ط. -أدب الكاتب [نص مطبوع] / ابي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري; علي فاعور. 
 سم.  24ص. ;   448 -. 2003الكتب العلمية, 

1-810-372/1, 1-810-372/10 

  قتيبة  الدينوري, أبي محمد عبد هللا بن مسلم بن  .5903

كتاب الطبائع و األخالق  -كتاب السؤدد  -كتاب الحرب  -عيون األخبار [نص مطبوع] : كتاب السلطان 
بيروت   -. 3ط.  -كتاب العلم و البيان : المجلد األول / أبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري.  -المدمومة 

 سم. 24ص. ;  414 -. 2003: دار الكتب العلمية, 

1-810-457.1/1, 1-810-457.1/2 



  الدينوري, أبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة   .5904

فهارس الكتاب :  -كتاب النساء  -كتاب الطعام  -كتاب الحوائج  -عيون األخبار [نص مطبوع] : كتاب اإلخوان 
بيروت : دار الكتب العلمية,  -المجلد الثاني / أبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري; مفيد محمد قميحة. 

 سم. 24ص. ;  120 -. 2003

1-810-457.3/1, 1-810-457.3/2 

  الدينوري, أبي محمد عبد هللا بن مسلمابن قتيبة   .5905

الشعر و الشعراء أو طبقات الشعراء [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا بن مسلمابن قتيبة الدينوري; محمد أمين 
  سم. 17*24ص. ;  544 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 2ط. -الضناوي مفيد قميحه. 

 2745131427ر.د.م.ك 

1-811-464/7, 1-811-464/8 

  الذهبة، محمد أمين    .5906

المدية :   -القضية الصحراوية في الصحف الوطنية [نص مطبوع] : جريدة الصحراء الحرة / محمد أمين الذهبة. 
  سم.  30*25ورقة ;  117 -. 2013جامعة المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1751/1, MA1751/2 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5907

, تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : السيرة النبوية الشريفة : الجزء األول / أبي 1ج:
ص. : غالف مذهب ;  654 -. 2005: دار الكتب العلمية, بيروت  -عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم. 24

  0435374512ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , ج:

1-210-130.1/1, 1-210-130.1/2 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5908

, تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : السيرة النبوية الشريفة : الجزء األول / أبي 1ج:
ص. : غالف مذهب ;  654 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا.  عبد
  سم. 24

  0435374512ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , ج:

1-210-127.1/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5909

: الجزء 8 - 1الطبقات هـ :  80سنة  -هـ 11تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة
ص. :  599 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الثاني / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم. 24غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.2/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5910

: الجزء 14 - 9هـ : الطبقات 140سنة  -هـ  81ةتاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سن
ص. :  751 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الثالث / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 



  سم. 24غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.3/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5911

: 18 - 15هـ : الطبقات 180سنة  -هـ 141ألعالم [نص مطبوع] : سنةتاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و ا

ص.  655 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء الرابع / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 
  سم.  24: غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.4/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5912

: 22 - 19هـ : الطبقات 220سنة  -هـ 181م و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنةتاريخ اإلسال

 670 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء الخامس / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم.  24ص. : غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.5/1 

  ي عبد هللا الذهبي, أب  .5913

: 26 - 23هـ : الطبقات 260سنة  -هـ  221تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

 750 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء السادس / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم.  24ص. : غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.6/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5914

: 32 - 27هـ : الطبقات 320سنة  -هـ  261تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

ص.  822 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء السابع / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 
  سم.  24: غالف مذهب ; 

 0435374512.د.م.ك ر

1-210-127.7/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5915

: 38 - 33هـ : الطبقات 380سنة  -هـ  361تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

ص.  811 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء الثامن / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 
  سم.  24: غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.8/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5916

: 45 - 39هـ : الطبقات 450سنة  -هـ  381تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

ص.  775 -. 2005دار الكتب العلمية, بيروت :  -الجزء التاسع / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 
  سم.  24: غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 



1-210-127.9/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5917

: 51 - 45هـ : الطبقات 510سنة  -هـ 451تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

 759 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -القادر عطا.  الجزء العاشر / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد

  سم.  24ص. : غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.10/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5918

: 57 - 52هـ : الطبقات 570سنة  -هـ 511تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -ي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. الجزء الحادي عشر / أب

  سم.  24ص. : غالف مذهب ;  879

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.11/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5919

: 61 - 58هـ : الطبقات 610سنة  -هـ 571تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

 751 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء الثاني عشر / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم.  24ص. : غالف مذهب ; 

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.12/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5920

: 65 - 62هـ : الطبقات  650سنة  -هـ 611تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء الثالث عشر / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم.  24ص. : غالف مذهب ;  919

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.13/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5921

: 70 - 66هـ : الطبقات 700سنة  -هـ 651و األعالم [نص مطبوع] : سنة تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير 

 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجزء الرابع عشر / أبي عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم.  24ص. : غالف مذهب ;  943

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.14/1 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .5922

ريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : فهرس األعالم المترجم لهم في تاريخ اإلسالم / أبي تا
ص. : غالف مذهب ; 671 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم.24

 0435374512ر.د.م.ك 

1-210-127.15/1 



  ظ أبي عبد هللا الذهبي، الحاف  .5923

 24ص. ;  215 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].  -الكبائر [نص مطبوع] / الحافظ أبي عبد هللا الذهبي. 

 سم.

1-250-102/1, 1-250-102/2 

  الذهبي، شمس الدين   .5924

 سم. 24. ; ص 215 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].  -الكبائر [نص مطبوع] / شمس الدين الذهبي. 

1-250-153/1, 1-250-153/2 

  الذيب، محمد   .5925

صورة أوالد نايل في الكتابات الفرنسية [نص مطبوع] : لوحات الحياة العربية " إلتيان ديني" و " قصة الضيف  
سم. + قرص   30 -. 2012[د.م] : ( د. ن),  -" أللبير كامي أنموذجا / محمد الذيب; حميد ناصر خوجة. 

  مضغوط. 

 2012سالة ماجستير : األدب المقارن : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ر

TA.36, TA.37 

  الذييب، سليمان بن عبد الرحمن بن محمد   .5926

الكتابة في الشرق األدنى القديم من الرمز إلى األبجدية [نص مطبوع] / سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الذييب.  
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  152 -. 2007ر العربية للموسوعات, بيروت : الدا -

1-401-117/1, 1-401-117/2 

  الراجحي, زكية عبد السالم   .5927

- 917ه/448-305العالقات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية [نص مطبوع] : خالل الفترة(

ص. : غالف ملون ;  263 -. 2008: منشورات جامعة قاريونس,  ليبيا -م ) / زكية عبد السالم الراجحي. 1056
  سم.24

 9959241092ر.د.م.ك 

1-902-62/1, 1-902-62/2 

  الراجحي, شرف الدين    .5928

اإلسكندرية : دار   -المبني للمجهول و تراكيبه و داللته في القرآن العظيم [نص مطبوع] / شرف الدين الراجحي. 
 سم. 24ص. ; 241 -. 2007الجامعية, المعرفة 

1-415-119/1, 1-415-119/2 

  الراجحي, شرف الدين علي   .5929

  -اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, (د.ت).  -مبادىء اإلعراب [نص مطبوع] / شرف الدين علي الراجحي. 

 سم. 24ص. ;  136

1-415-56/1, 1-415-56/2 

  الراجحي, شرف الدين علي   .5930

 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -ي علم اللغة العام [نص مطبوع] / شرف الدين علي الراجحي. ف

 سم. 24ص. ;  214

1-410-265/1, 1-410-265/10 



  الراجحي, شرف الدين علي   .5931

  -. 2007جامعية, القاهرة : دار المعرفة ال -في اللغة عند الكوفيين [نص مطبوع] / شرف الدين علي الراجحي. 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 233

1-410-110/1, 1-410-110/2 

  الراجحي, شرف الدين علي   .5932

القاهرة : دار   -في علم اللغة عند العرب و رأى علم اللغة الحديث [نص مطبوع] / شرف الدين علي الراجحي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  240 -المعرفة الجامعية, د.ت. 

1-401-50/7, 1-401-50/8 

  الراجحي, عبده    .5933

ص.  334 -بيروت : دار النهضة العربية, (د.ت).  -فقه اللغة في الكتب العربية [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 
 سم. 24; 

1-410-179/1, 1-410-179/2 

  الراجحي, عبده    .5934

  218 -: دار المعرفة الجامعية, (د.ت). اإلسكندرية  -. 2ط. -التطبيق الصرفي [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 

 سم.  24ص. ; 

1-415-88/1, 1-415-88/10 

  الراجحي, عبده    .5935

ص. : غالف   512 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,  -التطبيق النحوي [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 
  سم. 24ملون ; 

 5264459953ر.د.م.ك 

1-415-216/1, 1-415-216/10 

  الراجحي, عبده    .5936

 24ص. ;  80 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,  -اللغة و علوم المجتمع [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 

 سم.

1-401-87/1, 1-401-87/2 

  الراجحي, عبده    .5937

ص. : 299 -ة, د.ت. بيروت : دار النهضة العربي -دروس في شروح األلفية [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 
 سم.24غالف مذهب ; 

1-415-385/1, 1-415-385/2 

  الراجحي, عبده    .5938

اإلسكندرية : دار المعرفة   -النحو العربي و الدرس الحديث [نص مطبوع] : بحث في المنهج / عبده الراجحي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  173 -. 2008الجامعية, 

1-415-394/3, 1-415-394/1 



  الراجحي, عبده    .5939

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,   -اللهجات العربية في القراءات القرآنية [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 
 سم.24ص. : غالف مصور ; 237 -. 2008

1-417-8/1, 1-417-8/10 

  الراجحي, عبده    .5940

الكويت : مؤسسة جائزة عبد العزيز  - مهارات العربية في النحو و الصرف [نص مطبوع] / عبده الراجحي.
 سم.  24ص. : غالف ملون ;   146 -سعود البابطين, (د.ت). 

1-415-265/1, 1-415-265/10 

  الراجحي, عبده    .5941

بيروت : دار النهضة العربية,  -. 2ط. -علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 
 سم.  24ملون ; ص. : غالف  128 -. 2004

1-410-180/1, 1-410-180/10 

  الراجحي, عبده    .5942

 -. 1988اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -دروس في المذاهب النحوية [نص مطبوع] / عبده الراجحي. 

 سم. 24ص. ;  402

1-415-160/9, 1-415-160/6 

  الراجحي، عبده    .5943

  -. 2007بيروت : دار النهضة العربية,  -لغير المتخصصين / عبده الراجحي. العربية الجامعية [نص مطبوع] : 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  141

 9953470073ر.د.م.ك 

1-418-123/1, 1-418-123/10 

  الراجحي، فاطمة راشد   .5944

 160 -. 2012عمان : دار جرير,  -دراسات في نحو القرآن الكريم [نص مطبوع] / فاطمة راشد الراجحي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957382483ر.د.م.ك 

1-220-207/1, 1-220-207/2 

  الرازي, أبي عبد هللا بن أبي بكر   .5945

روضة الفصاحة [نص مطبوع] / أبي عبد هللا بن أبي بكر الرازي; خالد عبد الرؤوف الجبر; محمد بركات  
  سم. 24ص. ;  238 -. 2005عمان : دار وائل للنشر,  -حمدي أبو علي. 

 9957115618ر.د.م.ك 

1-415-174/1, 1-415-174/2 

  الرازي, فخر الدين    .5946

  -نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز [نص مطبوع] : دراسة و تحقيق / فخر الدين الرازي, سعد سليمان حمودة. 

 سم.24ص. ; 238 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

1-415-357/1, 1-415-357/2 



  الرازي, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر    .5947

بيروت   -/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.  Mukhtar us- Sihahمختار الصحاح [نص مطبوع] = 
 (دائرة المعاجم). -سم.  25x18ص. ;   311 -. 1986: مكتبة لبنان, 

1-413-104/1, 1-413-104/2 

  الرازي، أبو علي أحمد    .5948

 142 -. 2006بيروت : دار صادر,  -األخالق وتطهير األعراق [نص مطبوع] / أبو علي أحمد الرازي.  تهذيب

 سم. 24x30ص. ; 

1-210-189/1, 1-210-189/2 

  الرازي، محمد بن أبي بكر   .5949

 13×17ص. ;  336 -. 2007عمان : دار الفكر,  -مختار الصحاح [نص مطبوع] / محمد بن أبي بكر الرازي. 

  م.س

 97899574975ر.د.م.ك 

1-210-156/1, 1-210-156/2 

  الراسخ ،سوزان   .5950

  -: [د.ن], [د.ت].  2007عمان : دار اليازوري ;  -إمرأة على أرجوحة الزمن [نص مطبوع] / سوزان الراسخ. 

 (مكتبة لكل بيت).  -سم.  14* 22ص. : غالف ملون ;  168

1-813-222/1, 1-813-222/2 

  ، عامر جميل شامي الراشدي  .5951

النص الصوفي [نص مطبوع] : دراسة تفكيكية في نصوص أبو زيد البسطامي نموذجا / عامر جميل شامي 
إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ; األردن : جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزيع,   -الراشدي. 

  سم. 2ص. : غالف مص. و مل. ;  172 -. 2013

 9789957707262ر.د.م.ك 

1-810-652/1, 1-810-652/2 

  الراضوي, نائلة السليني   .5952

بيروت :  -تاريخية التفسير القرآني [نص مطبوع] : قضايا األسرة و اختالف التفاسير / نائلة السليني الراضوي. 
 سم. 24ص. ;  256 -. 2002المركز الثقافي العربي, 

1-220-57/1, 1-220-57/2 

  الراضوي, نائلة السليني   .5953

تاريخية التفسير القرآني [نص مطبوع] : الجزء األول: قضايا األسرة و اختالف التفاسير: النكاح و الطالق و 
 24ص. ;  256 -. 2002بيروت : المركز الثقافي العربي,  -الرضاعة و المواريث / نائلة السليني الراضوي. 

 سم.

1-220-54.1/1, 1-220-54.1/2 

  الرافعي, مصطفى    .5954

  -بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة, (د.ت).  -اإلسالم انطالق ال جمود [نص مطبوع] / مصطفى الرافعي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  200



1-210-24/1 

  الرافعي, مصطفى    .5955

ص. :  204  -. 1958مكتبة الحياة, بيروت : دار  -اإلسالم [نص مطبوع] : نظام إنساني / مصطفى الرافعي. 
 سم. 24غالف ملون ; 

1-210-30/1 

  الرافعي, مصطفى صادق   .5956

بيروت : المكتبة العصرية,  -تاريخ آداب العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مصطفى صادق الرافعي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  690 -. 2000

1-810-159.2/1, 1-810-159.2/2 

  فعي, مصطفى صادق الرا  .5957

بيروت :   -تاريخ آداب العرب [نص مطبوع] : الجزء األول / مصطفى صادق الرافعي; مرا. درويش الجويدي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  362 -. 2000المكتبة العصرية, 

1-810-159.1/1, 1-810-159.1/2 

  الرافعي, مصطفى صادق   .5958

بيروت : دار الكتب العلمية,  -العقاد / مصطفى صادق الرافعي. على السفور [نص مطبوع] : عباس محمود 
 سم. 24ص. ;  104 -. 2001

1-814-16/1 

  الرافعي, مصطفى صادق   .5959

ص. ;  96 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية,  -السحاب األحمر [نص مطبوع] / مصطفى صادق الرافعي. 
  سم. 24

 2745135414ر.د.م.ك 

1-813-62/1, 1-813-62/2 

  الرافعي, مصطفى صادق   .5960

أوراق الورد / مصطفى صادق  -السحاب األحمر  -صفوة المؤلفات الكاملة [نص مطبوع] : رسائل األحزان 
  سم.  24ص. ;   238 -. 1994بيروت : مكتبة لبنان,  -الرافعي; عبد القادر القط. 

 977160105ر.د.م.ك 

1-819-27/1, 1-819-27/2 

  مصطفى صادق الرافعي,   .5961

بيروت : مكتبة لبنان,  -الفضيلة / مصطفى صادق الرافعي.  -صفوة المؤلفات الكاملة [نص مطبوع] : العبرات  
  سم. 24ص. ;  188 -. 1991

 9771600193ر.د.م.ك 

1-819-8/1, 1-819-8/2 

  الرافعي, مصطفى صادق   .5962

بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرافعي.  أوراق الورد [نص مطبوع] : رسائلها و رسائله / مصطفى صادق



  سم. 24ص. ;  182 -. 2002

 2745136445ر.د.م.ك 

1-816-4/1, 1-816-4/2 

  الرافعي, مصطفى صادق   .5963

بيروت : المكتبة العصرية,  -تاريخ آداب العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مصطفى صادق الرافعي. 
 م. س 24ص. : غالف ملون ;  386 -. 2000

1-810-159.3/1, 1-810-159.3/2 

  الرافعي، مصطفى صادق   .5964

بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط.  -وحي القلم [نص مطبوع] : الجزء األول / مصطفى صادق الرافعي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  320 -. 2011

 9782745130280ر.د.م.ك 

1-813-34.1/1, 1-813-34.1/2 

  عي، مصطفى صادق الراف   .5965

بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط.  -وحي القلم [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مصطفى صادق الرافعي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  327 -. 2011

 9782745130280ر.د.م.ك 

1-813-34.2/1, 1-813-34.2/2 

  الرافعي، مصطفى صادق   .5966

بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط.  -ء الثالث / مصطفى صادق الرافعي. وحي القلم [نص مطبوع] : الجز
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  375 -. 2011

 9782745130280ر.د.م.ك 

1-813-34.3/1, 1-813-34.3/2 

  الرافعي، مصطفى صادق   .5967

 -طبعة جديدة.  -يري. وحي القلم [نص مطبوع] : بحث : الجزء األول / مصطفى صادق الرافعي, باني عم

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   19ص. : غالف مص. ;  528  -. 2007الجزائر : موفم للنشر, 

 9789961625217ر.د.م.ك 

1-813-441.1/1, 1-813-441.1/2 

  الرافعي، مصطفى صادق   .5968

الجزائر : موفم  -طبعة جديدة.  -فعي. وحي القلم [نص مطبوع] : بحث : الجزء الثاني / مصطفى صادق الرا
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  589 -. 2007للنشر, 

 9789961625224ر.د.م.ك 

1-813-441.2/1, 1-813-441.2/2 

  الرافعي، مصطفى صادق   .5969

الجزائر : موفم  -طبعة جديدة.  -الرافعي. وحي القلم [نص مطبوع] : بحث : الجزء الثالث / مصطفى صادق 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  610 -. 2007للنشر, 

 9789961625231ر.د.م.ك 



1-813-441.3/1 

  الرافيعي، مصطفى صادق   .5970

روت : دار الكتب العلمية, بي -إعجاز القرآن و البالغة النبوية [نص مطبوع] / مصطفى صادق الرافيعي. 
  سم.17*24ص ; 239 -. 2010

 97827445130266ر.د.م.ك 

1-220-235/1, 1-220-235/2 

  الراميني, فواز بن فتح هللا   .5971

اإلمارات العربية المتحدة :  -النبراس المنير في قواعد النحو العربي [نص مطبوع] / فواز بن فتح هللا الراميني. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  457 -. 2007الجامعي, دار الكتاب 

1-415-304/1, 1-415-304/2 

  الراميني, فواز بن فتح هللا   .5972

اإلمارات العربية  -المشكاة اللغوية في قواعد الصرف العربي [نص مطبوع] / فواز بن فتح هللا الراميني. 
 سم.24ن ; ص. : غالف ملو302 -. 2007المتحدة : دار الكتاب الجامعي, 

1-415-395/1, 1-415-395/2 

  الراميني، فواز بن فتح هللا   .5973

المرجع اللغوي الوافي في التعبير: اإلبداعي والوظيفي [نص مطبوع] : للتعليم العام والجامعي / فواز بن فتح هللا 
 سم. 25ص. : غالف ملون ;  448 -. 2007العين : دار الكتاب الجامعي,  -الراميني. 

1-411-135/1, 1-411-135/2 

  الراوي, عمر احمد   .5974

مرجع الطالب في المواريث على المذهب المالكي [نص مطبوع] / عمر احمد الراوي; مبارك بن محمد بلوتي  
 سم.  21ص. ;   288 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد المجيد خيالي. 

1-250-61/1, 1-250-61/2 

   الراوي, عمر احمد  .5975

مرجع الطالب في المواريث على المذهب المالكي [نص مطبوع] / عمر احمد الراوي; مبارك بن محمد بلوتي  
 سم.  21ص. ;   288 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد المجيد خيالي. 

1-250-54/3, 1-250-54/4 

  الربابعة, هارون محمد بدر الدين    .5976

نموذجا /  -أثر النحو والبالغة في األحكام الفقهية بداية المجتهد ونهاية المقتصداللغة والشريعة [نص مطبوع] : 
  سم. 14*24ص. : غالف ملون ;  231 -. 2008عمان : كنوز المعرفة,  -هارون محمد بدر الدين الربابعة. 

 9789957463809ر.د.م.ك 

1-250-97/2, 1-250-97/1 

  الربابعة, هارون محمد بدر الدين    .5977

نموذجا /  -غة والشريعة [نص مطبوع] : أثر النحو والبالغة في األحكام الفقهية بداية المجتهد ونهاية المقتصدالل
  سم. 14*24ص. : غالف ملون ;  231 -. 2008عمان : كنوز المعرفة,  -هارون محمد بدر الدين الربابعة. 

 9789957463809ر.د.م.ك 



1-250-106/1 

  در الرباعي, ربى عبد القا  .5978

عمان   -المعنى الشعري و جماليات التلقي [نص مطبوع] : في التراث النقد و البالغي / ربى عبد القادر الرباعي. 
  سم. 17*24ص. ;  336 -. 2005: دار جرير, 

 9957380516ر.د.م.ك 

1-811-372/4, 1-811-372/3 

  الرباعي, ربى عبد القادر   .5979

. 2005عمان : دار جرير,  -اصر [نص مطبوع] / ربى عبد القادر الرباعي. البالغة العربية و قضايا النقد المع

  سم. 24ص. ;  240 -

 9957380478ر.د.م.ك 

1-414-139/1, 1-414-139/10 

  الرباعي, عبد القادر    .5980

 عمان : -. 1ط: -جهود إستشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي القديم [نص مطبوع] / عبد القادر الرباعي. 

  سم. 24ص. ;  208 -. 2008دار جرير, 

 978995738100ر.د.م.ك 

1-811-777/1, 1-811-777/2 

  الرباعي, عبد القادر    .5981

  سم.  24ص. ;   191 -. 2006عمان : دار جرير,   -تحوالت النقد الثقافي [نص مطبوع] / عبد القادر الرباعي. 

 995738077xر.د.م.ك 

1-810-306/1, 1-810-306/10 

  الرباعي، عبد القادر    .5982

األردن :   -الصورة الفنية في النقد الشعري [نص مطبوع] : دراسة في النظرية و التطبيق / عبد القادر الرباعي. 
  سم. 17*24ص. ;  256 -دار جرير, [د.ت]. 

 9789957381325ر.د.م.ك 

1-811-909/1, 1-811-909/2 

  الربيحات, عمر أحمد   .5983

. 2009عمان : دار اليازوري,  -ي في شعر محمود درويش [نص مطبوع] / عمر أحمد الربيحات. األثر التورات

  سم. 17*  24ص. ;  264 -

 9957120891ر.د.م.ك 

1-811-601/7, 1-811-601/5 

  الربيعي, أحمد فرج    .5984

القاهرة :  - ي. مناهج معجمات المعاني [نص مطبوع] : إلى نهاية القرن السادس الهجري / أحمد فرج الربيع
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  324 -. 2001مركز اإلسكندرية للكتاب, 

 بيبليوغرافيا

1-413-16/1, 1-413-16/2 



  الربيعي, محمود   .5985

 -. 2001القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,  -في النقد األدبي وما إليه [نص مطبوع] / محمود الربيعي. 

  سم.24ص. ; 286

 8533215977ر.د.م.ك 

1-810-48/1, 1-810-48/2 

  الربيعي, محمود   .5986

  -. 2000القاهرة : دار غريب,  -نصوص من النقد العربي [نص مطبوع] : مع مقدمة تحليلية / محمود الربيعي. 

  سم. 24ص. ;  100

 9772154749ر.د.م.ك 

1-810-213/1 

  الربيعي, محمود   .5987

القاهرة : دار غريب للطباعة,  -من نجيب محفوظ / محمود الربيعي. قراءة الرواية [نص مطبوع] : نماذج 
  سم. 24ص. ;  240 -. 1997

 9772152258ر.د.م.ك 

1-813-149/1, 1-813-149/2 

  الربيعي، علي محمد   .5988

عمان : دار صفاء للنشر و  -المسرحيات المفقودة [نص مطبوع] : دراسة و نصوص / علي محمد الربيعي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  512 -. 2012التوزيع, 

 9789957248611ر.د.م.ك 

1-812-48/1, 1-812-48/2 

  الربيعي،محمود داود   .5989

/ محمود داود  Stratégies of coopérative learningاستراتيجيات التعلم التعاوني [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 146  -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -الربيعي. 

 9789957703783ر.د.م.ك 

1-370-745/1, 1-370-745/2 

  الربيعي،محمود داود   .5990

مود داود / مح  Stratégies of coopérative learningاستراتيجيات التعلم التعاوني [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 146 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -الربيعي. 

 9789957703783ر.د.م.ك 

1-370-194/1, 1-370-194/2 

  الرجوب، نايف محمود    .5991

 272 -. 2008عمان : دار الثقافة,  -أحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / نايف محمود الرجوب. 

  سم. 17*24 ص. ;

 978995716323ر.د.م.ك 

1-250-111/1, 1-250-111/2 



  الرجوب، نايف محمود    .5992

 272 -. 2008عمان : دار الثقافة,  -أحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / نايف محمود الرجوب. 

  سم. 17*24ص. ; 

 978995716323ر.د.م.ك 

1-250-127/1, 1-250-127/10 

  ي،محمد الرحال  .5993

بيروت : دار الكتاب  -اللسانيات التوليدية [نص مطبوع] : من التفسير إلى ما وراء التفسير / محمد الرحالي. 
  سم.17*24ص ; 196 -. 2013الجديد, 

 9789959295354ر.د.م.ك 

1-401-147/1, 1-401-147/3 

  الرحبي, سيف   .5994

بيروت : دار النهضة   -ع] : شعر / سيف الرحبي. سألقي التحية على قراصنة ينتظرون االعصار [نص مطبو
 سم. 21ص. ;  136 -. 2007العربية, 

1-811-700/1, 1-811-700/2 

  الرحموني, محمد   .5995

بيروت :  -أدبيات النقد الذاتي في الفكر العربي من النكبة الى غزو بيروت [نص مطبوع] / محمد الرحموني.  
 م.س 24ص. ;  232 -. 2007دار الحوار, 

1-810-249/1, 1-810-249/2 

  الرحيلي، عبد هللا بن ضيف هللا   .5996

د، م : د،ن,   -األخالق الفاضلة [نص مطبوع] : قواعد و منطلقات الكتسابها / عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي. 
  سم. 15ص. ;  283 -. 2008

 9789960296425ر.د.م.ك 

1-210-299/1 

  الرحيم, عبد الحسين مهدي    .5997

طرابلس : الجامعة  -العصر العباسي األول [نص مطبوع] : المؤهالت واإلنجاوات / عبد الحسين مهدي الرحيم. 
  سم.24ص. ; 738 -. 2002المفتوحة, 

 9959330133ر.د.م.ك 

1-953-333/4, 1-953-333/1 

  الرحيوي، عبد الكريم    .5998

عر الجاهلي [نص مطبوع] : مقاربة نقدية بالغية في إبداع شعراء المدرسة األوسية / جماليات األسلوب في الش
  سم.17*24ص ; 304 -. 2013عمان : دار كنوز المعرفة,  -عبد الكريم الرحيوي. 

 9789957742751ر.د.م.ك 

1-811-1447/1, 1-811-1447/2 

  الرخيلي, وهبة    .5999

دمشق : دار الفكر,  -. 02ط. -لطهارة و الصالة / وهبة الرخيلي. الفقه اإلسالمي و أدلته [نص مطبوع] : ا



  سم. 25ص. ;  846 -. 1985

 بيبليوغرافيا

1-250-4.1/1 

  الرديني، محمد عبد الكريم   .6000

الجزائر   -في البدء يكون الصدق [نص مطبوع] : في حكمة الصادقين و الصادقات / محمد عبد الكريم الرديني. 
  سم.  16ص. ;  47 -. 2010اعة و النشر و التوزيع, : دار الهدى للطب

 9789947262467ر.د.م.ك 

1-210-283/1, 1-210-283/2 

  الرشايدة ، محمد صبيح   .6001

 سم. 24ص ;  186 -. 2007عمان : دار يافا,  -االدارة علم وفن [نص مطبوع] / محمد صبيح الرشايدة. 

1-001-1/1 

  الرشدان،عبد هللا زاهي   .6002

ص. : غالف  500 -. 2008عمان : دار وائل,   -اقتصاديات التعليم [نص مطبوع] / عبد هللا زاهي الرشدان. في 
  سم. 24ملون ; 

 9957112031ر.د.م.ك 

1-370-623/1 

  الرشيد، عبد الرحمان محمد   .6003

مان : دار  ع - الشخصية الدينية في خطاب نجيب محفوظ الروائي [نص مطبوع] / عبد الرحمان محمد الرشيد. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ;  222 -. 2009الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957324872ر.د.م.ك 

1-813-506/1, 1-813-506/2 

  الرشيدي, بشير صالح   .6004

القاهرة : دار الكتاب  -مناهج البحث التربوي [نص مطبوع] : رؤية تطبيقية مبسطة / بشير صالح الرشيدي. 
  سم. 24ص. ;  288 -الحديث, (د.ت). 

 9775758432ر.د.م.ك 

1-001.4-60/1 

  الرصافي, معروف    .6005

اآللة واألداة [نص مطبوع] : و ما يتبعهما من المالبس والمرافق و الهنات / معروف الرصافي; عبد الحميد 
  سم.24ص ; 490 -. 2001[القاهر] : مكتبة الثقافة الدينية,  -الرشودي. 

 034341977ر.د.م.ك ×

1-410-31/1, 1-410-31/2 

  الرضى، الشريف    .6006

القاهرة :  -نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم [نص مطبوع] / الشريف الرضى; محمد عبده. 
  سم.  24ص. : غالف مل. ;  535 -. 2006مؤسسة المختار للنشر و التوزيع, 

 9773820793ر.د.م.ك 



1-210-289/1 

  الرضي, أبو الحسن محمد   .6007

نهج البالغة لإلمام علي [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو الحسن محمد الرضي; شرح محمد عبده; تحقيق عبد  
  سم. 25ص. ;  678 -. 1963بيروت : دار األندلس,  -. 02ط. -العزيز سيد األهل. 

 675 - 665ص:  -كشاف ص

1-210-61.1/1 

  محمد بن محمد الرعيني, الشيخ   .6008

الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية [نص مطبوع] : الجزء األول / الشيخ محمد بن محمد الرعيني, الشيخ 
ص. : 648 -. 2007لبنان : دار الكتب العلمية,  -محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل عبد هللا يحي الشعبي. 

  سم.24غالف مذهب ; 

 2128774512ر.د.م.ك 

1-415-388.1/1, 1-415-388.1/2 

  الرفاعي, حسن محمد    .6009

سوريا : دار   -مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : األسباب و الحلول / حسن محمد الرفاعي. 
  سم. 22ص. : غالف مصور ;   103 -. 2006النفائس للطباعة و النشر, 

 416189953ر.د.م.ك 

1-210-107/1, 1-210-107/2 

  الرفاعي, حسن محمد    .6010

سوريا : دار   -مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : األسباب و الحلول / حسن محمد الرفاعي. 
  سم. 22ص. : غالف مصور ;   103 -. 2006النفائس للطباعة و النشر, 

 995318416xر.د.م.ك 

1-210-147/1 

  الرفايعة, حسين عباس    .6011

 344 -. 2005عمان : دار جرير,  -الصرف العربي [نص مطبوع] / حسين عباس الرفايعة.  ظاهرة الشذوذ في

  سم.  24ص. ; 

 9957380370ر.د.م.ك 

1-415-306/1, 1-415-306/2 

  الرفايعة, حسين عباس    .6012

  - .2007عمان : دار جرير,  -مهارات لغوية [نص مطبوع] / حسين عباس الرفايعة, عبد الحليم حسين الهروط. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  221

 9957380524ر.د.م.ك 

1-415-454/1, 1-415-454/2 

  الرفوع, خليل عبد سالم   .6013

في النصوص الجاهلية [نص مطبوع] : مظاهر الحضارة اإلقتصادية و اإلجتماعية العربية / خليل عبد سالم  
 سم. 24ص. ;  254 -. 2005عمان : دار حنين ; الكويت : مكتبة الفالح,  -الرفوع. 

1-810-191/1, 1-810-191/2 



  الرفوع، إبراهيم خليل    .6014

الدرس الصوتي: عند أبي عمرو الداني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في التشكيل الصوتي / إبراهيم خليل 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  255 -. 2011عمان : دار الحامد,  -الرفوع. 

 9789957325435ر.د.م.ك 

1-411-119/1, 1-411-119/10 

  الرقب, أحمد    .6015

ص. ;  214 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -نقد النقد [نص مطبوع] : يوسف بكار ناقدا / أحمد الرقب. 
  سم.24

 9957120719ر.د.م.ك  -م. 

1-810-112/1, 1-810-112/10 

  الرقيق, حافظ    .6016

 -. 2007تونس : دار صامد للنشر,   -جاحظ / حافظ الرقيق. أدبية النادرة [نص مطبوع] : دراسة في بخالء ال

  (آفاق ادبية). -سم.  21ص. ;  140

 9973380398ر.د.م.ك 

1-818-5/1, 1-818-5/2 

  الرقيق, عبد الوهاب    .6017

تونس : دار صامد   -أدبية الغزل اإلباحي في ديوان عمر ابن ابي ربيعة [نص مطبوع] / عبد الوهاب الرقيق. 
  (آفاق ادبية). -سم.  21ص. ;  128 -. 2005للنشر, 

 9973380576ر.د.م.ك 

1-811-448/1, 1-811-448/2 

  الرقيق, عبد الوهاب    .6018

تونس : دار صامد   -أدبية الحكاية المثلية في كليلة و دمنة لعبد هللا بن المقفع [نص مطبوع] / عبد الوهاب الرقيق. 
  ق ادبية).(آفا -سم.  21ص. ;  128 -. 2007للنشر, 

 97899733872ر.د.م.ك 

1-819-33/1, 1-819-33/2 

  الرقيق, عبد الوهاب    .6019

تونس : دار صامد للنشر,  -أدبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة [نص مطبوع] / عبد الوهاب الرقيق. 
  (آفاق ادبية). -سم.  21ص. ;  128 -. 2005

 997338055xر.د.م.ك 

1-811-575/1, 1-811-575/2 

  الرقيق, عبد الوهاب    .6020

تونس :  -أدبية األقصوصة العربية من البدايات إلى النضج [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الوهاب الرقيق. 
  (آفاق ادبية). -سم.  21ص. ;  128 -. 2007دار صامد للنشر, 

 97899733873ر.د.م.ك 

1-813-126.1/1, 1-813-126.1/2 



  هللا  الركيبي، عبد   .6021

الجزائر : دار األوطان للنشر و   -الشعر في زمن الحرية [نص مطبوع] : دراسة نقدية / عبد هللا الركيبي. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  17*24ص. : غالف مل. ;  399 -. 2013التوزيع, 

 9789947983454ر.د.م.ك 

1-811-1218/1, 1-811-1218/2 

  بن عيسى  الرماني, أبي الحسن علي   .6022

األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن عيسى الرماني; فتح هللا صالح علي  
  سم. 24ص. ;  102 -. 2004القاهرة : مكتبة نانسي,  -المصري. 

 9775767681ر.د.م.ك 

1-412-32/1, 1-412-32/2 

الرباط : دار االمان ; الجزائر :   -. واالغراب قصدا [نص مطبوع]الرمز الصوفي بين االغراب بداهة   .6023
  سم. 24ص. ;  198  -. 2014منشورات االختالف, 

 9786140211155ر.د.م.ك 

1-410-39/1, 1-410-39/2 

  الرمالوى ، محمد سعيد محمد   .6024

القاهرة : دار   -الوى. قضايا الحبس و اإلعتقال [نص مطبوع] : في الفقه اإلسالمي / محمد سعيد محمد الرم
  سم. 17*24ص. ;  183 -. 2008الجامعة الجديدة, 

 9773282945ر.د.م.ك 

1-250-136/1, 1-250-136/2 

  الرمالوى ، محمد سعيد محمد   .6025

القاهرة : دار   -قضايا الحبس و اإلعتقال [نص مطبوع] : في الفقه اإلسالمي / محمد سعيد محمد الرمالوى. 
  سم. 17*24ص. ;  183 -. 2008الجديدة, الجامعة 

 9773282945ر.د.م.ك 

1-250-115/1 

  الرواشدة, سامح   .6026

 -. 2005عمان : دار الشروق,  -منازل الحكاية [نص مطبوع] : دراسات في الرواية العربية / سامح الرواشدة. 

  سم. 24ص. ;  224

 9957002430ر.د.م.ك 

1-813-81/1, 1-813-81/2 

  رواشدة،سامح ال  .6027

بيروت : المؤسسة العربية  -مغاني النص [نص مطبوع] : دراسات تطبيقية في الشعر الحديث / سامح الرواشدة. 
  سم. 14*21ص. ;  220 -. 2006للدراسات و النشر, 

 9953368228ر.د.م.ك 

1-811-884/1, 1-811-884/2 

  الروسان، فاروق    .6028

ص : غالف   336 -. 2010عمان : دار الفكر,  -ع] / فاروق الروسان. مقدمة في االعاقة العقلية [نص مطبو



  سم. 24ملون ; 

 ببليوغرافيا

1-370-750/1, 1-370-750/2 

  الروسان،فاروق    .6029

عمان : دار   -سيكولوجية األطفال غير العاديين [نص مطبوع] : مقدمة في التربية الخاصة / فاروق الروسان. 
 سم. 24الف مصور ; ص. : غ304 -. 2010الفكر, 

1-370-685/1, 1-370-685/2 

  الروضان, عبدون    .6030

عمان : دار    -الشعراء العرب في القرن العشرين [نص مطبوع] : حياتهم شعرهم آثارهم / عبدون الروضان. 
 سم. 24ص. ;  576 -. 2005االهلية, 

1-811-624/1, 1-811-624/2 

  الرومي، جالل الدين    .6031

ص.  233 -. 2013الجزائر : منشورات البيت,  -مطبوع] : الكتاب الثاني / جالل الدين الرومي.   المثنوي [نص
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  14*21: غالف مل. ; 

 9789931485070ر.د.م.ك 

1-818-60.2/1, 1-818-60.2/2 

  الرومي، جالل الدين    .6032

ص.  183 -. 2013الجزائر : منشورات البيت,  -لدين الرومي. المثنوي [نص مطبوع] : الكتاب الرابع / جالل ا 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  14*21: غالف مل. ; 

 9789931485094ر.د.م.ك 

1-818-60.4/1, 1-818-60.4/2 

  الرويس, قاسم بن خلف   .6033

  -م بن خلف الرويس. المسبار [نص مطبوع] : نظرات في بعض كتب التاريخ والقبائل واألدب الشعبي / قاس

 سم. 24ص ; 205 -. 2009لبنان : بيسان للنشر و التوزيع و اإلعالم,  -. 1ط.

1-810-121/1, 1-810-121/2 

  الرويلي, ميجان    .6034

دليل الناقد األدبي [نص مطبوع] : إضاءة ألكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديا معاصرا / ميجان الرويلي,  
 سم.  24ص. ;  464 -. 2002المركز الثقافي العربي,  بيروت : -سعد البازعي. 

1-810-321/1, 1-810-321/10 

  الرويني, عبلة    .6035

 -. 2004القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -الشعراء الخوارج [نص مطبوع] / عبلة الرويني. 

  سم. 24ص. ;  304

 9772708485ر.د.م.ك 

1-811-751/1, 1-811-751/2 



  الرياحي, كمال    .6036

عمان : دار   -حركة السرد الروائي و مناخاته [نص مطبوع] : في استراتيجيات التشكيل / كمال الرياحي. 
  سم. 17*  24ص. ;  164 -. 2005مجدالوي, 

 9957021958ر.د.م.ك 

1-813-113/1, 1-813-113/10 

  الرياحي، كمال    .6037

ص. : غالف   157 -. 2012تونس : دار الساقي,  -. 3ط.  -كمال الرياحي. المشرط [نص مطبوع] : رواية / 
  سم. 21مص. و مل. ; 

 9781855168633ر.د.م.ك 

1-813-399/1, 1-813-399/2 

  الريحاني, محمد عبد الرحمن   .6038

: دار   القاهرة -اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمن الريحاني. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 444 -. 1998قباء, 

 2305810977ر.د.م.ك  -. 441-419ص:  -بيليوغرافيا ص

1-415-22/1, 1-415-22/10 

  الريماوي، محمد عودة    .6039

عمان : دار   -. 3ط. -/ محمد عودة الريماوي.  General Psychologyعلم النفس العام [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  658 -. 2008وزيع و الطباعة, الميسرة للنشر و الت

 9957062492ر.د.م.ك 

1-150-4/1 

  الريموني، فراس   .6040

ص  220 -. 2013عمان : دار ومكتبة الكندي,  -الطقوس البدائية و المسرح [نص مطبوع] / فراس الريموني. 
  سم. 24; 

 97899575239ر.د.م.ك 

1-812-57/1, 1-812-57/2 

  الريموني، هيثم يوسف راشد   .6041

عمان : دار   - . 1ط. -أثر البرامج التدريبية لذوي صعوبات التعلم [نص مطبوع] / هيثم يوسف راشد الريموني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 149 -. 2008الحامد, 

 9789957323127ر.د.م.ك 

1-370-150/1 

  الريموني،هيثم يوسف راشد   .6042

عمان : دار   - . 1ط. -ة لذوي صعوبات التعلم [نص مطبوع] / هيثم يوسف راشد الريموني. أثر البرامج التدريبي
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 149 -. 2008الحامد, 

 9789957323127ر.د.م.ك 

1-370-592/1 



  الزالط ، محمد منصور    .6043

 24ص. ;  399 -. 2002الرواد, بيروت : دار  -توضيح علم الميراث [نص مطبوع] / محمد منصور الزالط. 

  سم.

 9959812065ر.د.م.ك 

1-250-100/1 

  الزبيدى، يوسف شنوت   .6044

عمان : دار دجلة,   -موسوعة روائع الشعر العربي [نص مطبوع] : حافظ إبراهيم / يوسف شنوت الزبيدى. 
  سم. 17*24ص. ;  249 -. 2008

 9789957710224ر.د.م.ك 

1-811-731/7, 1-811-731/5 

  الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني    .6045

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء السابع : العين + الغاء / محمد مرتضى الحسيني  
  سم . 24ص . ; 860 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الزبيدي. 

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.7/1, 1-413-151.7/2 

  حمد مرتضى الحسيني  الزبيدي ، م  .6046

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : من جواهر القاموس: الجزء الثامن: الفاء +القاف / محمد 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 796 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -مرتضى الحسيني الزبيدي. 

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.8/1, 1-413-151.8/2 

  يدي ، محمد مرتضى الحسيني  الزب  .6047

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : من جواهر القاموس: الجزءالتاسع: الكاف+الميم / محمد 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 860 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -مرتضى الحسيني الزبيدي. 

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.9/1, 1-413-151.9/2 

  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني   .6048

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد األول باب األلف و الباء / الزبيدي محمد مرتضى 
 Tlemcen(تلمسان :  -سم. 26ص ; 799 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحسيني, الجراح نواف. 

capitale de la culture islamique.(  

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.1/1, 1-413-151.1/2 

  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني   .6049

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد الثاني باب التاء و الجيم / الزبيدي محمد مرتضى 
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم. 17*24ص ; 572 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحسيني. 

culture islamique .(  

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.2/1, 1-413-151.2/2 



  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني   .6050

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد الرابع باب الدال و الراء / الزبيدي محمد مرتضى 
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم. 20*25ص ; 731 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحسيني. 

culture islamique .( 

1-413-151.4/1, 1-413-151.4/2 

  مرتضى الحسيني الزبيدي محمد   .6051

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد السادس باب الصاد و الضاد / الزبيدي محمد مرتضى 
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم. 20*25ص ; 572 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحسيني. 

culture islamique .(  

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.6/1, 1-413-151.6/2 

  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني   .6052

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد الثامن باب الفاء و القاف / الزبيدي محمد مرتضى 
سم. 20*28ص : غالف ملون ; 796 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحسيني; الجراح نواف; شمس سمير. 

  ).Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-154.8/1, 1-413-154.8/2 

  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني   .6053

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد التاسع باب الكاف و باب الميم / الزبيدي محمد  
 -سم. 20*28ص ; 860 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -مرتضى الحسيني; الجراح نواف; شمس سمير.  

 ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

1-413.153.9/1, 1-413.153.9/2 

  الزبيدي محمد مرتضى الحسيني الزبيدي    .6054

محمد مرتضى  تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد الخامس باب الزين و الشين / الزبيدي
  .20*25ص ; سم892 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحسيني الزبيدي. 

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.5/1, 1-413-151.5/2 

  الزبيدي محمد مرتضى الحيسني   .6055

ى تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد الثالث باب الحاء و الخاء / الزبيدي محمد مرتض
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم. 20*28;  892 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الحيسني. 

culture islamique .(  

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.3/1, 1-413-151.3/2 

  الزبيدي, أبي بكر محمد بن حسن بن مذحج    .6056

القاهرة : مكتبة  -مذحج الزبيدي; رمضان عبد التواب.  لحن العوام [نص مطبوع] / أبي بكر محمد بن حسن بن
  سم.25ص. ;  418 -. 2000الخانجي, 

 9775046734ر.د.م.ك  -. 416-401ص:-بيبليوغرافيا ص 400-344ص: -كشافات ص



1-411-100/1, 1-411-100/10 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6057

باب الباء)   -ص مطبوع] : المجلد األول :الجزء األول و الثاني (باب الهمزة تاج العروس من جواهر القاموس [ن
بيروت :   -السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود.  /

  سم. 24ص. ; 336 -. 2007دار الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.1/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6058

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الثالث (تتمة باب الباء) / السيد محمد مرتضى بن  
 .2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 343 -

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.3/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6059

- أبواب الثاء-تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد الثالث: الجزء الخامس (تتمة باب التاء

  -محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. الجيم ) / السيد محمد مرتضى بن 

  سم.24ص. ; 349 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.5/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6060

باب الذال) / السيد محمد -مطبوع] : الجزء التاسع (تتمة باب الدالتاج العروس من جواهر القاموس [نص 
بيروت : دار الكتب  -مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 312 -. 2007العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.9/1 

  يدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزب  .6061

تتمة فصل الحاء مع  -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر (تتمة باب الراء 
فصل العين مع الراء) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم   -الراء 

  سم. 24ص. ; 299 -. 2007وت : دار الكتب العلمية, بير -سيد محمد محمود. 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.11/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6062

تتمة فصل العين مع  -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر (تتمة باب الراء
قاف مع الراء) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم  فصل ال-الراء

  سم. 24ص. ; 265 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -سيد محمد محمود. 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-162.13/1 



  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6063

باب السين) / السيد محمد -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر (باب الزاي
بيروت : دار الكتب  -مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 307 -. 2007العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.15/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6064

الصاد و  -أبواب الشين-تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء السابع عشر (تتمة باب السين
لضاد) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد فصل الفاء مع ا-فصل الهمزة مع الضاد -الضاد

  سم.24ص. ; 307 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,   -المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.17/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6065

الظاء و  -أبواب الطاء-العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء التاسع عشر (تتمة باب الضاد تاج
  -العين ) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 306 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -ئين. مجلد يتكون من جز

1-413-68.19/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6066

باب الغين) / -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الحادي و العشرون (تتمة باب العين 
بيروت :  -سيد محمد محمود. السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم 

  سم. 24ص. ; 318 -. 2007دار الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.21/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6067

د محمد مرتضى تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الثالث و العشرون (باب الفاء ) / السي
بيروت : دار الكتب العلمية,   -بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 275 -. 2007

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.23/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6068

واهر القاموس [نص مطبوع] : لجزء الخامس و العشرين (باب القاف) / السيد محمد مرتضى  تاج العروس من ج
بيروت : دار الكتب العلمية,   -بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 283 -. 2007

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.25/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6069

باب  -باب الكاف -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء السابع و العشرين (تتمة باب القاف 



  -الالم ) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 300 -. 2007ار الكتب العلمية, بيروت : د

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.27/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6070

فصل الدال مع  -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء التاسع و العشرين (تتمة باب الالم
ع الالم) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم  فصل النون م-الالم

  سم. 24ص. ; 285 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -سيد محمد محمود. 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.29/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6071

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد السادس عشر:الجزء الواحدوالثالثين و الثاني و ثالثين 
باب الميم) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم  -(تتمة باب الالم

  سم. 24ص. ; 283 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -سيد محمد محمود. 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.31/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6072

باب  -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء الثالث و ثالثين و أربع و ثالثين (تتمة باب الميم 
  -ني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. النون) / السيد محمد مرتضى بن محمد الحسي

  سم.24ص. ; 287 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.33/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6073

باب الهاء) / السيد -الجزء الخامس و ثالثين (تتمة باب النون تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : 
بيروت : دار  -محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. 

  سم.24ص. ; 287 -. 2007الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.35/1 

  زبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني ال  .6074

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد التاسع عشر:الجزء السابع و ثالثين و الثامن و ثالثين (  
بيروت :   -السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود.  /

  سم. 24ص. ; 297 -. 2007مية, دار الكتب العل

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.37/1 

  الزبيدي, السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني   .6075

باب األلف -تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : الجزء التاسع و ثالثين (تتمة باب الواو و الياء 
  -ى بن محمد الحسيني الزبيدي, عبد المنعم خليل إبراهيم; كريم سيد محمد محمود. اللينة) / السيد محمد مرتض



  سم.24ص. ; 267 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية, 

 8221174512ر.د.م.ك  -مجلد يتكون من جزئين. 

1-413-68.39/1 

  الزبيدي, سعيد جاسم   .6076

. 1997عمان : دار الشروق,  -/ سعيد جاسم الزبيدي.  القياس في النحو العربي [نص مطبوع] : نشأته و تطوره

 سم. 24ص. ;  208 -

1-415-182/1, 1-415-182/2 

  الزبيدي, سعيد جاسم   .6077

ص. :  160 -. 2007عمان : دار كنوز,  -روافد النص في اللغة و النقد [نص مطبوع] / سعيد جاسم الزبيدي. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957463878ر.د.م.ك 

1-410-286/1, 1-410-286/2 

  الزبيدي, يوسف شنوت   .6078

عمان : دار   -موسوعة روائع الشعر العربي [نص مطبوع] : المتنبي وأجمل قصائده / يوسف شنوت الزبيدي. 
  سم.  24ص. ;  260 -. 2008دجلة, 

 9789957478995ر.د.م.ك 

1-811-600/14, 1-811-600/8 

  الزبيدي, يوسف شنوت   .6079

عمان :   -موسوعة روائع الشعر العربي [نص مطبوع] : مظفر النواب: أجمل قصائده / يوسف شنوت الزبيدي. 
  سم. 24ص. ;   258 -. 2008دار دجلة, 

 978995747892ر.د.م.ك 

1-811-618/1, 1-811-618/2 

  الزبيدي, يوسف شنوت   .6080

عمان :  -ص مطبوع] : ملك الشعراء : أحمد مطر / يوسف شنوت الزبيدي. موسوعة روائع الشعر العربي [ن 
  سم. 17* 24ص. : غالف مصلون و مصور ;  270 -. 2008دار دجلة, 

 9789957478902ر.د.م.ك 

1-811-619/9, 1-811-619/7 

  الزبيدي, يوسف شنوت   .6081

وأجمل قصائده / يوسف شنوت   -موسوعة روائع الشعر العربي [نص مطبوع] : بدر شاكر السياب حياته 
  سم. 17*24ص. ;  260 -. 2008عمان : دار دجلة,  -الزبيدي. 

 978995747893ر.د.م.ك 

1-811-614/7, 1-811-614/1 

  الزبيدي، سعيد جاسم    .6082

ص. : غالف   80 -. 1998عمان : دار أسامة,   -مصطلحات ليست كوفية [نص مطبوع] / سعيد جاسم الزبيدي. 
 سم. 20ملون ; 



1-415-496/1, 1-415-496/2 

  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني   .6083

تاج العروس من جواهر القاموس [نص مطبوع] : المجلد العاشر باب النون و الياء / محمد مرتضى الحسيني 
 Tlemcen(تلمسان :  -سم. 26ص ; 956 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -الزبيدي, نواف الجراح. 

capitale de la culture islamique.(  

 9789953132563ر.د.م.ك 

1-413-151.10/1, 1-413-151.10/2 

  الزبيدي، مفيد محمد   .6084

(د.م.ن) : دار األسرة,  -المفيد في قواعد اللغة اإلنجليزية [نص مطبوع] : بدون معلم / مفيد محمد الزبيدي. 
 سم. 25ص. : غالف مصور ;  80 -. 2012

1-418-125/1, 1-418-125/2 

  الزجاج    .6085

 -. 04ط. -إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] : القسم الثالث / الزجاج; ابراهيم االبياري. 

  سم. 25ص. ;  1106-ص 779 -. 1999القاهرة : دار الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاب البناني, 

 6042238977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-220-40.3/1, 1-220-40.3/2 

  الزجاج    .6086

 -. 04ط. -إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] : القسم الثالث / الزجاج; ابراهيم االبياري. 

  سم. 25ص. ;  1106-ص 779 -. 1999القاهرة : دار الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاب البناني, 

 6042238977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-220-51.3/1 

  الزجاج    .6087

 -. 04ط. -إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] : القسم الثاني / الزجاج; ابراهيم االبياري. 

  سم. 25ص. ;  776-ص. 405 -. 1999القاهرة : دار الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاي البناني, 

 6042238977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-220-51.2/1 

  الزجاج    .6088

 -. 04ط. -إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] : القسم األول / الزجاج; ابراهيم االبياري. 

  سم. 24ص. ;  398 -. 1999القاهرة : دار الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاب اللبناني, 

 6042238977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-220-51.1/1 

  , أبو اسحاق  الزجاج  .6089

القاهرة : مكتبة   -ما ينصرف و ما ال ينصرف [نص مطبوع] / أبو اسحاق الزجاج; هدى محمود قراعة. 
  سم. 24ص. ;  256 -. 2000الخانجي, 

 977504667xر.د.م.ك 

1-415-237/1 



  الزجاجي ، أبي اسحاق   .6090

 326 -. 2013الجزائر : دار األبحاث,  -الجمل [نص مطبوع] / أبي اسحاق الزجاجي; محمد بن أبي شنب. 

 ). 1(االعمال الكاملة البن أبي شنب : االعمال الكاملة البن أبي شنب ;  -سم.  17*24ص. ; 

1-410-372/1 

  الزجاجي، أبي القاسم عبد الرحمن    .6091

.  1991ادر, بيروت : دار ص -كتاب الالمات [نص مطبوع] / أبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي, مازن المبارك. 

 (مطبوعات مجمع اللغة العربية). -سم.  25ص. ;  607 -

1-415-503/1, 1-415-503/2 

  الزحيلي, وهبة    .6092

الموسوعة القرآنية الميسرة [نص مطبوع] : القرآن الكريم / وهبة الزحيلي, محمد وهبي سليمان محمد بسام 
  سم. 24ص. ;  1002 -. 2002دمشق : دار الفكر,  -. 2ط. -رشدي الزين. 

 1575479567ر.د.م.ك 

1-220-49/1 

  الزرزموني, ابراهيم أمين   .6093

 -. 2000القاهرة : دار قباء,  -الصورة الفنية في شعر علي الجارم [نص مطبوع] / ابراهيم أمين الزرزموني. 

  سم. 24ص. ;  384

 9773032450ر.د.م.ك 

1-414-64/1, 1-414-64/2 

    الزركشي, بدر الدين  .6094

اإلجابة إليراد مااستدركته عائشة على الصحابة [نص مطبوع] / بدر الدين الزركشي; تحقيق رفعت فوزي عبد 
  سم. 24ص. ;  204 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -المطلب. 

 3790465977ر.د.م.ك  -. 2002-195ص: -بيبليوغرافية ص 194-175ص: -كشافات ص

1-230-12/1, 1-230-12/2 

  الزركشي, بدر الدين    .6095

اإلجابة إليراد مااستدركته عائشة على الصحابة [نص مطبوع] / بدر الدين الزركشي; تحقيق رفعت فوزي عبد 
  سم. 24ص. ;  204 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -المطلب. 

 3790465977ر.د.م.ك  -. 2002-195ص: -بيبليوغرافية ص 194-175ص: -كشافات ص

1-230-36/1, 1-230-36/2 

  الزرهوني، محمد بن عمر   .6096

.  2ط -كناش السي إدريس بن رحال [نص مطبوع] : أشعار من الموزون و الملحون / محمد بن عمر الزرهوني. 

 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  22*31ص. ;  401 - . 2011الجزائر : دار هومة,  -

islamique.(  

 9789961655887.ك ر.د.م

1-811-1036/1, 1-811-1036/2 

  الزرهوني، محمد بن عمر   .6097

  -. 2ط.  -ديوان الشيخ قدور بن عشور الزرهوني [نص مطبوع] : زجل وملحون / محمد بن عمر الزرهوني. 



  (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية). -سم.  21*30ص. ;  629 -. 2011الجزائر : دار هومة, 

 9789961656013 ر.د.م.ك

1-811-1035/1, 1-811-1035/2 

  الزريقات،إبراهيم عبد هللا فرج    .6098

  -. 1ط. -/ إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات.  Austinالتوحد [نص مطبوع] : السلوك و التشخيص و العالج = 

  سم.  24ص : غالف مصور ; 576 -. 2010عمان : دار وائل, 

 9789957118655ر.د.م.ك 

1-150-610/2, 1-150-610/3 

  الزريقات،إبراهيم عبد هللا فرج    .6099

/   Early intervention Models et proceduresالتدخل المبكر [نص مطبوع] : النماذج واإلجراءات =  

 سم. 17×24ص. ;  320 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات. 

1-370-501/3, 1-370-501/2 

  الزريقات،ابراهيم عبدهللا   .6100

  -. 1ط -تعديل سلوك األطفال والمراهقين [نص مطبوع] : المفاهيم و التطبيقات / ابراهيم عبدهللا الزريقات.  

  سم.  24ص : غالف مصور ;  440 -. 2007عمان : دار الفكر, 

 9503079957ر.د.م.ك 

267/3-150-1, 267/1-150-1 

  الزعانين،جمال عبد ربه   .6101

/ عزو إسماعيل عفانة; جمال عبد ربه  LEARNING IN GROUPSالتعلم في مجموعات [نص مطبوع] = 
 سم.17سم*24ص ; 211 -. 2008األردن : دار المسيرة,  -. 1ط. -الزعانين, نائلة نجيب الخزندار.  

1-370-496/4, 1-370-496/5 

  الزعبي, أحمد   .6102

عمان  -دراسة حركة الشعر في األردن و فلسطين / أحمد الزعبي.  أسلوبيات القصيدة المعاصرة [نص مطبوع] :
 سم.  24ص. ;  172 -. 2007: دار الشروق, 

1-811-537/18, 1-811-537/19 

  الزعبي, آمنة صالح   .6103

اللهجة العربية الثمودية [نص مطبوع] : دراسة تاريخية مقارنة في األصوات و األبنية و الدالالت في ضوء 
عمان : عالم الكتب الحديث : [د.م] : جدارا للكتاب العالمي,  -اللغات السامية / آمنة صالح الزعبي. الفصحى و 

 سم. 18×  25ص. : غالف ملون ; 376 -. 2006

1-417-7/1 

  الزعبي, زياد    .6104

الكبرى,  عمان : منشورات عمان  -نص على نص [نص مطبوع] : قراءات في األدب الحديث / زياد الزعبي. 
 سم. 24ص. ;  174 -. 2002

1-810-58/1, 1-810-58/2 



  الزعبي, محمد عفيف    .6105

 -مختصر سيرة ابن هشام [نص مطبوع] : السيرة النبوية / محمد عفيف الزعبي; راجعه عبد الحميد األحدب. 

 سم. 24ص. ; 330 -.  1977بيروت : دار النفائس ; دمشق : مؤسسة الزعبي, 

1-239-6/1 

  الزعبي، أحمد   .6106

 contemporary currents of shortالتيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر [نص مطبوع] = 

story in Egypt  .24ص. ;  170 -. 2015عمان : دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزيع,  -/ أحمد الزعبي 

 سم.

1-813-403/1, 1-813-403/2 

  الزعبي، ماجدراضي    .6107

/ فايز جمعة  Scientific research methodsيب البحث العلمي [نص مطبوع] : منظور تطبيقي = أسال
  سم.  24ص ;  316 -. 2009عمان : دار الحامد,  -. 02ط. -النجار; نبيل جمعة النجار; ماجدراضي الزعبي. 

 9789957323769ر.د.م.ك 

1-001.4-108/1, 1-001.4-108/2 

  الزعبي، موسى صالح    .6108

  -التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين [نص مطبوع] : مايكل بريم نموذجا / موسى صالح الزعبي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  387 -. 2012عمان : عالم الكتب الحديث, 

 9789957705305ر.د.م.ك 

1-411-138/1, 1-411-138/10 

  الزغلول, ناصر احمد عقيل    .6109

  -ان في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة صرفية داللية / ناصر احمد عقيل الزغلول. اسما المكان و الزم

  سم. 24ص. ;  356 -. 2006عمان : عالم الكتب الحديث, 

 9957466291ر.د.م.ك 

1-220-137/1, 1-220-137/10 

  الزغلول، عماد    .6110

 سم. 24ص ;  259 -. 2005 عمان : الشروق, -اإلحصاء التربوي [نص مطبوع] / عماد الزغلول. 

1-001.4-72/1 

  الزغول ،عماد عبد الرحيم    .6111

  -. 2009عمان : دار المسيرة,  -. 1ط -مبادئ علم النفس التربوي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول. 

 سم. 24ص : غالف ملون و مصور ;  343

1-150-637/1, 1-150-637/2 

  الزغول, عماد    .6112

ص. : 255  -. 2003عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -نظريات التعلم [نص مطبوع] / عماد الزغول. 
 سم. 24غالف ملون. ; 

1-370-35/1, 1-370-35/2 



  الزغول, عماد عبد الرحيم   .6113

عمان : دار   -لة المحاميد. سيكولوجية التدريس الصفي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول, شاكر عق
  سم. 24ص ;  283 -. 2007المسيرة, 

 6328069957ر.د.م.ك 

1-370-85/1, 1-370-85/2 

  الزغول, محمد راجي   .6114

عمان : مؤسسة حمادة  -دراسات في اللسانيات العربية االجتماعية [نص مطبوع] / محمد راجي الزغول. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  288 -. 2005للدراسات, 

1-410-236/1, 1-410-236/2 

  الزغول،عماد عبد الرحيم   .6115

 -. 2012عمان : دار الشروق,  -مقدمة في علم النفس التربوي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 263

 9957005022ر.د.م.ك  -. 263-255بيبليوغرافيا:ص.

1-370-968/1, 1-370-968/2 

  الزق، أحمد يحي    .6116

  سم. 25ص. ; 296 -. 2009عمان : دار وائل للنشر,  -علم النفس [نص مطبوع] / أحمد يحي الزق. 

 9957116371ر.د.م.ك 

1-150-16/1 

  الزكي, أحمد عبد الفتاح   .6117

 -الفتاح الزكي. التربية المقارنة و نظم التعليم [نص مطبوع] : دراسة منهجية و نماذج تطبيقية / أحمد عبد 

(سلسلة دراسات   -سم. 24ص. : غالف مصور. ; 192 -. 2004اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 
  ).1في التربية المقارنة ; 

 0447327977ر.د.م.ك 

144-370-1/1 

  الزلمى،مصطفى إبراهيم   .6118

مقارن والقانون [نص مطبوع] / مصطفى إبراهيم أحكام الميراث و الوصية وحق اإلنتقال فى الفقه اإلسالمى ال
  سم. 24ص. ;  255 -. 2006عمان : دار وائل للنشر,  -الزلمى. 

 2662119957ر.د.م.ك 

1-260-13/1, 1-260-13/2 

  الزلمى،مصطفى إبراهيم   .6119

طفى إبراهيم أحكام الميراث و الوصية وحق اإلنتقال فى الفقه اإلسالمى المقارن والقانون [نص مطبوع] / مص 
  سم. 24ص. ;  255 -. 2006عمان : دار وائل للنشر,  -الزلمى. 

 2662119957ر.د.م.ك 

1-250-70/1, 1-250-70/2 

  الزليطنى, نعيمة سالم    .6120

ليبيا : دار  -التعريف بفن التصريف لطلبة الجامعات و المعاهد العليا [نص مطبوع] / نعيمة سالم الزليطنى. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ; 198 -. 2007شموع الثقافة, 

 57882099599ر.د.م.ك 

1-415-366/1 

  الزماني ، كمال   .6121

عمان :   -حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى اإلمام علي رضي هللا عنه [نص مطبوع] / كمال الزماني. 
  سم. 17*24ص. ;  254 -. 2012عالم الكتب الحديث, 

 9789957705183ر.د.م.ك 

1-414-194/1, 1-414-194/2 

  الزمخشري    .6122

  -الشواهد المرسلة في أساس البالغة للزمخشري [نص مطبوع] / الزمخشري; علي السباعي محمد نبيه حجاب. 

  سم. 24ص. ;  296 -. 2000القاهرة : عالم الكتاب, 

 0211232977ر.د.م.ك  -. 295-293ص: -بيبليوغرافيا ص

1-414-22/1, 1-414-22/2 

  الزمخشري, أبو القاسم محمود بن عمر   .6123

بيروت : دار الكتب  -. 2ط. -مقامات الزمخشري [نص مطبوع] / أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
 سم. 24ص. ;  278 -. 1987العلمية, 

1-818-9/1, 1-818-9/2 

  الزمخشري, أبي القاسم جار هللا    .6124

  -هم / أبي القاسم جار هللا الزمخشري; محمد باسل عيون السود. ي -: فأد 2أساس البالغة [نص مطبوع] : ج

  سم. 24ص. ;  672 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745121979ر.د.م.ك 

1-413-67.2/1, 1-413-67.2/2 

  الزمخشري, أبي القاسم جار هللا    .6125

 -الزمخشري; محمد باسل عيون السود. غيي / أبي القاسم جار هللا  -: أبب 1أساس البالغة [نص مطبوع] : ج

  سم. 24ص. ;  720 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745121979ر.د.م.ك 

1-413-67.1/1 

  الزمخشري, أبي القاسم محمود بن عمر   .6126

بيروت :  -المفصل في علم العربية [نص مطبوع] / أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري; سعيد محمود عقيل. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  584 -. 2003ار الجيل, د

1-415-186/1, 1-415-186/2 

  الزمخشري, جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر   .6127

.  1992بيروت : دار بيروت,  -أساس البالغة [نص مطبوع] / جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

 سم. 24ص. ;  720 -

1-413-63/1, 1-413-63/2 



  الزمخشري, جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر   .6128

القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -نوابغ الكلم [نص مطبوع] / جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
  سم. 24ص. ;  52 -. 2005

 9773412334ر.د.م.ك 

1-810-331/1, 1-810-331/2 

  قاسم محمود بن عمر الزمخشري, جار هللا أبي ال  .6129

 -أساس البالغة [نص مطبوع] : معجم في اللغة و البالغة / جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

 سم. 24ص. ;  512  -. 1996بيروت : مكتبة لبنان, 

1-415-230/1 

  الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر   .6130

  -. 2004عمان : دار عمار,  -القاسم محمود بن عمر الزمخشري. المفصل في علم العربية [نص مطبوع] / أبي 

 سم. 25ص. : غالف ملون ;  565

1-415-489/1, 1-415-489/2 

  الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر   .6131

بيروت : دار و مكتبة   -المفصل في صنعة اإلعراب [نص مطبوع] / أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
 سم.17*25ص ; 560 -. 2003الهالل, 

1-415-582/1 

  الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر   .6132

  -المفصل في علم اللغة [نص مطبوع] / أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, محمد عز الدين السعيدي. 

 سم.24ص. ; 495 -. 1990بيروت : دار إحياء العلوم, 

1-410-27/1 

  هر  الزناد، األز  .6133

صفاقس : دار محمد علي ; بيروت :  -فصول في الداللة [نص مطبوع] : ما بين المعجم والنحو / األزهر الزناد. 
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  192 -. 2010الدار العربية للعلوم ناشرون, 

 9789953879024ر.د.م.ك 

1-412-50/1, 1-412-50/2 

  الزنتاني, عبد الوهاب محمد   .6134

القاهرة : دار   -م / عبد الوهاب محمد الزنتاني.  1974 -م648معاوية إلى أجاويد [نص مطبوع] : قبرص من 
  سم. 24ص. ;  320 -. 2002غريب, 

 9772156709ر.د.م.ك 

1-953-192/1 

  الزهدي, محمد بن سعد بن منيع   .6135

 -تحقيق علي محمد عمر. كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : الفهارس / محمد بن سعد بن منيع الزهدي; 

  سم. 24ص. ;  270 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 48750046977ر.د.م.ك  -. 268-259ص: -بيبليوغرافيا ص



1-230-36.11/1, 1-230-36.11/2 

  الزهدي, محمد بن سعد بن منيع   .6136

عد بن منيع الزهدي; تحقيق علي كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : في أهل المدينة من التابعين / محمد بن س
  سم. 24ص. ;  650 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد عمر. 

 بيبليوغرافيا

1-230-36.7/1, 1-230-36.7/2 

  الزهدي, محمد بن سعد بن منيع   .6137

 -ر. كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : في النساء / محمد بن سعد بن منيع الزهدي; تحقيق علي محمد عم

  سم. 24ص. ;  474 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 487504697ر.د.م.ك   -. 472-461ص:-كشافات ص

1-230-36.10/1, 1-230-36.10/2 

  الزهـدي, محمد بن سعد بن منيع   .6138

كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : في مغازى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم / محمد بن سعد بن منيع  
  سم. 24ص. ;  346 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -هـدي; تحقيق علي محمد عمر. الز

 4875046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-230-36.2/1, 1-230-36.2/2 

  الزهرة ,بوسماحة    .6139

االبعاد الحجاجية في الخطاب السياسي خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق (انموذجا) [نص  
جامعة يحي فارس المدية : [د.ن] ; المدية : [د.ن],  -مطبوع] / بوسماحة الزهرة, بن حلمية مباركة. 

  سم + قرص.25 -. 2018/2019

  محمد خريبش 

 2018/2019ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0909, MMA.0910 

  الزهرة ،عمروش    .6140

ألسلوبي [نص مطبوع] : صيدة " صوت.. في نوفمبر..." لمحمد الشعر الثوري الجزائري في ضوء التحليل ا
سم. +   30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -بلقاسم خمار أنموذجا / عمروش الزهرة, شعيبي فضيلة; د. محمد زوقاي. 

  قرص مظغوط. 

 2015ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.86 

  رة, شوقي علي الزه  .6141

. 1997القاهرة : مكتبة األداب,  -جذور األسلوبية [نص مطبوع] : من الزوايا إلى الدوائر / شوقي علي الزهرة. 

  سم. 24ص. ;  124 -

 9772412098ر.د.م.ك 

1-415-185/1, 1-415-185/2 

  الزهرة, شوقي علي   .6142

القاهرة : مكتبة  -قارنة / شوقي علي الزهرة. األسلوب بين عبد القاهر وجون ميري [نص مطبوع] : دراسة م



  سم.24ص. : غالف ملون ; 185 -. 1996األداب, 

 184-171ص -ببليوغرافيا ص

1-809-49/1, 1-809-49/2 

  الزهرة,عظيم    .6143

استراتيجية تنمية كفاءة التواصل ودورها في التحصيل اللغوي [نص مطبوع] : السنة الرابعة من التعليم المتوسط  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -موذجا / عظيم الزهرة, بواللة نادية; محمد د. مداني. أن

 2018ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MMA.797, MMA.798 

  الزهري, توحيد    .6144

اإلسالمي [نص مطبوع] : البحث الفائز بجائزة خدمة الدعوة و الفقه اإلسالمي عام التحديات التي تواجه العالم 
  سم. 24ص. ;  240 -. 2003القاهرة : دار الجميل للنشر,  -/ توحيد الزهري.  2003 -ه1424

 9775849357ر.د.م.ك 

1-250-32/1, 1-250-32/2 

 الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6145
الطبقة األولى في البدريين المهاجرين و األنصار: الجزء الثالث /  : [Texte imprimé] كتاب الطبقات الكبير
 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق علي محمد عمر.  .Comment ;محمد بن سعد بن منيع الزهري

سم 24ص. ;  594 . 

 ISBN 4875046977 - .بيبليوغرافيا

1-230-29.3/1, 1-230-29.3/2 

هري, محمد بن سعد بن منيع الز  .6146  

في الطبقة الثانية من المهاجرين و األنصار ممن لم يشهدوا بدرا  : [Texte imprimé] كتاب الطبقات الكبير
تحقيق   .Comment ;ولهم إسالم قديم وشهدوا أحدا و ما بعدها: الجزء الرابع / محمد بن سعد بن منيع الزهري

سم 24ص. ;  418 -. 2001مكتبة الخانجي, القاهرة :  -علي محمد عمر.  . 

416-406ص: -بيبليوغرافيا كشافات ص . - ISBN 4875046977 

1-230-29.4/1, 1-230-29.4/2 

 الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6147
الجزء  : [Texte imprimé] كتاب الطبقات الكبير من المهاجرين واألنصار ممن شهد الخندق وما بعدها

 410 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -مد بن سعد بن منيع الزهري; تحقيق علي محمد عمر. الخامس / مح

سم 24ص. ;  . 

408-399ص: -بيبليوغرافيا كشافات ص . - ISBN 4875046977 

1-230-29.5/1, 1-230-29.5/2 

 الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6148
ـة الرابعـة من الصحابـة ممـن أسلـم عنـد فتـح مكة و بعـد  الطبق : [Texte imprimé] كتاب الطبقـات الكبير

ذلـك و الخامسـة فيمـن قبـض رسول اللـه صلى عليه وسلم وأهــم أحداث األسنان: الجزء السادس / محمد بن  
ص. ;  578 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق علي محمد عمر.  .Comment ;سعد بن منيع الزهري

سم 24 . 

ليوغرافيابيب 576 -567ص: -كشافات ص . . - ISBN 4875046977 



1-230-29.6/1, 1-230-29.6/2 

 الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6149
في أهل المدينة من التابعين: الجزء السابع / محمد بن سعد بن منيع   : [Texte imprimé] كتاب الطبقات الكبير
سم 24ص. ;  650 -. 2001قاهرة : مكتبة الخانجي, ال -تحقيق علي محمد عمر.  .Comment ;الزهري . 

 بيبليوغرافيا

1-230-29.7/1, 1-230-29.7/2 

 الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6150
فيمن كان يملكه و الطائف و اليمن و اليمامـة و البحريةو الكوفة   : [Texte imprimé] كتاب الطبقات الكبير

لتابعين وغيرهم من أهل الفقه و العلم: الجزء الثامن / محمد بن سعد بن من الصحابة و من كان بها بعدهم من ا
سم 24ص. ;  570 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق علي محمد عمر.  .Comment ;منيع الزهري . 

567 -543ص: -بيبليوغرافيا كشافات ص . - ISBN 4875046977 

1-230-29.8/1, 1-230-29.8/2 

حمد بن سعد بن منيع الزهري, م  .6151  

 ;في النساء: الجزء العاشر / محمد بن سعد بن منيع الزهري : [Texte imprimé] كتاب الطبقات الكبير
Comment.  .سم 24ص. ;  474 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق علي محمد عمر . 

472-461ص:-كشافات ص . - ISBN 487504697 

1-230-29.10/1, 1-230-29.10/2 

  الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6152

كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : الفهارس: الجزء الحادي عشر / محمد بن سعد بن منيع الزهري; تحقيق  
  سم. 24ص. ;  270 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -علي محمد عمر. 

 48750046977ر.د.م.ك  -. 268-259ص: -بيبليوغرافيا ص

1-230-29.11/1, 1-230-29.11/2 

  الزهري, محمد بن سعد بن منيع   .6153

كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : السيرة النبوية: الجزء األول / محمد بن سعد بن منيع الزهري; تحقيق علي 
  سم. 24ص. ;  450 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد عمر. 

 48750046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-230-29.1/1, 1-230-29.1/2 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .6154

كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : في مغازى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الجزء الثاني / محمد بن سعد 
  سم. 24ص. ;  346 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -بن منيع الزهـري; تحقيق علي محمد عمر. 

 4875046977ر.د.م.ك  -رافيا. بيبليوغ

1-230-29.2/1, 1-230-29.2/2 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .6155

كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : في البصريين والبغداديين والشاميين و المصريين وآخرين: الجزء التاسع / 
  [د.ن], [د.ت]. [د.م] :  -محمد بن سعد بن منيع الزهـري; علي محمد عمر. 

 9775046874ر.د.م.ك 



1-230-29.9/1, 1-230-29.9/2 

  الزهيري, محمود غناوي   .6156

  304 -األردن : دار أسامة, [د.ت].  -. 1ط -األدب في ظل بني بويه [نص مطبوع] / محمود غناوي الزهيري. 

 سم. 17*24ص. ; 

1-810-594/1, 1-810-594/2 

  الزهيري،طالل ناظم    .6157

  -. 1ط. -ت الحاسوب الشخصي [نص مطبوع] : للعاملين في مؤسسات المعلومات / طالل ناظم الزهيري. مهارا

  سم. 17سم*24ص ; 173 -. 2009األردن : دار دجلة, 

 9789957710378ر.د.م.ك 

1-370-490/1, 1-370-490/2 

  الزواهرة, ظاهر محمد هزاع   .6158

عمان : دار   -الشعر األردني نموذجا / ظاهر محمد هزاع الزواهرة. اللون و داللته في الشعر [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. ;  268 -. 2007الحامد, 

 978995732369ر.د.م.ك 

1-811-637/1, 1-811-637/2 

  الزواوي, خالد    .6159

 اإلسكندرية : مؤسسة حورس للنشر ; القاهرة : مؤسسة طيبة -اللغة العربية [نص مطبوع] / خالد الزواوي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  260 -. 2002للنشر, 

 977596931xر.د.م.ك 

1-410-192/1, 1-410-192/2 

  الزواوي, خالد محمد    .6160

 -. 2006االسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -إكساب و تنمية اللغة [نص مطبوع] / خالد محمد الزواوي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  260

 9773680801ر.د.م.ك 

1-410-199/1, 1-410-199/2 

  الزواوي, خالد محمد    .6161

القاهرة : الشركة المصرية العالمية   -الصورة الفنية عند النابغة الذبياني [نص مطبوع] / خالد محمد الزواوي. 
  (ادبيات).  -سم.  21ص. ;  210 -. 1992للنشر, 

 9771601091ر.د.م.ك 

1-811-581/1, 1-811-581/2 

  ي  الزوزن  .6162

 -. 2012القاهرة : دار ابن الجوزي,  -/ الزوزني.  seven pendantsشرح المعلقات السبع [نص مطبوع] = 

  سم. 23ص. : غالف مل. ;  240

 9789776431188ر.د.م.ك 

1-811-292/1 



  الزوزني, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .6163

بيروت : دار الفكر للطباعة,   -ن أحمد الزوزني. شرح المعلقات السبع [نص مطبوع] / أبي عبد هللا الحسين ب
 سم. 24ص. ;  144 -. 2005

1-811-325/1, 1-811-325/2 

  الزوزني، أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .6164

بيروت : دار األرقم,   -شرح المعلقات السبع الطوال [نص مطبوع] / أبي عبد هللا الحسين بن أحمد الزوزني. 
  سم. 17*24ص. ;  254 -(د.ت). 

 9953721785ر.د.م.ك 

1-811-880/1, 1-811-880/2 

  الزوزني،الحسن بن أحمد   .6165

 24ص. ;  244 -. 2007الجزائر : أبحاث,  - شرح المعلقات السبع [نص مطبوع] / الحسن بن أحمد الزوزني. 

  سم.

 40085899479ر.د.م.ك 

1-811-701/1, 1-811-701/2 

  الزويني، ابتسام صاحب   .6166

 -. 2014عمان : دار الرضوان,  -تطبيق / ابتسام صاحب الزويني.  -ألخطاء اإلعرابية [نص مطبوع] : نظرية ا

  سم.17*24ص ; 144

 9789957762551ر.د.م.ك 

1-415-592/1, 1-415-592/2 

  الزيات, أحمد حسن    .6167

ص. :  410 -.  2000لمعرفة, بيروت : دار ا -. 6ط. -تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] / أحمد حسن الزيات. 
 سم.  24غالف ملون : مصور ; 

1-810-2/1, 1-810-2/2 

  الزيادات، تيسير محمد    .6168

عمان : دار غيداء   -األدب العربي لغير الناطقين بالعربية [نص مطبوع] : الجزء األول / تيسير محمد الزيادات. 
  ص.  24ص. : غالف مص. ومل. ;   135 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957572518ر.د.م.ك 

1-810-663.1/1, 1-810-663.1/2 

  الزيادات،ماهر مفلح    .6169

 Social Studies : Natureالدراسات االجتماعية [نص مطبوع] : طبيعتها و طرائق تعليمها و تعلمها = 

And Methods Of Teaching Ad Learnig  .عمان  -. 2ط. -/ ماهر مفلح الزيادات, محمد ابراهيم قطاوي
  سم.  24ص. : غالف ملون. ;  320 -. 2014: دار الثقافة, 

 9789957164959ر.د.م.ك  -. 320-319لبيبليوغرافيا ص.ص

1-370-773/5, 1-370-773/6 

  الزيادي، تراث حاكم    .6170

لة :  عمان : دار صفاء ; الح -الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني [نص مطبوع] / تراث حاكم الزيادي. 



  سم. 25ص. : غالف مصور ;  376 -. 2011مؤسسة دار الصادق الثقافية, 

 9789957246082ر.د.م.ك 

1-414-186/1, 1-414-186/2 

  الزيباري، محمد صالح    .6171

 -. 2009عمان : دار دجلة,  -. 2ط. -سالجقة الروم في اسيا الصغرى [نص مطبوع] / محمد صالح الزيباري. 

 سم. 24ملون و مصور ; ص. : غالف 344

1-902-121/1, 1-902-121/2 

  الزيدي, مفيد    .6172

ص ; 210 -. 2009عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -منهج البحث التاريخي [نص مطبوع] / مفيد الزيدي. 
  سم.24

 9957182293ر.د.م.ك 

1-001.4-100/1, 1-001.4-100/2 

  الزيدي، طه أحمد   .6173

عمان : دار النفائس,  -الخطاب اإلسالمي [نص مطبوع] : في عصر اإلعالم والمعلوماتية / طه أحمد الزيدي. 
(إصدرات مركز البصيرة للبحوث و التطوير اإلعالمي ;  -سم.  17×24ص. : غالف ملون. ;  456 -. 2010

10.(  

 9789957800215ر.د.م.ك 

1-210-185/1, 1-210-185/2 

  الزيدي، طه أحمد   .6174

عمان : دار النفائس,  -الخطاب اإلسالمي [نص مطبوع] : في عصر اإلعالم والمعلوماتية / طه أحمد الزيدي. 
(إصدرات مركز البصيرة للبحوث و التطوير اإلعالمي ;  -سم.  17×24ص. : غالف ملون. ;  456 -. 2010

10.(  

 9789957800215ر.د.م.ك 

1-210-197/2, 1-210-197/3 

  الزيدي، طه أحمد   .6175

عمان : دار   - إنجليزي / طه أحمد الزيدي. -معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي [نص مطبوع] : عربي
 سم. 24X30ص. ;  277 -. 2010النفائس, 

220.3-11/1, 220.3-11/2 

. 2002بيروت : مكتبة المعارف,  -نصر. الزير أبو ليلى المهلهل بن ربيعة [نص مطبوع] / عمر أبو ال  .6176

  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  151 -

 9953436029ر.د.م.ك 

1-920-104/1, 1-920-104/2 

  الزين, سميح عاطف    .6177

بيروت :   -معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم [نص مطبوع] : مجمع البيان الحديث / سميح عاطف الزين. 
  سم. 24ص. ;  1008 -. 2001لعربية, الدار اإلفريقية ا

 9953140006ر.د.م.ك 



220.3-8/1 

  الزين, عبد الفتاح    .6178

بيروت :  -. 2ط. -بين األصالة و الحداثة [نص مطبوع] : قسمات لغوية في مرآة األلسنية / عبد الفتاح الزين. 
 سم. 24ص. ;  182 -. 2001مجد المؤسسة الجامعية, 

1-410-189/1, 1-410-189/2 

  الزين, نبيل    .6179

موسوعة علوم اللغة العربية [نص مطبوع] : قواعد، صرف، بالغة، إمالء / نبيل أبو حلتم; نبيل الزين, نظمي 
 سم. 24ص. ;  536 -. 2003عمان : دار أسامة للنشر,  -الجمل. 

1-410-74/1, 1-410-74/2 

  الزين، عبد الفتاح    .6180

بيروت : المؤسسةالجامعية للدراسات  -[نص مطبوع] / عبد الفتاح الزين.  دراسات ألسنية صوتية وتركيبية
  سم.  20ص. : غالف مصور ;   191 -. 2009والنشروالتوزيع, 

 9789953515281ر.د.م.ك 

1-411-150/1, 1-411-150/2 

  الزين، نور الدين    .6181

ص. : غالف مل. ;   175 -. 2013شر, الجزائر : موفم للن -القيرع [نص مطبوع] : رواية / نور الدين الزين. 
  سم. 16*24

 9789931003335ر.د.م.ك 

1-813-352/1, 1-813-352/2 

  الزين، نور الدين    .6182

 131 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -رائحة الوشم [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / نور الدين الزين. 

  سم. 14*21ص. : غالف مص. و مل. ; 

 9789931003700ر.د.م.ك 

1-813-349/1, 1-813-349/2 

  الساحلي, منى علي سليمان   .6183

 -التضاد في النقد األدبي مع دراسة تطبيقة من شعر أبي تمام [نص مطبوع] / منى علي سليمان الساحلي. 

 سم.  24ص. ;  358 -. 1996بنغازي : منشورات جامعة قان يونس, 

1-415-229/1, 1-415-229/2 

  د أحمد الساري، فؤا  .6184

ص. : 440 -. 2011عمان : دار أسامة,  -وسائل اإلعالم [نص مطبوع] : النشأة و التطور / فؤاد أحمد الساري. 
  سم.24مل. ; 

 9789957223373ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-520/1, SH/1-001.5-520/2 



  الساريسي, عمر عبد الرحمن   .6185

 264 -. 1996عمان : دار الثقافة,  -عبد الرحمن الساريسي. مقاالت في األدب اإلسالمي [نص مطبوع] / عمر 

 سم.  24ص. ; 

1-814-5/1, 1-814-5/2 

  الساعدي، عبد جاسم    .6186

عمان : فضاءات للنشر و   -العنف السياسي في السرد القصصي العراقي [نص مطبوع] / عبد جاسم الساعدي. 
  سم. 14*21ص. ;  215 -. 2013التوزيع, 

 9789957304195ر.د.م.ك 

1-813-339/1, 1-813-339/2 

  السالك البشير, منينة   .6187

روبورتاج مصور حول االعالم الصحراوي بين التمسك بالرسالة الثورية وتحديات العولمة التقنية [نص  
  سم. 30ورقة ;  91 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -مطبوع] / منينة السالك البشير, محمد سالم أبا الشيخ. 

  91-89بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : صحافة مكتوبة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1004/1 

  السالمي، هادية   .6188

تونس : عالم الكتب   -التناص في القرآن [نص مطبوع] : دراسة سيميائية للنص القرآني / هادية السالمي. 
  سم.17*24ص ; 527 -. 2014الحديث, 

 9789957707811ر.د.م.ك 

1-220-232/1, 1-220-232/2 

  السامرائي ,احمد هاشم   .6189

 341 -. 2014االردن : دار دجلة,  -اللهجات العربية و الثراء اللغوي [نص مطبوع] / احمد هاشم السامرائي. 

  سم.  24ص ; 

 9789957713133ر.د.م.ك  -يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 

1-417-22/11, 1-417-22/12 

  رائي, ابراهيم السام  .6190

 -. 2002عمان : دار الشروق,  -البنية اللغوية في الشعر العربي المعاصر [نص مطبوع] / ابراهيم السامرائي. 

  سم. 24ص. ;  224

 9957001922ر.د.م.ك 

1-811-251/1, 1-811-251/2 

  السامرائي, ابراهيم   .6191

ص. : 540 -. 1999القاهرة : عالم الكتب,  -السامرائي. رحلة في المعجم التاريخي [نص مطبوع] / ابراهيم 
  سم. 24غالف ملون ; 

 977232153ر.د.م.ك ×

1-413-5/1 



  السامرائي, ابراهيم   .6192

 -. 2000بيروت : مكتبة لبنان,  -معجم و دراسة في العربية المعاصرة [نص مطبوع] / ابراهيم السامرائي. 

 سم. 24ص. ;  198

1-413-62/1, 1-413-62/2 

  السامرائي, ابراهيم   .6193

 264 -. 2000القاهرة : عالم الكتب,  -درس تاريخي في العربية المحكية [نص مطبوع] / ابراهيم السامرائي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 

 6227232977ر.د.م.ك 

1-417-6/1, 1-417-6/2 

  السامرائي, ابراهيم عبود   .6194

 248 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -طبوع] / ابراهيم عبود السامرائي. المفيد في المدارس النحوية [نص م

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 

 9957063529ر.د.م.ك 

1-415-295/11, 1-415-295/10 

  السامرائي, فاضل صالح   .6195

باعة,  عمان : دار الفكر للط -. 2ط. -معاني النحو [نص مطبوع] : المجلد الثاني / فاضل صالح السامرائي. 
  سم. 24ص. ;  302 -. 2003

 9907070974ر.د.م.ك 

1-415-244.2/1, 1-415-244.2/2 

  السامرائي, فاضل صالح   .6196

عمان : دار الفكر للطباعة,   -. 2ط. -معاني النحو [نص مطبوع] : المجلد الرابع / فاضل صالح السامرائي. 
  سم. 24ص. ;  302 -. 2003

 9907070974ر.د.م.ك 

1-415-244.4/1, 1-415-244.4/2 

  السامرائي, فاضل صالح   .6197

عمان : دار الفكر للطباعة,   -. 2ط. -معاني النحو [نص مطبوع] : المجلد األول / فاضل صالح السامرائي. 
  سم. 24ص. ;  360 -. 2003

 9907070974ر.د.م.ك 

1-415-244.1/1, 1-415-244.1/2 

  السامرائي, فاضل صالح   .6198

عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -. 02ط. -تحقيقات نحوية [نص مطبوع] / فاضل صالح السامرائي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 111 -. 2007

 21430799579ر.د.م.ك 

1-415-363/1, 1-415-363/2 

  السامرائي, فاضل صالح   .6199

 224 -. 2002عمان : دار الفكر,  -تأليفها و أقسامها / فاضل صالح السامرائي.   الجملة العربية [نص مطبوع] :



  سم.  24ص. ; 

 995707282Xر.د.م.ك 

1-415-94/1, 1-415-94/10 

  السامرائي, فاضل صالح   .6200

ص. : 270 -. 2009عمان : دار الفكر,  -الجملة العربية و المعنى [نص مطبوع] / فاضل صالح السامرائي. 
  سم. 24مصور ;  غالف

 9789957075262ر.د.م.ك 

1-411-81/1, 1-411-81/10 

  السامرائي، إبراهيم    .6201

ص ; 396 -. 1993بيروت : مكتبة المعارف,  -العربية تاريخ و تطور [نص مطبوع] / إبراهيم السامرائي. 
 سم.17*24

1-410-403/1, 1-410-403/2 

  السامرائي، إبراهيم    .6202

ص ; 312 -. 1983بيروت : دار العلم للماليين,  -رن [نص مطبوع] / إبراهيم السامرائي. فقه اللغة المقا
 سم.17*24

1-401-7/1 

  السامرائي، ابراهيم عبود   .6203

ص ; 247 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -المدارس النحوية [نص مطبوع] / ابراهيم عبود السامرائي. 
 سم.17*24

1-415-470/1, 1-415-470/10 

  السامرائي، إبراهيم عبود   .6204

 180 -. 2008عمان : دار الشروق,  -األساليب اإلنشائية في العربية [نص مطبوع] / إبراهيم عبود السامرائي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9957182021ر.د.م.ك 

1-414-148/1, 1-414-148/2 

  السامرائي، إبراهيم عبود   .6205

عمان : دار جرير,   -قدماء والمحدثين [نص مطبوع] / إبراهيم عبود السامرائي. المصطلحات الصوتية بين ال
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  430 -. 2011

 9789957381936ر.د.م.ك 

1-411-139/1, 1-411-139/2 

  السامرائي، صباح عالوي   .6206

عمان : دار مجدالوي,  -ائي. األحكام النوعية و الكمية في النحو العربي [نص مطبوع] / صباح عالوي السامر
  سم.17*24ص ; 284 -. 2012

 9789957024604ر.د.م.ك 

1-415-533/1, 1-415-533/4 



  السامرائي، علي إسماعيل   .6207

اللون و داللته الموضوعية و الفنية في الشعر األندلسي [نص مطبوع] : من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم 
  سم. 17*24ص. ;  232 -. 2013عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -ي. العربي / علي إسماعيل السامرائ

 9789957555ر.د.م.ك 

1-811-1168/1, 1-811-1168/2 

  السامرائي، علي جميل   .6208

ص. :  392 -. 2010عمان : دار أسامة,  -معجم المصطلحات الصرفية [نص مطبوع] / علي جميل السامرائي. 
  سم.  25غالف ملون ; 

 9789957222987م.ك ر.د.

1-415-492/1, 1-415-492/2 

  السامرائي، فاضل صالح   .6209

 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 4ط.  -معاني النحو [نص مطبوع] : المجلد الثالث / فاضل صالح السامرائي. 

  سم. 25ص. ;  342

 9789957075668ر.د.م.ك 

1-415-244.3/1, 1-415-244.3/2 

  السامرائي، فاضل صالح   .6210

 312 -. 2012عمان : دار الفكر,  -. 3ط. -من أسرار البيان القرآني [نص مطبوع] / فاضل صالح السامرائي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957075750ر.د.م.ك 

1-220-202/1, 1-220-202/2 

  السامرائي، ماجد صالح   .6211

مطبوع] : دراسات في القصة و الرواية " أدب الروائي علي خيون /  التقنية الروائية و التأويل المعرفي [نص 
ص. : غالف مص. ;  303 -. 2010دمشق : دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع,  -ماجد صالح السامرائي. 

 سم. 21

1-813-390/1, 1-813-390/2 

  السامرائي، مهدي صالح   .6212

 -. 2008عمان : دار عمار,  -العربية [نص مطبوع] / مهدي صالح السامرائي. تأثير الفكر الديني في البالغة 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  315

1-414-166/1, 1-414-166/2 

  الساموك، سعدون   .6213

عمان : دار المناهج للنشر و  -االستشراق و مناهجه في الدراسات اإلسالمية [نص مطبوع] / سعدون الساموك. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 208 -. 2010التوزيع, 

 9789957182427ر.د.م.ك 

1-953-574/4, 1-953-574/5 



  الساموك، سعدون   .6214

ص. ;  239 -. 2009عمان : دار المناهج,  -مبادئ الغزالي التربوية [نص مطبوع] / سعدون الساموك. 
 سم. 17×24

1-210-178/1, 1-210-178/2 

  السائح, الحبيب    .6215

  سم.  21ص. ;   372 -. 2002الجزائر : منشورات موفم,  -[نص مطبوع] : رواية / الحبيب السائح. تلك المحبة 

 9961756347ر.د.م.ك 

1-813-103/1, 1-813-103/2 

  السايح,ابراهيم   .6216

 سم. 23ص. ; 208 -. 2008مصر : المكتب الجامعي الحديث,  -تاريخ اليونان [نص مطبوع] / ابراهيم السايح. 

1-940-32/1, 1-940-32/2 

  السائح، محمد   .6217

الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,  -على ضفاف المستحيل [نص مطبوع] : شعر / محمد السائح. 
  ).2007(عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.  21ص. : غالف مص. ;  119 -. 2007

 9789947243428ر.د.م.ك 

1-811-1420/1 

  , محمد األخضر السائحي  .6218

ص. ;  260  -. 2010الجزائر : [د.ن],  -همسات وصرخات [نص مطبوع] : شعر / محمد األخضر السائحي. 
  سم. 17*  24

 9789961629307ر.د.م.ك 

1-811-839/1, 1-811-839/2 

  الساير، محمد عويد    .6219

نقد : الجزء األول / محمد عويد  أندلسيات في تحقيق النص الشعري األندلسي و نقده [نص مطبوع] : دراسة و 
  سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  212 -. 2014عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -الساير. 

 9789957572938ر.د.م.ك 

1-811-1242.1/1, 1-811-1242.1/2 

  السبايلة، عامر زياد    .6220

في ضوء نظرة الغرب للرسول الكريم محمد  إدارة الحوار بين الثقافات [نص مطبوع] : (بين القدسية والحرية  
ص. ;  102 -.  2011عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -في المراجع الغربية) / عامر زياد السبايلة. 

  سم. 15*21

 9789957704261ر.د.م.ك 

1-230-75/1, 1-230-75/2 

  السبعان، ليلى خلف أيوب   .6221

ص 214 -. 2014عمان : دارجرير,  -نص مطبوع] / ليلى خلف أيوب السبعان. قضايا اللغة العربية المعاصرة [
  ).8(دراسات لغوية ;  -سم. 17*25; 

 9789957382872ر.د.م.ك 



1-410-406/1, 1-410-406/2 

  السبيعي،معيوف   .6222

 -. 2009عمان : اليازوري,  -الكشف عن الموهوبين فب االنشطة المدرسية [نص مطبوع] / معيوف السبيعي. 

 سم. 17×24ص ;  232

1-370-520/1, 1-370-520/3 

  الستري، زكريا    .6223

  -. 2014عمان : عالم الكتب الحديث,  -الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر [نص مطبوع] / زكريا الستري. 

  سم.17*24ص. ; 301

 9789957707873ر.د.م.ك 

1-815-8/1, 1-815-8/2 

  بن احمد بن محمد السجاعي الشافعي، أحمد   .6224

 -أربع رسائل في النحو و الصرف [نص مطبوع] : رسالة فتح المالك بما يتعلق بقول الناس " وهو كذلك " 

رسالة القول..... / أحمد بن احمد بن محمد السجاعي الشافعي, أحمد رجب أبو   -رسالة في إعراب " أرأيت " 
  ). 4(سلسلة كنوز التراث المخطوط  -سم. 17*24; ص 192 -. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -سالم. 

 9782745177681ر.د.م.ك 

1-415-567/1, 1-415-567/2 

  السجتاني, بن محمد بن عثمان   .6225

 -. 1994القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -كتاب األضداد [نص مطبوع] / بن محمد بن عثمان السجتاني. 

  سم.24ص ; 247

 247-229ص -ببليوغرافية ص

1-412-40/1, 1-412-40/2 

  السجستاني, أبي بكر عبد هللا بن أبي داوود سليمان    .6226

بيروت : دار الكتب  -كتاب المصاحف [نص مطبوع] / أبي بكر عبد هللا بن أبي داوود سليمان السجستاني. 
 سم. 24ص. ;  257 -. 1985العلمية, 

1-230-5/1, 1-230-5/2 

  السحار, عبد الحميد جوده    .6227

القاهرة : دار مصر   -محمد رسول هللا والذين معه [نص مطبوع] : بنو إسماعيل / عبد الحميد جوده السحار. 
  ). 3(السيرة النبوية ;  -سم.  20ص. : غالف مصور ;  282 -للطباعة, [د.ت]. 

 7421316977ر.د.م.ك 

1-230-56/1, 1-230-56/2 

  السحار, عبد الحميد جوده    .6228

القاهرة : دار مصر للطباعة,   -محمد رسول هللا والذين معه [نص مطبوع] : اليتيم / عبد الحميد جوده السحار. 
  ).7(السيرة النبوية ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  284 -[د.ت]. 

 3115316977ر.د.م.ك 

1-230-40/1, 1-230-40/2 



  لحميد جوده  السحار, عبد ا  .6229

القاهرة : دار مصر   -محمد رسول هللا والذين معه [نص مطبوع] : بنو إسماعيل / عبد الحميد جوده السحار. 
  ). 3(السيرة النبوية ;  -سم.  20ص. : غالف مصور ;  282 -للطباعة, [د.ت]. 

 7421316977ر.د.م.ك 

1-230-17.3/1, 1-230-17.3/2 

  السحار, عبد الحميد جوده    .6230

القاهرة : دار مصر للطباعة,   -محمد رسول هللا والذين معه [نص مطبوع] : اليتيم / عبد الحميد جوده السحار. 
  ).7(السيرة النبوية ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  284 -[د.ت]. 

 3115316977ر.د.م.ك 

1-230-17.7/1 

  السحيمات، يوسف حسين   .6231

 -. 2006مؤتة : مركز يزيد,   -. 5ط.  -يوسف حسين السحيمات.  /مدخل إلى الصرف العربي [نص مطبوع] 

 سم. 17×  24ص. : غالف ملون ;  299

1-415-466/1, 1-415-466/2 

  السخاوي, علم الدين علي بن محمد   .6232

المفضل في شرح المفصل [نص مطبوع] : باب الحروف / علم الدين علي بن محمد السخاوي, يوسف الحشكي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  523 -. 2002عمان : وزارة الثقافة,   -. 2ط.  -

1-410-145/1, 1-410-145/2 

  السخني،حسين عبد الرحمن   .6233

اللعب عند األطفال و تطبيقاته التربوية [نص مطبوع] / محمد سلمان فياض الخزاعلة; حسين عبد الرحمن  
  سم. 24غالف مصور ;  -. 2011عمان : دار صفاء,  -السخني. 

 9789957246709ر.د.م.ك 

1-370-789/1, 1-370-789/2 

  السرابي ، سهام   .6234

الدليل المساند لدروس اإلمالء لمعلمي و طالب الصف الثاني [نص مطبوع] / خالد سنداوي; عالية القاسم أبو 
 سم. 17*24ص. ;  118 -. 2010عمان : دار زهران,  -ريش; سهام السرابي. 

1-418-109/1, 1-418-109/2 

  السرطاوي, فؤاد عبد اللطيف    .6235

 160 -. 2006عمان : دار المسيرة,  -البيئة و البعد اإلسالمي [نص مطبوع] / فؤاد عبد اللطيف السرطاوي. 

 سم.  24ص. ; 

1-210-105/1, 1-210-105/2 

  السرطاوي، محمود علي   .6236

 72 -. 2007عمان : دار الفكر,  -ي السرطاوي. التحكيم [نص مطبوع] : في الشريعة اإلسالمية / محمود عل

  سم. 17*24ص. ; 

 9957074911ر.د.م.ك 



1-250-130/1 

  السرطاوي، محمود علي   .6237

 72 -. 2007عمان : دار الفكر,  -التحكيم [نص مطبوع] : في الشريعة اإلسالمية / محمود علي السرطاوي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9957074911ر.د.م.ك 

1-250-123/1 

  السرقسطي, ابي الطاهر محمد بن يوسف   .6238

عمان : جدارا للكتاب العالمي ;  -المقامات اللزومية [نص مطبوع] / ابي الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي. 
 سم. 24ص. ;  564 -. 2006إربد : عالم الكتب الحديث, 

1-818-30/1, 1-818-30/2 

  السرقسطي, أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مطروح   .6239

من أدب المناظرات [نص مطبوع] : روضة المحاسن و عمدة المحاسن / أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن 
ص. : غالف ملون ; 189 -. 2008إربد : عالم الكتب الحديث,  -مطروح السرقسطي, منجد مصطفى بهجت.  

  سم.24

 9789957700189ر.د.م.ك 

1-811-650/1, 1-811-650/2 

  السرور، نادياهايل    .6240

ص ;  460 -.  2005عمان : دار وائل,  -تعليم التفكير في المنهج المدرسي [نص مطبوع] / نادياهايل السرور. 
  سم. 17×24

 9957115758ر.د.م.ك 

1-370-522/2, 1-370-522/3 

  السرور،ناديا هايل    .6241

عمان : دار الفكر,  -. 5ط. -لمتميزين و الموهوبين [نص مطبوع] / ناديا هايل السرور. مدخل إلى تربية ا
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 349 -. 2010

 9789957071684ر.د.م.ك 

1-370-709/1, 1-370-709/2 

  السرياني, محمد محمود   .6242

الرياض :  -حمود السرياني. المنظور اإلسالمي لقضايا البيئة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد م
  سم. 17*24ص. ;  354 -. 2006مركزالدراسات والبحوث, 

 9960976149ر.د.م.ك 

1-210-201/1, 1-210-201/2 

  السريري, أبي الطيب مولود    .6243

لبنان : دار   -مصادر التشريع اإلسالمي و طرق إستثمارها... [نص مطبوع] / أبي الطيب مولود السريري. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;   183 -. 2002مية, الكتب العل

 7355974512ر.د.م.ك 

1-250-73/1, 1-250-73/2 



  السعافين, ابراهيم    .6244

عمان : دار الشروق,   -أساليب التعبير األدبي [نص مطبوع] / ابراهيم السعافين, أنور أبو سويلم أحمد الهواري. 
 سم. 24ص. ;  352 -. 2000

1-810-381/1, 1-810-381/2 

  السعد،مريم قاسم    .6245

بيروت : المؤسسة العربية  -أنماط الزمن لدى ت.س.إليوت في الرباعيات [نص مطبوع] / مريم قاسم السعد. 
 سم. 22ص. ;  109 -. 2002للدراسات والنشر, 

1-811-713/1, 1-811-713/2 

  السعداني, مصطفى    .6246

اإلسكندرية : منشأة   -سيموطيقية / مصطفى السعداني.  إستاطيقا اإلشارة [نص مطبوع] : دراسة بالغية
  سم. 24ص ;  90 -. 1994المعارف, 

 9770056707ر.د.م.ك   -. 89-83ص -ببليوغرافيا ص

1-412-34/1, 1-412-34/2 

  السعدني, مصطفى    .6247

ص. ;  286 - . 2005اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -في التناص الشعري [نص مطبوع] / مصطفى السعدني. 
  سم. 24

 9770396397ر.د.م.ك 

1-811-571/1, 1-811-571/2 

  السعدني, مصطفى    .6248

اإلسكندرية :   -البناء اللفظي في لزوميات المعري [نص مطبوع] : دراسة تحليلية بالغية / مصطفى السعدني. 
 سم.  24ص. ;   300 -. 2005منشأة المعارف, 

1-414-110/1, 1-414-110/10 

  عدني، مصطفى  الس  .6249

نقد الشعر في عبث الوليد [نص مطبوع] : بين نشاط اللغة و فاعلية النحو : قراءة في فكر أبي العالء النقدي /  
(دراسات أدبية و  -سم.  16*24ص. ;  130 -. 1992اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -مصطفى السعدني. 

  نقدية). 

 9771035479ر.د.م.ك 

1-811-796/1, 1-811-796/2 

  السعدون، نبهان حسون   .6250

إربد : عالم الكتب  -تفكيك الشفرة السردية [نص مطبوع] : دراسة تحليل الخطاب / نبهان حسون السعدون. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  129 -. 2014الحديث, 

 9789957707293ر.د.م.ك 

1-810-704/1, 1-810-704/2 

  السعدي, علي    .6251

ص.  268 -. 2003بيروت : دار العلوم العربية,  -لغة العربية [نص مطبوع] / علي السعدي. الوجيز في نحو ال
 سم. 24; 



1-415-263/1 

  السعدي, محمد سلمان    .6252

عمان : دار زهران   -قضايا نحوية [نص مطبوع] : بين التنظير و اإلستخدام اللغوي / محمد سلمان السعدي. 
 سم. 24ص. ;  240 -للنشر, (د.ت). 

1-415-192/1, 1-415-192/2 

  السعدي، غازي    .6253

عمان : دار الجليل للنشر و  -األعياد و المناسبات و الطقوس لدى اليهود [نص مطبوع] / غازي السعدي. 
 سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  131 -. 1994الدراسات و األبحاث الفلسطينية,  

1-290-6/1, 1-290-6/2 

    السعدي، غازي  .6254

عمان : دار الجليل للنشر و  -األعياد و المناسبات و الطقوس لدى اليهود [نص مطبوع] / غازي السعدي. 
 سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  131 -. 1994الدراسات و األبحاث الفلسطينية,  

1-290-10/1, 1-290-10/2 

  السعدي،عبد القادر عبد الرحمن   .6255

عمان : دار   -ألدب و اإلمالء و التعبير / عبد القادر عبد الرحمن السعدي. قطوف دانية [نص مطبوع] : من ا
 سم. 234ص. ; 167 - . 2002عمار للنشر و التوزيع, 

1-370-647/1, 1-370-647/2 

  السعران, محمود   .6256

  -د.ت). بيروت : دار النهضة العربية, ( -علم اللغة [نص مطبوع] : مقدمة للقارىء العربي / محمود السعران. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  462

1-410-188/1, 1-410-188/13 

  السعفي ,هيفاء جدة    .6257

االردن : عالم الكتاب  -الفاعلية في اللسانيات [نص مطبوع] : مقاربة الفاسي الفهري / هيفاء جدة السعفي. 
  سم. 24ص ;  245 -. 2014الحديث, 

 9789957707415ر.د.م.ك 

1-415-563/1, 1-415-563/2 

  السعودي، أحمد عطية    .6258

 17×  24ص. ;  440 -. 2008عمان : دار اليازوري,  -أحماض أدبية [نص مطبوع] / أحمد عطية السعودي. 

  سم.

1 

1-810-487/1, 1-810-487/2 

  السعيد, محمد مجيد   .6259

عمان : دار   -. 3ط.  -د. الشعر في عهد المرابطين و الموحدين باالندلس [نص مطبوع] / محمد مجيد السعي
  سم. 24ص. ;  506 -. 2008الراية, 

 9789957499259ر.د.م.ك 



1-811-558/5, 1-811-558/3 

  السعيد, محمد مجيد   .6260

ص. : مص.مل. ;  222 -. 2008عمان : دار الراية,  -بحوث أندلسية [نص مطبوع] / محمد مجيد السعيد. 
  سم. 17*24

 9789957499167ر.د.م.ك 

1-810-474/1, 1-810-474/10 

  السعيد, مصطفى صالح    .6261

 Introduction to writtenمقدمة في الترجمة التحريرية [نص مطبوع] : من اللغة اإلنجليزية إلى العربية = 

translation from english into arabic  .2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -/ مصطفى صالح السعيد .-  

  سم.  24ور ; ص. : غالف مص 225

 9789957703530ر.د.م.ك 

1-418-136/1, 1-418-136/2 

  السعيد، حرير    .6262

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -همسات.. [نص مطبوع] : قبيل الشروق : شعر / حرير السعيد. 
  (شعريات لبنانية).  -سم.  21ص. ;  95 -. 2007

 9789947242551ر.د.م.ك 

1-811-1377/1, 1-811-1377/2 

  السقا, مصطفى    .6263

السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] : القسم الثاني يشمل الجزأين : األول و الثاني / مصطفى السقا, عبد 
 769 -. 1955القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,  -. 02ط.  -الحفيظ شلبي ابراهيم األبياري. 

 ). 1(تراث اإلسالم ;   -سم.  25ص. : غالف ملون. ; 

1-230-39/1 

  السقا, مصطفى    .6264

السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] : القسم األول يشمل الجزأين : األول و الثاني / مصطفى السقا, عبد 
 834 -. 1955القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,  -. 02ط.  -الحفيظ شلبي ابراهيم األبياري. 

  (تراث اإلسالم).   -سم.  25: غالف ملون. ;  ص.

 834-719ص: -كشافات: ص

1-230-84/1 

  السكري، علي علي    .6265

الحشرات /  - النبات -القيانة-البحر-األسرار العلمية بآيات القرآن الكريم والحديث النبوي [نص مطبوع] : الكون
 سم. 17×24ص. ;  223 -. 2007الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -علي علي السكري. 

1-210-171/1, 1-210-171/2 

  السكوت, حمدي    .6266

 -. 2009القاهرة : دار الشروق,   -. 2ط.  - قاموس األدب العربي الحديث [نص مطبوع] / حمدي السكوت. 

  سم. 20*  28ص. ;  639

 9770920347ر.د.م.ك 



1-920-28/1 

  السكيت, أبي يوسف يعقوب بن إسحاق    .6267

كتاب األضداد [نص مطبوع] / أبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت; رمضان عبد التواب; محمد عودة سالمة 
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  220 -. 1998القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -ابو جري. 

 4235250977ر.د.م.ك  -. 220-205ص: -بيبليوغرافيا ص 202-155ص: -كشافات ص

1-412-39/1, 1-412-39/2 

  السالمي ، اياد كاظم طه   .6268

 24ص. ;  304 -. 2015عمان : دار الرضوان,  -الحلم في المسرح [نص مطبوع] / اياد كاظم طه السالمي. 

  سم.

 9789957763466ر.د.م.ك 

1-701-10/1, 1-701-10/2 

  السالمي، إياد كاظم طه   .6269

عمان : دار الرضوان للنشر و  -التناص األسطوري في المسرح [نص مطبوع] / إياد كاظم طه السالمي. 
  سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  240 -التوزيع, [د.ت]. 

 9789957762650ر.د.م.ك 

1-812-46/1, 1-812-46/2 

  السالمين، زياد    .6270

ص. 385 -. 2009عمان : مؤسسة الوراق,  -ياد السالمين. مدخل إلى تاريخ و حضارة البترا [نص مطبوع] / ز 
 سم.24: مص.مل. ; 

1-953-584/1, 1-953-584/2 

  السلطاني، حمزة هاشم    .6271

  2014 -المناهج و طرائق تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] / عمران جاسم الجبوري; حمزة هاشم السلطاني. 

  سم. 25ص ; 350 -. 2014: دار الرضوان, 

 9789957761189.م.ك ر.د

1-418-152/1, 1-418-152/2 

  السلطي، ابراهيم علي   .6272

 -. 2009عمان : دار جليس الزمان,  -التحليل النفسي في النص األدبي [نص مطبوع] / ابراهيم علي السلطي. 

  سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  133

 9789957810429ر.د.م.ك 

1-810-567/1, 1-810-567/2 

  سلماني, عبد هللا طه عبد هللا  ال  .6273

ص : 176 -. 2009األردن : دار الفكر,  -منهج البحث التاريخي [نص مطبوع] / عبد هللا طه عبد هللا السلماني. 
  سم.24مل.مص. ; 

 9957077058ر.د.م.ك 

1-001.4-98/1, 1-001.4-98/2 



  السلماني, لسان الدين ابن الحطيب    .6274

القاهرة :  -[نص مطبوع] / لسان الدين ابن الحطيب السلماني; محمد كمال شبانة. اإلشارة إلى أدب الوزارة 
 سم. 24ص. ;  104 -. 2004مكتبة الثقافة الدينية, 

1-810-163/1 

  السلماني،أبي عبد هللا لسان الدين بن الخطيب    .6275

 -. 2008عمان : دار جرير,  -السحر و الشعر [نص مطبوع] / أبي عبد هللا لسان الدين بن الخطيب السلماني. 

  سم. 24ص. ;  311

 10993899579ر.د.م.ك 

1-811-712/4, 1-811-712/3 

  السلمي, سعد بن غرير بن مهدي    .6276

 -شركة المضاربة في الفقه االسالمي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / سعد بن غرير بن مهدي السلمي. 

 سم. 24 ص. ; 384 -. 1997مكة المكرمة : د.ن, 

1-250-41/1 

  السليتي, فراس    .6277

األردن :   - . 1ط. -تطورات مبكرة / فراس السليتي.  -التعلم المبني على الدماغ [نص مطبوع] : رؤى جديدة  
 سم.24ص : غالف ملون ; 217 -. 2008عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

1-370-473/4, 1-370-473/5 

  السليتي, فراس    .6278

عمان : عالم   -البرامج التعليمية / فراس السليتي.  -المقدمات  -األهمية  -ن اللغة [نص مطبوع] : المفهوم فنو
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 225 -. 2007الكتب الحديث, 

 978995770028ر.د.م.ك 

1-411-78/1, 1-411-78/2 

  السليتي, فراس    .6279

اإلردن : جدارا للكتاب العالمي   -مطبوع] : النظرية والتطبيق / فراس السليتي. استراتيجيات التعلم والتعليم [نص 
 سم.24ص. : غالف مصور ; 441 -. 2008; األردن : عالم الكتب الحديث, 

1-370-92/1, 1-370-92/2 

  السليطي, ضبية سعيد    .6280

 -السليطي; حسن شحاتة.  تدريس النحو العربي [نص مطبوع] : في ضوء اإلتجاهات الحديثة / ضبية سعيد

  سم.  24ص. ;  455 -. 2002القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9748270977ر.د.م.ك  -. 455-387ص -مالحق ص 383-361ص -ببليوغرافية ص

1-415-41/1, 1-415-41/2 

  السليماني، أحمد   .6281

 87 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -ماسينيسا و يوغرطا [نص مطبوع] / أحمد السليماني. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  22ص. : غالف مل. ; 

 9789947240984ر.د.م.ك 



1-920-111/1 

  السمادوني،السيد إبراهيم   .6282

األردن : دار   -األولى.  -دوني. الذكاء الوجداني [نص مطبوع] : أسسه ، تطبيقاته ، تنميته . / السيد إبراهيم السما
  سم.24ص. ; 320 -. 2007الفكر, 

 9957074954ر.د.م.ك  -ة. 

1-370-261/1 

  السمادوني،السيدابراهيم   .6283

ص : 839 -. 2009عمان : دار الفكر,  -تربية الموهوبين والمتفوقين [نص مطبوع] / السيدابراهيم السمادوني. 
  سم. 17×24غالف مصور ; 

 9957076122ر.د.م.ك 

1-370-523/2, 1-370-523/3 

  السماوي, احمد   .6284

تونس : مركز النشر الجامعي,   -األدب العربي الحديث [نص مطبوع] : دراسة أجناسية / احمد السماوي. 
 سم. 24ص. ;  170 -. 2002

1-810-264/1, 1-810-264/2 

  السمرة, محمود   .6285

 -. 2004بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -دبية / محمود السمرة. العقاد [نص مطبوع] : دراسة أ

  (دراسات أدبية). -سم.  15*22ص. ;  296

 9953365687ر.د.م.ك 

1-810-257/1, 1-810-257/2 

  السمرة، محمود   .6286

 17*24; ص.  195 -. 2008عمان : دار جرير,  -ألوان [نص مطبوع] : قصص مترجمة / محمود السمرة. 

  سم.

 9789957381172ر.د.م.ك 

1-890-168/1, 1-890-168/2 

  السمعوني ، طاهر بن صالح    .6287

كتاب التمرين على البيان والتبيين و يليه تدريب اللسان على تجويد القرآن ويليه كتاب أمنية األلمعي ومنية  
الجزائر : دار المعرفة   -السمعوني. المدعي و يليه عمدة المغرب وعدة المعرب [نص مطبوع] / طاهر بن صالح  

(تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  -سم.  17*24ص ;  62ص+ 79ص+ 202ص+ 101 -. 2011الدولية, 
  ). 2011: تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  2011

 9789931900610ر.د.م.ك 

1-410-354/1 

  السمعوني ، طاهر بن صالح    .6288

 -[نص مطبوع] : الجزء األول / طاهر بن صالح السمعوني; عبد الفتاح أبوغدة.  توجيه النظر إلى أصول األثر

(الشيخ الطاهر الجزائري حياته و أعماله   -سم.  17*24ص. ;  546 -. 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية, 
)2 ; (2 .(  

 9789931900603ر.د.م.ك 



1-230-71.1/1 

  السمعوني ، طاهر بن صالح    .6289

 -ظر إلى أصول األثر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / طاهر بن صالح السمعوني; عبد الفتاح أبوغدة. توجيه الن

  سم. 17*24;  1116الى ص  536من ص  -. 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية, 

 9789931900603ر.د.م.ك 

1-230-71.2/1 

  السمعوني، طاهربن صالح الجزائري    .6290

الجزائر :   -يضاح العقيدة االسالمية [نص مطبوع] / طاهربن صالح الجزائري السمعوني. الجواهر الكالمية في ا
(الشيخ طاهر الجزائري   -سم.  25ص. ;  131  -: [د.ن], [د.ت].  2011دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع ; 

  حياته و اعماله).

 9789931900658ر.د.م.ك 

1-250-113/1 

  لح الجزائري  السمعوني، طاهربن صا   .6291

الجواهر الكالمية في ايضاح العقيدة االسالمية و يليه الجوهرة في قواعد العقائد و يليه كتاب الكافي في اللغة  
 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع ;  -[نص مطبوع] / طاهربن صالح الجزائري السمعوني. 

  يخ طاهر الجزائري حياته و اعماله).(الش -سم.  25ص. ;  131 -: [د.ن], [د.ت]. 

 9789931900658ر.د.م.ك 

1-210-224/1 

  السميح، عبد المحسن بن محمد   .6292

عمان : دار الحامد للنشر,  -دراسات في االدارة المدرسية [نص مطبوع] / عبد المحسن بن محمد السميح. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2009

 9789957324513ر.د.م.ك  -ل. 

557/4-370-1, 557/3-370-1 

  السنوسي ، أبو عبد هللا محمد بن يوسف   .6293

عمدة التحقيق و التسديد في شرح عقيدة التوحيد أو شرح العقيدة الكبرى [نص مطبوع] / أبو عبد هللا محمد بن  
ص. ;  520 -. 2011الجزائر : دار كردادة,  -يوسف السنوسي; دراسة وتحقيق بوكعبر بلقرد المعسكري. 

  سم. 17*24

 9789961999271ر.د.م.ك 

1-210-235/1 

  السنوسي، محمد ابن يوسف   .6294

الجزائر : دار الوعي للنشر  -شرح صحيح البخاري [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد ابن يوسف السنوسي. 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  298 -. 2011و التوزيع, 

islamique.(  

 9789931376002ر.د.م.ك 

1-230-73.2/1 

  السنوسي، محمد ابن يوسف   .6295

الجزائر : دار الوعي للنشر  -شرح صحيح البخاري [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد ابن يوسف السنوسي. 



 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  306 -. 2011و التوزيع, 

islamique.(  

 9789931376019ر.د.م.ك 

1-230-73.3/1 

  السنوسي، محمد بن علي   .6296

مقدمة موطا االمام مالك رضي هللا عنه [نص مطبوع] : و يليه الدرر الستية في اخبار الساللة االدريسية : ويليه 
افضل الصالة و اتم التسليم / محمد بن علي السنوسي;  المسلسالت العشر في االحاديث النبوية على صاحبها

 -سم.  25ص : غالف ملون ;   27ص،  224ص ،  70 -الجزائر : دار زمورة, [د.ت].   -نجيب بن خيرة. 

  (المجموعة المختارة من اعمال االمام محمد بن علي السنوسي).

 9789931334149ر.د.م.ك 

1-230-27.2/1, 1-230-27.2/2 

  سي، محمد بن علي السنو  .6297

شفاء الصدر بأري المسائل العشر من درر الفقه الملكي [نص مطبوع] : ويليه ايقاظ الوسنان في العمل الحديث و  
ص.  111 -. 2011الجزائر : دار زمورة للنشر و التوزيع,  -القرآن / محمد بن علي السنوسي; نجيب بن خبرة. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  186، 

 9789931334149ر.د.م.ك 

1-250-132/1 

  السنوسي، محمد بن علي   .6298

السلسبيل المعين في الطرائق االربعين [نص مطبوع] : ويليه المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول  
 -سم.  24ص. ;  160 -. 2011مورة, الجزائر : دار ز -الطرائق / محمد بن علي السنوسي; نجيب بن خيرة.  

  (لمجموعة المختارة من اعمال االمام محمد بن علي السنوسي).

 = السلسبيل المعين في الطرائق االربعين 978ر.د.م.د  -. 9789931334149ر.د.م.ك 

1-210-222/1 

  السنوسي، محمد بن علي   .6299

ليه الدرر السنية في أخبار الساللة االدريسية : ويليه مقدمة موطأ االمام مالك رضي هللا عنه [نص مطبوع] : و ي
المسلسالت العشر في االحاديث النبوية على صاحبها افضل الصالة و اتم التسليم / محمد بن علي السنوسي; 

 -سم.  25ص : غالف ملون ;   27ص،  224ص ،  70 -الجزائر : دار زمورة, [د.ت].   -نجيب بن خيرة. 

  ن اعمال االمام محمد بن علي السنوسي).(المجموعة المختارة م

 9789931334149ر.د.م.ك 

1-230-72/1 

  السنوسي، محمد بن علي   .6300

كتاب المسائل العشر المسمى بغية المقاصد في خالصة المراصد [نص مطبوع] / محمد بن علي السنوسي; 
(المجموعة المختارة من  -. سم 25ص. ;  407 -. 2011البويرة الجزائر : دار زمورة,  -نجيب بن خيرة. 

  اعمال االمام محمد بن علي السنوسي).

 9789931334149ر.د.م.ك 

1-250-136/1 

  السنوسي، محمد بن يوسف   .6301

الجزائر : منشورات   -العقيدة الصغرى و شرحها [نص مطبوع] / محمد بن يوسف السنوسي; أحمد بن ديمراد. 



  سم. 23ص. ;  278 -. 2011المجلس االسالمي األعلى, 

 9789961795460ر.د.م.ك 

1-210-229/1 

  السنوسي، محمد بن يوسف   .6302

الجزائر : دار كردادة  -العقيدة الوسطى و شرحها [نص مطبوع] / محمد بن يوسف السنوسي; يوسف أحمد. 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  25ص. ;   373 -. 2011للنشر و التوزيع, 

islamique.(  

 9789961999271ر.د.م.ك 

1-210-231/1 

  السنوسي، محمد عبد الهادي الزاهري    .6303

شعراء الجزائر في العصر الحاضر [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد عبد الهادي الزاهري السنوسي; عبدهللا 
  م.س 17×24ص. : غالف ملون ;  334 -. 2007الجزائر : دار بهاء الدين,  -حمادي. 

 9961948156ر.د.م.ك 

1-811-859.1/1, 1-811-859.1/2 

  السنوسي، محمد عبد الهادي الزاهري    .6304

  -شعراء الجزائر في العصر الحاضر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد عبد الهادي الزاهري السنوسي. 

  سم. 17×24ص. : غالف ملون ;  303 -. 2007الجزائر : دار بهاء الدين, 

 9789961948156ك ر.د.م.

1-811-859.2/1, 1-811-859.2/2 

  السواد، رياض يونس    .6305

ص. :  190 -. 2009عمان : دار الراية,  -دراسات في النحو العربي [نص مطبوع] / رياض يونس السواد. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9957499637ر.د.م.ك 

1-415-446/1, 1-415-446/2 

  السواد، رياض يونس    .6306

عمان : دار   -الحد النحوي وتطبيقاته [نص مطبوع] : حتى نهاية القرن العاشر الهجري / رياض يونس السواد. 
  سم. 25ص. : غالف مصور ;  334 -. 2009الراية, 

 9957499645ر.د.م.ك 

1-415-472/1, 1-415-472/10 

  السود, محمد باسل عيون   .6307

بيروت : دار الكتب  -في تصريف األفعال العربية [نص مطبوع] / محمد باسل عيون السود.  المعجم المفصل
  سم. 24ص. ;  672 -. 2000العلمية, 

 2745129635ر.د.م.ك 

1-413-101/1 

  السود, محمد باسل عيون   .6308

 -عيون السود. رسائل الجاحظ [نص مطبوع] : الفصول المختارة من كتب الجاحظ. الجزء األول / محمد باسل 



  سم. 24ص. ;  440 -. 2000بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745108611ر.د.م.ك 

1-816-1.1/1, 1-816-1.1/2 

  السود, محمد باسل عيون   .6309

 -رسائل الجاحظ [نص مطبوع] : الفصول المختارة من كتب الجاحظ. الجزء الثاني / محمد باسل عيون السود. 

  سم. 24ص. ;  294 -. 2000لمية, بيروت : دار الكتب الع

 2745108611ر.د.م.ك 

1-816-1.2/1, 1-816-1.2/2 

  السوداني، مراد   .6310

الجزائر : منشورات البيت,   -إيقاعات برية [نص مطبوع] : الجزء األول / مراد السوداني, محمد حلمي الريشة. 
. عاصمة الثقافة العربية (شعريات فلسطينية -سم.  20ص. : غالف مص. و مل. ;  300 -. 2007

  ).2007الجزائر

 9789961970485ر.د.م.ك 

1-811-1425.1/1 

  السوداني، مراد   .6311

الجزائر : منشورات البيت,   -إيقاعات برية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مراد السوداني, محمد حلمي الريشة. 
ة. عاصمة الثقافة العربية الجزائر (شعريات فلسطيني -سم. 20ص. : غالف مص. و مل. ;  284 -. 2007
2007.(  

 9789947859124ر.د.م.ك 

1-811-1425.2/1 

  السوداني،رفعت كاظم    .6312

المنهج التوليدي و التحويلي [نص مطبوع] : دراسة وصفية و تاريخية :منحنى تطبيقي في تركيب الجملة في  
  سم.  24ص ;  280 -. 2009دجلة,   عمان : دار -السبع الطوال الجاهليات / رفعت كاظم السوداني. 

 5074719957ر.د.م.ك 

1-410-270/1, 1-410-270/2 

  السويدي, فاطمة حميد    .6313

 524 -. 1997(القاهرة) : مكتبة مدبولي,  -اإلغتراب في الشعر األموي [نص مطبوع] / فاطمة حميد السويدي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ; 

 522-504ص: -فيا صبيبليوغرا 503-497ص:-كشاف ص

1-811-105/1, 1-811-105/10 

  السويفي, مختار    .6314

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة  -فن اإللقاء [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / مختار السويفي. 
  سم. 24ص. ;  204 -. 2003و النشر, 

 977270241xر.د.م.ك 

1-418-41/1 



  ر  السويفي, مختا  .6315

القاهرة : مكتبة  -.  2ط.  -روائع األدب العالمي في كبسولة [نص مطبوع] : الجزء السادس / مختار السويفي. 
  (للناشئين و الشباب).  -سم.  15*21ص. ;  256 -. 2006الدار العربية للكتاب, 

 9772932237ر.د.م.ك 

1-890-107.6/1 

  السويفي, مختار    .6316

القاهرة : مكتبة  -. 2ط.  -ولة [نص مطبوع] : الجزء الخامس / مختار السويفي. روائع األدب العالمي في كبس
  (للناشئين و الشباب).  -سم.  15*21ص. ;  269 -. 2004الدار العربية للكتاب, 

 9772931419ر.د.م.ك 

1-890-107.5/1, 1-890-107.5/2 

  السويفي, مختار    .6317

القاهرة : مكتبة الدار  -. 5ط.  -: الجزء األول / مختار السويفي.  روائع األدب العالمي في كبسولة [نص مطبوع]
  (للناشئين و الشباب).  -سم.  18ص. ;   230 -. 2006العربية للكتاب, 

 9775482003ر.د.م.ك 

1-890-107.1/1, 1-890-107.1/2 

  السويفي, مختار    .6318

القاهرة : مكتبة  -.  4ط.  -مختار السويفي. روائع األدب العالمي في كبسولة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / 
  (للناشئين و الشباب).  -سم.  15* 21ص. : غالف مصور ;  238 -. 2007الدار العربية للكتاب, 

 9775366275ر.د.م.ك 

1-890-107.3/1, 1-890-107.3/2 

  السويفي, مختار    .6319

القاهرة : مكتبة  -.  2ط.  -السابع / مختار السويفي. روائع األدب العالمي في كبسولة [نص مطبوع] : الجزء 
  سم. 15* 21ص. : غالف مصور ;  173 -. 2006الدار العربية للكتاب, 

 9772932954ر.د.م.ك 

1-890-107.7/1 

  السيابي، خالد بن محمد بن خلفان    .6320

  -خالد بن محمد بن خلفان السيابي. نقد النقد في التراث العربي [نص مطبوع] : كتاب المثل السائر نموذجا / 

  سم. 17*-24ص. ;  240 -. 2010عمان : دار جرير, 

 9789957381769ر.د.م.ك 

1-810-537/1, 1-810-537/2 

  السيد ، السيد إبراهيم    .6321

ص. ;  144  -. 2009القاهرة : مؤسسة طيبة,  -العقل البشرى رأس مال [نص مطبوع] / السيد إبراهيم السيد. 
  سم. 17*24

 9774311345ر.د.م.ك 

1-658-1631/1, 1-001-14/1 



  السيد أحمد، محمد محمود   .6322

ص 344 -. 2014عمان : دار البداية,  -البالغة العربية [نص مطبوع] : علم البديع / محمد محمود السيد أحمد. 
  سم.17*24; 

 9789957823276ر.د.م.ك 

1-414-208/1, 1-414-208/2 

  يل، مجدي إبراهيم السيد إسماع  .6323

داللة ألفاظ القرآن الكريم في توضيح معانيه [نص مطبوع] : المجلد الثاني: سورة األنعام / مجدي إبراهيم السيد 
  سم. 24ص. : غالف مص. ;  404 -. 2012القاهرة : دار الفكر العربي,  -إسماعيل. 

 9771027786ر.د.م.ك 

1-220-226.2/1, 1-220-226.2/2 

  , أحمد عبد الغفار  السيد  .6324

القاهرة : دار المعرفة  -التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه [نص مطبوع] / أحمد عبد الغفار السيد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  211 -. 2007الجامعية, 

1-250-80/1, 1-250-80/2 

  السيد, أمين علي   .6325

 264 -. 1999بيروت : دار المعارف,  -. 5ط. -سيد. في علمي العروض و القافية [نص مطبوع] / أمين علي ال

  سم.  24ص. ; 

 9770257826ر.د.م.ك 

1-416-18/1, 1-416-18/2 

  السيد, خالد عبد الرزاق   .6326

اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,   -اللغة بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / خالد عبد الرزاق السيد. 
  .سم 24ص ;  424 -. 2003

 422-407ص: -ببليوغرافيا ص

1-401-70/1, 1-401-70/10 

  السيد, شفيع    .6327

 176 -. 1998القاهرة : مكتبة األداب,  -النظم و بناء األسلوب في البالغة العربية [نص مطبوع] / شفيع السيد. 

  سم.  24ص. ; 

 9772232987ر.د.م.ك 

1-414-123/1, 1-414-123/2 

  السيد, شفيع    .6328

 232 -. 2003القاهرة : د.ن,  -األدب [نص مطبوع] : دراسة في المدارس النقدية الحديثة / شفيع السيد. نظرية 

 سم.  24ص. ; 

1-810-300/1, 1-810-300/2 

  السيد, شفيع    .6329

 -. 2006القاهرة : دار غريب للنشر,  -النظم و بناء األسلوب في البالغة العربية [نص مطبوع] / شفيع السيد. 



  سم. 24ص. ;  264

 9772158922ر.د.م.ك 

1-414-143/1, 1-414-143/2 

  السيد, شفيع    .6330

القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر,  -فن القول بين البالغة العربية وأرسطو [نص مطبوع] / شفيع السيد. 
  سم.17×24ص. : غالف ملون ; 327 -. 2006

 2889215977ر.د.م.ك 

1-414-60/1, 1-414-60/2 

  السيد, شفيع    .6331

القاهرة : دار غريب للطباعة و  -أساليب البديع في البالغة العربية [نص مطبوع] : رؤية معاصرة / شفيع السيد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 175 -. 2006النشر والتوزيع, 

 4888215977ر.د.م.ك 

1-414-92/1, 1-414-92/10 

  السيد, شفيع    .6332

 24ص. ;  215 -. 2005القاهرة : دار النصر للنشر,  -ن [نص مطبوع] / شفيع السيد. فصول من األدب المقار

 سم.

1-809-29/1, 1-809-29/2 

  السيد, عبد الحميد    .6333

رؤى تحليلية: الجزء األول / عبد الحميد  -التنغيم   -دراسات في اللسانيات العربية [نص مطبوع] : المشاكلة 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  182 -. 2004مكتبة الحامد, عمان : دار و  -السيد. 

 995732036xر.د.م.ك 

1-410-267.1/1, 1-410-267.1/10 

  السيد, عبد الحميد مصطفى    .6334

علم النحو و  -التراكيب النحوية و التداولية  -دراسات في اللسانيات العربية [نص مطبوع] : بنية الجملة العربية 
 -. 2008عمان : دار حمورابي للنشر و التوزيع,  -الثاني / عبد الحميد مصطفى السيد. علم المعاني: الجزء 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 197

 995732036xر.د.م.ك 

1-410-267.2/1, 1-410-267.2/2 

  السيد, عبد اللطيف عبد الهادي    .6335

القاهرة : المكتب الجامعي  -لسيد. مفكرون غربيون، لماذا أسلموا؟؟ [نص مطبوع] / عبد اللطيف عبد الهادي ا 
 سم. 24ص. ;  226 -. 2005الحديث, 

1-210-87/3, 1-210-87/1 

  السيد, عبد اللطيف عبد الهادي    .6336

القاهرة : المكتب الجامعي  -مفكرون غربيون، لماذا أسلموا؟؟ [نص مطبوع] / عبد اللطيف عبد الهادي السيد. 
 سم. 24ص. ;  226 -. 2005الحديث, 



1-210-87/3 

  السيد, محمد صالح محمد   .6337

 23ص. ;  360 -. 2001القاهرة : دار قباء,  -مدخل إلى علم الكالم [نص مطبوع] / محمد صالح محمد السيد. 

  سم.

 9773032795ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-210-124/1, 1-210-124/2 

  السيد، شفيع    .6338

القاهرة  -[نص مطبوع] : نماذج من األدب القصصي و المسرحي / شفيع السيد. قراءة في األدب العربي الحديث  
  سم.  24ص. ;   236 -. 2004: مكتبة األداب, 

 9772415461ر.د.م.ك 

1-810-152/1, 1-810-152/2 

  السيد، صبري ابراهيم    .6339

: دار المعرفة العلمية,   مصر -علم اللغة االجتماعي [نص مطبوع] : مفهومه وقضاياه / صبري ابراهيم السيد. 
 سم. 24ص. ; 298 -. 1995

1-401-11/1, 1-401-11/2 

  السيد، عبد الحميد    .6340

ص. : غالف   424 -. 2009عمان : دار صفاء,  -المغني في علم الصرف [نص مطبوع] / عبد الحميد السيد. 
  سم.24ملون ; 

 84082499579ر.د.م.ك 

1-415-164/1, 1-415-164/2 

  يد، محمود الس  .6341

 -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين [نص مطبوع] / محمود السيد. 

  سم.24ص. : مص. مل. ; 163

 ص160ص -بيبليو.ص

1-953-457/4, 1-953-457/8 

  السيد، محمود   .6342

القاهرة  -انيا) [نص مطبوع] / محمود السيد. موريت  -المغرب -الجزائر -تونس  -تاريخ دول المغرب العربي (ليبيا
  سم.24ص. : مص.مل. ; 328 -. 2010: مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121905ر.د.م.ك   -ص.  326 -ص. 322بيبليو: 

SH/1-953-583/7, SH/1-953-583/8 

  السيد، محمود   .6343

 -. 2005مؤسسة شباب الجامعة,   القاهرة : -تاريخ العرب في بالد االندلس [نص مطبوع] / محمود السيد. 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 157

1-953-578/1, 1-953-578/2 



  السيد، محمود   .6344

 225 -. 2002مصر : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ دول جنوب شرق اسيا [نص مطبوع] / محمود السيد. 

 سم.  24ص. ; 

1-902-120/1, 1-902-120/2 

  السيد،إبراهيم جابر    .6345

 -ليم و التعلم عند الطفل [نص مطبوع] : اكتساب المهارات و الخبرات و ردود األفعال / إبراهيم جابر السيد. التع

  سم. 24ص. ; 219 -. 2012اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي, 

 9789776341555ر.د.م.ك 

1-370-771/1, 1-370-771/2 

  السيد،إبراهيم جابر    .6346

التوجيه التربوي و  -فل [نص مطبوع] : اكتساب المهارات و الخبرات و ردود األفعال التعليم و التعلم عند الط
ص. 219 -. 2012اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي,  -نمو الشخصية و تقويمها / إبراهيم جابر السيد.  -النفسي 

  سم. 24; 

 9789776341555ر.د.م.ك 

1-370-192/1, 1-370-192/2 

  السيد،عبد الحميد مصطفى    .6347

الجزء  -األفعال فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم فى جميع قراءاته
  سم. 25ص ;  1540 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط -/ عبد الحميد مصطفى السيد.  -الثانى

 3288329957ر.د.م.ك 

1-220-95.2/1, 1-220-95.2/2 

  السيد،عبد الحميد مصطفى    .6348

األفعال فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم فى جميع قرآءاته: الجزء  
 25ص : غالف مصور ;  783 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط -األول / عبد الحميد مصطفى السيد. 

  سم.

 5288329957ر.د.م.ك 

1-220-95.1/4, 1-220-95.1/3 

  السيد،عبد الحميد مصطفى    .6349

الجزء  -األفعال فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم فى جميع قراءاته 
  سم. 25ص ;  1540 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط -/ عبد الحميد مصطفى السيد.  -الثانى 

 3288329957.د.م.ك ر

1-220-65.2/1, 1-220-65.2/2 

  السيد،عبد الحميد مصطفى    .6350

األفعال فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم فى جميع قرآءاته: الجزء  
 25غالف مصور ;  ص : 783 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط -األول / عبد الحميد مصطفى السيد. 

  سم.

 5288329957ر.د.م.ك 

1-220-65.1/1, 1-220-65.1/2 



  السيد،محمد   .6351

  سم.17*24ص ; 434 -. 2014عمان : دار البداية,  -البالغة العربية [نص مطبوع] : علم البيان / محمد السيد. 

 9789957823252ر.د.م.ك 

1-414-202/1, 1-414-202/2 

  د يوسف بن المرزبان  السيرافي, أبي محم  .6352

شرح أبيات سيبويه [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي محمد يوسف بن المرزبان السيرافي; تحقيق محمد الريح 
  سم. 25ص. ;  342 -. 1996بيروت : دار الجيل,  -هاشم. 

 340-309كشاف ص ص: 

1-811-263.1/1, 1-811-263.1/2 

  ان  السيرافي، أبي سعيد الحسن بن المرزب  .6353

 -شرح كتاب سيبويه: المجلد الرابع [نص مطبوع] / أبي سعيد الحسن بن المرزبان السيرافي, أحمد حسن مهدلي. 

  سم. 24ص. ;  520 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية, 

 978745152510ر.د.م.ك 

1-415-481.4/1, 1-415-481.4/2 

  السيرافي، أبي سعيد الحسن بن المرزبان    .6354

بيروت : دار  -ب سيبويه [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبي سعيد الحسن بن المرزبان السيرافي. شرح كتا
  سم.  25ص. ;   504 -. 2008الكتب العلمية, 

 2745152513ر.د.م.ك 

1-415-481.3/1, 1-415-481.3/2 

  السيرافي، أبي سعيد الحسن بن المرزبان    .6355

بيروت : دار   -األول / أبي سعيد الحسن بن المرزبان السيرافي.  شرح كتاب سيبويه [نص مطبوع] : المجلد
  سم.  25ص. ;   504 -. 2008الكتب العلمية, 

 2745152513ر.د.م.ك 

1-415-481.1/1, 1-415-481.1/2 

  السيرافي، أبي سعيد الحسن بن المرزبان    .6356

بيروت : دار  -المرزبان السيرافي. شرح كتاب سيبويه [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي سعيد الحسن بن 
  سم.  25ص. ;   504 -. 2008الكتب العلمية, 

 2745152513ر.د.م.ك 

1-415-481.2/1, 1-415-481.2/2 

  السيرافي، أبي سعيد الحسن بن المرزبان    .6357

شرح كتاب سيبويه [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي سعيد الحسن بن المرزبان السيرافي, أحمد حسن 
  سم. 25ص. ;  488 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -مهدلي. 

 2745152513ر.د.م.ك 

1-415-481.5/1, 1-415-481.5/2 

  السيفية، عائشة بنت عبد هللا بن مبارك    .6358

أثر التوليد الداللي في ألفاظ الحواس الخمس [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكريم / عائشة  



  سم. 21ص. : غالف مصور ;  172 -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -عبد هللا بن مبارك السيفية.  بنت

 9789957702533ر.د.م.ك 

1-220-167/1, 1-220-167/10 

  السيناوني، الشيخ سيدي حسن ابن الحاج   .6359

بيروت :  -حاج السيناوني. كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية [نص مطبوع] / الشيخ سيدي حسن ابن ال
 سم.  24ص. : غالف ملون ;   600 -. 2004دار ابن حازم, 

1-415-477/1, 1-415-477/10 

  السيوري, عبد الحميد    .6360

أسس النحو العربي [نص مطبوع] : تدريبات في النحو و الصرف: الجزء الثاني / عبد الحميد السيوري, محمد 
 سم. 24ص. ;  104 -الثقافة للنشر, (د.ت). القاهرة : دار  -أحمد خضير. 

1-415-59.2/1, 1-415-59.2/2 

  السيوري, عبد الحميد    .6361

أسس النحو العربي [نص مطبوع] : قواعد و تدريبات: الجزء األول / عبد الحميد السيوري, محمد أحمد خضير; 
 سم. 24;  ص. 216 -القاهرة : دار الثقافة للنشر, (د.ت).  -محمود فهمي حجازي. 

1-415-59.1/1, 1-415-59.1/2 

  السيوطي, ابي الفضل عبد الرحمن جالل الدين    .6362

معجم مقاليد العلوم في الحدود و الرسوم [نص مطبوع] / ابي الفضل عبد الرحمن جالل الدين السيوطي; محمد  
  سم. 24ص. ;  272 -. 2004القاهرة : مكتبة األداب,  -إبراهيم عبادة. 

 9772415534ر.د.م.ك 

1-413-40/1, 1-413-40/2 

  السيوطي, اإلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر   .6363

اإلقتراح في علم أصول النحو [نص مطبوع] / اإلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
ص. : غالف ملون ; 120 -. 2006, لبنان : دار الكتب العلمية -. 02ط. -محمد حسن محمد حسن إسماعيل. 

  سم.24

 9006274512ر.د.م.ك 

1-415-351/1, 1-415-351/2 

  السيوطي, الحافظ عبد الرحمن جالل الدين    .6364

اإلقتراح في علم أصول النحو [نص مطبوع] / الحافظ عبد الرحمن جالل الدين السيوطي; حمدي عبد الفتاح 
(سلسلة   -سم.  24ص. ;  320 -. 2001لقاهرة : الجريسي للطباعة, ا -مزيدة و منقحة.  2ط. -مصطفى خليل. 

 ).9فتح الفتاح ; 

1-415-44/1, 1-415-44/2 

  السيوطي, جالل الدين    .6365

القاهرة : عالم الكتب,   -األشباه و النظائر في النحو [نص مطبوع] : الجزء التاسع / جالل الدين السيوطي. 
  سم. 24ص. ;  316 -. 2003

 9772323370ك ر.د.م.



1-415-90.9/1, 1-415-90.9/2 

  السيوطي, جالل الدين    .6366

القاهرة : عالم   -األشباه و النظائر في النحو [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / جالل الدين السيوطي. 
  سم. 24ص. ;  470 -. 2003الكتب, 

 9772323370ر.د.م.ك 

1-415-90.1/1, 1-415-90.1/2 

  وطي, جالل الدين  السي  .6367

القاهرة : عالم   -األشباه و النظائر في النحو [نص مطبوع] : الجزء السابع و الثامن / جالل الدين السيوطي. 
  سم. 24ص. ;  322 -. 2003الكتب, 

 9772323370ر.د.م.ك 

1-415-90.7/1, 1-415-90.7/2 

  السيوطي, جالل الدين    .6368

القاهرة : عالم   -بوع] : الجزء الثالث و الرابع / جالل الدين السيوطي. األشباه و النظائر في النحو [نص مط
  سم.  24ص. ; 336 -. 2003الكتب, 

 9772323370ر.د.م.ك 

1-415-90.3/1, 1-415-90.3/2 

  السيوطي, جالل الدين    .6369

القاهرة : عالم   -األشباه و النظائر في النحو [نص مطبوع] : الجزء الخامس و السادس / جالل الدين السيوطي. 
  سم.  24ص. ; 326 -. 2003الكتب, 

 9772323370ر.د.م.ك 

1-415-90.5/1, 1-415-90.5/2 

  السيوطي, جالل الدين    .6370

اإلسكندرية : دار  -اإلقتراح في علم أصول النحو [نص مطبوع] / جالل الدين السيوطي; محمود سليمان ياقوت.  
 سم. 24ص. ;  482 -. 2006المعرفة الجامعية, 

1-415-157/1, 1-415-157/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن    .6371

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جالل الدين عبد الرحمن السيوطي; علي 
 سم. 24ص. ;  660 -القاهرة : مكتبة الخانجي, (د.ت).  -محمد عمر. 

1-920-9.2/1 

  يوطي, جالل الدين عبد الرحمن  الس  .6372

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة [نص مطبوع] : الجزء األول / جالل الدين عبد الرحمن السيوطي; علي  
  سم. 24ص. ;  588 -القاهرة : مكتبة الخانجي, (د.ت).  -محمد عمر. 

 9773530302ر.د.م.ك 

1-920-9.1/1 



  رحمن بن أبي بكر  السيوطي, جالل الدين عبد ال  .6373

المطالع السعيدة [نص مطبوع] : شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريده في النحو والتصريف والخط / جالل  
 494 -. 1999اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي; شرح طاهر سليمان. 

 سم. 24ص. ; 

1-415-18/1, 1-415-18/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6374

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [نص مطبوع] : الجزء األول / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  
  سم.24ص. ; 533 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -السيوطي, أحمد شمس الدين. 

 2745116100ر.د.م.ك 

1-410-200.1/1, 1-410-200.1/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6375

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [نص مطبوع] : الجزءالثاني / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  
  سم.24ص. ; 527 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -السيوطي; أحمد شمس الدين. 

 2745116100ر.د.م.ك 

1-410-200.2/1, 1-410-200.2/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6376

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [نص مطبوع] : الجزءالثالث / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  
  سم.24ص. ; 494 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -السيوطي, أحمد شمس الدين. 

 2745116100.د.م.ك ر

1-410-200.3/1, 1-410-200.3/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6377

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [نص مطبوع] : الجزءالرابع / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  
  سم.24; ص. 237 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -السيوطي, أحمد شمس الدين. 

 2745116100ر.د.م.ك 

1-410-200.4/1, 1-410-200.4/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6378

تحفة األديب في نحاة مغني اللبيب [نص مطبوع] : الجزء األول / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  
 سم. 24ص. ;  740 -. 2005ديث, عمان : عالم الكتب الح -السيوطي, سهى نعجة تحقيق حسن الملخ. 

1-815-4.1/1, 1-815-4.1/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6379

تحفة األديب في نحاة مغني اللبيب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  
ص. ;   972ص. إلى 471من -. 2005يث, عمان : عالم الكتب الحد -السيوطي, سهى نعجة تحقيق حسن الملخ. 

 سم. 24

1-815-4.2/1, 1-815-4.2/2 

  السيوطي، جالل الدين    .6380

الجزائر : دار أبحاث,   -األشباه و النظائر في النحو [نص مطبوع] : الجزء األول / جالل الدين السيوطي. 



  سم.17*25ص ; 688 -. 2007

 9789947858035ر.د.م.ك 

1-415-581.1/1 

  السيوطي، جالل الدين    .6381

الجزائر : دار األبحاث,   -األشباه و النظائر في النحو [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جالل الدين السيوطي. 
  سم.17*24ص ; 688 -. 2007

 9789947858035ر.د.م.ك 

1-415-581.2/1 

  السيوطي،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .6382

الثاني / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -اللبيب [نص مطبوع] : الجزء األول تحفة األديب في نحاة مغني 
. 2008عمان : عالم الكتب الحديث : جدار للكتاب العالمي,  -. 02ط. -السيوطي, سهى نعجة تحقيق حسن الملخ. 

 سم. 24ص. ;  972 -

1-810-416.1/5, 1-810-416.1/4 

  السيوفي, مصطفى    .6383

ص. ;  200 -.  2008القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات,  -ك [نص مطبوع] / مصطفى السيوفي. األدب الضاح
  سم. 24

 9772823489ر.د.م.ك 

1-810-229/1, 1-810-229/2 

  السيوفي, مصطفى    .6384

القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات,   -تاريخ األدب في العصر الجاهلي [نص مطبوع] / مصطفى السيوفي. 
  سم. 24ص. ;  258 -. 2008

 9772823322ر.د.م.ك 

1-810-173/1, 1-810-173/2 

  السيوفي, مصطفى    .6385

 336 -. 2008القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات,   -تاريخ األدب األندلسي [نص مطبوع] / مصطفى السيوفي. 

  سم.  24ص. ; 

 977282356xر.د.م.ك 

1-810-172/1, 1-810-172/2 

  سيوفي, مصطفى  ال  .6386

القاهرة : الدار الدولية لإلستثمارات   -المنهج العلمي في البحث األدبي [نص مطبوع] / مصطفى السيوفي. 
  سم. 24ص ;  267 -. 2008الثقافية, 

 3337282977ر.د.م.ك 

1-001.4-70/1, 1-001.4-70/2 

  السيوفي, مصطفى محمد   .6387

القاهرة : الدار الدولية لإلستثمارات   -مطبوع] / مصطفى محمد السيوفي. تاريخ األدب العربي الحديث [نص 



  سم.24ص. : غالف ملون ; 252 -. 2008الثقافية, 

 9772823349ر.د.م.ك 

1-810-350/1, 1-810-350/10 

  السيوفي، مصطفى    .6388

الدولية لإلستثمارات  القاهرة : الدار  -أمراء الشعر في دولة بني العباس [نص مطبوع] / مصطفى السيوفي. 
  سم. 24ص. ;  288 -. 2008الثقافية, 

 9772823314ر.د.م.ك 

1-811-911/1, 1-811-911/2 

  الشابي، أبو القاسم    .6389

ص. ;  224 -. 2002بيروت : دار الجيل,  - ديوان أغاني الحياة [نص مطبوع] / أبو القاسم الشابي; إميل كبا. 
  سم. 24

 9953781087ر.د.م.ك 

1-811-982/1, 1-811-982/2 

  الشادي،صالح    .6390

ص. : غالف  138 -. 2007عمان : دار مجدالوي,  -. 1ط. -أكاذيب الرجال [نص مطبوع] / صالح الشادي. 
  سم. 22مصور ; 

 978995702293ر.د.م.ك 

1-811-899/1, 1-811-899/2 

بو ظبي : منشورات المجمع الثقافي, أ -الشاعر النمر [نص مطبوع] : قصص يابانية / عبد الحميد هيام.   .6391
 سم.  20ص. : غالف مصور ;  148 -(د.ت). 

1-890-120/1 

  الشاعر، عبدالرحمن ابراهيم   .6392

عمان :  -دليل الباحثين في المنهجية و الترقيم و العدد و التوثيق [نص مطبوع] / عبدالرحمن ابراهيم الشاعر. 
  سم. 24ص : غالف بااللوان ;  142 -. 2011دار صفاء للنشر و التوزيع, 

 9789957245795ر.د.م.ك 

1-001.4-155/1, 1-001.4-155/2 

  الشافعي, ابي عبد هللا محمد بن إدريس    .6393

ديوان اإلمام الشافعي [نص مطبوع] : حبر األمة و إمام االئمة / ابي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي; نعيم  
  سم. 24ص. ;  114 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 4ط. -زرزور; مفيد قميحة. 

 2745108190ر.د.م.ك 

1-811-534/1, 1-811-534/2 

  الشافعي, ابي عبد هللا محمد بن إدريس    .6394

 -. 1998الجزائر : دار الهدى,  -ديوان اإلمام الشافعي [نص مطبوع] / ابي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي. 

  سم. 15*22ن ; ص. : غالف ملو 48

 9961601351ر.د.م.ك 



1-811-886/1, 1-811-886/2 

  الشافعي, أحمد محمود   .6395

ص.  448 -. 2002بيروت : منشورات الحلبي,  -أصول الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد محمود الشافعي. 
 سم. 24; 

1-250-25/1, 1-250-25/2 

  الشافعي, شريف    .6396

القاهرة :  -ته بين الواقع و اإلبداع [نص مطبوع] / شريف الشافعي; محمد سلماوي. المكان الشعبي في روايا
  سم. 24ص. ;  166 -. 2006الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9774270851ر.د.م.ك 

1-813-112/1, 1-813-112/2 

  الشافعي, محمد بن إدريس   .6397

مصر : مكتبة و مطبعة مصطفى البابي  -بن إدريس الشافعي.  الرسالة لإلمام المطلبي [نص مطبوع] / محمد
  سم.  24ص. ;  272 -. 1969الحلبي و أوالده, 

 بيبليوغرافيا

1-250-6/1 

  الشافعي, محمد بن علي الصبان    .6398

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد بن علي الصبان  
 سم. 24ص. ;  464 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -ي; ابراهيم شمس الدين. الشافع

1-415-340.3/1, 1-415-340.3/2 

  الشافعي, محمد بن علي الصبان    .6399

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء الرابع / محمد بن علي الصبان  
 سم. 24ص. ;  504 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -الدين.  الشافعي; ابراهيم شمس

1-415-340.4/1, 1-415-340.4/2 

  الشافعي, محمد بن علي الصبان    .6400

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن علي الصبان  
 سم. 24ص. ;  480 -. 2003ت : دار الكتب العلمية, بيرو -الشافعي; ابراهيم شمس الدين. 

1-415-340.2/1, 1-415-340.2/2 

  الشافعي, محمد بن علي الصبان    .6401

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن علي الصبان  
 سم. 24ص. ;  436 -. 2003الكتب العلمية, بيروت : دار  -الشافعي; ابراهيم شمس الدين. 

1-415-340.1/1, 1-415-340.1/2 

  الشافعي, يونس عبد القوي السيد    .6402

الجريمة و العقاب في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة فقهية وافية حول قواعد و أصول علم اإلجرام في  
ص. :  309 -. 2004لبنان : دار الكتب العلمية,  - ميزان الفقه اإلسالمي / يونس عبد القوي السيد الشافعي.



  سم.  24غالف ملون ; 

 8385874512ر.د.م.ك 

1-250-72/1, 1-250-72/2 

  الشافعي, يونس عبد القوي السيد    .6403

الجريمة و العقاب في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة فقهية وافية حول قواعد و أصول علم اإلجرام في  
ص. :  309 -. 2004لبنان : دار الكتب العلمية,  -اإلسالمي / يونس عبد القوي السيد الشافعي. ميزان الفقه 

  سم.  24غالف ملون ; 

 8385874512ر.د.م.ك 

1-250-66/2, 1-250-66/3 

  الشافعي،منى    .6404

:  2008; بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر  -. 1ط. -ليلة الجنون [نص مطبوع] / منى الشافعي. 

  سم. 22ص. : غالف ملون ;  284 -[د.ن], [د.ت]. 

 978995336239ر.د.م.ك 

1-813-220/1, 1-813-220/2 

  الشامي, فاطمة قدورة    .6405

علم التاريخ [نص مطبوع] : تطور مناهج الفكر وكتابة البحث العلمي من أقدم العصور إلى القرن العشرين / 
  سم.21ص. ; 252 -. 2008لبنان : دار النهضة العربية,  -الثانية.  -فاطمة قدورة الشامي. 

 9953513508ر.د.م.ك 

1-902-73/1, 1-902-73/2 

  الشامي، فاطمة قدورة    .6406

بيروت :   -الرق و الرقيق في العصور القديمة و الجاهلية و صدر اإلسالم [نص مطبوع] / فاطمة قدورة الشامي. 
  سم.24مص. مل. ;  ص. :148 -. 2009دار النهضة العربية, 

 9789953537641ر.د.م.ك  -ص. 148-ص141ص -بيبليو.ص

1-953-484/1, 1-953-484/2 

  الشامي، فاطمة قدورة    .6407

تطور تاريخ العرب السياسي و الحضاري [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي إلى العصر األموي / فاطمة 
  سم.24ص. : مل. ; 298 -. 1997بيروت : دار النهضة العربية,  -قدورة الشامي. 

 ص 296-ص272ص -بيبليو.ص

1-953-486/1, 1-953-486/2 

  الشامي، فاطمة قدورة    .6408

.  2002بيروت : دار النهضة العربية,  -المكتبات و المعلوماتية و التوثيق [نص مطبوع] / فاطمة قدورة الشامي. 

 سم. 24ص. ; 93 -

1-001-15/1 

  الشامي، هاتف   .6409

 -ات العامة [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / عبد الناصر أحمد جرادات; هاتف الشامي. أسس العالق



  سم. 17*24ص. : غالف ملون. ;  235 -. 2009عمان : اليازوري, 

 9789957121631ر.د.م.ك  -ص.  235 -ص. 231بيبليوغرافيا : 

1-659-79/1, 1-659-79/2 

  الشاهد، نبيل حمدي    .6410

ي السرد العربي القديم [نص مطبوع] : مائة ليلة و ليلة و الحكايات العجيبة و األخبار الغريبة أنموذجا  العجائبي ف
  سم. 17*24ص. ;  417 -. 2011عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -نبيل حمدي الشاهد.  /

 9789957332587ر.د.م.ك 

1-813-281/1, 1-813-281/2 

  الشاوش، بسمة نهى   .6411

 189 -. 2003تونس : مركز النشر الجامعي,  -اإليقاع في شعر األعشى [نص مطبوع] / بسمة نهى الشاوش. 

  سم. 17*24ص. : غالف ملون ; 

 997337147Xر.د.م.ك 

1-811-1011/1, 1-811-1011/2 

  الشايب، فوزي حسن    .6412

ص. :  213 -. 2012الحديث, إربد : عالم الكتب  -قراءات و أصوات [نص مطبوع] / فوزي حسن الشايب. 
  سم.  23غالف مصور ; 

 9789957704995ر.د.م.ك 

1-411-140/1, 1-411-140/10 

  الشايب، محمد بلقاسم   .6413

  -رباعيات عمر الخيام [نص مطبوع] : صياغة أولى إلى الشعر الشعبي الجزائري / محمد بلقاسم الشايب. 

 -سم.  15*22ص. : غالف مص. و مل. ;   181 -. 2006يع, الجزائر : دار أسامة للطباعة و النشر و التوز

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

1-811-1129/1, 1-811-1129/2 

  الشباسي ، منة هللا    .6414

بالخمرة التي رسالة التداوي بالخمر [نص مطبوع] : المسماة األسنة القاطعة المانعة جنوح من يميل الى التداوي 
الجزائر : وزارة الشؤون الدينبة و األوقاف,  -هي لجميع الشرور جامعة / منة هللا الشباسي, صافي حبيب. 

 سم. 16ص. ;  56 -. 2011

1-250-142/1, 1-250-142/2 

  الشبوكي, محمد   .6415

 17*24ص. ;  215 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -ديوان الشيخ الشبوكي [نص مطبوع] / محمد الشبوكي. 

  سم.

 9789961654044ر.د.م.ك 

1-811-845/1, 1-811-845/2 

  الشبوكي، محمد   .6416

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية  -ذوب القلب [نص مطبوع] : األعمال الشعرية الكاملة / محمد الشبوكي. 



  (شعريات أردنية*).  -سم.  24ص. ;  259 -. 2007للجيش, 

 9789947242445ر.د.م.ك 

1-811-1393/1 

  الشبول، قاسم محمد سالمة    .6417

عمان : عالم الكتب الحديث,  -اسلوب النعت في القرآن الكريم [نص مطبوع] / قاسم محمد سالمة الشبول. 
  سم. 17*24ص ;  516 -. 2010

 9789957702022ر.د.م.ك 

1-220-172/1, 1-220-172/2 

  الشجيري، ابتسام عباس عالوي    .6418

عمان  -من إسم العين [نص مطبوع] : دراسة في معجم لسان العرب / ابتسام عباس عالوي الشجيري.  اإلشتقاق
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  270 -. 2010: دار صفاء, 

 9789957245245ر.د.م.ك 

1-412-48/1, 1-412-48/10 

  الشجيري، سحر كاظم حمزة   .6419

عمان : دار   -[نص مطبوع] / سحر كاظم حمزة الشجيري.  نظرية التوصيل في النقد األدبي العربي الحديث
  سم. 17*24 - . 2010صفاء للنشر و التوزيع, 

 9789957246099ر.د.م.ك 

1-810-578/1, 1-810-578/10 

  الشحروري، مها حسني   .6420

 Electronic games in globalاأللعاب اإللكترونية في عصر العولمة [نص مطبوع] : (مالها وماعليها) = 

age  .سم. 17*24ص ;  147 -. 2008عمان : دار المسيرة,  -/ مها حسني الشحروري 

1-790-4/3, 1-790-4/4 

  الشدوي، علي    .6421

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -مدار الحكاية [نص مطبوع] : فرضيات القارئ و مسلماته / علي الشدوي. 
  سم. 14*21ص. ;  191 -. 2008

 9789953683026ر.د.م.ك 

1-813-236/1, 1-813-236/2 

  الشذر, طيبة صالح    .6422

  -. 1998القاهرة : دار قباء,  -ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ [نص مطبوع] / طيبة صالح الشذر. 

  سم. 24ص. ;  656

 9775810639ر.د.م.ك 

1-810-196/1 

  الشرادقة، نسرين محمود   .6423

إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و   -اصر [نص مطبوع] / نسرين محمود الشرادقة. االغتراب في شعر أمجد ن
  سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  204 -. 2013التوزيع, 

 9789957706883ر.د.م.ك 



1-811-1176/1, 1-811-1176/2 

  الشراعي ,عبد هللا احمد بن احمد   .6424

ي تفسير اإلعراب و البناء و التنوين / عبد هللا احمد بن احمد اإلضافة النحوية [نص مطبوع] : رؤية جديدة ف
  سم. 24ص ;  175 -. 2015االردن : دار اليازوري,  -الشراعي. 

 9789957127084ر.د.م.ك 

1-415-573/1, 1-415-573/2 

  الشرايدة, سالم تيسير    .6425

االردن : دار   -. 1ط. -الشرايدة.  الرضا الوظيفي [نص مطبوع] : أطر نظرية وتطبيقات عملية / سالم تيسير
  سم.24ص ; 306 -. 2008صفاء, 

 9789957243210ر.د.م.ك 

1-370-315/4, 1-370-315/5 

  الشرايدة, سالم تيسير    .6426

االردن : دار   -. 1ط. -الرضا الوظيفي [نص مطبوع] : أطر نظرية وتطبيقات عملية / سالم تيسير الشرايدة. 
  سم.24ص ; 306 -. 2008صفاء, 

 9789957243210ر.د.م.ك 

1-370-96/1, 1-370-96/2 

  الشربيني، لطفي عبد العزيز    .6427

بيروت : دار   -مرض الصرع [نص مطبوع] : األسباب.. المشكلة..العالج / لطفي عبد العزيز الشربيني. 
 سم. 23ص. : غالف ملون ومصور ; 111 -النهضة العربية, [د.ت]. 

1-001-33/1 

  الشربيني،فوزي    .6428

ص. : 375 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -. 1ط. -تطوير المناهج التعليمية [نص مطبوع] / فوزي الشربيني. 
 سم.  24غالف مصور ; 

1-370-692/1, 1-370-692/2 

  الشربيني،فوزي    .6429

ص. : 375 -. 2011دار المسيرة, عمان :  -. 1ط. -تطوير المناهج التعليمية [نص مطبوع] / فوزي الشربيني. 
 سم.  24غالف مصور ; 

1-370-124/1, 1-370-124/2 

  الشرع، علي    .6430

عمان :   -مسارات في الفكر النقدي الغربي الحديث [نص مطبوع] : فصول نقدية مترجمة / علي الشرع. 
 سم.  13*21ص. : غالف ملون ;  1833 -. 2007اليازوري, 

1-809-93/1, 1-809-93/2 

  الشرع، علي    .6431

إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و  -الفكر البروميثي و الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] / علي الشرع. 



  سم. 24ص. ;  159ص. :  159 -. 2014التوزيع, 

 9789957707521ر.د.م.ك 

1-811-1255/1, 1-811-1255/2 

  الشرعة، حازم محمد   .6432

اكم اإللكترونية [نص مطبوع] : كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع من  التقاضي اإللكتروني والمح
 17*24ص ;   224 -. 2010عمان : دار الثقافة,  -فروع القانون بين النظرية والتطبيق / حازم محمد الشرعة. 

  سم.

 9957165543ر.د.م.ك 

  الشرفي، عبد المجيد    .6433

بيروت : دار المدار   -. 02ط. -نص مطبوع] / عبد المجيد الشرفي. الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى [
  سم. 17*24ص. ;  702 -. 2005اإلسالمي, 

  9959293173ر.د.م.ك 

1-210-209/1, 1-210-209/2 

  الشرقاوي, السيد    .6434

القاهرة :  -معاجم غريب الحديث واألثر واإلستشهاد بالحديث في اللغة والنحو [نص مطبوع] / السيد الشرقاوي. 
  سم. 24ص ; 403 -. 2001مكتبة الخانجي, 

 1835046977ر.د.م.ك  -.  300-289ص -ببيوغرافيا ص

1-410-46/1, 1-410-46/2 

  الشرقاوي, عبد الكبير    .6435

الرباط : دار   -شعرية الترجمة [نص مطبوع] : الملحمة اليونانية في األدب العربي / عبد الكبير الشرقاوي. 
  (المعرفة األدبية). -سم.  24ص. : غالف ملون ;   284 -. 2007توبقال للنشر, 

 9954496157ر.د.م.ك 

1-418-13/1, 1-418-13/2 

  الشرقاوي, عفت    .6436

القاهرة : دار النهضة  -بالغة العطف في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة أسلوبية / عفت الشرقاوي. 
  . سم24ص. : غالف ملون ; 247 -العربية, د.ت. 

 4354459953ر.د.م.ك 

1-415-328/1, 1-415-328/10 

  الشرقاوي، عفت    .6437

بيروت : دار النهضة العربية,  -دروس و نصوص في قضايا األدب الجاهلي [نص مطبوع] / عفت الشرقاوي. 
 سم. 17*  24ص. ;  412 -(د.ت.). 

1-810-499/1, 1-810-499/2 

  الشرمان, حسام محمد    .6438

عمان : دار   -وب الشخصي [نص مطبوع] / حسام محمد الشرمان, سرحان سليمان داوود. مكونات الحاس
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  160 -. 2000الصفاء للنشر والتوزيع, 

 1048069957ر.د.م.ك 



1-001.6-28/3 

  الشرنباصي, رمضان على    .6439

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -رنباصي. المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / رمضان على الش 
 سم. 24ص. ;  296 -. 2003

1-250-36/1, 1-250-36/2 

  الشريف, محمد بن يالوشة    .6440

شرح الجزرية البن يالوشة [نص مطبوع] : المسمى الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمه / محمد بن يالوشة 
  سم. 24ص. ;  104 -. 2003القاهرة : مكتبة األداب,  -. الشريف; عبد الحكيم عبد الطيف عبد هللا

 9772415208ر.د.م.ك 

1-220-76/4 

  الشريف، تيسير عباس محمد   .6441

إربد : عالم الكتب   -القرينة في البالغة العربية [نص مطبوع] : دراسات بيانية / تيسير عباس محمد الشريف. 
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  311 -. 2011الحديث, 

 9789957704162ر.د.م.ك 

1-414-177/1, 1-414-177/10 

  الشريف، عبد هللا    .6442

/ محمد عبد السالم   Studies On The Qur'anفي علوم القرآن [نص مطبوع] : دراسات و محاضرات = 
 سم. 24ص. ;  366 -. 1972بيروت : دار النهضة العربية للطباعة و النشر,  -كفافي; عبد هللا الشريف. 

1-220-222/1 

  الشريفين،نضال كمال    .6443

أساليبه اإلحصائية -تصاميمه-مناهجه-مدخل إلى البحث في العلوم التربويةواإلجتماعية [نص مطبوع] : أساسياته
 17×24ص. ;  511 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -. 02ط. -عبد هللا زيد الكيالني; نضال كمال الشريفين.  /

  سم.

 9957062522ر.د.م.ك 

1-370-506/12, 1-370-506/13 

  الشريم, عدنان علي    .6444

عمان : عالم الكتب   -األدب في الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] / عدنان علي الشريم; خليل الشيخ. 
  سم. 17*24ص. ;  216 -. 2007الحديث, 

 978995770052ر.د.م.ك 

1-813-85/13, 1-813-85/6 

  نان علي  الشريم، عد  .6445

  -. 2015إربد : عالم الكتب الحديث,  -الخطاب السردي في الرواية العربية [نص مطبوع] / عدنان علي الشريم. 

  سم.  24ص. : غالف مص. ;  307

 9789957708313ر.د.م.ك 

1-813-404/1, 1-813-404/2 



  الشطي, عبد الفتاح عبد المحسن   .6446

القاهرة : دار قباء  -[نص مطبوع] / عبد الفتاح عبد المحسن الشطي. شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاهلي 
  سم. 24ص. : غالف ملون: مصور ;   507 -. 1997للطباعة والنشر, 

 5825810977ر.د.م.ك  -. 503 -493ص  -بيبليوغرافيا ص

1-811-103/1 

  الشعار, فواز    .6447

بيروت :   -الجزء األول / فواز الشعار; إميل يعقوب.  الموسوعة الثقافية العامة [نص مطبوع] : الشعراء العرب :
 سم. 24ص. ;  200 -. 1999دار الجيل, 

1-811-702.1/1, 1-811-702.1/2 

  الشعار, فواز    .6448

سم.   24ص. ;   247 -. 2005بيروت : دار الجيل,   -األدب العربي [نص مطبوع] / فواز الشعار; إميل يعقوب. 
 الثقافية العامة).(الموسوعة  -

1-810-47/1, 1-810-47/2 

  الشعار، فواز    .6449

بيروت   -الموسوعة الثقافية العامة [نص مطبوع] : الشعراء العرب : الجزء الثاني / فواز الشعار; إميل يعقوب. 
 سم. 23ص. ;  208 -. 1999: دار الجيل, 

1-811-702.2/1, 1-811-702.2/2 

  الشعبان، علي    .6450

ج والحقيقة وآفاق التأويل [نص مطبوع] : في نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة: بحث في األشكال الحجا
ص. : غالف   559 -. 2010بيروت : دار الكتاب الجديد,  -واالستراتيجيات / علي الشعبان, حمادي صمود. 

  سم. 24ملون ; 

 9959294821ر.د.م.ك 

1-410-335/1, 1-410-335/10 

الجزائر :   -. لنسوي و الفنون... [نص مطبوع] : جماليات التالقي : مقاالت و نصوص شعريةالشعر ا  .6451
(موسوعة الزخرفة في التراث  -سم.  16*23ص. : غالف مص. و مل. ;   315 -. 2013مطبعة األهرام, 

  االسالمي الجزائري : موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي الجزائري).

 9789961994737ر.د.م.ك 

1-811-1238/1 

  الشعراني, عبد الوهاب    .6452

الطبقات الصغرى [نص مطبوع] : المسمى لواقح االنوار القدسية في طبقات العلماء و الصوفية / عبد الوهاب 
  سم. 24ص. ;  144 -. 2003القاهرة : مكتبة األداب,  -الشعراني; سعيد هارون عاشور. 

 9772415488ر.د.م.ك 

1-260-6/1, 1-260-6/2 

  الشعراني, عبد الوهاب    .6453

الطبقات الصغرى [نص مطبوع] : المسمى لواقح االنوار القدسية في طبقات العلماء و الصوفية / عبد الوهاب 



  سم. 24ص. ;  144 -. 2003القاهرة : مكتبة األداب,  -الشعراني; سعيد هارون عاشور. 

 9772415488ر.د.م.ك 

1-210-2/1 

  متولي الشعراوي, محمد   .6454

مكانة المرأة في اإلسالم / محمد متولي  -إعجاز القرآن   -القضاء والقدر [نص مطبوع] : معجزات الرسول 
 سم. 24ص. ;  158 -. 1975القاهرة : دار الشروق,  -الشعراوي. 

1-210-146/1 

  الشعراوي, ناهد    .6455

ص. ;  258 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -في األدب القديم [نص مطبوع] / ناهد الشعراوي. 
 سم. 24

1-811-280/1, 1-811-280/2 

  الشعراوي, ناهد    .6456

 -. 2006االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -دراسات في النقد التطبيقي [نص مطبوع] / ناهد الشعراوي. 

 سم. 24ص. ;  248

1-811-781/1 

  حمد السيد الشعراوي, ناهد أ  .6457

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -من مصادر التراث العربي [نص مطبوع] / ناهد أحمد السيد الشعراوي. 
 سم. 17*24ص. ;  254 -. 2005

1-819-51/1, 1-819-51/10 

  الشعراوي,محمد متولي   .6458

في اإلسالم / محمد متولي مكانة المرأة -إعجاز القرآن-القضاء والقدر [نص مطبوع] : معجزات الرسول
 سم. 24ص. ;  158 -. 1975القاهرة : دار الشروق,  -الشعراوي. 

1-210-169/1 

  الشعراوي، محمد متولي   .6459

بيروت : دار   -المنتخب من تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد متولي الشعراوي. 
 سم. 24ص. ;  205 -. 1981العودة, 

1-220-149.3/1 

  الشعراوي، محمد متولي   .6460

بيروت : دار العودة,   -المنتخب من تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد متولي الشعراوي. 
 سم. 24ص. ;  220 -. 1981

1-220-149.1/1 

  الشعراوي، ناهد أحمد    .6461

القاهرة : دارالمعرفة  -أحمد الشعراوي. دراسات في األدب العربي [نص مطبوع] : مع النصوص / ناهد 
 سم. 17*  24ص ;  226 -. 2009الجامعية, 



1-811-937/1, 1-811-937/2 

  الشعراوي،محمد متولي   .6462

بيروت : دار   -المنتخب من تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد متولي الشعراوي. 
 سم. 24ص. ;  205 -. 1981العودة, 

1-220-125.3/1 

  الشعراوي،محمد متولي   .6463

بيروت : دار العودة,   -المنتخب من تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد متولي الشعراوي. 
 سم. 24ص. ;  220 -. 1981

1-220-125.1/1 

  الشقيرات، حسين محمود   .6464

عمان : دار الفكر,  -نة / حسين محمود الشقيرات. حقوق اإلنسان في اإلسالم [نص مطبوع] : دراسة مقار
  سم. 24x30ص. ;  224 -. 2010

 9957076728ر.د.م.ك 

1-210-200/2 

  الشكعة, مصطفى   .6465

بديع الزمان الهمذاني [نص مطبوع] : رائد القصة العربية و المقالة الصحفية مع دراسة لحركة األدب 
ص. ;  448 - . 2003لقاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, ا -العربي............ / مصطفى الشكعة. 

  سم. 24

 9772707934ر.د.م.ك 

1-818-20/1, 1-818-20/2 

  الشكعة, مصطفى   .6466

القاهرة : الدار   -. 3ط. -األدب في موكب الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : كتاب النثر / مصطفى الشكعة. 
  سم. 24ص. ;  822 -. 2005اللبنانية للطباعة و النشر, المصرية 

 9772709112ر.د.م.ك 

1-819-42/1, 1-819-42/2 

  الشكعة، مصطفى   .6467

بيروت : دار العلم للماليين,  -مناهج التأليف عند العلماء العرب [نص مطبوع] : قسم األدب / مصطفى الشكعة. 
  سم. 17*24ص. ;  624 -. 2007

 99530954715ر.د.م.ك 

1-810-526/1, 1-810-526/2 

  الشمالي, نضال    .6468

 -الرواية و التاريخ [نص مطبوع] : بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية / نضال الشمالي. 

 سم. 17*24ص. ;  282 -. 2006عمان : عالم الكتب الحديث, 

1-813-177/1, 1-813-177/10 



  الشمالي، نضال    .6469

 371 -. 2009عمان : دار وائل,  -قراءة النص األدبي [نص مطبوع] : مدخل و منطلقات / نضال الشمالي. 

  سم. 17*24ص. : غالف ملون ; 

 9789957117993ر.د.م.ك 

1-810-554/1, 1-810-554/2 

  الشمري, هدى علي جواد   .6470

  -مطبوع] / هدى علي جواد الشمري, سعدون محمود الساموك. مناهج اللغة العربية و طرق تدريسها [نص 

  ).2(سلسلة طرائق التدريس ;  -سم.   24ص. : غالف ملون ;  268 -.  2005عمان : دار وائل للنشر, 

 9957114654ر.د.م.ك 

1-370-76/1, 1-370-76/2 

  الشمري,شغاف خيون    .6471

عمان : دار   -ر [نص مطبوع] / شغاف خيون الشمري. سايكولوجيا االبداع الفني في العرض المسرحي المعاص
  سم.24ص : غالف ملون ;  220 -. 2014الكندي, 

 9789957523220ر.د.م.ك 

1-812-55/1, 1-812-55/2 

  الشمري، ثائر سمير حسن   .6472

عمان : دار الرضوان للنشر و  -الشعر العباسي [نص مطبوع] : آراء و مواقف / ثائر سمير حسن الشمري. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  224 -. 2014التوزيع, 

 9789957762407ر.د.م.ك 

1-811-1243/1, 1-811-1243/2 

  الشمري، ثائر سمير حسن   .6473

 -. 2012االردن : دار الرضوان,  -ابحاث في الداللة و اللغة و الفن [نص مطبوع] / ثائر سمير حسن الشمري. 

  سم. 24ص ;  192

 9789957762322ر.د.م.ك 

1-220-238/1, 1-220-238/2 

  الشمري، حافظ محمد   .6474

 -. 2013عمان : مركز الكتاب األكاديمي,    -الفكر في الشعر الحديث [نص مطبوع] / حافظ محمد الشمري. 

  سم. 17*24ص. : غالف مل. ;  332

 9789957350666ر.د.م.ك 

1-811-1175/1, 1-811-1175/2 

  الشملي, منجي    .6475

ة الكلمة [نص مطبوع] : مسالك لدراسة أدب طه حسين و فكره / منجي الشملي, رشيد القرقوري عمر مقداد  سلط
  سم. 24ص. ;  352 -. 2001تونس : مركز النشر الجامعي,  -الجمني. 

 9973370228ر.د.م.ك 

1-810-420/1 



  الشناق،قسيم محمد    .6476

عمان  -. 1ط. -/ قسيم محمد الشناق, حسن علي بني دومي.  أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم [نص مطبوع]
  سم. 17سم*24ص : غالف مصور ; 394 -. 2009: دار وائل, 

 9789957117245ر.د.م.ك 

1-370-488/2, 1-370-488/3 

  الشناوي, عبد العزيز    .6477

  -: د.ن, (د.ت).  (د.م) -وثائق و نصوص التاريخ الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / عبد العزيز الشناوي. 

 سم. 23ص. ;  801

1-902-27/1 

  الشناوي, علي الغريب    .6478

من المنهج الطقوسي إلى التناص [نص مطبوع] : دراسة نقدية تحليلية في األدب األندلسي / علي الغريب  
  سم.  24 -. 2004القاهرة : مكتبة االداب,  -الشناوي. 

 9772415569ر.د.م.ك 

1-810-371/1, 1-810-371/2 

  الشناوي, علي الغريب محمد   .6479

القاهرة : مكتبة   -دراسات في الشعر األندلسي [نص مطبوع] / علي الغريب محمد الشناوي; محمود علي مكي. 
  سم. 24ص. ;  306 -. 2003األداب, 

 9772410410ر.د.م.ك 

1-811-262/1, 1-811-262/2 

  الشناوي, علي الغريب محمد   .6480

القاهرة : مكتبة األداب,  -عند األعمى التطيلي [نص مطبوع] / علي الغريب محمد الشناوي. الصورة الشعرية 
  سم. 24ص. ;  432 -. 2003

 9775069629ر.د.م.ك 

1-811-750/1, 1-811-750/2 

  الشناوي, علي الغريب محمد   .6481

 -. 2003ة : مكنبة اآلداب, القاهر -فن القص في النثر األندلسي [نص مطبوع] / علي الغريب محمد الشناوي. 

  سم. 24ص. ;  408

 977241533xر.د.م.ك 

1-813-90/1, 1-813-90/2 

  الشنتاوي, أحمد    .6482

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد العاشر / أحمد الشنتاوي, ابراهيم زكي خورشيد أحمد 
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : (د.ن),  -الشنتاوي. 

210.3-3.10/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6483

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد التاسع / أحمد الشنتاوي, عبد الحميد يونس ابراهيم زكي 
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : (د.ن),  -خورشيد; مراجعة محمد مهدي عالم. 



210.3-3.9/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6484

المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثامن / أحمد الشنتاوي, عبد الحميد يونس إبراهيم زكي دائرة 
 سم. 28ص. ;  482 -). 1933(د.م) : (د.ن), ( -خورشيد. 

210.3-3.8/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6485

يونس ابراهيم زكي  دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد السابع / أحمد الشنتاوي, , عبد الحميد
 سم. 28ص. ;  482 -(د.م) : (د.ن), (د.ت).  -خورشيد. 

210.3-3.7/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6486

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد السادس / أحمد الشنتاوي, , عبد الحميد يونس ابراهيم زكي 
 سم. 28ص. ;  477 -(د.م) : (د.ن), (د.ت).  -خورشيد. 

210.3-3.6/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6487

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أحمد الشنتاوي, , عبد الحميد يونس ابراهيم زكي 
 سم. 28ص. ;  562 -(د.م) : (د.ن), (د.ت).  -خورشيد. 

210.3-3.5/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6488

الرابع / أحمد الشنتاوي, , عبد الحميد يونس ابراهيم زكي دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : الجزء 
 سم. 28ص. ;  610 -(د.م) : (د.ن), (د.ت).  -خورشيد. 

210.3-3.4/1 

  الشنتاوي, أحمد    .6489

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أحمد الشنتاوي, , عبد الحميد يونس ابراهيم زكي 
 سم. 28ص. ;  706 -د.ن), (د.ت). (د.م) : ( -خورشيد. 

210.3-3.3/1 

  الشنتريني, ابن السراج   .6490

تلقيح األلباب على فضائل اإلعراب; تحقيق احمد حسن اسماعيل [نص مطبوع] / ابن السراج الشنتريني; احمد 
 سم. 24; ص.  272 -. 2006عمان : جدارا للكتاب العالمي ; عالم الكتب الحديث : [د.ن],  -حسن اسماعيل. 

1-415-289/1, 1-415-289/2 

  الشنتمري، األعلم   .6491

/ األعلم الشنتمري; فخر الدين   shir Zuhayr Ibn Abi Sulmaشعر زهير بن أبي سلمى [نص مطبوع] = 
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  3312 -. 1992بيروت : دار الكتب العلمية,  -قباوة. 

1-811-970/1 



  علم الشنتمري، األ  .6492

الجزائر : دار   -شرح ديوان علقمة بن عبدة التميمي [نص مطبوع] / األعلم الشنتمري; محمد بن أبي شنب. 
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة  -سم.  17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  149 -. 2013األبحاث, 

 الثقافة).

1-811-1140/1 

  الشنتمري، األعلم   .6493

الجزائر :   -القيس بن حجر الكندي [نص مطبوع] / األعلم الشنتمري; محمد بن أبي شنب.   شرح ديوان امرئ
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر   -سم.  17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  640 -. 2013دار األبحاث, 

 ).6وزارة الثقافة. األعمال الكاملة البن أبي شنب ; 

1-811-1108/1, 1-811-1108/2 

  الشنتناوي ، أحمد    .6494

ص.  687 -(د. م) : (د.ن), (د.ت).  -دائرة المعارف األسالمية [نص مطبوع] : المجلد األول / أحمد الشنتناوي.  
 سم. 30; 

210.3-3.1/1 

  الشنطي، عصام محمد   .6495

المؤسسة العربية بيروت :  -الجمالية و الواقعية في نقدنا األدبي الحديث [نص مطبوع] / عصام محمد الشنطي. 
 ص.  18ص. ;  118 -. 1979للدراسات و النشر, 

1-809-112/1 

  الشنقيطي    .6496

 -. 1980بيروت : دار األندلس,  -. 03ط. -شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها [نص مطبوع] / الشنقيطي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  228

1-811-75/1 

  الشنقيطي, أحمد بن األمين   .6497

الثالث / أحمد بن -الثاني-درر اللوامع [نص مطبوع] : على همع الهوامع شرح جمع الجوامع الجزء األول ال
 24ص ;  186ص و295ص و 213 -. 2001القاهرة : عالم الكتب,  -األمين الشنقيطي; عبد العال سالم مكرم. 

  سم.

 9772322544ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-410-7.1/1 

  أحمد بن األمين الشنقيطي,   .6498

الدرر اللوامع [نص مطبوع] : على همع الهوامع شرح جمع الجوامع :الجزء الرابع و الخامس / أحمد بن األمين  
  سم. 24ص. ;  336ص و 257 - . 2001القاهرة : عالم الكتب,  -الشنقيطي; عبد العال سالم مكرم. 

 4254232977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-410-7.4/1 

  لشنقيطي, أحمد بن األمين ا  .6499

الدرر اللوامع [نص مطبوع] : على همع الهوامع شرح جمع الجوامع الجزء السادس و السابع / أحمد بن األمين 



  سم. 24ص. ;  272ص و331 - . 2001القاهرة : عالم الكتب,  -الشنقيطي; عبد العال سالم مكرم. 

 4254232977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-410-7.6/1 

  الشهراني، معلوي بن عبد هللا    .6500

عمان : األكاديميون :  -أثر الحراك المعرفي على األمن الفكري [نص مطبوع] / معلوي بن عبد هللا الشهراني. 
  سم.17*24ص ;  465 -. 2014دار الحامد, 

 9786038006863ر.د.م.ك 

1-001-27/1, 1-001-27/2 

  الشهري, عبد الهادي بن ظافر    .6501

بيروت : دار  -تيجيات الخطاب [نص مطبوع] : مقاربة لغوية تداولية / عبد الهادي بن ظافر الشهري. استرا
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  654 -. 2004الكتاب الجديد المتحدة, 

 9959291685ر.د.م.ك 

1-410-231/1, 1-410-231/10 

  الشوابكة, داود غطاشة   .6502

ص. ;  198 -. 2005عمان : دار الفكر,  -. 2ط. -اود غطاشة الشوابكة. [نص مطبوع] / د 101اللغة العربية 
  سم. 24

 9957073982ر.د.م.ك 

1-410-233/1, 1-410-233/2 

  الشوابكة, داود غطاشة   .6503

عمان : دار   -النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري [نص مطبوع] / داود غطاشة الشوابكة. 
  سم. 17*24ص. ;  132 -. 2009الفكر, 

 9789957075897ر.د.م.ك 

1-810-459/1, 1-810-459/2 

  الشوابكة, داود غطاشة   .6504

عمان :  -دراسات أدبية نقدية في الفنون النثرية [نص مطبوع] / داود غطاشة الشوابكة, مصطفى محمد الفار. 
  سم. 17*24ص. ;  240 -. 2009دار الفكر, 

 9957075927ر.د.م.ك 

1-810-461/1, 1-810-461/10 

  الشوابكة, داوود غطاشة   .6505

عمان : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع,   -قواعد الكتابة و الترقيم [نص مطبوع] / داوود غطاشة الشوابكة. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  88 -. 2000

 9957071602ر.د.م.ك 

1-411-8/1, 1-411-8/2 

  اود غطاشة الشوابكة، د  .6506

  -. 2ط.  -المهارات األساسية في الفنون الكتابية [نص مطبوع] / داود غطاشة الشوابكة, مصطفى محمد الفار. 



  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  238 -. 2007عمان : دار الفكر, 

 995707234Xر.د.م.ك 

1-411-122/1, 1-411-122/2 

  الشوابكة،داود   .6507

عمان : دار   -لقديم [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية / مصطفى الفار; داود الشوابكة. باقات من الشعر العربي ا
  سم. 17*24ص. ;  128 -. 2007الفكر, 

 995707475xر.د.م.ك 

1-811-688/11, 1-811-688/6 

  الشوك, علي   .6508

 سم. 22ص. ;   230 -. 2008دمشق : دار الهدى,  -/ علي الشوك.  Stendhalستندال [نص مطبوع] = 

1-890-54/1, 1-890-54/2 

  الشوم, محمد قاسم    .6509

  -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -من األدب اإلسالمي [نص مطبوع] : في عهد النبوة / محمد قاسم الشوم. 

  سم. 17× 24ص. ;  160

 9782745157799ر.د.م.ك 

1-810-476/1, 1-810-476/2 

  الشيباني, أبي زكريا يحي بن علي بن محمد الحسن    .6510

الكافي في العروض و القوافي [نص مطبوع] / أبي زكريا يحي بن علي بن محمد الحسن الشيباني; إبراهيم 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  200 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -شمس الدين. 

 2745135627ر.د.م.ك 

1-416-47/1, 1-416-47/10 

  الشيباني، أبوعمرو   .6511

 Kitab Al- Jim :Atraditional language dictionaryكتاب الجيم [نص مطبوع] : معجم لغوي تراثي = 

ص. : غالف    648 -. 2003بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -أبوعمرو الشيباني, عادل عبد الجبار الشاطي.  /
  سم. 25x18ملون. ; 

 9953331596ر.د.م.ك  -ص.  642 -ص. 641بيبليوغرافيا : 

1-413-24/1, 1-413-24/2 

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. الشيخ فضيل اسكندر العالمة المفكر وإشراقة ال تغيب [نص مطبوع]  .6512
  .CDسم +  30ورقة ;  36 -. 2010

  36بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA753/01 

  الشيخ, حمدي    .6513

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -الوافي في تيسير العروض و اإلمالء [نص مطبوع] / حمدي الشيخ. 
 سم.  24ص. : غالف نلون ;  168 -. 2003



1-416-20/1, 1-416-20/2 

  الشيخ, حمدي    .6514

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  - مدي الشيخ. الوافي في تيسير البالغة [نص مطبوع] : البديع / ح
 سم. 24ص. ;  164 -. 2003

1-415-220/1, 1-415-220/2 

  الشيخ, حمدي    .6515

 200 -. 2007القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -قضايا أدبية و مذاهب نقدية [نص مطبوع] / حمدي الشيخ. 

  سم.  24ص. ; 

 9775159981ر.د.م.ك 

1-810-139/1, 1-810-139/2 

  الشيخ, حمدي    .6516

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -الوافي في تيسير النحو والصرف [نص مطبوع] / حمدي الشيخ. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  380 -. 2004

 9774380493ر.د.م.ك 

1-415-324/1, 1-415-324/2 

  الشيخ, خليل    .6517

عمان : دار أزمنة للنشر,  -: قراءات في نماذج عربية معاصرة / خليل الشيخ. السيرة و المتخيل [نص مطبوع]  
  سم. 21ص. ;  284 -. 2004

 99557091832ر.د.م.ك 

1-810-439/1, 1-810-439/2 

  الشيخ, زين الدين زكريا   .6518

ة الجامعية, االسكندرية : دار المعرف -األدب القديم [نص مطبوع] : نص و درس / زين الدين زكريا الشيخ. 
 سم. 24ص. ;  218 -. 2006

1-810-246/1 

  الشيخ, سليمان   .6519

القاهرة : الدار المصرية   -ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر [نص مطبوع] / سليمان الشيخ, حسن فتح الباب. 
  سم. 24ص. ;  574 -. 2005اللبنانية للطباعة و النشر ; الجزائر : مؤسسة مفدي زكريا, 

 9772709325ر.د.م.ك 

1-811-362/5, 1-811-362/3 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6520

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر,  -دراسات في علم البديع [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ.  
 سم. 24ص ; 135 -[د.ت]. 

1-414-36/1, 1-414-36/2 



  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6521

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -الكتابة العربية واإلنشاء [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ. قواعد 
 سم.24ص ; 334 -. 2003

1-411-18/1, 1-411-18/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6522

 -الشيخ. جهود اللغويين البالغية و النقدية في القرن الثالث الهجري [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن 

 سم.  24ص. ;  504 -. 1990اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

1-410-82/1, 1-410-82/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6523

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع   -األسس الفنية للكتابة العربية و اإلنشاء [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ. 
 سم. 24ص. ;  344 -. 2000الفنية, 

1-411-11/1, 1-411-11/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6524

 24ص. ;  64 -. 1999القاهرة : مكتبة اإلشعاع,  -البديع و التوازي [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ. 

 (سلسلة اللغة العربية). -سم. 

1-414-91/1, 1-414-91/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6525

اإلسكندرية : مكتبة  -الدين بن األثير [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ. صناعة الكتابة عند ضياء 
  (سلسلة اللغة العربية). -سم. 24ص ; 123 -. 1999اإلشعاع, 

 977154154165ر.د.م.ك 

1-411-16/1, 1-411-16/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6526

القاهرة : مكتبة اإلشعاع,   -عبد الواحد حسن الشيخ. العالقات الداللية و التراث البالغي العربي [نص مطبوع] / 
  سم. 24ص ;  184 -. 1999

 9775241014ر.د.م.ك  -. 180-177ببليوغرافيا: 

1-415-38/1, 1-415-38/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6527

شعاع الفنية, اإلسكندرية : مكتبة اإل -ظاهرة الغريب [نص مطبوع] : تأريخ و تطبيق / عبد الواحد حسن الشيخ. 
 سم. 24ص. ;  116 -. 1999

1-410-100/1, 1-410-100/2 

  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6528

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -التنافر الصوتي و الظواهر السياقية [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ. 
  (سلسلة اللغة العربية).  -سم. 24ص. ;  68 -. 1999

 9775241022ر.د.م.ك  -. 66-63ص: -بيبليوغرافيا ص

1-411-7/1, 1-411-7/10 



  الشيخ, عبد الواحد حسن   .6529

  -اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع, (د.ت).  -دراسات في علم المعاني [نص مطبوع] / عبد الواحد حسن الشيخ. 

  سم. 24ص. ;  244

 بيبليوغرافيا

1-414-25/1, 1-414-25/2 

  الشيخ, غريد    .6530

بيروت : قناديل للتأليف و  -لتعبير في شعر عبد العزيز محي الدين خوجة [نص مطبوع] / غريد الشيخ. تقنيات ا
 سم. 21ص. ;  432 -. 2004النشر, 

1-811-409/1, 1-811-409/2 

  الشيخ, غريد    .6531

 -د الشيخ. المتقن في تبسيط قواعد اللغة العربية لطالب المدارس في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع] / غري

  سم. 21ص. ;  400 -بيروت : دار الراتب الجامعية, (د.ت). 

 9953302642ر.د.م.ك 

1-418-9/1, 1-418-9/2 

  الشيخ, محمود   .6532

 240 -. 2007عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -رجال اإلصالح [نص مطبوع] / محمود الشيخ. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 

1-210-126/1, 1-210-126/2 

  الشيخ, محمود   .6533

 سم. 24ص. ;  240 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -الشعر و الشعراء [نص مطبوع] / محمود الشيخ. 

1-811-421/1, 1-811-421/2 

  الشيخ، حسين منصور    .6534

سة العربية بيروت : المؤس -اإلعراب المحلي للمفردات النحوية [نص مطبوع] / حسين منصور الشيخ. 
  (لغويات).  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  332 -. 2009للدراسات, 

 978995332882ر.د.م.ك 

1-415-487/1, 1-415-487/2 

  الشيخ، حمدي   .6535

(د.م) : المكتب الجامعي الحديث,  -األدوات النحوية [نص مطبوع] : مبناها، معناها، إعرابها / حمدي الشيخ. 
  سم.  24ملون ;  ص. : غالف 254 -. 2009

 9774380481ر.د.م.ك 

1-658-2030/1, 1-658-2030/2 

  الشيخ، سمير   .6536

 165 -. 2010بيروت : دار الفارابي,  -الثقافة و الترجمة [نص مطبوع] : أوراق في الترجمة / سمير الشيخ. 

  سم.  21ص. : غالف ملون ; 

 9789953714370ر.د.م.ك 



1-418-131/1, 1-418-131/2 

  الشيخ، منال   .6537

ص. :  350  -. 2007الجزائر : منشورات البيت,  -أمراء الرؤى [نص مطبوع] : الجزء األول / منال الشيخ. 
  ).2007(شعريات عراقية. عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.  20غالف مص. ; 

 9789961970423ر.د.م.ك 

1-811-1422.1/1 

  الشيخ، منال   .6538

ص. :  336  -.  2007الجزائر : منشورات البيت,  -أمراء الرؤى [نص مطبوع] : الجزء الثاني / منال الشيخ. 
  ).2007(شعريات عراقية. عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.  20غالف مص. ; 

 9789947859117ر.د.م.ك 

1-811-1422.2/1 

  بن علي الشيزاوي، محمد بن صالح   .6539

التوجيه النحوي في حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل للسندي [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية / محمد بن 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  230  -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -صالح بن علي الشيزاوي. 

 9789957704124ر.د.م.ك 

1-415-511/1, 1-415-511/10 

  , عبد الوهاب  الصابوني  .6540

ص. ;  464 -بيروت : دار الشروق العربي, (د.ت).  -اللباب في النحو [نص مطبوع] / عبد الوهاب الصابوني. 
 سم. 24

1-415-76/1, 1-415-76/2 

  الصابوني، محمد علي    .6541

جزائر :  ال -المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب و السنة [نص مطبوع] / محمد علي الصابوني. 
 سم.15*24ص ;  215 -. 2010دار رحاب, 

1-250-152/1 

  الصابوني، محمد علي    .6542

صفوة التفاسير [نص مطبوع] : تفسير للقرآن الكريم، جامع بين المأثور و المعقول، مستمد من أوثق كتب  
تاسع عشر : تفسير جزء  التفسير بأسلوب ميسر، و تنظيم حديث، مع العناية بالوجه البيانية و اللغوية: القسم ال

 سم. 24ص. ;  96 -. 1981بيروت : دار القرآن الكريم,  -تبارك / محمد علي الصابوني. 

1-220-239.19/1 

  الصافي ، عبد الرزاق    .6543

 سم. 24ص. ;  219 -. 1978( د.م) : (د.ن),  -القاموس السياسي [نص مطبوع] / عبد الرزاق الصافي. 

031-7/1 

  خديجة محمد الصافي،   .6544

. 2008القاهرة : دار السالم,  -نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية [نص مطبوع] / خديجة محمد الصافي. 



  سم.  25ص. : غالف ملون ;  446 -

 9773425932ر.د.م.ك 

1-415-458/1, 1-415-458/2 

  الصافي، خديجة محمد   .6545

القاهرة : دار   -في السياق [نص مطبوع] / خديجة محمد الصافي.  أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها 
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  206 -. 2009السالم, 

 9773426777ر.د.م.ك 

1-414-162/1, 1-414-162/2 

  الصافي،عبد الحكيم محمود   .6546

عمان   -ود الصافي. طرق تدريس العلوم للمرحلة األساسية [نص مطبوع] / أمال نجاتي عياش; عبد الحكيم محم
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 396 -. 2007: دار الفكر, 

 9957075071ر.د.م.ك 

1-370-674/1, 1-370-674/2 

  الصالح, حسين حامد    .6547

لبنان : دار إبن حزم,   -التأويل اللغوي في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسية داللية / حسين حامد الصالح. 
  سم.  24الف ملون ; ص. : غ 366 -. 2005

 1224819953ر.د.م.ك 

1-220-72/1, 1-220-72/2 

  الصالح، صبحي   .6548

ص. ;  381 -. 2009بيروت : دارالعلم للماليين,  -مباحث في علوم القرآن [نص مطبوع] / صبحي الصالح. 
24x30 .سم  

 9953631913ر.د.م.ك 

1-220-137/3, 1-220-137/4 

  الصالح، صبحي   .6549

ص :  400 -. 2007بيروت : دار العلم للماليين,  -دراسات في فقه اللغة [نص مطبوع] / صبحي الصالح. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 9953630968ر.د.م.ك 

1-410-122/1, 1-410-122/2 

  الصالح، صبحي   .6550

ص. ;  381 -. 2009رالعلم للماليين, بيروت : دا -مباحث في علوم القرآن [نص مطبوع] / صبحي الصالح. 
24x30 .سم  

 9953631913ر.د.م.ك 

1-220-166/2 

  الصالح، محمد    .6551

. 2007الجزائر : دار الحضارة للطباعة و النشر و التوزيع,  -من وحي الرحلة [نص مطبوع] / محمد الصالح. 



  ).2007الثقافة العربية (أدب الرحلة. الجزائر عاصمة  -سم.  23ص. : غالف مص. و مل. ;  99 -

 9789961767658ر.د.م.ك 

1-811-1423/1, 1-811-1423/2 

  الصائغ, عبد اإلله    .6552

الدار   -الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنية [نص مطبوع] : الحداثة و تحليل النص / عبد اإلله الصائغ. 
 سم. 24ص. ;  334 -. 1999البيضاء : المركز الثقافي العربي, 

1-810-224/1, 1-810-224/2 

  الصائغ, عبد اإلله    .6553

بيروت   -الخطاب اإلبداعي الجاهلي و الصورة الفنية [نص مطبوع] : القدامة و تحليل النص / عبد اإلله الصائغ. 
 سم. 24ص. ;  336 -. 1997: المركز الثقافي العربي, 

1-810-219/1, 1-810-219/2 

  الصائغ, عبد اإلله    .6554

القاهرة : مؤسسة الثقافة الجامعية,   -من عند الشعراء العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] / عبد اإلله الصائغ. الز
 سم. 17*24ص. ;  334 -. 2008

1-811-834/1, 1-811-834/2 

  الصايغ, ماجد    .6555

بيروت : دار  -دمشقية. األخطاء الشائعة و أثرها في تطور اللغة العربية [نص مطبوع] / ماجد الصايغ, عفيف 
  سم.  24ص. ;  288 -. 1990الفكر اللبناني, 

 281-277بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-418-22/1, 1-418-22/2 

  الصايغ، وجدان    .6556

الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] : رؤية بالغية لشعرية األخطل الصغير / وجدان  
  سم.17*24ص ; 282 -. 2003بية للدراسات, عمان : المؤسسة العر -الصايغ. 

 9953441758ر.د.م.ك 

1-414-215/1 

  الصباغ, رمضان    .6557

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -عناصر العمل الفني [نص مطبوع] : دراسة جمالية / رمضان الصباغ. 
  سم.  24ص. ;  224 -. 2000للشئون الجامعية, 

 9773270300ر.د.م.ك 

1-701-3/1 

  الصباغ, رمضان    .6558

االسكندرية : مؤسسة لورد  -في نقد الشعر العربي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة جمالية / رمضان الصباغ. 
  سم. 24ص. ;  468 -. 2002العالمية للشئون الجامعية, 

 9773272318ر.د.م.ك 

1-811-764/1 



  الصباغ, مرسي   .6559

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -نص مطبوع] / مرسي الصباغ. قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي [
  سم.  24ص. ;  144 -. 2002للشئون الجامعية, 

 97732718542ر.د.م.ك 

1-811-320/1, 1-811-320/2 

  الصباغ, مرسي   .6560

المية اإلسكندرية : مؤسسة لورد الع -القصص الشعبي العربي في كتب التراث [نص مطبوع] / مرسي الصباغ. 
  سم.  24ص. ;  176 -. 1999للشئون الجامعية, 

 9773270211ر.د.م.ك 

1-819-50/1, 1-819-50/2 

  الصباغ، رمضان    .6561

االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و   -جماليات الشعر العربي المعاصر [نص مطبوع] / رمضان الصباغ. 
  سم. 17*24ص. : غالف مل. ;  527 -. 2013النشر, 

 9789776413337د.م.ك ر.

1-811-1158/1, 1-811-1158/2 

  الصباغ، مرسي السيد    .6562

. 2015عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -أدب األطفال الشعبي [نص مطبوع] / مرسي السيد الصباغ. 

  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  254 -

 9789957334864ر.د.م.ك 

1-810-706/1, 1-810-706/2 

  الصبان, الشيخ أبي العرفان محمد بن علي    .6563

بيروت : دار  -الرسالة البيانية [نص مطبوع] / الشيخ أبي العرفان محمد بن علي الصبان, مهدي أسعد عرار. 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 285 -. 2005الكتب العلمية, 

 4493374512ر.د.م.ك 

1-414-93/1, 1-414-93/10 

  الصبان، منى    .6564

المونتاج الخالق مابين القديم والحديث [نص مطبوع] : دراسة في التطور التاريخي ألبعاد الخلق المونتاج / منى  
  سم. 17*24ص ;  232 -. 1998القاهرة : دار غريب,   -الصبان. 

 9772152207ر.د.م.ك 

1-790-7/1, 1-790-7/2 

  الصبيحي,محمد األخضر   .6565

الجزائر : منشورات   -. 1ط -ص و مجاالت تطبيقه [نص مطبوع] / محمد األخضر الصبيحي. مدخل إلى علم الن
  سم.14*21ص. ;  159 -اإلختالف, [د.ت]. 

 9789953873343ر.د.م.ك 

1-810-561/1, 1-810-561/2 



  الصديق, حسين    .6566

ركة المصرية للنشر, بيروت : الش -المناظرة في األدب العربي اإلسالمي [نص مطبوع] / حسين الصديق. 
  سم. 18ص. ;  458 -. 2000

 977160516xر.د.م.ك 

1-810-96/1, 1-810-96/10 

  الصديق, محمد الصالح    .6567

رحلة في أعماق الثورة مع العقيد إعزورن محمد "بريروش" [نص مطبوع] : مواقف ، شهادات ، ذكريات ،  
  سم. 23ص.. ;  229 -.  2009الجزائر : دار هومة,  -خواطر / محمد الصالح الصديق. 

 978996166611ر.د.م.ك 

1 -965-243/1, 1 -965-243/2 

  الصديق, محمد الصالح    .6568

الجزائر :  -تكريم العلماء و األدباء في العالم العربي قديما و حديثا [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم.24ص. : غالف ملون ;  347 -. 2005ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9961008650ر.د.م.ك 

1-810-200/1, 1-810-200/2 

  الصديق, محمد الصالح    .6569

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -العربية [نص مطبوع] : لغة العلم والحضارة / محمد الصالح الصديق. 
  سم. 23ص ;  287 -. 2009

 9789961012291ر.د.م.ك 

1-410-290/1, 1-410-290/2 

  ديق، رجاء  الص  .6570

 125 -. 2005الجزائر : منشورات وزارة الثقافة,  -قطوف المواسم الراحلة [نص مطبوع] / رجاء الصديق. 

  سم. 15*22ص. ; 

 9947240649ر.د.م.ك 

1-811-1239/1 

  الصديق، محمد الصالح    .6571

ديوان المطبوعات الجزائر :  -عالمية اإلسالم وأخالقيات رسوله [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
 سم. 12×18ص. ;  179 -. 2008الجامعية, 

1-210-218/1, 1-210-218/2 

  الصديق، محمد الصالح    .6572

الجزائر : ديوان المطبوعات   -اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم. 24ص. ;  176 -. 2009الجامعية, 

 9789961012529ر.د.م.ك 

1-210-203/1, 1-210-203/10 

  الصديق، محمد الصالح    .6573

الجزائر : ديوان المطبوعات   -اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 



  سم. 24ص. ;  176 -. 2009الجامعية, 

 9789961012529ر.د.م.ك 

1-250-122/1, 1-250-122/2 

  الصديق، محمد الصالح    .6574

 230 -. 2013الجزائر : مقامات للنشر و التوزيع,  -ألوان من الحياة [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  23ص. ; 

 9789931418020ر.د.م.ك 

1-818-53/11, 1-818-53/12 

  لصالح  الصديق، محمد ا  .6575

ص ; 320 -. 1981الجزائر : دار البعث,  -في ظل اإلسالم [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
 سم.17*24

1-210-297/1 

  الصديق،محمد صالح   .6576

مستقبل اللغة العربية [نص مطبوع] : بأقالم كبار العلماء و األدباء و الكتاب في القرن العشرين / محمد صالح  
  سم.  24ص : غالف ملون ;  220 -. 2007الجزائر : دار هومه,   -الصديق. 

 9789961650486ر.د.م.ك 

1-410-291/1, 1-410-291/2 

  الصديقي, سلوي عثمان   .6577

طريقة العمل مع االفراد [نص مطبوع] : مداخل نظرية وعمليات تطبيقية / سلوي عثمان الصديقي; السيد  
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  368 -. 2004امعية, القاهرة : دار المعرفة الج -رمضان. 

SS/1-301-27/1, SS/1-301-27/2 

  الصرايرة, رانيا سالم سالمة    .6578

عمان :  -صراع األنماط اللغوية [نص مطبوع] : دراسة في بنية الكلمة العربية / رانيا سالم سالمة الصرايرة. 
  سم.  24; ص. : غالف ملون  216 -. 2002دار الشروق, 

 995700199xر.د.م.ك 

1-411-33/1, 1-411-33/11 

  الصرايرة، خالد أحمد    .6579

عمان : زمزم,   -البحث العلمي و فنية الكتابة العلمية [نص مطبوع] / عزت محمود فارس; خالد أحمد الصرايرة. 
 سم.17*24ص ; 428 -. 2011

1-001.4-171/1, 1-001.4-171/2 

  تاح  الصعيدي, عبد الف  .6580

بيروت : دار الكتب العلمية,  -اإلفصاح في فقه اللغة [نص مطبوع] / عبد الفتاح الصعيدي, حسين يوسف موسى. 
  سم. 24ص. ;  736 -. 2004

 2745103555ر.د.م.ك 

1-410-230/1, 1-410-230/2 



  الصعيدي, عبد المتعال    .6581

 176 -. 2000القاهرة : مكتبة األداب,  -الصعيدي. البالغة العالية في علم البيان [نص مطبوع] / عبد المتعال 

  سم.  24ص. ; 

 977243167ر.د.م.ك 

1-414-89/1 

  الصعيدي, عبد المتعال    .6582

القاهرة : مكتبة    -. 3ط. -البالغة العالية [نص مطبوع] : علم المعاني / عبد المتعال الصعيدي, عبد القادر حسين. 
  سم.24ص. ; 168 -. 2002األداب, 

 2411241977ر.د.م.ك  -ليوغرافيا. بيب

1-414-43/1, 1-414-43/2 

  الصعيدي, عبد المتعال    .6583

[نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني و الثالث و الرابع /  4-1بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة 
  سم. 24ص. ;   162 -. 2000القاهرة : مكتبة األداب,  -عبد المتعال الصعيدي. 

 9772412950ر.د.م.ك 

1-414-76/1, 1-414-76/2 

  الصغاني, الحسن بن محمد بن الحسن    .6584

المترجل في شرح القالدة النمطية في توشيح الدريدية [نص مطبوع] / الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني;  
 إلسالمي). (من التراث ا -سم.  24ص. ;  300 -. 1989مكة المكرمة : جامعة ام القرى,  -أحمد خان. 

1-811-90/1 

  الصغير, محمود فتح هللا   .6585

الخصائص النطقية و الفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية [نص مطبوع] / محمود فتح هللا الصغير; سمير  
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  260 -. 2008عمان : عالم الكتب للنشر,  -شريف استيتية. 

1-411-28/1, 1-411-28/2 

  الصفاء، إخوان    .6586

الجزائر  -رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء [نص مطبوع] : القسم الرياضي : الجزء األول / إخوان الصفاء. 
  سم.15*19ص. ; 540 -. 2007: عاصمة الثقافة العربية, 

 9789961625934ر.د.م.ك 

1-816-23.1/1, 1-816-23.1/2 

  الصفاء، إخوان    .6587

و خالن الوفاء [نص مطبوع] : القسم الرياضي و الجسمانيات الطبيعيات :الجزء الثاني / رسائل إخوان الصفاء 
  سم.15*22ص. ; 591 -. 2007الجزائر : عاصمة الثقافة العربية,  -إخوان الصفاء. 

 9789961625941ر.د.م.ك 

1-816-23.2/1 

  الصفاء، إخوان    .6588

الجسمانيات الطبيعيات و النفسانيات العقليات: الجزء  رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء [نص مطبوع] :



  سم.15*22ص. ; 510 -. 2010الجزائر : عاصمة الثقافة العربية,  -الثالث / إخوان الصفاء. 

 9789961625958ر.د.م.ك 

1-816-23.3/1, 1-816-23.3/2 

  الصفاء، إخوان    .6589

انيات العقليات و العلوم الناموسية اإللهية و الشرعية  رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء [نص مطبوع] : النفس
  سم. 22ص. ;  565 -. 2007الجزائر : عاصمة الثقافة العربية,  -الدينية : الجزء الرابع / إخوان الصفاء. 

 9789961625965ر.د.م.ك 

1-816-23.4/1 

  الصفاء، إخوان    .6590

العلوم الناموسية اإللهية و الشرعية الدينية : الجزء رسائل إخوان الصفاء و خالن الوفاء [نص مطبوع] : 
  سم.15*22ص ; 436 -. 2007الجزائر : عاصمة الثقافة العربية,  -الخامس / إخوان الصفاء. 

 9789961625187ر.د.م.ك 

1-816-23.5/1, 1-816-23.5/2 

  الصفار, ابتسام مرهون   .6591

عمان : دار    -ابتسام مرهون الصفار, ناصر حالوي.  محاضرات في تاريخ النقد عند العرب [نص مطبوع] /
 سم. 24ص. ;  500 -. 2006جهينة, 

1-810-275/1, 1-810-275/2 

  الصفار, ابتسام مرهون   .6592

 -. 2008عمان : دار صفاء للنشر,  -فضاءات في األدب العربي القديم [نص مطبوع] / ابتسام مرهون الصفار. 

  سم. 17*24ص. ;  400

 9789957243289ر.د.م.ك 

1-810-198/1, 1-810-198/10 

  الصفار, ابتسام مرهون   .6593

 -. 2005عمان : دار حنين للنشر,  -آفاق األدب في العصر األموي [نص مطبوع] / ابتسام مرهون الصفار. 

  سم. 24ص. ;  304

 9957170562ر.د.م.ك 

1-810-175/1, 1-810-175/2 

  ون الصفار، ابتسام مره  .6594

ص.  316 -. 2006عمان : دار المناهج,  -األمالي في األدب اإلسالمي [نص مطبوع] / ابتسام مرهون الصفار. 
  سم.  17*24: غالف ملون ; 

 995718069Xر.د.م.ك 

1-810-568/1, 1-810-568/2 

  الصفار، حسن موسى    .6595

بيروت : اإلنتشار   -موسى الصفار. شخصية المرأة بين رؤية اإلسالم وواقع المسلمين [نص مطبوع] / حسن 
  سم. 24ص. ;  154 -. 2007العربي, 

 9789953476377ر.د.م.ك 



1-210-202/1, 1-210-202/2 

  الصفار،ابتسام مرهون   .6596

 320 -. 2008عمان : دار صفاء,  -رؤية معاصرة فى التحقيق و النقد [نص مطبوع] / ابتسام مرهون الصفار. 

  سم.  24ص. ; 

 9789957243210ر.د.م.ك 

1-810-310/1, 1-810-310/10 

  الصفدي, أبي الصفاء    .6597

القاهرة : دار   -صرف العين [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الصفاء الصفدي; محمد عبد المجيد الشين. 
  سم.  24ص. ;  172 -. 2004اآلفاق العربية, 

 9773441059ر.د.م.ك 

1-810-92.1/1, 1-810-92.1/2 

  صفدي, أبي الصفاء  ال  .6598

القاهرة : دار   -صرف العين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي الصفاء الصفدي; محمد عبد المجيد الشين. 
  سم.  24ص. ;  624 -. 2004اآلفاق العربية, 

 9773441059ر.د.م.ك 

1-810-92.2/1, 1-810-92.2/2 

  الصفدي, أبي الصفاء    .6599

القاهرة :  -[نص مطبوع] / أبي الصفاء الصفدي; محمد عبد المجيد الشين.  الهول المعجب في القول بالموجب
  سم. 24ص. ;  240 -. 2004دار اآلفاق العربية, 

 9773441075ر.د.م.ك 

1-810-418/1, 1-810-418/2 

  الصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك    .6600

أيبك الصفدي, رمضان عبد التواب;   تصحيح التصحيف وتحرير التحريف [نص مطبوع] / صالح الدين خليل بن
  سم.25ص. ;  690 -. 1987القاهرة : مكتبة الخانجي,  -السيد الشرقاوي. 

 9775050676ر.د.م.ك  -. 688-667ص: -بيبليوغرافيا ص 666-570ص: -كشافات ص

1-410-8/1, 1-410-8/10 

  الصفراني، محمد   .6601

) [نص مطبوع] : بحث في سمات األداء الشفهي علم  2004-1950التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث (
  سم. 24ص. ;  301 -. 2008الدار البيضاء : النادي األدبي بالرياض,  -تجويد الشعر / محمد الصفراني. 

 9789953682984ر.د.م.ك 

1-811-799/1, 1-811-871/1 

  الصقلي، أبي عبد هللا محمد ابن ظفر    .6602

  -تباع [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمد ابن ظفر الصقلي; عبد الحميد حاجيات. سلوان المطاع في عدوان األ

  سم. 17*24ص. ;  383 -. 2011الجزائر : دار األلمعية, 

 9789931305248ر.د.م.ك 

1-818-48/1, 1-818-48/2 



  الصقلي،القطاع    .6603

ص. ;  432 -. 2003دار الكتب العلمية, بيروت :  -كتاب األفعال [نص مطبوع] / القطاع الصقلي, شمس الدين. 
  سم. 24

 274513552xر.د.م.ك 

1-413-45/1, 1-413-45/10 

  الصالبي، علي محمد   .6604

دولة السالجقةوبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو الصليبي [نص مطبوع] : موسوعة 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 704 -. 2008معرفة, بيروت : دار ال -الحروب الصليبية / علي محمد الصالبي. 

 9953850542ر.د.م.ك 

1-953-539/1, 1-953-539/3 

  الصليبي, مصطفي سعيد   .6605

الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري [نص مطبوع] : دراسة نحوية تطبيقية إحصائية: الجزء األول / 
  سم. 23ص ;  270 -ت. -الجزائر : دار هومة, د -مصطفي سعيد الصليبي. 

 9961660706ر.د.م.ك 

1-415-425.1/1, 1-415-425.1/2 

  الصليبي, مصطفي سعيد   .6606

الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري [نص مطبوع] : دراسة نحوية تطبيقية إحصائية: الجزء الثاني / 
  سم. 23ص ;  184 -ت. -الجزائر : دار هومة, د -مصطفي سعيد الصليبي. 

 9961660714ر.د.م.ك 

1-415-425.2/1, 1-415-425.2/2 

  الصليبي، محمود عبد المسلم   .6607

الجودة الشاملة و أنماط القيادة التربوية [نص مطبوع] : نظرية هيرسي و بالنشارد و عالقتها بمستويي الرضا  
  سم.17*24ص ; 220 -. 2007عمان : دار الحامد,  -الوظيفي لمعليمهم و آدائهم / محمود عبد المسلم الصليبي. 

 9789957323219ر.د.م.ك 

1-370-157/1 

  الصميدعي، جاسم محمد   .6608

عمان : دار دجلة ناشرون و  -شعر الخوارج [نص مطبوع] : دراسة أسلوبية / جاسم محمد الصميدعي. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  227 -. 2010موزعون, 

 9789957711474ر.د.م.ك 

1-811-993/1, 1-811-993/2 

  الصنهاجي, أبي عبد هللا بن محمد بن داود    .6609

 24 -. 2002القاهرة : مكتبة األداب,  -اآلجرومية [نص مطبوع] / أبي عبد هللا بن محمد بن داود الصنهاجي. 

  سم.  18ص. ; 

 977241421xر.د.م.ك 

1-415-136/1, 1-415-136/2 



  الصنهاجي, ابي عبد هللا محمد بن داوود   .6610

بيروت :   -شرح اآلجرومية [نص مطبوع] / ابي عبد هللا محمد بن داوود الصنهاجي; عبد هللا خليل محمد صقر. 
 سم.  24ص. ;   436 -. 2004المكتبة العلمية, 

1-415-259/1, 1-415-259/2 

  الصولي, أبي بكر محمد بن يحي بن عبد هللا    .6611

بيروت : دار الكتب  -أدب الكتاب [نص مطبوع] / أبي بكر محمد بن يحي بن عبد هللا الصولي, أحمد حسن بسج. 
 سم.24ص. ; 328 -. 1994العلمية, 

1-415-330/1, 1-415-330/2 

  الصوي، بسام محمد    .6612

مان : دار البداية  ع -وقفة مع الزمن في ...فن التصوير الفوتوغرافي [نص مطبوع] / بسام محمد الصوي. 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  224  -. 2013ناشرون و موزعون, 

 9789957821753ر.د.م.ك  -ص.  224ص. بيبليوغرافيا :  223 -ص. 193المالحق : 

SH/1-070-377/1, SH/1-070-377/2 

  الصويركي ، محمد   .6613

  -طرائق تدريسه / محمد الصويركي.  -أنواعه  - مفهومه -التعبير الكتابي التحريري [نص مطبوع] : أسسه 

  سم. 17*24ص. ;  187 -. 2013عمان : دار الكندي, 

 9789957523718ر.د.م.ك 

1-418-149/1, 1-418-149/2 

  الصويركي, محمد علي    .6614

التعبير الشفوي [نص مطبوع] : حقيقته، واقعه، أهدافه، مهاراته، طرق تدريسه وتقويمه / محمد علي 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  224 -. 2007عمان : دار الكندي,  -صويركي. ال

1-418-132/1, 1-418-132/2 

  الصويعي، عبد هللا علي   .6615

مصادر أبي الفرج األصفهاني في كتابه األغاني و قيمتها في الدراسات األدبية [نص مطبوع] / عبد هللا علي  
  سم. 17*24ص. ;  336 -. 2005 طرابلس : دار الكتب الوطنية, -الصويعي. 

 9959430510ر.د.م.ك 

1-810-514/1, 1-810-514/2 

  الصيادي، محمد المنجمي   .6616

بيروت : مركز دراسات  -التعريب و تنسيقه في الوطن العربي [نص مطبوع] / محمد المنجمي الصيادي. 
 ).1اطروحات الدكتوراه ; (سلسلة   -سم.  24ص. : غالف ملون ;  621 -الوحدة العربية, (د.ت.ن). 

1-410-322/1, 1-410-322/2 

  الصيرفى،محمد   .6617

االسكندرية : مؤسسة  -التميز اإلداري [نص مطبوع] : .للعاملين بقطاع التربية و التعليم / محمد الصيرفى. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 508 -. 2009حورس, 

 977368237ر.د.م.ك 



1-370-163/1, 1-370-163/2 

  الصيرفي, محمد عبد الفتاح   .6618

عمان : دار   -. 02ط. -البحث العلمي [نص مطبوع] : الدليل التطبيقي للباحثين / محمد عبد الفتاح الصيرفي. 
  سم. 24ص ;  432 -. 2002وائل, 

 9957112368ر.د.م.ك 

1-001.4-16/1, 1-001.4-16/2 

  الصيرفي، محمد   .6619

ة للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : التحليل على مستوى المنظمات : الجزء الرابع . / محمد الموسوعة العلمي
  سم. 25x17ص. : غالف مصور. ;  370 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -الصيرفي. 

 9774380488ر.د.م.ك  -ص.  370 -ص. 357بيبليوغرافيا : 

E0054.4/2, 1-370-830.4/1 

  رفي، محمد الصي  .6620

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : التحليل على مستوى الجماعات : الجزء الثالث / محمد 
  سم.  24ص. : غالف ملون. ;   299 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -الصيرفي. 

 9774380487ر.د.م.ك  -ص.  299 -ص. 287بيبليوغرافيا : 

1-370-830.3/1 

  الصيرفي، محمد   .6621

االسكندرية : مؤسسة  -التميز اإلداري [نص مطبوع] : .للعاملين بقطاع التربية و التعليم / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 508 -. 2009حورس, 

 977368237ر.د.م.ك 

1-370-720/1, 1-370-720/2 

  الصيرفي، محمد   .6622

ص. : 690 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -د الصيرفي. اإلدارة المكتبية [نص مطبوع] / محم
  ).28(سلسلة كتب المعارف اإلدارية ;  -سم. 24غالف ملون ومصور ; 

 977368069xر.د.م.ك 

1-001-43/1 

  الصيفي, اسماعيل   .6623

  -. 2ط. -لصيفي. بيئات نقد الشعر عند العرب [نص مطبوع] : من الجاهلية إلى العصر الحديث / اسماعيل ا

 سم.  24ص. ;  184 -. 1990اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

1-811-746/1, 1-811-746/2 

  الصيفي، مريم   .6624

ص. ;  150 -. 2006عمان : دار يافا العلمية,  -أغان للحزن و الفرح [نص مطبوع] : شعر / مريم الصيفي. 
 سم. 13*22

1-811-879/1, 1-811-879/2 



  الصيقل, محمد بن سليمان بن ناصر    .6625

البحث البالغي والنقدي عند إبن رشيق القيرواني في كتابه العمدة [نص مطبوع] / محمد بن سليمان بن ناصر  
ص. : غالف ملون ; 282 -. 2004الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات اإلسالمية,  -الصيقل. 

  سم.24

 1178909960ر.د.م.ك  -رسائل جامعية. 

1-415-379/1, 1-415-379/2 

  الضاري،مثنى حارث    .6626

بغداد :  -. 1ط -اإلعالم اإلسالمي [نص مطبوع] : الواقع والطموح / مثنى حارث الضاري, طه أحمد الزيدي. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  459 -. 2007دار الفجر ; عمان : دارالنفائس, 

 9284479957ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-429/1, SH/1-001.5-429/2 

  الضالع, محمد صالح    .6627

ص.  124 -. 2002القاهرة : دار غريب,  -علوم الصوتيات عند ابن سينا [نص مطبوع] / محمد صالح الضالع. 
  سم. 24; 

 9772156776ر.د.م.ك 

1-411-34/1, 1-411-34/2 

  الضالع, محمد صالح    .6628

  سم.  24ص. ;  192 -. 2002القاهرة : دار غريب,  -صالح الضالع. األسلوبية الصوتية [نص مطبوع] / محمد 

 9772156415ر.د.م.ك 

1-411-101/1, 1-411-101/10 

  الضامن, منذر    .6629

 24ص. ;  256 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر,  -أساسيات البحث العلمي [نص مطبوع] / منذر الضامن. 

  سم.

 995706343xر.د.م.ك 

1-001.4-57/3, 1-001.4-57/1 

  الضامن, منذر    .6630

 24ص. ;  256 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر,  -أساسيات البحث العلمي [نص مطبوع] / منذر الضامن. 

  سم.

 995706343xر.د.م.ك 

1-001.4-33/3, 1-001.4-33/4 

  الضبع, محمود إبراهيم   .6631

اإلسكندرية :   -موسوعة علمية عامة / محمود إبراهيم الضبع. األساس في النحو و الصرف [نص مطبوع] : 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  333 -. 2008مؤسسة حورس الدولية, 

1-415-358/1, 1-415-358/2 

  الضرابعة، زياد شفقان    .6632

لضرابعة. االتحاد االوروبي و القضية الفلسطينية [نص مطبوع] : من مدريد الى خارطة الطريق / زياد شفقان ا



  سم.  24ص : غالف ملون ;  116 -. 2011[د.م] : دار ومكتبة الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9789957325190ر.د.م.ك  -المراجع العربية، المراجع االجنبية. 

1-327-213/1, 1-327-213/2 

  الضرير, القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي   .6633

اسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضرير; رمضان عبد التواب; رجب  شرح اللمع في النحو [نص مطبوع] / الق
  سم.24ص. ; 322 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -عثمان محمد. 

 -. 317 -305ص:  -بيبليوغرافيا ص 317 -305ص:  -بيبليوغرافيا ص 304 -285ص:  -كشاف ص

 8685046977ر.د.م.ك 

1-415-369/1, 1-415-369/2 

  ، نزار عبد هللا  الضمور  .6634

. 2012عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الزهد في الشعر العباسي [نص مطبوع] / نزار عبد هللا الضمور. 

  سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  222 -

 9789957326173ر.د.م.ك 

1-811-1154/1, 1-811-1154/2 

  الضمور، نزار عبد هللا خليل    .6635

عمان : دار و مكتبة الحامد  -ة في النثر العباسي [نص مطبوع] / نزار عبد هللا خليل الضمور. السخرية و الفكاه
  سم. 17*24ص. ;   158 -. 2010للنشر و التوزيع, 

 9789957325633ر.د.م.ك 

1-819-66/1, 1-819-66/10 

  الضنجي،بدر العمراني    .6636

ص مطبوع] : الجزء األول / بدر العمراني الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [ن 
المملكة المغربية : منشورات وزارة األوقاف و الشؤون الدينية اإلسالمية,  -الضنجي, محمد سعيد الغازي. 

 سم. 34ص. ; 278 -. 2008

050-33.1/1 

  الضنجي،بدر العمراني    .6637

: الجز الثاني / بدر العمراني  الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع]
 -. 2008المملكة المغربية : منشورات وزارة االوقاف و الشؤون اإلسالمية,  -الضنجي, محمد السعيد الغازي. 

 سم. 32ص. ; 922

050-33.2/1 

  الضنجي،بدر العمراني    .6638

لث / بدر العمراني الفهرس الوصفي المخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء الثا
 -. 2008المملكة المغربية : منشورات وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية,  -الضنجي, محمد سعيد الغازي. 

 سم. 32ص. ; 922

050-33.3/2 



  الطالب, هايل محمد    .6639

جيهان   قراءة النص الشعري لغة و تشكيال [نص مطبوع] : نزار قباني نموذجا تطبيقيا / هايل محمد الطالب,
 سم. 24ص. ; 378 -. 2008سوريا : دار الينابيع,  -. 02ط. -خير; أمينة عثمان. 

1-811-35/1, 1-811-35/2 

  الطاهر, علي جواد    .6640

.  2003عمان : دار الفارس للنشر والتوزيع,  -. 05ط. -منهج البحث األدبي [نص مطبوع] / علي جواد الطاهر. 

  سم.24ص. ; 160 -

 9150369953ر.د.م.ك 

1-001.4-22/1 

  الطاهر، بلحيا    .6641

الجزائر : دار سفيان للطباعة و النشر,  -سيدة اللحن [نص مطبوع] : مجموعة قصص قصائد / بلحيا الطاهر. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  16*24غالف مص. ;  -. 2013

 9789947540312ر.د.م.ك 

1-813-372/1, 1-813-372/2 

  يا  الطاهر، بلح  .6642

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية  -تأمالت في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا [نص مطبوع] / بلحيا الطاهر. 
  ).2007(عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.  24ص. : إيض. ;  145 -. 2007للجيش, 

 9789947241219ر.د.م.ك 

1-811-1421/1, 1-811-1421/2 

  الطاهر، عالء فرج    .6643

 -. 2009عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -ة المعلومات والمعرفة [نص مطبوع] / عالء فرج الطاهر. إدار

  سم. 14*24ص ;  173

 9789957499761ر.د.م.ك 

1-020-197/1, 1-020-197/2 

  الطاهر، علي جواد    .6644

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و  -. 2ط.   -مقدمة في النقد األدبي [نص مطبوع] / علي جواد الطاهر. 
 سم. 24ص. ;  252 -. 1988النشر, 

1-809-115/1 

  الطاهر، فاطمة بن حاج    .6645

أبعاد الرمز الديني التاريخي عند مفدي زكريا [نص مطبوع] : إلياذة الجزائر أنموذجا / حفيظة طوير; فاطمة بن  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -حاج الطاهر; جمال عصام. 

 2009ليسانس في األدب العربي : األدب العربي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.962 

  الطائي, مصطفى حميد    .6646

مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في االعالم و العلوم السياسية [نص مطبوع] / مصطفى حميد الطائي, خير  
 سم. 24ص. ;  263 -. 2007االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -بكر. ميالد ابو 



1-001.4-43/1, 1-001.4-43/10 

  الطائي، صالح محمود محمد   .6647

هوية الشعر األندلسي بين االستقالل و التبعية للمشرق [نص مطبوع] : شعر القرنين الخامس و السادس للهجرة 
  سم.  24سم. ;  324 -. 2012اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -حمود محمد الطائي. أنموذجا / صالح م

 9789774383363ر.د.م.ك 

1-811-802/1, 1-811-802/2 

  الطائي، عبد المجيد حسن   .6648

ص.  312 -. 2007عمان : دار الحامد,  -طرق التعامل مع المعوقين [نص مطبوع] / عبد المجيد حسن الطائي. 
  سم.  17×24غالف ملون ;  :

 9789957323462ر.د.م.ك 

1-362-2/4, 1-362-2/5 

  الطائي،يوسف حجيم    .6649

التعليم الجامعي من منظور إداري [نص مطبوع] : قراءات و بحوث / هاشم فوزي العبادي; يوسف حجيم 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 567 -. 2011عمان : اليازوري,  -. 1ط. -الطائي. 

1-370-772/1, 1-370-772/2 

  الطباع، عمر فاروق    .6650

بيروت : شركة دار األرقم بن أبي األرقم,  -ديوان ابن سهل األندلسي [نص مطبوع] / عمر فاروق الطباع.  
 سم. 17*24ص. ;  240 -. 1998

1-811-1018/1, 1-811-1018/2 

  الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير    .6651

[نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك / الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير, ابراهيم  تاريخ الطبري الجزء الثاني
 سم. 23ص : ايض ; 666 -القاهرة : دار المعارف, [د.ت].  -الثانية.  -محمد أبو الفضل. 

1-953-3.2/1 

  الطبري, أبوجعفر محمد بن جرير    .6652

عفر محمد بن جرير الطبري; محمد أبو الفضل  تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك / أبوج
 ).30(ذخائر العرب ;  -سم. 24ص. ; 690 -. 1968القاهرة : دار المعارف,  -إبراهيم. 

1-953-3.9/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6653

هجرة / أبي لل90للهجرة لغاية السنة 36من السنة- [نص مطبوع] : تاريخ األمم والملوك 3تاريخ الطبري المجلد 
  سم.24ص. ; 699 -. 2008لبنان : دار الكتب العلمية,  -جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 9782745132635ر.د.م.ك 

1-953-318.3/5, 1-953-318.3/6 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6654

  -رير الطبري. تفسير الطبري [نص مطبوع] : جامع البيان عن تأويل آيات القرآن / أبي جعفر محمد بن ج

 سم. 27ص. ;  202 -. 1954القاهرة : مكتبة مصطفى الحليبي,  -. 02ط.



1-220-16.1/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6655

 -جامع البيان عن تأويل آيات القرآن [نص مطبوع] : الجزء الثامن عشر / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 سم. 27ص. ;  162 -. 1954القاهرة : مكتبة مصطفى الحلبي, 

1-220-16.3/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6656

 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 سم.  27ص. ;  213 -. 1954القاهرة : مكتبة مصطفى الباي الحليبي,  -. 02ط.

1-220-16.2/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6657

 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -اختالف الفقهاء [نص مطبوع] / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 سم. 24ص. ;  319

1-250-10/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6658

 -شر / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن [نص مطبوع] : الجزء الثاني ع

 سم. 27ص. ;  199 -. 1954القاهرة : مكتبة مصطفى الحلبي,  -. 2ط.

1-220-23.12/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .6659

 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 سم.  27ص. ;  209 -. 1954اهرة : مكتبة مصطفى الباي الحليبي, الق -. 02ط.

1-220-23.15/1 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .6660

تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك [نص مطبوع] : المجلد األول: تاريخ ما قبل الهجرة النبوية الشريفة / جعفر 
 سم. 30ص. ;  699 -. 1988ب العلمية, بيروت : دار الكت -.  2ط  -محمد بن جرير الطبري. 

1-210-84.1/1, 1-210-84.1/2 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .6661

  35تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك [نص مطبوع] : المجلد الثاني: من السنة األولى للهجرة لغاية السنة 

 سم.  30ص. ;   694 -. 1988تب العلمية, بيروت : دار الك -. 2ط . -للهجرة / جعفر محمد بن جرير الطبري. 

1-210-84.2/1 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .6662

للهجرة /  90للهجرة لغاية السنة  36تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك [نص مطبوع] : المجلد الثالث: من سنة 
 سم. 30ص. ;  699 -. 1988بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط  -جعفر محمد بن جرير الطبري. 

1-210-84.3/1 



  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .6663

للهجرة   190للهجرة لغاية السنة  91تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك [نص مطبوع] : المجلد الرابع: من سنة 
 سم. 30ص. ;  715 -. 1988بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط . -جعفر محمد بن جرير الطبري.  /

1-210-84.4/1 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .6664

 302للهجرة لغاية السنة  191تاريخ الطبري تاريخ األمم و الملوك [نص مطبوع] : المجلد الخامس: من سنة 

 سم. 30ص. ;  579 -. 1988بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -للهجرة / جعفر محمد بن جرير الطبري. 

1-210-84.5/1 

  الطبطبائي, طالب سيد هاشم   .6665

نظرية األفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصرين و البالغيين العرب [نص مطبوع] / طالب سيد هاشم 
 سم.  24ص. ;  180 -. 1994الكويت : جامعة الكويت,  -الطبطبائي. 

1-414-133/1 

  الطحان, طاهرة أحمد   .6666

األردن : دار   -. 2ط. -طفولة المبكرة [نص مطبوع] / طاهرة أحمد الطحان. مهارات االستماع والتحدث في ال
  سم.24ص. ; 208 -. 2008الفكر, 

 9789957073605ر.د.م.ك 

1-370-388/5, 1-370-388/1 

  الطحان،طاهرة أحمد   .6667

. 2ط. -قنديل.  مهارات اإلستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / طاهرة أحمد الطحان, محمد متولي

  سم.24ص. ; 344 -. 2010عمان : دار الفكر,  -

 9789957073656ر.د.م.ك 

1-370-747/1, 1-370-747/2 

  الطحان،طاهرة أحمد   .6668

. 2ط. -مهارات اإلستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / طاهرة أحمد الطحان, محمد متولي قنديل. 

  سم.24ص. ; 344 - .2010عمان : دار الفكر,  -

 9789957073656ر.د.م.ك 

1-370-155/1 

  الطرابلسي, محمد الهادي   .6669

 -. 2006تونس : عالم الكتاب,  -تحاليل أسلوبية [نص مطبوع] / محمد الهادي الطرابلسي, عبد الواحد براهم. 

 (دراسات أدبية و نقدية).  -سم. 22ص. : غالف ملون ; 174

1-411-62/1, 1-411-62/2 

  الطريسي, أحمد   .6670

القاهرة : الدار   -النص الشعري [نص مطبوع] : بين الرؤية البيانية و الرؤيا اإلشارية / أحمد الطريسي. 
 سم. 21ص. ;  238 -. 2004المصرية السعودية, 

1-811-736/1, 1-811-736/2 



  الطريفي, يوسف عطا    .6671

 432 -. 2007عمان : دار االهلية,  -األندلس / يوسف عطا الطريفي. شعراء العرب [نص مطبوع] : المغرب و 

 (شعراء العرب). -سم.  24ص. ; 

1-811-595/6, 1-811-595/7 

  الطريفي، يوسف عطا    .6672

 615 -. 2008عمان : دار األهلية,  -بدر شاكر السياب [نص مطبوع] : حياته و شعره / يوسف عطا الطريفي. 

 سم.  24ص. ; 

1-811-912/1, 1-811-912/2 

  الطريفي، يوسف عطا    .6673

 -. 2006عمان : األهلية,  -. 1ط.  -شعراء العرب [نص مطبوع] : العصر الجاهلي / يوسف عطا الطريفي. 

 سم. 24ص. : غالف مل. ;  431

1-811-489/1, 1-811-489/2 

  الطريفي،يوسف عطا    .6674

 397 -. 2008عمان : دار األهلية,  -يوسف عطا الطريفي.  ابراهيم طوقان [نص مطبوع] : حياته و شعره /

 سم.  24ص. ; 

1-811-710/1, 1-811-710/2 

  الطلبة, محمد سالم محمد األمين    .6675

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا السرد / محمد 
  سم. 24ص. ;  320  -. 2008ت : االنتشار العربي, بيرو  -سالم محمد األمين الطلبة. 

 978995347660ر.د.م.ك 

1-810-181/1 

  الطلبة، محمد سالم محمد األمين    .6676

الحجاج في البالغة المعاصرة [نص مطبوع] : بحث في بالغة النقد المعاصر / محمد سالم محمد األمين الطلبة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 320 -. 2008بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,  -

 9959293068ر.د.م.ك 

1-414-161/1, 1-414-161/10 

  الطمار، محمد   .6677

 -. 2007الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -تاريخ األدب الجزائري [نص مطبوع] / محمد الطمار. 

  سم. 24ص. ; 393

 9789947241165ر.د.م.ك 

1-810-688/1, 1-810-688/2 

  الطمار، محمد   .6678

الجزائر : ديوان  -. 2ط. -تاريخ األدب الجزائري [نص مطبوع] / محمد الطمار, عبد الجليل مرتاض. 
  سم. 15* 22ص. : غالف ملون ;  537  -. 2010المطبوعات الجامعية, 

 978996100874xر.د.م.ك 



1-810-453/1, 1-810-453/10 

  الطناحي, محمود محمد    .6679

نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف و التحريف [نص مطبوع] / محمود محمد   مدخل إلى تاريخ
  سم. 24ص ;  410 -. 1984القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الطناحي. 

 9775050146ر.د.م.ك 

1-410-32/1, 1-410-32/2 

  الطناحي, محمود محمد    .6680

هـ [نص مطبوع] / محمود محمد  316سنة  فهارس كتاب األصول في النحو ألبي بكر بن السراج المتوفى
  سم.24ص. ; 80 -. 1986القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الطناحي. 

 5023505977ر.د.م.ك  -. 77-76بيبليوغرافيا ص ص: 

1-415-51/1, 1-415-51/2 

  الطناحي, محمود محمد    .6681

بيروت : دار    -د الطناحي. في اللغة و األدب [نص مطبوع] : دراسات و بحوث الجزء األول / محمود محم
 سم.  24ص. ;  462 -. 2002الغرب اإلسالمي, 

1-410-61.1/1, 1-410-61.1/2 

  الطناحي, محمود محمد    .6682

بيروت : دار    -في اللغة و األدب [نص مطبوع] : دراسات و بحوث الجزء الثاني / محمود محمد الطناحي. 
 سم.  24ص. ;  944 -. 2002الغرب اإلسالمي, 

1-410-61.2/1, 1-410-61.2/2 

  الطنبولي, منى درويش    .6683

  -الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الشاطبية [نص مطبوع] / منى درويش الطنبولي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  183 -. 2002القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر, 

 1643215977ر.د.م.ك  -. 178ببليوغرافيا ص 

1-220-38/1, 1-220-38/2 

  الطنبولي, منى درويش    .6684

  -الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الشاطبية [نص مطبوع] / منى درويش الطنبولي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  183 -. 2002القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر, 

 1643215977ر.د.م.ك  -. 178ببليوغرافيا ص 

1-220-24/2, 1-220-24/3 

  الطنجي، بدر العمراني    .6685

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد سعيد الغازى; 
 سم. 21×30ص ;  577 -. 2008المملكة المغربية : وزارة األوقاف,  -بدر العمراني الطنجي. 

1-011-1.2/3, 1-011-1.2/1 



  الطهطاوي، رفاعة رافع   .6686

 28ص. ;  99 -. 2000بيروت : دار البراق,  -تحرير المرأة المسلمة [نص مطبوع] / رفاعة رافع الطهطاوي. 

 سم.

1-210-191/1, 1-210-191/2 

  الطهطاوي، رفاعة رافع   .6687

  -س بإيوان باريس / رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص اإلبريز في تلخيص باريز [نص مطبوع] : الديوان النفي 

  سم.15*22ص. ; 407 -. 2007الجزائر : عاصمة الثقافة العربية, 

 9789961625675ر.د.م.ك 

1-818-72/1 

  الطواب، سيد محمود   .6688

  االسكندرية : مركز االسكندرية -التعلم و التعليم في علم النفس التربوي [نص مطبوع] / سيد محمود الطواب. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 380 -. 2012للكتاب, 

 9789773883194ر.د.م.ك 

1-370-744/1, 1-370-744/2 

  الطواب،سيد محمود   .6689

االسكندرية : مركز االسكندرية   -التعلم و التعليم في علم النفس التربوي [نص مطبوع] / سيد محمود الطواب. 
  م.س 24ص. : غالف ملون ; 380 -. 2012للكتاب, 

 9789773883194ر.د.م.ك 

1-370-201/1, 1-370-201/2 

  الطويبخي، طالل يحيى    .6690

عمان : دار   -الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في القرآن الكريم [نص مطبوع] / طالل يحيى الطويبخي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  312 -. 2007دجلة, 

 9789957710118ر.د.م.ك 

1-220-165/4, 1-220-165/1 

  الطويبخي، طالل يحيى    .6691

عمان : دار   -الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في القرآن الكريم [نص مطبوع] / طالل يحيى الطويبخي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  312 -. 2007دجلة, 

 9789957710118ر.د.م.ك 

1-220-179/1, 1-220-179/2 

  الطويل, محمد عبد المجيد   .6692

  -. 2006القاهرة : دار غريب,  -ول في القوافي [نص مطبوع] : البن الدهان / محمد عبد المجيد الطويل. الفص

  سم. 24ص. ;  96

 9772158701ر.د.م.ك 

1-416-25/1, 1-416-25/2 

  الطويل, محمد عبد المجيد   .6693

ص.  78 -. 2006ة : دار غريب, القاهر -القافية [نص مطبوع] : دراسة في الداللة / محمد عبد المجيد الطويل. 



  سم.  24: غالف مصور ; 

 977215868xر.د.م.ك 

1-416-30/1, 1-416-30/2 

  الطويل, محمد عبد المجيد   .6694

القاهرة : دار غريب,   -العروض و القوافي عند أبي العالء المعري [نص مطبوع] / محمد عبد المجيد الطويل. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2006

 9772158698ر.د.م.ك 

1-416-33/1, 1-416-33/10 

  الطويل، رضا    .6695

(د.م.) : شركة األمل للطباعة و النشر,  -من سفر التحوالت [نص مطبوع] : دراسة نقدية / رضا الطويل.  
 سم. 14*21ص. : غالف مل. و مص. ;  207 -. 2003

1-810-612/1 

  الطويل، فالح    .6696

. 2010عمان : دارمجدالوي,  -رقام في القرآن الكريم [نص مطبوع] / فالح الطويل. العناصر و الحروف و األ

  سم. 17*24ص ;  220 -

 9789957023966ر.د.م.ك 

1-220-183/1, 1-220-183/2 

  الطويل،نبيل صبحى    .6697

 145 -. 1984قطر : كتاب األمة,   -الحرمان و التخلف في ديار المسلمين [نص مطبوع] / نبيل صبحى الطويل. 

 سم.  22ص. ; 

1-210-14/1 

  الطيب, عبد الجواد    .6698

  74إلى  1سورة الفاتحة و اآليات من  3-1اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد األول: 

  سم. 24ص. ;  272 -. 1999القاهرة : مكتبة األداب,  -مزيدة.   3ط. -من سورة البقرة / عبد الجواد الطيب. 

 9772411156ر.د.م.ك 

1-220-111.1/1 

  الطيب, عبد الجواد    .6699

من سورة  82اآليات من  15 - 13اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الخامس : 
 -. 1999القاهرة : مكتبة األداب,   -مزيدة.  3ط. -من سورة األنعام / عبد الجواد الطيب.  12المائدة إلى اآلية 

  سم. 24ص. ;  136

 9772412578ر.د.م.ك 

1-220-111.5/1 

  الطيب, عبد الجواد    .6700

من  147إلى اآلية  88اآلية من  12 - 10اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الرابع : 
  سم. 24ص. ;  288 - .1999القاهرة : مكتبة األداب,  -مزيدة.  3ط. -سورة النساء / عبد الجواد الطيب. 

 9772411989ر.د.م.ك 



1-220-111.4/1 

  الطيب, عبد الجواد    .6701

من  170إلى اآلية  93اآليات من  9 -7اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم [نص مطبوع] : المجلد الثالث : 
  سم.  24ص. ;  286 -. 1999القاهرة : مكتبة األداب,  -مزيدة.   3ط. -سورة آل عمران / عبد الجواد الطيب. 

 9772411075ر.د.م.ك 

1-220-111.3/1 

  الطيب, عبد الجواد    .6702

اإلعراب الكامل آليات القرآن الكريم [نص مطبوع] : من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الطالق / عبد الجواد  
  سم. 24ص. ;  272 -. 1996القاهرة : مكتبة األداب,  -. 2ط. -الطيب. 

 9772411717ر.د.م.ك 

1-220-114/1, 1-220-114/2 

  الطيبي, شرف الدين الحسين بن عبد هللا    .6703

بيروت : دار الكتب  -التبيان في البيان [نص مطبوع] / شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي; يحي مراد. 
  سم. 24ص. ;  272 -. 2004العلمية, 

 2745144936ر.د.م.ك 

1-414-114/1, 1-414-114/2 

  الطيبي، أحمد   .6704

  -االقتصاد المورفونولوجي في التواصل اللساني [نص مطبوع] : دراسة لسانية في اللغة العربية / أحمد الطيبي. 

  سم. 22ص. : غالف ملون ;  200 -. 2010األردن : عالم الكتب الحديث, 

 97899577107781ر.د.م.ك 

1-410-336/1, 1-410-336/2 

  سى  الطيطي،محمد عي  .6705

ص. : 348 -. 2007عمان : دار جرير,   -. 1ط. -المنهاج التكاملي [نص مطبوع] / محمد عيسى الطيطي. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9957380583ر.د.م.ك 

1-370-658/1, 1-370-658/2 

  الظاهر قحطان أحمد    .6706

. 2004عمان : دار وائل,  - .1ط -مفهوم الذات [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / الظاهر قحطان أحمد. 

  سم.24ص : غالف مصور ; 191 -

 414119957ر.د.م.ك 

1-150-458/4, 1-150-458/1 

  الظاهر،قحطان أحمد   .6707

ص : غالف ملون ;  300 -. 2009عمان : دار وائل,  -. 1ط -التوحد [نص مطبوع] / قحطان أحمد الظاهر. 
  سم. 24

 17511199579ر.د.م.ك 

1-370-776/2, 1-370-776/1 



  العارف ، أحمد   .6708

/ أحمد  -أنموذجا  -لغة الشعر المعاصر و إشكالية التأويل [نص مطبوع] : ديوان الجرح والكلمات " لفاتح عالق 
  سم. + قرص مظغوط. 21*30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -العارف, بومدين ذباح; أ. حسين العربي. 

 2014كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : 

MMA.60 

  العارف, عبد الرحمن حسن   .6709

تمام حسان رائدا لغويا [نص مطبوع] : بحوث و دراسات مهداة من تالمذته و أصدقائه / عبد الرحمن حسن 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  384 -. 2002القاهرة : عالم الكتب,  -العارف. 

 9772323052.ك ر.د.م

1-410-191/1, 1-410-191/2 

  العارف, فايزة    .6710

المدية : [د.ن] :  -بورتري مصور حول:الشهيد العيد تومي [نص مطبوع] : روح النضال / فايزة العارف. 
  .CDسم + 30ورقة ;  37 -. 2010[د.ن], 

  29بيبليو ص 

 2010بالمدية : ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس 

MA723/01 

  العاكوب, عيسى علي    .6711

بيروت : دار الفكر المعاصر ; دمشق : دار   -موسيقا الشعر العربي [نص مطبوع] / عيسى علي العاكوب. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  264 -. 1997الفكر, 

 1575473461ر.د.م.ك 

1-416-7/1, 1-416-7/2 

  العالم, اسماعيل أحمد    .6712

 -. 2003عمان : هبة النيل العربية,  -ظواهر فنية في الشعر األموي [نص مطبوع] / اسماعيل أحمد العالم. 

  سم. 24ص. ;  242

 9776914593ر.د.م.ك 

1-811-268/1, 1-811-268/2 

  العالم, إسماعيل أحمد    .6713

القاهرة : هبة النيل العربية للنشر و  -إسماعيل أحمد العالم. دراسة نقدية في الشعر األموي [نص مطبوع] / 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  241 -. 2009التوزيع, 

 3596914977ر.د.م.ك 

1-811-513/1, 1-811-513/2 

  العالم،إسماعيل أحمد    .6714

ص.  186 -. 2009ة النيل, القاهرة : هب -الشعر العربي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / إسماعيل أحمد العالم. 
  سم. 17*24; 

 9776914595ر.د.م.ك 

1-811-806/1, 1-811-806/2 



  العامري,محمد بشير    .6715

 -. 2015عمان : دار البداية : دار المستقبل,  -اشرقات حضارية اندلسية [نص مطبوع] / محمد بشير العامري.  

 سم. 24ص : ايض ; 200

  العامرية، قاسم    .6716

 -إذاعي: مؤسسة األمراض العقلية دريد حسين بالقبة [نص مطبوع] : العالم اآلخر / قاسم العامرية. روبورتاج 

  . CDسم +  30ورقة ;  52 - . 2010المدية : [د.ن] : [د.ن], 

  52-51بيبليو ص ص

  2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA681/01 

  د شهاب العاني, محم  .6717

عمان :  -أثر القرآن الكريم في الشعر العربي [نص مطبوع] : دراسة في الشعر األندلسي / محمد شهاب العاني. 
  سم. 17*24ص. ;   276 -. 2007دار دجلة, 

 9789957478452ر.د.م.ك 

1-811-547/18, 1-811-547/17 

  العبادى, أحمد مختار    .6718

  -لبنان : دار النهضة العربية, [د.ت].  -] / أحمد مختار العبادى. في تاريخ المغرب واألندلس [نص مطبوع 

  سم. 24ص. : مل. ; 367

 9953445311ر.د.م.ك 

1-953-306/14, 1-953-306/8 

  العبادي، مخلد بركات    .6719

 -. 2007األردن : دار أمانة عمان الكبرى,  -النافذة الحدباء [نص مطبوع] : قصص / مخلد بركات العبادي. 

 سم. 13*21ص. ;  103

1-813-229/1, 1-813-229/2 

  العباس, ابي حيان علي بن محمد بن   .6720

أخالق الوزيرين [نص مطبوع] : الصاحب بن عباد و ابن العميد / ابي حيان علي بن محمد بن العباس; خليل 
 سم. 24ص. ;  278 -. 1997بيروت : دار الكتب العلمية,  -المنصور. 

1-810-168/1, 1-810-168/2 

  العباس، محمد   .6721

 103 -. 2009دمشق : دار نينوى,  -كتابة الغياب [نص مطبوع] : بطاقات مكابدة لوديع سعادة / محمد العباس. 

 سم. 14*21ص. : غالف ملون و مصور ; 

1-813-240/1, 1-813-240/2 

  العباس، محمد   .6722

ص.  110 -. 2007بيروت : مؤسسة االنتشار العربي,  -محمد العباس.  شعرية الحدث النثري [نص مطبوع] /
  سم.  14*21: غالف ملون ; 

 9953476131ر.د.م.ك 

1-811-959/1, 1-811-959/2 



  العباسي, عبد الرحيم    .6723

 القاهرة : مكتبة -أنفع الوسائل إلى أبدع الرسائل [نص مطبوع] / عبد الرحيم العباسي, عبد الرزاق حويزي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 92 -. 2006األداب, 

 726241977ر.د.م.ك 

1-819-24/1, 1-819-24/2 

  العباقي، الحسن    .6724

القرآن الكريم و القراءة الحداثية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية إلشكالية النص عند محمد أركون / الحسن  
(القدس  -سم.   24ص. : غالف مص. ;  336 -. 2009دمشق : دار صفحات للدراسات و النشر,  -العباقي. 

  ).2009عاصمة الثقافة العربية 

 9789933402167ر.د.م.ك 

1-220-198/1 

  العباقي، الحسن    .6725

القرآن الكريم و القراءة الحداثية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية إلشكالية النص عند محمد أركون / الحسن  
(القدس  -سم.   24ص. : غالف مص. ;  336 -. 2009صفحات للدراسات و النشر, دمشق : دار  -العباقي. 

  ).2009عاصمة الثقافة العربية 

 9789933402167ر.د.م.ك 

1-220-143/1 

  العبد هللا, أحمد جاسر    .6726

د,  عمان : دار الحام -الميسر في مهارات اإلتصال في اللغة العربية [نص مطبوع] / أحمد جاسر العبد هللا. 
 سم. 16×  24ص. : غالف مصور ; 195 -. 2008

1-410-35/1, 1-410-35/2 

  العبد هللا، محمد فندي    .6727

عمان : عالم الكتب   -أسس تعليم القراءة الناقدة [نص مطبوع] : للطلبة المتفوقين عقليا / محمد فندي العبد هللا. 
  سم.  24ص ;   309 -. 2007الحديث للنشر و التوزيع : جدارللكتاب العالمي, 

 9957466763ر.د.م.ك 

1-370-459/1, 1-370-459/2 

  العبد, عبد الحكيم    .6728

القاهرة : دار    -. 2ط. -علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقى [نص مطبوع] / عبد الحكيم العبد. 
  سم.  24ص. : عالف ملون ;  200 -. 2004غريب للطباعة, 

 9772157780ر.د.م.ك 

1-416-24/1, 1-416-24/2 

  العبد, محمد   .6729

. 2005القاهرة : األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي,  -النص و الخطاب و اإلتصال [نص مطبوع] / محمد العبد. 

  سم. 24ص. ;  388 -

 9776149073ر.د.م.ك 

1-410-86/1, 1-410-86/2 



  العبد، محمد   .6730

. 2006القاهرة : مكتبة األداب,  -. 2ط. -بنية الداللة / محمد العبد.  المفارقة القرآنية [نص مطبوع] : دراسة في

  سم.16×24ص. ; 191 -

 9772411103ر.د.م.ك 

1-220-133/1, 1-220-133/2 

  العبسي، خالد عبد الحليم   .6731

حليم  النبر في العربية [نص مطبوع] : مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية في القرآن / خالد عبد ال
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  437 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -العبسي. 

 9789957703240ر.د.م.ك 

1-411-132/1, 1-411-132/10 

  العبسي،محمد مصطفى   .6732

 -. 2009األردن : دار المسيرة,  -األلعاب و التفكير في الرياضيات [نص مطبوع] / محمد مصطفى العبسي. 

 سم. 17م*س24ص ; 245

1-370-498/7, 1-370-498/8 

  العبودي، ضياء غني    .6733

الخبر في كتاب األغاني ألبي الفرج االصبهاني [نص مطبوع] / ضياء غني العبودي, ميادة عبد األمير العامري.  
  سم. 17*24ص. ;  195 -. 2012عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9789957327057ر.د.م.ك 

1-813-344/1, 1-813-344/2 

  العبودي، ضياء غني لفتة   .6734

عمان : دار و   -معلقة امرئ القيس في دراسات القدامى و المحدثين [نص مطبوع] / ضياء غني لفتة العبودي. 
  سم. 17*24ص. ;  261 -. 2010مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957325541ر.د.م.ك 

1-811-1081/1, 1-811-1081/2 

  لعبودي،عبد الكاظم  ا  .6735

الجزائر : منشورات   -تأمالت في الخطاب الجامعي [نص مطبوع] : جائزة اللغة العربية / عبد الكاظم العبودي. 
  سم. 23*  16ص ;  200 -. 2004المجلس االعلى للغة العربية, 

 99617960ر.د.م.ك 

1-418-150/1 

  العبيدي, خالد فائق    .6736

  -. 1ط. -ت [نص مطبوع] : دراسة قرآنية ألحداث التاريخ / خالد فائق العبيدي. القوانين القرآنية للحضارا

  سم.24ص ; 263 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745145145894ر.د.م.ك 

1-220-123/1, 1-220-123/2 

  العبيدي, شعبان عوض محمد   .6737

بنغازي : منشورات قان يونس,   -د العبيدي. التعليل اللغوي في كتاب سيبويه [نص مطبوع] / شعبان عوض محم



  سم. 24ص. ;  342 -. 1999

 9959240142ر.د.م.ك 

1-415-412/1, 1-415-412/2 

  العبيدي, عادل هادي حمادي    .6738

الظواهر الصوتية و الصرفية و النحوية في قراءة الجحدري البصري [نص مطبوع] / عادل هادي حمادي 
  سم. 24ص. ;  200 -. 2005مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة :  -العبيدي. 

 9773411729ر.د.م.ك 

1-415-283/1, 1-415-283/2 

  العبيدي, عادل هادي حمادي    .6739

  -. 2004القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -التوسع في كتاب سيبويه [نص مطبوع] / عادل هادي حمادي العبيدي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  240

 9773411486.د.م.ك ر

1-410-16/1, 1-410-16/2 

  العبيدي، سلمان علوان    .6740

البناء الفني في القصيدة الجديدة [نص مطبوع] : قراءة في أعمال محمد مردان الشعرية / سلمان علوان العبيدي. 
  سم. 14*21ص. : غالف ملون ;  223 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -

 9789957704582ر.د.م.ك 

1-811-968/1, 1-811-968/2 

  العبيدي، شعبان عوض    .6741

 254 -. 2008بنغازي : دار الكتب الوطنية,   -الرائد في علم الصرف [نص مطبوع] / شعبان عوض العبيدي. 

  (منشورات جامعة قاريونس).   -سم.  25ص. : غالف مص. ; 

 9959241335ر.د.م.ك 

1-415-508/1, 1-415-508/2 

  يدي، عمار حازم محمد العب  .6742

إربد : عالم الكتب  -الخيال الشعري في القصائد العشر الطوال [نص مطبوع] / عمار حازم محمد العبيدي. 
  سم. 14*22ص. ;  255 -الحديث ; عمان : جدار للكتاب العالمي, [د.ت]. 

 9789957701253ر.د.م.ك 

1-811-917/1, 1-811-917/2 

  العبيدي، محمد جاسم   .6743

ص. :  358 -. 2009األردن : دار الثقافة,  -لمدخل إلى علم النفس العام [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. ا
  سم. 24ملون ومصور ; 

 5406169957ر.د.م.ك 

SS/1-150-299/1, SS/1-150-299/2 

  العبيدي، وسام حسين جاسم    .6744

مان : دار الرضوان للنشر و التوزيع ; العراق : ع -الجواهري ناقدا [نص مطبوع] / وسام حسين جاسم العبيدي. 



  سم. 24ص. : غالف مص. ;  342 -. 2012مؤسسة دار الصادق الثقافية, 

 9789957760601ر.د.م.ك 

1-811-1264/1, 1-811-1264/2 

  العبيدي،محمد جاسم   .6745

ص ;  332 -. 2009ر الثقافة, عمان : دا -تفريد التعليم والتعليم المستمر [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. 
  سم. 17×24

 9957164126ر.د.م.ك 

1-370-503/2, 1-370-503/3 

  العبيدي،محمد جاسم   .6746

ص. : غالف  559 -. 2009عمان : دار الثقافة,  -علم النفس و تطبيقاته [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. 
  سم. 24ملون ; 

 9957164195ر.د.م.ك 

1-370-682/1, 1-370-682/2 

  العبيدي،محمد جاسم   .6747

. 2010عمان : دار الثقافة,  -. 1ط. -اإلشراف التربوي و اإلدارة التعليمية [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 288 -

 9957165253ر.د.م.ك 

1-370-722/1, 1-370-722/2 

  العبيدي،محمد جاسم   .6748

. 2010عمان : دار الثقافة,  -. 1ط. -رة التعليمية [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. اإلشراف التربوي و اإلدا

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 288 -

 9957165253ر.د.م.ك 

1-370-170/1 

  العتوم،منذر سامح   .6749

 -. 2012عمان : دار المناهج,  -طرق تدريس التربية الفنية و مناهجها [نص مطبوع] / منذر سامح العتوم. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 275

 275-271بيبليوغرافيا:ص

1-370-966/1, 1-370-966/2 

  العتيبي، غالب عوض    .6750

بيروت : مكتبة   -المملكة العربية السعودية [نص مطبوع] : مسيرة دولة و سيرة رجال / غالب عوض العتيبي. 
 سم.18*25ص ; 462 -. 2008المعارف, 

1-920-100/1, 1-920-100/2 

  العثيمين، محمد بن صالح   .6751

القاهرة : المكتبة  -شرح متن األجرومية [نص مطبوع] : ومعه النكت العلية / محمد بن صالح العثيمين. 
 سم.17*25ص ;  447 -. 2006اإلسالمية, 



1-415-585/1, 1-415-585/2 

  العثيميين, عبد الرحمن بن سليمان    .6752

الفريدة في شرح القصيدة [نص مطبوع] : في عويص اإلعراب و يليها المقدمة اللؤلؤة في النحو / عبد الرحمن  
 24ص ;  208 -. 1990القاهرة : مكتبة الخانجي,  -بن سليمان العثيميين; العثيميين عبد الرحمن بن سليمان. 

  سم.

 9770000647ر.د.م.ك 

1-415-29/1, 1-415-29/2 

  العجمي،محمد حسنين   .6753

عمان : دار المسيرة,  -اإلدارة و التخطيط التربوي [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / محمد حسنين العجمي. 
  سم.17*24ص. : غالف مصور وملون ; 519 -. 2008

 9789957064297ر.د.م.ك 

1-370-529/3, 1-370-529/2 

  ،محمد حسنين العجمي  .6754

عمان : دار   -. 1ط. -استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 376 -. 2008المسيرة, 

1-370-599/1, 1-370-599/2 

  العجمي،محمد حسنين   .6755

عمان : دار المسيرة,  -بيق / محمد حسنين العجمي. اإلدارة و التخطيط التربوي [نص مطبوع] : النظرية و التط
  سم.17*24ص. : غالف مصور وملون ; 519 -. 2008

 9789957064297ر.د.م.ك 

1-370-110/1, 1-370-110/2 

  العجمي،محمد حسنين   .6756

ر  عمان : دا -. 1ط. -استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 376 -. 2008المسيرة, 

1-370-149/1 

  العجيلي،محمد صالح ربيع   .6757

  -التعليم العالي في الوطن العربي [نص مطبوع] : الواقع و استراتيجيات المستقبل / محمد صالح ربيع العجيلي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 247 -. 2013عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع, 

 97869957248208ر.د.م.ك 

1-370-934/1, 1-370-934/2 

  العجيمي, محمد الناصر    .6758

  -الخطاب الوصفي في األدب العربي القديم [نص مطبوع] : الشعر الجاهلي أنموذجا / محمد الناصر العجيمي. 

 سم. 24ص. ;  496 -. 2003تونس : مركز النشر الجامعي : [د.م] : منشورات سعيدان, 

1-811-602/1, 1-811-602/10 



  العدل،عادل محمد    .6759

صعوبات التعلم [نص مطبوع] : و أثر التدخل المبكر و الدمج التربوي لدوي اإلحتياجات الخاصة / عادل محمد  
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  466 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -العدل. 

 9789773504650ر.د.م.ك 

1-370-742/1, 1-370-742/2 

  العدناني, محمد    .6760

معجم األغالط اللغوية المعاصرة [نص مطبوع] : يعالج األغالط اللغوية المعاصرة ويبين صوابها مع الشرح 
 سم.  24ص ;   874 -. 1999بيروت : مكتبة لبنان,   -واألمثلة / محمد العدناني. 

1-413-10/1 

  العدناني، محمد   .6761

[نص مطبوع] : معجم يعالج األخطاء اللغوية الشائعة و يبين صوابها مع الشرح و األمثلة   معجم األخطاء الشائعة
 =A dictionary of common language errors and their corrections  .2ط. -/ محمد العدناني .-  

  سم. 25x18ص. : غالف ملون. ;  363 -. 1980بيروت : مكتبة لبنان ناشرون, 

 995333191xر.د.م.ك  -ص.  359 -ص. 333بيبليوغرافيا : 

1-413-95/1, 1-413-95/2 

  العدواني، أحمد   .6762

بيروت : النادي األدبي  -بداية النص الروائي [نص مطبوع] : مقاربة آلليات تشكل الداللة / أحمد العدواني. 
  سم. 17*24ص. ;  432 -. 2011بالرياض, 

 9789953685053ر.د.م.ك 

1-813-276/1, 1-813-276/2 

  العدواني، معجب   .6763

بيروت : النادي األدبي بالرياض   -مرايا التأويل [نص مطبوع] : قراءات في التراث السردي / معجب العدواني. 
  سم. 14*21ص. ;  159 -. 2010: المركز الثقافي العربي, 

 9789953684383ر.د.م.ك 

1-813-298/1 

  العدوس، يوسف   .6764

ص ; 206 -. 1999عمان : األهلية,  - العروض [نص مطبوع] / يوسف العدوس. موسيقا الشعر و علم 
 سم.17*24

1-416-75/1 

  العدوي, الصعيدي    .6765

 -حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد [نص مطبوع] : الجزء األول / الصعيدي العدوي. 

 سم. 29ص. ;   528 -(د.ت). القاهرة : مطبعة دار احياء الكتب العربية, 

1-250-1.1/1 

  العدوي, الصعيدي    .6766

 -حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الصعيدي العدوي. 

 سم. 29ص. ;   480 -القاهرة : مطبعة دار احياء الكتب العربية, (د.ت). 



1-250-1.2/1 

  همي العدوي، محمد ف   .6767

ص 288 -. 2011عمان : دار أسامة,  -مفاهيم جديدة في العالقات العامة [نص مطبوع] / محمد فهمي العدوي. 
  سم.24; 

 9789957223342ر.د.م.ك 

SH/1-659-90/1, SH/1-659-90/2 

  العذاري ، طارق    .6768

 24ص. ;   345 -. 2013عمان : دار و مكتبة الكندي,  -المسرح التعبيري [نص مطبوع] / طارق العذاري. 

 سم.

1-812-52/1, 1-812-52/2 

  العذاري,طارق    .6769

ص. : إيض. ;  160 -. 2014عمان : دار الكندي,  -حرفية اإلخراج المسرحي [نص مطبوع] / طارق العذاري. 
  سم.24

 9789957523541ر.د.م.ك 

1-701-12/1, 1-701-12/2 

  العراجي، صالحة    .6770

  -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -: قصص / صالحة العراجي.  شتاء القلوب [نص مطبوع]

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  22ص. ;  167

 9789947243312ر.د.م.ك 

1-813-471/1, 1-813-471/2 

  العراقي, ولي الدين أبو زرعة   .6771

ولي الدين أبو زرعة العراقي; نافز حسين حماد...(و   تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل [نص مطبوع] /
  سم. 24ص. ;  672 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -آخرون) تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. 

 7635046977ر.د.م.ك  -. 661-657ص: -بيبليوغرافيا ص 655-641ص: -مالحق ص

1-230-4/1, 1-230-4/2 

  ة العراقي, ولي الدين أبو زرع  .6772

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل [نص مطبوع] / ولي الدين أبو زرعة العراقي; نافز حسين حماد...(و  
  سم. 24ص. ;  672 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -آخرون) تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. 

 7635046977ر.د.م.ك  -. 661-657ص: -بيبليوغرافيا ص 655-641ص: -مالحق ص

1-230-2/1, 1-230-2/2 

  العرباوي, عمر   .6773

  سم. 23ص. ; 264 -هـ). 1402( 1982الجزائر : د.ن,  -اإلعتصام باإلسالم [نص مطبوع] / عمر العرباوي. 

 263بيبليوغرافيا ص: 

1-210-8/1 



  العرباوي، زبيدة    .6774

[د.م] :  - لخذاري. تمضهورات التناص في شعر صالح خرفي [نص مطبوع] / زبيدة العرباوي; العبزوزي 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.ن], 

 2017ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.555, MMA.556 

  العربي, أمان   .6775

أنموذجا / الراوي و مساعدوه في الخطاب الروائي عند أحالم مستغانمي [نص مطبوع] : رواية " عابر سرير " 
سم. + قرص  30ورقة ;  70 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -أمان العربي, فاطمة الزهراء برامقي; مسعود ناهلية. 

  مضغوط. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.942 

  العربي، بسام أمين   .6776

الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب,  -بسام أمين العربي. جحا في أغرب نوادره و لطائفه [نص مطبوع] /  
  (روائع اللغة العربية. الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  17*25ص. : غالف مل. ;  150 -. 2013

 9789947321249ر.د.م.ك 

1-819-71/1, 1-819-71/2 

  العربي، حنان    .6777

 -العربي, فضيلة مرزوق, نسيمة مبرك; ...[و آخرون]. أثراإلبدال في عملية التعريب [نص مطبوع] / حنان 

  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن], 

 2007ليسا نس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.433, MA.434 

  العربي، سمراء    .6778

ص. : غالف مصور ;  64 -. 2010الجزائر : دار األوطان,  -رسائل [نص مطبوع] : شعر / سمراء العربي. 
  سم. 15*22

 9789947983034ر.د.م.ك 

1-811-1033/1 

  العربي، سهيلة   .6779

  -الصف السادس  -الطرق التربوية و الوسائل التعليمية لتدريس اللغة العربية [نص مطبوع] : المرحلة اإلبتدائية 

  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -خالدي. أنموذجا = ، غزيل العنتري / سهيلة العربي, غزيل العنتري; هشام 

 2005ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.55, MA.56 

  العربي، محمد بن التباني   .6780

ر : وزارة الجزائ -براءة األشعريين من عقائد المخالفين [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن التباني العربي. 
  سم. 17*24ص. ;  349 -. 2011الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931384076ر.د.م.ك 

1-210-256.1/1, 1-210-256.1/2 



  العربي، محمد بن التباني   .6781

الجزائر :  -براءة األشعريين من عقائد المخالفين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن التباني العربي. 
  سم. 17*24ص. ;  310 -. 2011الدينية, وزارة الشؤن 

 9789931834069ر.د.م.ك 

1-210-256.2/2 

  العربي، محمد بن التباني   .6782

الجزائر : دار   -براءة األشعرين من عقائد المخالفين [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن التباني العربي. 
  زارة الثقافة الجزائر).(و -سم.  24ص. ;  379 -.  2014زمورة للنشر و التوزيع, 

 9789931334224ر.د.م.ك 

1-210-272.1/1 

  العربي، محمد بن التباني   .6783

الجزائر : دار   -براءة األشعرين من عقائد المخالفين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن التباني العربي. 
  الجزائر). (وزارة الثقافة -سم.  24ص. ;  332 -.  2014زمورة للنشر و التوزيع, 

 9789931334224ر.د.م.ك 

1-210-272.2/1 

  العربي، محمود الحامد    .6784

ص. :  403 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -دار البارود [نص مطبوع] : رواية / محمود الحامد العربي. 
  سم. 16*24غالف مص. و مل. ; 

 9789931003281ر.د.م.ك 

1-813-364/1, 1-813-364/2 

  جي، ناصرية العر  .6785

شعر ناصرية العرجي و مواويل عشق [نص مطبوع] : ( مزمار الوطن الجريح ... ) / ناصرية العرجي; عز  
  (شعريات لبنانية).  -سم.  23ص. ;  72 -. 2007الجزائر : دار النشر دحلب,  -الدين إسماعيل. 

 9789961612194ر.د.م.ك 

1-811-1304/1 

  العرضاوي,رانية محمد شريف   .6786

مكونات اإلبداع [نص مطبوع] : في الشعر العربي القديم: ابن طباطبا نموذجا / رانية محمد شريف العرضاوي.  
  سم.17*24ص. ; 446 -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -. 1ط -

 9789957703974ر.د.م.ك 

1-811-1062/1, 1-811-1062/2 

  العرود, أحمد ياسين    .6787

 -. 2007عمان : المركز القومي للنشر,  -رن [نص مطبوع] / أحمد ياسين العرود. محاضرات في األدب المقا

 سم. 24ص. ;  248

1-809-44/1, 1-809-44/2 

  العروي, عبد هللا    .6788

ص ; 693 -. 2009المغرب : المركز الثقافي العربي,  -مجمل تاريخ المغرب [نص مطبوع] / عبد هللا العروي. 



  سم.24

 995368183xر.د.م.ك 

1-953-283/1, 1-953-283/2 

  العروي, عبد هللا    .6789

لبنان :  -. 4ط. -المفاهيم و األصول / عبد هللا العروي. -مفهوم التاريخ [نص مطبوع] : األلفاظ والمذاهب 
  سم.24ص. ;  432 -. 2005المركز الثقافي العربي ; المغرب : المركز الثقافي العربي, 

 9953680353ر.د.م.ك 

1-902-64/1, 1-902-64/2 

  العريان, محمد سعيد    .6790

القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -. 4-ط -على باب زويلة [نص مطبوع] : قصة تاريخية / محمد سعيد العريان. 
 سم. 20ص. ;  370 -

1-813-21/1 

  العزام، أحمد حسن   .6791

 -. 2010عمان : دار جليس الزمان,  - النظير وأصول النحو في العربية [نص مطبوع] / أحمد حسن العزام.

  سم.  25ص. : غالف مصور ;  383

 9789957810658ر.د.م.ك 

1-415-518/1, 1-415-518/2 

  العزام، جبر خالد جبر    .6792

إربد : عالم الكتب الحديث,   -النقد األدبي الحديث عند المرأة [نص مطبوع] : نقد الشعر / جبر خالد جبر العزام. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;  240 -. 2009

 9789957701956ر.د.م.ك 

1-811-1051/1, 1-811-1051/2 

  العزاني, خالد بن صالح بن محمد   .6793

عمان : جدارا   -جهود الصحابة في اللغة [نص مطبوع] : إبن عباس أنموذجا / خالد بن صالح بن محمد العزاني. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  318 -. 2006الحديث, للكتاب العالمي : عالم الكتب 

 9957466364ر.د.م.ك 

1-410-245/1, 1-410-245/2 

  العزاوي, عمر قحطان عبد اللطيف   .6794

المرويات التاريخية والمآثر والمناقب لكتاب الوحي في الكتب والسنة [نص مطبوع] / عمر قحطان عبد اللطيف  
  سم.  24ص. ;   320 -. 2005الكتب العلمية,   لبنان : دار -األولى.  -العزاوي. 

 2745148516ر.د.م.ك 

1-230-22/4, 1-230-22/1 

  العزاوي, عمر قحطان عبد اللطيف   .6795

المرويات التاريخية والمآثر والمناقب لكتاب الوحي في الكتب والسنة [نص مطبوع] / عمر قحطان عبد اللطيف  
  سم.  24ص. ;   320 -. 2005العلمية,  لبنان : دار الكتب -األولى.  -العزاوي. 

 2745148516ر.د.م.ك 



1-230-45/2, 1-230-45/3 

  العزاوي، باسم ابراهيم    .6796

 -دالالت و متغيرات في المسرح [نص مطبوع] : "سيرة حياة أ.د عقيل مهدي يوسف" / باسم ابراهيم العزاوي. 

 . 2011عمان : دار الحامد, 

1-790-19/1, 1-790-19/2 

  العزاوي، حنان    .6797

الكتابة الصوتية في الدراسات اللسانية الغربية و العربية [نص مطبوع] / آسية بودراجي; حنان العزاوي; أ. 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],   -محمد ولد دالي. 

 2017المدية : ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس  -ماستر

MMA.699, MMA.700 

  العزاوي، شمس الهدى    .6798

 -/ شمس الهدى العزاوي; عاشور سرقمة.  -أنموذجا  -األدب النسوي الجزائري [نص مطبوع] : آسيا جبار 

  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن], 

 2007ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.494, MA.495 

  العزب، محمود   .6799

. 2006القاهرة : نهضة مصر للطباعة,  -إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمود العزب. 

 سم. 24ص. ; 110 -

1-220-118/1 

  العزب،محمود   .6800

. 2006: نهضة مصر للطباعة, القاهرة  -إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمود العزب. 

 سم. 24ص. ; 110 -

1-210-157/1 

  العزة, سعيد حسني    .6801

ص. 416 -. 2006عمان : دار الثقافة,  -دليل المرشد التربوي في المدرسة [نص مطبوع] / سعيد حسني العزة. 
  سم.24; 

 8078169957ر.د.م.ك 

1-370-34/1 

  العزة, سعيد حسني    .6802

أساليب التدريس و استراتيجيات العالج /  - األسباب  -التشخيص  -ص مطبوع] : المفهوم صعوبات التعلم [ن
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 308 -. 2002عمان : الدار العلمية الدولية,  -سعيد حسني العزة. 

1-370-71/1, 1-370-71/2 

  العزة, محمد حسين    .6803

: لكل مثل قصة نسيت و عبرة بقيت / محمد حسين  قصص األمثال و روائع األشعار العربية [نص مطبوع]
 سم. 17*  24ص. ;  144 -. 2006عمان : دار عالم الثقافة,  -العزة. 



1-818-1/1, 1-818-1/2 

  العزة، سعيد حسني    .6804

الوسائل التعليمية و التكنولوجية المساعدة [نص مطبوع] : في خدمة العاديين و ذوي اإلعاقات المختلفة / سعيد 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 272 -. 2010عمان : دار الثقافة,  -. 1ط. -سني العزة. ح

 9957165055ر.د.م.ك 

1-370-122/1, 1-370-122/2 

  العزة،سعيد حسني    .6805

الوسائل التعليمية و التكنولوجية المساعدة [نص مطبوع] : في خدمة العاديين و ذوي اإلعاقات المختلفة / سعيد 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 272 -. 2010عمان : دار الثقافة,  -. 1ط. - حسني العزة.

 9957165055ر.د.م.ك 

1-370-696/1, 1-370-696/2 

  العزي، نفلة حسن أحمد   .6806

أنور عبد العزيز / -تقنيات السرد و آليات تشكيله الفني [نص مطبوع] : قراءة نقدية في قصص الكاتب العراقي
  سم. 17*24ص. ;  200 -. 2010عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -العزي. نفلة حسن أحمد 

 9789957480578ر.د.م.ك 

1-813-275/1, 1-813-275/2 

  العسقالني, الحافظ أحمد بن علي بن حجر    .6807

 -. بلوغ المرامر من أدلة األحكام [نص مطبوع] / الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني; محمد حامد الفقي

 سم. 24ص. ;  318 -. 1996الرياض : دار عالم الكتب, 

1-250-24/1 

  العسقالني, الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي إبن   .6808

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة و األجزاء المنثورة... [نص مطبوع] / الحافظ أحمد بن علي  
ص. : غالف مذهب ; 623 -. 2004لبنان : دار الكتب العلمية,  -العسقالني. بن محمد بن محمد بن علي إبن 

  سم.24

 2745141074ر.د.م.ك 

1-413-72/1, 1-413-72/2 

  العسكري, أبي سعيد الحسن بن الحسين    .6809

بيروت : دار  -ديوان كعب بن زهير [نص مطبوع] / أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري; حنا نصر الحتي. 
  (شعراؤنا).  -سم.  23ص. : غالف مصور و ملون ;   211 -. 2004اب العربي, الكت

 995327181Xر.د.م.ك  -. 210 - 207كشاف ص ص: 

1-811-228/1, 1-811-228/2 

  العسكري, أبي هالل   .6810

بيروت : دار إبن حزم,   -تهذيب الفروق في اللغة [نص مطبوع] / أبي هالل العسكري, عمار بن خميسي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 99 - .2005

 9953811229ر.د.م.ك 

1-410-274/1, 1-410-274/2 



  العسكري, ابي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل    .6811

 -الفروق اللغوية [نص مطبوع] / ابي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري; محمد باسل عيون السود. 

  سم. 24ص. ;  448 -. 2006العلمية, بيروت : دار الكتب  -. 4ط.

 2745141678ر.د.م.ك 

1-410-220/1, 1-410-220/10 

  العسكري,أبي هالل   .6812

 -. 2007القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -الوجوه والنظائر [نص مطبوع] / أبي هالل العسكري, محمد عثمان. 

  سم. 24ص ;  523

 9773413411ر.د.م.ك 

1-412-6/1, 1-412-6/2 

  العسكري، أبي الهالل    .6813

بيروت : دار   -كتاب ديوان المعاني [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي الهالل العسكري; أحمد سليم غانم. 
 سم. 17*24ص. ;  1277 -ص.  678 -. 2003الغرب اإلسالمي, 

1-811-1002.2/1, 1-811-1002.2/2 

  العسكري، أبي الهالل    .6814

بيروت :  -. 1ط: -عاني [نص مطبوع] : المجلد األول / أبي الهالل العسكري; أحمد سليم غانم. كتاب ديوان الم
 سم. 17*24ص. ;  680 -. 2003دار الغرب اإلسالمي, 

1-811-1002.1/1, 1-811-1002.1/2 

  العسكري، أبي هالل   .6815

 -بي هالل العسكري, عزة حسن. كتاب التلخيص [نص مطبوع] : في معرفة أسماء األشياء: الجزء الثاني / أ

 سم. 24ص. ;  835 -. 1993بيروت : دار صادر, 

1-410-320.2/1, 1-410-320.2/2 

  العسكري، أبي هالل   .6816

دمشق :  -المعجم في أسماء بقية األشياء مع الذيل والتكملة [نص مطبوع] / أبي هالل العسكري, مروان العطية. 
 سم.  24غالف ملون ; ص. :  298 -. 2005دار التكوين, 

1-413-141/1, 1-413-141/2 

  العسكري، أبي هالل   .6817

 -كتاب التلخيص [نص مطبوع] : في معرفة أسماء األشياء: الجزء األول / أبي هالل العسكري, عزة حسن. 

 (مطبوعات مجمع اللغة العربية). -سم.  24ص. ;  428 -. 1991بيروت : دار صادر, 

1-410-320.1/1, 1-410-320.1/2 

  العسكري، أبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل    .6818

كتاب الصناعتين [نص مطبوع] : الكتابة و الشعر / أبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري, مفيد قميحة.  
  سم. 24ص. ;  368 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 9782745159311ر.د.م.ك 

1-414-179/1, 1-414-179/2 



  العسل،إبراهيم حسين   .6819

بيروت :   -أساليب / إبراهيم حسين العسل. -معوقات- عطاءات-التنمية في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : مفاهيم
  سم. 24ص. ; 392 -. 2006المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع, 

 ص.385-ص.377بيبليوغرافيا: 

1-210-114/1, 1-210-114/2 

  العسيلى, بسام    .6820

الجزائر : دار الرائد ;   -المجاهدة الجزائرية [نص مطبوع] : ( و اإلرهاب االستعماري ) / بسام العسيلى. 
  (جهاد شعب الجزائر).  -سم. 22ص. : غالف مصور. ;  228  -. 2010بيروت : دار النفائس, 

 9789953183367ر.د.م.ك 

1-965-188/1, 1-965-188/2 

  العشاب ، نعيمة   .6821

/   -أنموذجا  -معانى حروف الجر في القرآن الكريم و دورها في اإلعجاز القرآنى [نص مطبوع] : سورة التغابن 

  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],   -نعيمة العشاب; مبارك تريكي. 

 2005ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.57 

  العشاب ، وسيلة   .6822

[د.م] :  -الفضاء الروائي في " عمالقة الشمال " لنجيب الكيالني [نص مطبوع] / وسيلة العشاب; سعيد أ. تومي. 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.ن], 

 2014ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.69 

  العشاب، وسيلة   .6823

المدية : جامعة المدية,  -الفضاء الروائي في "عمالقة الشمال" لنجيب الكلياني [نص مطبوع] / وسيلة العشاب. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  102 -. 2014

 2014ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0069 

  العشراوي، عبد الجليل    .6824

 -. 2012عمان : عالم الكتب الحديث,  -في الخطابة النبوية [نص مطبوع] / عبد الجليل العشراوي.  الحجاج

  سم. 17*24ص. ;  177

 9789957705176ر.د.م.ك 

1-230-77/2, 1-230-77/3 

  العشري، محمد   .6825

  -. 2013بيت, الجزائر : منشورات ال -الثورة الجزائرية في الشعر المصري [نص مطبوع] / محمد العشري. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  13*20ص. ;  213

 9789931913122ر.د.م.ك 

1-811-1230/1, 1-811-1230/2 



  العشماوي, محمد زكي   .6826

اإلسكندرية : دار المعرفة   -دراسات في النقد المسرحي و األدب المقارن [نص مطبوع] / محمد زكي العشماوي. 
 سم. 24ص. ;  326 -. 2005الجامعية, 

1-809-21/1, 1-809-21/2 

  العشماوي, محمد زكي   .6827

اإلسكندرية : دار   -أعالم األدب العربي و اتجاهاتهم الفنية [نص مطبوع] : الشعر / محمد زكي العشماوي. 
 سم. 24ص. ;  442 -. 2005المعرفة الجامعية, 

1-810-279/1, 1-810-279/2 

  العشماوي, محمد زكي   .6828

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -من الحب [نص مطبوع] / محمد زكي العشماوي.  عمر
 سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;  204 -. 2007

1-811-672/8, 1-811-672/9 

  العشماوي, محمد زكي   .6829

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -دراسات في النقد األدبي المعاصر [نص مطبوع] / محمد زكي العشماوي. 
 سم. 24ص. ;  310 -. 2005

1-810-182/1, 1-810-182/2 

  العشماوي، أيمن محمد زكي   .6830

القاهرة : دار المعرفة,   -قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني [نص مطبوع] / أيمن محمد زكي العشماوي. 
 سم. 14*23ص. ;  254 -. 2008

1-811-933/1, 1-811-933/2 

  العشمي، عائشة    .6831

حضور دون كيشوت سرفانتس في حراسة الظالل لواسيني األعرج [نص مطبوع] / عائشة العشمي; حميد 
  سم.30 -. 2011[د.م] : [د.ن],  -عالوي. 

 2011ماجستير : األدب المقارن : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.16, TA.17 

  العشي, نوال   .6832

 سم.  24ص ;  168 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية,  -إدارة التعلم الصفي [نص مطبوع] / نوال العشي. 

1-370-68/1 

  العشيبي, بشيرة علي فرج   .6833

بنغازي :  -أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي [نص مطبوع] / بشيرة علي فرج العشيبي. 
 سم. 24ص. ;  778 -. 1999منشورات جامعة قان يونس, 

1-415-218/1, 1-415-218/10 

  العضيبي، عبد هللا محمد   .6834

لبنان : الدار العربية للعلوم ; الجزائر :  -النص و إشكالية المعنى [نص مطبوع] / عبد هللا محمد العضيبي. 



  سم. 22ص. ;  135  -. 2009منشورات اإلختالف, 

 9789953876702ر.د.م.ك 

1-811-923/1, 1-811-923/2 

  العطار, رمضان عبد الغني   .6835

القاهرة : مكتبة  -دراسات في تاريخ الشعر العباسي و نصوصه [نص مطبوع] / رمضان عبد الغني العطار. 
 سم. 24ص. ;  312 -. 2004األداب, 

1-811-297/1, 1-811-297/2 

  العطافي، نعيم    .6836

ط المهني في المؤسسات المالية [نص مطبوع] : ربورتاج مصور "مديرية أمالك الدولة" / حافظ وجواج; الضغ
  .CDسم +  30ص ;  112 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -نعيم العطافي. 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1803/1, MA1803/2 

  العطوي، مسعد بن عيد    .6837

ص. :  162  -. 2014إربد : عالم الكتب الحديث,  -ا و بناءا [نص مطبوع] / مسعد بن عيد العطوي. السرد فكر
  سم. 24إيض. ; 

 9789957708214ر.د.م.ك 

1-813-392/1, 1-813-392/2 

  العطية, خليل ابراهيم    .6838

ل ابراهيم العطية; كتاب الفرق في اللغة [نص مطبوع] : ألبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب / خلي
 سم. 24ص. ;  222 -. 1987القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -رمضان عبد التواب. 

1-411-107/1, 1-411-107/2 

  العطية، أيوب جرجيس    .6839

إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و  -األسلوبية في النقد العربي المعاصر [نص مطبوع] / أيوب جرجيس العطية. 
  سم.  24ص. : غالف مل. ;  298 -. 2014; األردن : جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزيع, التوزيع 

 9789957707477ر.د.م.ك 

1-810-666/1, 1-810-666/2 

  العفيفي, عبد الحكيم    .6840

و  بيروت : أوراق شرقية للطباعة و النشر  -مدينة إسالمية [نص مطبوع] / عبد الحكيم العفيفي.  1000موسوعة 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  592 -. 2000التوزيع, 

210.3-9/1, 210.3-9/2 

  العقاد, عباس محمود    .6841

. 1966القاهرة : دار الكتب الحديثة,  -عبقرية محمد صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 

 سم. 19ص. ;  184 -

1-230-44/1 



  العقاد, عباس محمود    .6842

 -. 1995القاهرة : نهضة مصر للطباعة والنشر,  -الشاعرة [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد.  اللغة

  سم.21ص ; 133

 038014977ر.د.م.ك ×

1-410-49/1, 1-410-49/2 

  العقاد, عباس محمود    .6843

ص. ;  206 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -. 03ط. -عبقرية اإلمام [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 
 سم. 20

1-230-89/1 

  العقاد, عباس محمود    .6844

. 1966القاهرة : دار الكتب الحديثة,  -عبقرية محمد صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 

 سم. 19ص. ;  184 -

1-230-26/1 

  العقاد, محمود عباس    .6845

 -. 1966القاهرة : دار القلم,  -. 03ط. -عباس العقاد.  حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه [نص مطبوع] / محمود

 سم. 24ص. ;  284

1-210-23/1 

  العقاد،عباس محمود    .6846

ص. ;  210 -.  2007القاهرة : نهضة مصر,  - . 11الطبعة -عبقرية عمر [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 
  سم. 17×24

 9771421069ر.د.م.ك 

1-230-66/1, 1-230-66/2 

  العقاد،عباس محمود    .6847

ص. ;  210 -.  2007القاهرة : نهضة مصر,  - . 11الطبعة -عبقرية عمر [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 
  سم. 17×24

 9771421069ر.د.م.ك 

1-230-52/2 

الجزائر : دار   -يحيى. العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء األول / ولد سيدي أحمد   .6848
: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  24ص. ;   382 -. 2011المعرفة, 
  ). 2011اإلسالمية

 9789961486771ر.د.م.ك 

1-210-241.1/1 

الجزائر : دار   - العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ولد سيدي أحمد يحيى.  .6849
: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  24ص. ;   415 -. 2011المعرفة, 
  ). 2011اإلسالمية

 9789961486795ر.د.م.ك 



1-210-241.3/1 

جزائر : دار  ال -العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ولد سيدي أحمد يحيى.   .6850
: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  24ص. ;   400 -. 2011المعرفة, 
  ). 2011اإلسالمية

 9789961486788ر.د.م.ك 

1-210-241.2/1 

: دار   الجزائر -العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / ولد سيدي أحمد يحيى.   .6851
  ).Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  24ص. ;   404 -. 2011المعرفة, 

 9789961486801ر.د.م.ك 

1-210-241.4/1 

  العقلي، أحالم    .6852

حفظ القرآن الكريم وأثره في اكتساب مهارة التحدث عند تالميذ المرحلة االبتدائية [نص مطبوع] : دراسة وصفية  
 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -حليلية ميدانية " تعليمية اللغة " / أحالم العقلي, كريمة نقاش; عبد الرحمان زاوي. ت

  سم. + قرص مضغوط. 30

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1041, MMA.1042 

  العقيلي, بهاء الدين بن عبد هللا    .6853

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء األول / بهاء الدين بن عبد هللا العقيلي; اميل بديع  
 سم. 24ص. ;  416 -. 1997بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

1-415-251.1/1, 1-415-251.1/2 

  العقيلي, بهاء الدين بن عبد هللا    .6854

مالك [نص مطبوع] : الجزء الثاني / بهاء الدين بن عبد هللا العقيلي; اميل بديع   شرح ابن عقيل على الفية ابن
 سم. 24ص. ;  392 -. 1997بيروت : دار الكتب العلمية,  -يعقوب. 

1-415-251.2/1, 1-415-251.2/2 

  العكايشي، عزيز    .6855

الجزائر : المؤسسة   -العكايشي.  من أسئلة الراهن في النقد و اإلبداع الجزائري الحديث [نص مطبوع] / عزيز
  (شعريات لبنانية). -سم.  24ص. ;  95 -. 2007الوطنية للفنون المطبعية, 

 9789947243633ر.د.م.ك 

1-810-678/1 

  العكيلي، حسن منديل حسن   .6856

أثر الموروث النحوي في مقترحات محاوالت التيسير النحوي المعاصر [نص مطبوع] / حسن منديل حسن  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  188 -. 2012إربد : عالم الكتب الحديث,  -يلي. العك

 9789957705503ر.د.م.ك 

1-415-543/1, 1-415-543/2 



  العكيمي، عبد الرحمان    .6857

بيروت :   -االستشراف في النص [نص مطبوع] : دراسة نقدية في استشراف المستقبل / عبد الرحمان العكيمي. 
  سم. 14*21ص. : غالف ملون ;  236 -. 2010العربي, مؤسسة االنتشار 

 9786144040454ر.د.م.ك 

1-811-1020/1, 1-811-1020/2 

  العالف، نديم    .6858

القاهرة :  -الدرس اللغوي الحديث [نص مطبوع] : مباحث في علم اللغة عند الكوفيين والصوفيين / نديم العالف. 
  سم. 24الف ملون ; ص. : غ 233 -. 2009دار الكتاب الحديث, 

 9773501155ر.د.م.ك 

1-410-323/1, 1-410-323/2 

  العالق, علي جعفر    .6859

 -. 2003عمان : دار الشروق,  -في حداثة النص الشعري [نص مطبوع] : دراسات نقدية / علي جعفر العالق. 

 سم. 24ص. ;  180

1-811-37/1, 1-811-37/2 

  العالق, علي جعفر    .6860

ص.  256 -. 2002عمان : دار الشروق,  -الشعر و التلقي [نص مطبوع] : دراسات نقدية / علي جعفر العالق. 
  سم. 24; 

 9957001752ر.د.م.ك 

1-811-341/6, 1-811-341/7 

  العالق, علي جعفر    .6861

عمان : دار الشروق,   -يثة / علي جعفر العالق. الداللة المرئية [نص مطبوع] : قراءات في شعرية القصيدة الحد
  سم. 24ص. ;  196 -. 2002

 9957002112ر.د.م.ك 

1-811-463/1, 1-811-463/10 

  العالق، بشير عباس   .6862

  -التمويل و المصارف : إنكليزي  -المحاسبة  -المعجم الشامل لمصطلحات [نص مطبوع] : العلوم اإلدارية 

ص. : غالف   614 -. 1996ليبيا : الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و االعالن,  -ق. عربي / بشير عباس العال
 سم.  24x15ملون ، إيض. ; 

423.1-17/1 

  العلجة ، مودود    .6863

جماليات التفكيك في رواية " وصية المعتوه " [نص مطبوع] : كتابة الموتى ضد األحياء " إلسماعيل يبرير" / 
  سم. + قرص مظغوط. 30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -قاسم* عيساني. مودود العلجة; أ. بال

 2015ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.82 

  العلجة، مسدورة    .6864

مسدورة العلجة, تقويم الكتاب المدرسي لمادة التربية العلمية والتكنولوجية [نص مطبوع] : السنة الثانية أنموذجا / 



  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -يمينة قربوسي; هشام خالدي. 

 2007ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.520, MA.521 

العصر   العلماء والسلطة [نص مطبوع] : دراسة عن دور العلماء فى الحياة السياسية و اإلقتصادية فى  .6865
  سم. 24ص. : مل. ; 582 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -. العباسي األول

 9771752719ر.د.م.ك  -ص. 582-ص527ص -بيبليو.ص

1-953-445/1, 1-953-445/2 

  العلمي, محمد    .6866

الدار البيضاء : دار   -العروض و القافية [نص مطبوع] : دراسة في التأسيس و اإلستدراك / محمد العلمي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  344 -. 1983الثقافة, 

1-416-39/1 

  العلمي، محمد    .6867

الدار البيضاء :   -/ محمد العلمي.  1عروض الشعر العربي [نص مطبوع] : قراءة نقدية توثيقية : الدواوين : ج. 
  لمعرفة األدبية).(ا -سم.  16×  24ص. : غالف مصور ;  310 -. 2008دار توبقال, 

 9954496513ر.د.م.ك 

1-416-61.1/1, 1-416-61.1/2 

  العلمي، محمد    .6868

الرباط : دار   -/ محمد العلمي.  2عروض الشعر العربي [نص مطبوع] : قراءة نقدية توثيقية : المعطيات : ج. 
  سم. 16×24ص. : غالف مملون ;  275 -. 2008توبقال, 

 9954496521ر.د.م.ك 

1-416-61.2/1, 1-416-61.2/2 

  العلوي, اإلمام المؤيد با� يحيى بن حمزة    .6869

اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز [نص مطبوع] : من العلوم البيانية و األسرار القرآنية /  
  سم. 25ص. ;  608 -. 2007بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -اإلمام المؤيد با� يحيى بن حمزة العلوي. 

 3382299959ر.د.م.ك 

1-220-85/3, 1-220-85/1 

  العلوي, اإلمام المؤيد با� يحيى بن حمزة    .6870

اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز [نص مطبوع] : من العلوم البيانية و األسرار القرآنية /  
  سم. 25ص. ;  608 -. 2007دار المدار اإلسالمي, بيروت :  -اإلمام المؤيد با� يحيى بن حمزة العلوي. 

 3382299959ر.د.م.ك 

1-220-94/1, 1-220-94/2 

  العلوي, توفيق    .6871

  -. 2006تونس : مركز النشر الجامعي,  -الرمزية الصوتية في حروف المعاني [نص مطبوع] / توفيق العلوي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  232

1-411-90/1, 1-411-90/2 



  العلوي, هبة اللة بن علي بن محمد بن حمزة الحسني   .6872

آمالي ابن الشجري [نص مطبوع] : الجزء الثاني / هبة اللة بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي; محمود 
 سم.24ص. ;  622 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد الطانجي. 

1-415-408.2/1, 1-415-408.2/10 

  العلوي, هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني   .6873

آمالي ابن الشجري [نص مطبوع] : الجزء الثالث / هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي; محمود 
  سم.24ص. ;  673 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد الطناجي. 

 4085046977ر.د.م.ك  -. 669 -619ص:  -بيبليوغرافيا ص 618 -277ص:  -كشاف ص

1-415-408.3/1, 1-415-408.3/10 

  العلوي, هبة هللا بن محمد بن حمزة الحسيني    .6874

آمالي ابن الشجري [نص مطبوع] : الجزء األول / هبة هللا بن محمد بن حمزة الحسيني العلوي; محمود محمد  
  سم. 24. ; ص 436 -. 1992القاهـرة : مكتبة الخانجي,  -الطناحي. 

 4085046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-415-408.1/1, 1-415-408.1/10 

  العلوي،سعيد بنسعيد    .6875

الفكر اإلصالحي في المغرب المعاصر [نص مطبوع] : محمد بن الحسن الحجوي _دراسة و نصوص / سعيد 
  سم. 24ص. ;  325 -. 2007لبنان : دار المدار االسالمي,  -. 1ط. -بنسعيد العلوي. 

 9959293246ر.د.م.ك 

1-250-101/3, 1-250-101/1 

  العلوي،سعيد بنسعيد    .6876

الفكر اإلصالحي في المغرب المعاصر [نص مطبوع] : محمد بن الحسن الحجوي _دراسة و نصوص / سعيد 
  سم. 24ص. ;  325 -. 2007لبنان : دار المدار االسالمي,  -. 1ط. -بنسعيد العلوي. 

 9959293246ر.د.م.ك 

1-250-110/1, 1-250-110/2 

  العلي, أحمد عبد هللا    .6877

 -. 2012الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -.الطفل و التربية الثقافية [نص مطبوع] / أحمد عبد هللا العلي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 219

 9773500432ر.د.م.ك 

1-370-437/3, 1-370-437/2 

  هللا   العلي, أحمد عبد  .6878

الجزائر   -الطفل و التربية الثقافية [نص مطبوع] : رؤية مستقبلية للقرن الحادي و العشرين / أحمد عبد هللا العلي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 219 -. 2012: دار الكتاب الحديث, 

 9773500432ر.د.م.ك 

1-370-204/1, 1-370-204/2 



  العلي, فيصل حسين طحيمر   .6879

عمان : مكتبة دار   -يسرة في المعاني و البيان و البديع [نص مطبوع] / فيصل حسين طحيمر العلي. البالغة الم
 ).2(سلسلة اللغة العربية ;  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 269 -. 1995الثقافة للنشر و التوزيع, 

1-414-107/1, 1-414-107/2 

  العلي, محمد مهنا   .6880

 24ص. ;  285 -الجزائر : ديوان المطبوعات, [د.ت].  -محمد مهنا العلي.  /األداة في اإلسالم [نص مطبوع]  

 سم.

1-210-138/1 

  العلي،عدنان عبيد    .6881

عمان : دار زهران,   -األدب العربي بين الداللة و التاريخ [نص مطبوع] / عدنان عبيد العلي, سامر محي الدين. 
 سم. 17*24ص. ;  118 -(د.ت). 

1-810-503/1, 1-810-503/2 

  العماري، محمد التهامي   .6882

حقول سيميائية [نص مطبوع] : السيميائيات االجتماعية : سميائيات المسرح : سيميائيات التلقي / العماري، 
 سم. 14*  21ص. : غالف ملون ;  116 -. 2007فاس : مطبعة انفو,  -محمد التهامي. 

1-810-495/1, 1-810-495/2 

  د نجيب العمامي, محم  .6883

 -. 2005صفاقس : دار نهى للطباعة و النشر,  - بحوث في السرد العربي [نص مطبوع] / محمد نجيب العمامي. 

  سم. 24ص. ;  288

 9973431170ر.د.م.ك 

1-810-248/1, 1-810-248/2 

  العمايرة، محمد حسن    .6884

عمان : دار    -مطبوع] / محمد حسن العمايرة. أصول التربية التاريخية و اإلجتماعية و النفسية و الفلسفية [نص 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  270 -. 2010الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9788857060152ر.د.م.ك 

1-370-188/1 

  العمايرة،محمد حسن    .6885

  -. 4ط-5ط. -مايرة. أصول التربية [نص مطبوع] : التاريخية و اإلجتماعية و النفسية و الفلسفية / محمد حسن الع

  سم.17سم×24ص ; 270 -. 2005-2008األردن : دار المسيرة, 

 9957060155ر.د.م.ك 

1-370-497/7, 1-370-497/8 

  العمراني, محمد    .6886

الجزائر : المؤسسة   -الميراث في الفقه اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري [نص مطبوع] / محمد العمراني. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  263 -. 2000الوطنية لإلتصال, 

 9129039961ر.د.م.ك 



1-250-79/1, 1-250-79/2 

  العمراني، نصيرة   .6887

صورة المجتمع في الرواية الجزائرية المعاصرة ( بان الصبح ) أنموذجا [نص مطبوع] / نصيرة العمراني, دليلة 
  سم. 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -طيبي; سيد علي شطى. 

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.763, MA.764 

  العمري ، نادية    .6888

 A LEXICON OFعربي [نص مطبوع] =   -فرنسي  -معجم المصطلحات اللسانية انجليزي 

LINGUISTIC TERMS ENGLISH - FRENCH - ARABIC  .دار بيروت :  -/ نادية العمري
  سم . 24ص. ;  406+64 -الكتاب الجديد, [د.ت]. 

 9959294906ر.د.م.ك 

403-12/1, 403-12/10 

  العمري, إبن فضل هللا    .6889

في اإلنصاف بين المشرق والمغرب [نص مطبوع] : قطعة من مسالك األبصار في مماليك األمصار / إبن فضل  
  سم. 14*22ص. ;  414 -. 2004ار اإلسالمي, بيروت : المد -هللا العمري; زينب طاهر ساق هللا. 

 995929224xر.د.م.ك 

1-810-143/2, 1-810-143/1 

  العمري, حسين منصور   .6890

عمان : دار   -إشكالية التناص [نص مطبوع] : مسرحيات سعد هللا و نوس أنموذجا / حسين منصور العمري. 
 سم. 17*24ص. ;  264 -. 2007الكندي, 

1-812-10/1, 1-812-10/2 

  العمري, فريد    .6891

.  2005عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -دروس في اللغة العربية [نص مطبوع] / فريد العمري. 

 سم. 25ص. ;  223 -

1-418-63/1, 1-418-63/2 

  العمري, محمد   .6892

دار البيضاء : افريقيا الشرق ; بيروت :  ال -البالغة العربية [نص مطبوع] : أصولها وامتداداتها / محمد العمري. 
  سم. 23ص. : غالف مصور ;  548 -. 1999[د.ن], 

 5113259981ر.د.م.ك  -. 531-521ص: -، بيبليوغرافيا: ص518 -512ص: -مالحق ص

1-414-14/1 

  العمري, محمد   .6893

 -. 2004أفريقيا الشرق,  المغرب : -. 2ط.  -نظرية األدب في القرن العشرين [نص مطبوع] / محمد العمري.  

  سم. 17*  24ص. ;  160

 9981250651ر.د.م.ك 

1-810-489/1, 1-810-489/2 



  العمري، حبيبة    .6894

بناء الشخصية في رواية " البؤساء" ل فكتور هيغو حسب فليب هامون [نص مطبوع] / حبيبة العمري, مسعودة  
  . + قرص مضغوط. سم 30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -يخلف; عائشة العشمي. 

 2017ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.765, MMA.766 

  العمري، صوشة   .6895

المناهج اللسانية الحديثة في دراسة الصرف العربي [نص مطبوع] : قراءة في المنجز الوصفي و الوظيفي بين  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -التراث / صوشة العمري; أحمد محمد صغير. األصالة و 

 2019دكتوراه : اللسانيات وتعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TDA.27, TDA.28 

  العمري، ليلى    .6896

عمان : دار غيداء,   -إلى الغرب / ليلى العمري. امرؤ القيس ابن حجر [نص مطبوع] : رحلته إلى الشرق أو 
  سم. 17*24ص. ;  96 -. 2008

 9957480049ر.د.م.ك 

1-811-1031/1 

  العمري، محمد محمد   .6897

عمان : دار   -األسس اإلبستمولوجية للنظرية اللسانية [نص مطبوع] : البنيوية و التوليدية / محمد محمد العمري.  
  سم. 25غالف مصور ;  ص. : 320 -. 2012أسامة, 

 9789957224530ر.د.م.ك 

1-401-132/1, 1-401-132/10 

العمل اإلعالمي اإلخباري بين نقل الحقيقة والتضليل [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة بين    .6898
: المدية : [د.ن]  -. التغطيتين االخباريتين للحرب على العدوان من خالل قناتي "الجزيرة" و"سي أن أن"

  سم. 30ورقة ;  187 -. 2011[د.ن], 

  187بيبليو ص 

 2011ليسا نس : سمعي بصري : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA913/1 

  العموش،بسام علي سالمة    .6899

عمان : دار   -من نور النبوة [نص مطبوع] : مائتان وخمسون حديثا شريفا وشرحها / بسام علي سالمة العموش. 
  سم. 24ص. ;  575 -. 2009الحامد, 

 03953299579ر.د.م.ك 

1-230-20/1 

  العموش،خلود    .6900

عمان : عالم الكتب   -الخطاب القرآني [نص مطبوع] : دراسة في العالقة بين النص و السياق / خلود العموش. 
 سم. 24ص. ;  516 -. 2005الحديث للنشر و التوزيع, 

1-220-105/1, 1-220-105/2 



  العموش،خلود    .6901

عمان : عالم الكتب   -الخطاب القرآني [نص مطبوع] : دراسة في العالقة بين النص و السياق / خلود العموش. 
 سم. 24ص. ;  516 -. 2005الحديث, 

1-220-126/1, 1-220-126/2 

  العميري, محمد بن عبد هللا   .6902

الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم   -عبد هللا العميري. موقف اإلسالم من اإلرهاب [نص مطبوع] / محمد بن 
  سم. 24ص. ;  618 -. 2004االمنية, 

 9960845685ر.د.م.ك 

1-210-91/1, 1-210-91/2 

  العميري, نادية   .6903

الرباط : دار توبقال,  -تركيب الصفات في اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة جديدة / نادية العميري. 
  سم.  23ص. : غالف ملون ;  157 -. 2008

 9954496602ر.د.م.ك 

1-415-447/1, 1-415-447/2 

  العميريني, محمد بن عبد العزيز    .6904

اإلسكندرية : دار   -اإلستقراء الناقص و أثره في النحو العربي [نص مطبوع] / محمد بن عبد العزيز العميريني. 
 سم. 24ف ملون ; ص. : غال920 -. 2007المعرفة الجامعية, 

1-415-279/1, 1-415-279/2 

  العناتي, وليد أحمد   .6905

 -دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية [نص مطبوع] / وليد أحمد العناتي, خالد عبد الرؤوف الجبر. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  300 -. 2006عمان : دار جرير, 

1-401-98/1, 1-401-98/2 

  تي، وليد  العنا  .6906

 -. 2009عمان : دار جرير,  -التباين [نص مطبوع] : وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية / وليد العناتي. 

  سم. 24ص. ; 368

 9789957381226ر.د.م.ك 

1-410-235/1, 1-410-235/2 

  العناتي، وليد    .6907

 -. 2011عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,   -العربية في اللسانيات التطبيقية [نص مطبوع] / وليد العناتي. 

  سم.17*24ص ; 384

 9789957741655ر.د.م.ك 

1-401-146/1, 1-401-146/2 

  العناتي، وليد    .6908

 -. 2007عمان : دار الشروق,  -اللغة العربية و أسئلة العصر [نص مطبوع] / وليد العناتي, عيسى برهومة. 

  سم.17*24ص ; 288

 9957003100ر.د.م.ك 



1-410-306/1, 1-410-306/2 

  العناني, محمد إسحاق    .6909

ص. : غالف    152 -. 2008عمان : دار وائل,  -مدخل إلى الصوتيات [نص مطبوع] / محمد إسحاق العناني. 
 سم. 25ملون ; 

1-411-110/1, 1-411-110/10 

  العناني, رشيد    .6910

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية  -بي / رشيد العناني. استنطاق النص [نص مطبوع] : مقاالت في السرد العر
  سم.  24ص. ;  214 -. 2006للطباعة و النشر, 

 9772709988ر.د.م.ك 

1-814-17/1, 1-814-17/2 

  العنبكي, غازي جاسم    .6911

 176 -. 2009عمان : دار دجلة,   -معجم التصحيحات اللغوية المعاصرة [نص مطبوع] / غازي جاسم العنبكي. 

  سم.  24ص ; 

 9957478095ر.د.م.ك 

1-413-129/1, 1-413-129/2 

  العنبكي، علي عبد هللا حسين   .6912

عمان : دار صفاء للنشر  -اللهجات العربية في الضرورة الشعرية [نص مطبوع] / علي عبد هللا حسين العنبكي.  
  سم.  25غالف مصور ;  ص. : 112 -. 2012والتوزيع ; العراق : مؤسسة دار الصادق الثقافية, 

 9789957247560ر.د.م.ك 

1-417-17/1, 1-417-17/2 

  العنزي، قالط بن حجي   .6913

التداولية في التفكير البالغي [نص مطبوع] : دراسة في غرر البالغة لهالل بن المحسن الصابئ / قالط بن حجي  
  سم.17*24ص ; 342 -. 2014عمان : عالم الكتب الحديث,  -العنزي. 

 9789957707675.م.ك ر.د

1-414-205/1, 1-414-205/2 

  العنزي،فاطمة بنت قاسم   .6914

عمان : دار الراية,   -إستراتيجية التعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / فاطمة بنت قاسم العنزي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 215 -. 2011

 978995754446ر.د.م.ك 

1-362-11/1, 1-362-11/2 

  العنيزات, صالح    .6915

نظرية الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم [نص مطبوع] : برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءة والكتابة / 
  سم. 24ص. ; 248 -. 2009األردن : دار الفكر,  -. 1ط. -صالح العنيزات. 

 9957075594ر.د.م.ك 

1-370-373/4, 1-370-373/1 



  ي, أسعد خلف  العواد  .6916

ص. :  310 -. 2009عمان : دار الحامد,  -العلل النحوية في كتاب سيبويه [نص مطبوع] / أسعد خلف العوادي. 
  سم.  25غالف ملون ; 

 9789957324018ر.د.م.ك 

1-415-415/1, 1-415-415/2 

  العوادي، أسعد خلف    .6917

عمان : دار الحامد,   -أسعد خلف العوادي. دراسات في ظواهر نحوية [نص مطبوع] / عبد الرحمن فرهود; 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  223 -. 2009

 9789957324810ر.د.م.ك 

1-415-530/1, 1-415-530/2 

  العواملة, نائل عبد الحافظ   .6918

د.م :  -أساليب البحث العلمي [نص مطبوع] : األسس النظرية و تطبيقاتها في اإلدارة / نائل عبد الحافظ العواملة. 
 سم.  24ص. ;  249 -. 1997د.ن, 

1-001.4-1/1, 1-001.4-1/2 

  العوبي, رابح   .6919

  سم. 24ص. ;  74 -. 2005الجزائر : د.ن,  -المثل و اللغز العاميان [نص مطبوع] / رابح العوبي. 

 9947007219ر.د.م.ك 

1-818-6/1, 1-818-6/2 

  العوبي, رابح   .6920

ص. ;  52 -. 2005(الجزائر) : د.ن,  -وع] : تقديم و شرح و تحليل / رابح العوبي. المقامة البغدادية [نص مطب
  سم. 24

 994707200ر.د.م.ك 

1-818-29/1, 1-818-29/2 

  العويد, ماجد رشيد    .6921

 -. 2007دمشق : دار الينابيع,  -خصوصية الرواية العربية [نص مطبوع] / ماجد رشيد العويد; نبيل سليمان. 

 سم. 24; ص.  570

1-813-124/1, 1-813-124/2 

  العيادي، خديجة   .6922

/ خديجة   -دراسة أسلوبية إحصائية  -اإلعجاز اإليقاعي في القرآن الكريم [نص مطبوع] : سورة النجم أنموذجا 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -العيادي. 

 2016داب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآل

MMA.521, MMA.522 

  العيادي، كمال    .6923

ص. ;  102 -. 2008تونس : منشورات وليدوف,  -رحلة إلى الجحيم [نص مطبوع] : قصص / كمال العيادي. 
  (ديدالوس : ديدالوس). -سم.  12*20

 9789973999634ر.د.م.ك 



1-813-389/1 

  , وليد رفيق محمد العياصرة  .6924

  -حقوق اإلنسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] / وليد رفيق محمد العياصرة. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  258 -. 2007عمان : دار الحامد, 

 43133299579ر.د.م.ك 

1-220-87/5, 1-220-87/6 

  العيد, عبد الحكيم عبد السالم   .6925

اإلسكندرية :   -ب البياني و القصة العربية في النقد الحديث [نص مطبوع] / عبد الحكيم عبد السالم العيد. األد
 سم. 24ص. ;  120 - . 1989مؤسسة شباب الجامعة, 

1-813-119/1, 1-813-119/10 

  العيد, يمنى    .6926

بيروت : دار الفارابي,    -. 2ط. - تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي [نص مطبوع] / يمنى العيد.
 سم. 24ص. ;  195 -. 1999

1-813-457/1, 1-813-457/2 

  العيد, يمنى    .6927

 -. 2003بيروت : الفارابي,   -في النفاق اإلسرائيلي [نص مطبوع] : قراءة في المشهد والخطاب / يمنى العيد. 

  سم. 14×21ص. ;  175

 9953438498ر.د.م.ك 

1-810-483/1, 1-810-483/2 

  العيداني ، سميرة   .6928

واقع النحو التعليمي في المدرسة الجزائرية [نص مطبوع] : مقرر السنة الثانية الثانوية أنموذجا / سميرة  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -العيداني, أمال دغيش; د. أحمد محمد صغير. 

 2015كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : تعليمية اللغة :

MMA.123 

  العيداني, ياسمين   .6929

واقع العالقات العامة في المؤسسة السياحية الجزائرية [نص مطبوع] : وكالة سياحة وأسفار الجزائر بالمدية / 
  سم. 30ورقة ;  164 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -ياسمين العيداني. 

  789/01بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA798/01 

  العيداني، جالل الدين يوسف   .6930

عمان : دار   -داللة البنية الصرفية: في السور القرآنية القصار [نص مطبوع] / جالل الدين يوسف العيداني. 
  سم. 17*24ص. ;  313 -. 2009الراية, 

 9957499920ر.د.م.ك 

1-220-200/1, 1-220-200/2 



  العيداني، جالل الدين يوسف   .6931

عمان : دار   -داللة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار [نص مطبوع] / جالل الدين يوسف العيداني. 
  سم. 17*24ص. ;  313 -. 2010الراية, 

 9957499920ر.د.م.ك 

1-220-184/1, 1-220-184/2 

  العيداني، عائشة   .6932

[د.م] :  -واقع التنمية االقتصادية في بلدية قصر البخاري [نص مطبوع] / عبد السالم نشاشدة; عائشة العيداني. 
  .CDسم +   30ورقة ;  36 -. 2012[د.ن], 

  34-33بيبليوغ.ص

 2012ة : الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : سمعي بصري : جامعة د. يحي فارس بالمدي

MA1563/1, MA1563/2 

  العيدروس, محمد حسن   .6933

القاهرة : دار الكتاب   -دراسات في الخليج العربي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد حسن العيدروس. 
  سم. 24ص. ;  336 -. 1999الحديث, 

 9775758246ر.د.م.ك 

1-953-183.2/1 

  العيدروس، محمد حسن   .6934

القاهرة : دار   - ب العربي في عصر الدولة الفاطمية [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. حضارة دول المغر
  سم.24ص. : مص.مل. ; 286 -. 2010الكتاب الحديث, 

 9789773503034ر.د.م.ك 

1-953-558/1, 1-953-558/2 

  العيدي ، زينب   .6935

ليدوني '' لـ '' محمد مفالح '' نموذجا [نص ظاهرة االغتراب في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية '' شبح الك
 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] : دراسة تحليلية وصفية / آمال ممي; زينب العيدي; مسعود أ. ناهلية. 

  سم. + قرص مضغوط. 

 2016ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.205, MMA.206 

  العيدي, امحمد   .6936

العملية التواصلية في الوسط المدرسي الجزائري وأثرها في تعليم اللغة العربية [نص مطبوع] : السنة الثانية 
  سم + قرص. 25ورقة ; 80 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -متوسط انمودجا / امحمد العيدي.  

 2018: جامعة يحي فارس المدية :  ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات -ماستر

MMA.768 

  العيدي, بلغيث    .6937

ص. ;  132 - . 2003صفاقس : مكتبة عالء الدين,  -الرحلة في الشعر الشعبي [نص مطبوع] / بلغيث العيدي. 
 سم. 24

1-811-651/1, 1-811-651/2 



  العيدي، زهرة    .6938

:  -أنموذجا  -ص مطبوع] : السنة األولى من التعليم الثانوي دور الحوار و تقنياته في تدريس اللغة العربية [ن

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -دراسة وصفية تحليلية / زهرة العيدي, أ. محمد مداني. 

 2016ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.341, MMA.342 

 العيدي، مسعود    .6939
نموذجا  -أهمية البعد الثقافي في ترجمة النص األدبي رواية " ليون اإلفريقي" ألمين معلوف   [Texte 

imprimé] / مسعود العيدي, ليلى قبلي; عبد القادر بن صدقة. - [s.l] : [s.n], 2016. - 30  سم. + قرص
 .مضغوط

ل م د -ماستر  : Traduction : 2016اللغات: جامعة يحي فارس المدية : كلية اآلداب و  

MMF.105, MMF.106 

  العيساوي, عبد السالم    .6940

تونس : دار  -التأريخ النصي للنحو العربي من خالل مفهوم اإلضافة [نص مطبوع] / عبد السالم العيساوي. 
 سم.22ص. : غالف ملون ; 419 -. 2004سحر للنشر بمعية كلية اآلداب منوبة, 

1-415-321/1, 1-415-321/2 

  العيساوي، خالد مسعود خليل    .6941

. 2012إربد : عالم الكتب الحديث,  -دراسات في اللغة والقراءات [نص مطبوع] / خالد مسعود خليل العيساوي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  205 -

 9789957705336ر.د.م.ك 

1-410-361/1, 1-410-361/2 

  العيسوى, بشير    .6942

 -. 2001القاهرة : دار الفكر,  -. 2ط. -الترجمة إلى العربية [نص مطبوع] : قضايا و آراء / بشير العيسوى. 

  سم. 24ص. ;  204

 9771007653ر.د.م.ك 

1-418-94/1, 1-418-94/10 

  العيسوي، عبد الرحمن    .6943

 -. 2007: دار النهضة العربية,  لبنان -. 1ط. -تربية المراهق العربي [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. 

  سم.24ص ; 556

 9789953488011ر.د.م.ك 

1-370-472/5, 1-370-472/4 

  العيسوي، عبد الرحمن    .6944

ص. : 272  -. 2011عمان : دار أسامة,  -سيكولوجية التعلم والتعليم [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 9789957223847ر.د.م.ك 

1-370-137/1 



  العيسوي،عبد الرحمن    .6945

ص. : 272  -. 2011عمان : دار أسامة,  -سيكولوجية التعلم والتعليم [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 9789957223847ر.د.م.ك 

1-370-653/1, 1-370-653/2 

  العيسى, هالل محمد   .6946

بوع] : أقسى ما قيل في ذم النساء للنساء و ذم الرجال للنساء / هالل المستطرف في األدب العربي [نص مط
 سم.  24ص. ;   1018 -. 2006القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -محمد العيسى. 

1-810-428/1 

  العيسى, هالل محمد   .6947

ح و المواعظ و روائع الشعر و جواهر األدب [نص مطبوع] : لغتنا الجميلة في الحكم و تراث العرب فى النصائ
 سم. 24ص. ;  279 -. 2007الجزائر : دار الكتاب,  -المثل / هالل محمد العيسى. 

1-811-689/1, 1-811-689/2 

  العيسى، محمد هالل   .6948

جامع روائع الحكم و النصائح و المواعظ و المثل في األدب و التاريخ و ما تمثل به العرب و العجم عن ألسن  
القاهرة : دار الكتاب الحديث ; الجزائر : دار الكتاب  -ص مطبوع] / محمد هالل العيسى. الطير و الحيوان [ن

  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  355 -. 2008الحديث, 

 977350154xر.د.م.ك 

1-818-40/1, 1-818-40/2 

  العيسى، هالل محمد   .6949

 -نصائحه، وصاياه / هالل محمد العيسى.  يابنى.. لقمان الحكيم [نص مطبوع] : سيرة لقمان الحكيم : حكمه،

 سم. 24ص. ;  71 -. 2007الجزائر : دار الكتاب الحديث, 

1-210-250/1, 1-210-250/2 

  العيسى، هالل محمد   .6950

 -يابنى.. لقمان الحكيم [نص مطبوع] : سيرة لقمان الحكيم : حكمه، نصائحه، وصاياه / هالل محمد العيسى. 

 سم. 24ص. ;  71 -. 2007اب الحديث, الجزائر : دار الكت

1-210-10/1, 1-210-10/2 

  العيسى،بثينة    .6951

 -. 2006بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -.  1ط. -عروس المطر [نص مطبوع] / بثينة العيسى. 

  سم. 14*22ص. : غالف مصور ;  222

 9953369127ر.د.م.ك 

1-813-228/1, 1-813-228/2 

  العيسي, سليمان   .6952

 -. 2009الجزائر : دار أطفالنا,  -[نص مطبوع] : شعر الثورة / سليمان العيسي.  1984-1954ديوان الجزائر 

  سم. 24ص. ;  287

 9789947904992ر.د.م.ك 



1-811-843/1, 1-811-843/2 

  العيمش، فاطمة الزهراء   .6953

/  -أنموذجا  -[نص مطبوع] : السنة األولى من التعليم الثانوي الوضعية المشكلة في العملية التّعليمية التّعلمية 

  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -فاطمة الزهراء العيمش, ليلى حميدي; عائشة جمعي. 

 2019ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.1066, MMA.1067 

  العيني, بدر الدين محمود بن احمد بن موسى    .6954

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية [نص مطبوع] : المشهور بشرح الشواهد الكبرى / بدر الدين  
 598 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمود بن احمد بن موسى العيني; تحقيق محمد باسل عيون السود. 

 سم.  24ص. ; 

1-415-239.3/1, 1-415-239.3/2 

  العيني, بدر الدين محمود بن احمد بن موسى    .6955

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية [نص مطبوع] : المشهور بشرح الشواهد الكبرى / بدر الدين  
 590 -. 2005العلمية, بيروت : دار الكتب  -محمود بن احمد بن موسى العيني; تحقيق محمد باسل عيون السود. 

 سم.  24ص. ; 

1-415-239.2/1, 1-415-239.2/2 

  العيني, بدر الدين محمود بن احمد بن موسى    .6956

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية [نص مطبوع] : المشهور بشرح الشواهد الكبرى / بدر الدين  
 490 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -السود. محمود بن احمد بن موسى العيني; تحقيق محمد باسل عيون 

 سم.  24ص. ; 

1-415-239.1/1, 1-415-239.1/2 

  الغازى، محمد سعيد    .6957

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء األول / بدرالعمراني 
 .2×40ص ;  278 -. 2008رب : وزارة األوفاف, المغ -الطنجي; محمد سعيد الغازى; عبد اللطيف الجيالني. 

1-011-1.1/3, 1-011-1.1/1 

  الغازى، محمد سعيد    .6958

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء الثالث / بدرالعمراني 
 سم. 21×30ص ;  922 -. 2008المغرب : وزارة األوقاف,  -الطنجي; محمد سعيد الغازى. 

1-011-1.3/3, 1-011-1.3/1 

  الغالي، بلقاسم محمد    .6959

 -. 2007الشارقة : جامعة الشارقة,  -العولمة وتداعياتها والبديل اإلسالمي [نص مطبوع] / بلقاسم محمد الغالي. 

 سم. 17×24ص. ;  235

1-210-172/1, 1-210-172/2 

  الغامدي، صالح بن معيض   .6960

بيروت : الدار العربية  -. 2ط.  -] : مراجعات نقدية / صالح بن معيض الغامدي. سلطة المعنى [نص مطبوع



  سم. 14*22ص. ;   182 -للعلوم ناشرون, [د.ت]. 

 9786140107687ر.د.م.ك 

1-810-625/1, 1-810-625/2 

  الغانمي، سعيد   .6961

ص. :  222 -. 2004قافي العربي, الدار البيضاء : المركز الث -خزانة الحكايات [نص مطبوع] / سعيد الغانمي. 
  سم.  22غالف ملون ; 

 995368023xر.د.م.ك 

1-813-204/1, 1-813-204/2 

  الغذامي, عبد هللا محمد   .6962

الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية [نص مطبوع] : قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر / عبد هللا محمد 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  335 -. 2006المركز الثقافي العربي, بيروت :  -. 06ط. -الغذامي. 

 152689953ر.د.م.ك 

1-210-128/1 

  الغذامي, عبد هللا محمد   .6963

بيروت :  -.  03ط. -النقد الثقافي [نص مطبوع] : قراءة في األنساق الثقافية العربية / عبد هللا محمد الغذامي. 
 سم.22ص. : غالف مصور ; 312 -. 2005المركز الثقافي العربي, 

1-810-66/1, 1-810-66/2 

  الغذامي, عبد هللا محمد   .6964

الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية [نص مطبوع] : قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر / عبد هللا محمد 
  سم. 24ملون ; ص. : غالف  335 -. 2006بيروت : المركز الثقافي العربي,  -. 06ط. -الغذامي. 

 152689953ر.د.م.ك 

1-810-452/1 

  الغذامي, عبد هللا محمد   .6965

  -. 2ط. -تشريح النص [نص مطبوع] : مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة / عبد هللا محمد الغذامي. 

  سم. 24ص. ;  176 -. 2006بيروت : المركز الثقافي العربي,  

 9953681511ر.د.م.ك 

1-811-771/1, 1-811-771/10 

  الغذامي، عبد هللا محمد   .6966

ص. :  245  -. 2008الرباط : المركز الثقافي العربي,  -المرأة واللغة [نص مطبوع] / عبد هللا محمد الغذامي. 
 سم.  22غالف ملون ; 

1-410-319/1, 1-410-319/10 

  الغرافي، مصطفى    .6967

 -أنواع الخطاب النثري عند ابن قتيبة / مصطفى الغرافي.  البالغة و اإليديولوجيا [نص مطبوع] : دراسة في

  سم.17*25ص ; 550 -. 2015عمان : دار كنوز المعرفة, 

 9879948853420ر.د.م.ك 



1-414-209/1, 1-414-209/2 

  الغرايبة, محمد حمد   .6968

 24ص. ;  368 -. 2004الحامد, عمان : دار    -نظام القضاء في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد حمد الغرايبة. 

 سم.

1-250-27/1, 1-250-27/2 

  الغرايبة, محمد حمد   .6969

 24ص. ;  368 -. 2004عمان : دار الحامد,   -نظام القضاء في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد حمد الغرايبة. 

 سم.

1-250-28/4 

  الغريب, انتصار    .6970

سم + 23ابض ;  -. 2015عمان : دار الكندي,  -تصار الغريب. سينما الخيال العلمي االن [نص مطبوع] / ان 
  ص.111

 البيوغر:

1-701-11/1, 1-701-11/2 

  الغرير, أحمد نايل    .6971

النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم [نص مطبوع] / أحمد نايل الغرير, أديب عبد هللا النوايسة, أحمد عبد 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  206 -. 2009تب الحديث للنشر و التوزيع, األردن : عالم الك -اللطيف أبو أسعد. 

 9789957700966ر.د.م.ك 

1-370-378/10, 1-370-378/2 

  الغريسي ، أحمد بن فريحة   .6972

 -/ أحمد بن فريحة الغريسي.  2في الحياة األسالمية [نص مطبوع] : أصول الشريعة األسالمية و أحكامها : ج

  سم. 24ص. ;  484 -. 2008المطبوعات,   الجزائر : ديوان

 9789961009543ر.د.م.ك 

1-250-76.2/1 

  الغريسي، محمد   .6973

األردن : عالم الكتب   -اللسانيات العربية و اإلضمار [نص مطبوع] : دراسة تركيبية داللية / محمد الغريسي. 
  سم.17*24ص ; 236 -. 2014الحديث, 

 9789957707330ر.د.م.ك 

1-415-560/1, 1-415-560/2 

  الغزالي, عبد القادر    .6974

الدار   -الصورة الشعرية و أسئلة الذات [نص مطبوع] : قراءة في شعر حسن نجمي / عبد القادر الغزالي.  
  سم. 24ص. ;  180  -. 2004البيضاء : دار الثقافة, 

 9981025143ر.د.م.ك 

1-811-62/1, 1-811-62/2 



   الغزالي, محمد  .6975

ص. : غالف ملون ;  328 -. 1986الجزائر : دار الشهاب,  -ظالم من الغرب [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 
 سم.23

1-210-25/1 

  الغزالي، محمد   .6976

 سم.  24ص. ;  240 -ت. -الجزائر : شركة الشهاب, د -عقيدة المسلم [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 

1-210-251/1 

  الغزالي، محمد   .6977

  سم. 17*24ص. ;  304 -. 2006الجزائر : دار الهدى,  -قذائف الحق [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 

 9961607597ر.د.م.ك 

1-210-200/1 

  الغزالي، محمد   .6978

 سم.  24ص. ;  240 -ت. -الجزائر : شركة الشهاب, د -عقيدة المسلم [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 

1-210-108/1 

  ، محمد الغزالي  .6979

ص. : غالف   160 -. 2005بيروت : دار القلم,  -سر تأخر العرب و المسلمين [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 
 سم. 24مل. ; 

1-210-290/1, 1-210-290/2 

  الغزاوي، عبد الرحمان حسين   .6980

ار الخليج,  عمان : د -المغرب العربي في العصر االسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحمان حسين الغزاوي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 206 -. 2012

 9789957519070ر.د.م.ك 

1-953-630/1, 1-953-630/2 

  الغزنوي، أبي عبد هللا محمد بن طيفور السجاوندي    .6981

عمان : دار المناهج,   -كتاب الوقف واالبتداء [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي. 
 سم. 17*24ص. ;  552 -. 2001

1-220-182/1, 1-220-182/2 

  الغزنوي، أبي عبد هللا محمد بن طيفور السجاوندي    .6982

عمان : دار المناهج,   -كتاب الوقف واالبتداء [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي. 
 سم. 17*24ص. ;  552 -. 2001

1-220-217/1, 1-220-217/2 

  الغزو، يوسف   .6983

 -. 2008عمان : دار يافا العلمية : دار الجندارية,  -األعمال القصصية الكاملة [نص مطبوع] / يوسف الغزو. 

 سم. 24ص. ;  304



1-813-194/1, 1-813-194/2 

  الغزي, محمد    .6984

 21ص. ;  168 -. 2007, بيروت : دار النهضة العربية -ثمة ضوء آخر [نص مطبوع] : شعر / محمد الغزي. 

 سم.

1-811-583/1, 1-811-583/2 

  الغزي، محمد   .6985

 193 -. 2013الجزائر : منشورات البيت,  -الثورة الجزائرية في الشعر التونسي [نص مطبوع] / محمد الغزي. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  13*20ص. ; 

 9789931913184ر.د.م.ك 

1-811-1228/1, 1-811-1228/2 

  الغاليبي، الشيخ مصطفى   .6986

جامع الدروس العربية [نص مطبوع] : موسوعة في ثالثة أجزاء / الشيخ مصطفى الغاليبي; محمد أسعد 
 سم.25;  331 - . 2000بيروت : المكتبة العصرية ; لبنان : [د.ن],  -النادري. 

1-415-402/1, 1-415-402/10 

  الغاليبي، مصطفى    .6987

اإلعراب و  -الدروس العربية [نص مطبوع] : الجزء األول: المركبات و أنواعها و إعرابها  موسوعة جامع
الصحيح و المعتل..... / مصطفى الغاليبي.   -نون التوكيد مع الفعل  -المعلوم و المجهول  -الفعل و الالزم  -البناء 

  سم.24ص ; 221 -. 2007القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -

 9773412792ر.د.م.ك 

1-415-248.1/1, 1-415-248.1/2 

  الغاليبي، مصطفى    .6988

جمع المؤنث السالم و أحكامه  -موسوعة جامع الدروس العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني: الجامد و المشتق 
  -يبي. المضارع المنصوب.... / مصطفى الغال -بناء الماضي  -الموقف  -اإلبدال  -إعالل الهمزة  -إسم الجمع  -

  سم.24ص. ; 326 -. 2007القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773412806ر.د.م.ك 

1-415-248.2/1, 1-415-248.2/2 

  الغاليبي، مصطفى    .6989

  -التنازع  -اإلختصاص  -موسوعة جامع الدروس العربية [نص مطبوع] : الجزء الثالث: ( المفعول به ) أحكامه 

القاهرة : مكتبة الثقافة  -شروط الحال...... / مصطفى الغاليبي.  -المفعول فيه  -به ( المفعول به ) شروط نص
  سم.24ص. ; 278 -. 2007الدينية, 

 9773412814ر.د.م.ك 

1-415-248.3/1, 1-415-248.3/2 

  الغماري ، مصطفى    .6990

لمنظمة العربية للتربية و  [د.م] : ا -مالحظات على المعجم العربي األساسي [نص مطبوع] / مصطفى الغماري. 
(سلسلة من اوهام   -سم.  24ص. ; 176 -الثقافة و العلوم. : [د.م] : مؤسسة الشروق لالعالم و النشر, [د.ت]. 

 ).1المحققين ; 



1-413-165/1, 1-413-165/2 

  الغماري، مصطفى محمد   .6991

ئر : المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر الجزا -العيد و القدس و المقام [نص مطبوع] / مصطفى محمد الغماري. 
 سم.  20ص. : غالف مل. ;  81 -و االشهار, (د.ت.).  

1-811-1428/1, 1-811-1428/2 

  الغناي، مراجع عقيلة   .6992

بنغازي : منشورات جامعة قازيونسن,   -. 2ط. -قيام دولة الموحدين [نص مطبوع] / مراجع عقيلة الغناي. 
  سم.24ص. ; 413 -. 2008

 9959241165ر.د.م.ك 

1-953-414/3, 1-953-414/1 

  الغندور, أحمد    .6993

القاهرة  -. 02ط. -العبادات من القرآن والسنة [نص مطبوع] : مع مدخل إلى الشريعة اإلسالمية / أحمد الغندور. 
 سم.  23ص. ;   359 -. 1968: دار المعارف, 

1-250-8/1 

  الغندور, أحمد    .6994

القاهرة  -. 02ط. -ن القرآن والسنة [نص مطبوع] : مع مدخل إلى الشريعة اإلسالمية / أحمد الغندور. العبادات م
 سم.  23ص. ;   359 -. 1968: دار المعارف, 

1-250-40/1 

  الغوث، سيدي أبي مدين   .6995

  -القادر السليماني. ديوان العارف با� أبي مدين الغوث [نص مطبوع] / سيدي أبي مدين الغوث; بومدين بن عبد 

(تلمسان عاصمة الثقافة   -سم.  15*21ص. ;  174 -الجزائر : وزارة الشؤون الدينية و األوقاف, [د.ت]. 
  اإلسالمية). 

 9789931374039ر.د.م.ك 

1-000-29/1, 1-811-1090/1 

  الغول، عطية   .6996

 -. 2015عمان : دار الكندي,  -التطبيق اللغوي المتكامل [نص مطبوع] / عطية الغول, يوسف الحشكي. 

  سم.17*24ص ; 235

 9789957599546ر.د.م.ك 

1-410-393/1, 1-410-393/2 

  الغيث, نسيمة    .6997

القاهرة : دار   -البؤرة ودوائر اإلتصال [نص مطبوع] : دراسة في المفاهيم النقدية وتطبيقاتها / نسيمة الغيث. 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 196 -. 2000قباء للطباعة والنشر والتوزيع, 

 193 -192ص  -بيبليوغرافيا ص

1-810-82/1 



  الغيث, نسيمة    .6998

القاهرة : الدرا المصرية السعودية,   -الحركة البينية في البائية الكبرى لذي الرمة [نص مطبوع] / نسيمة الغيث. 
  سم. 21ص. ;  224 -. 2004

 9776122183ر.د.م.ك 

1-811-269/1, 1-811-269/2 

  الغيث, نسيمة    .6999

.  2001القاهرة : دارقباء,  -من المبدع......إلى النص [نص مطبوع] : دراسات في األدب والنقد / نسيمة الغيث. 

  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  232 -

 6312303977ر.د.م.ك 

1-810-52/1, 1-810-52/2 

  الغيث، نسيمة راشد    .7000

عمان : دار جرير   -مطبوع] : مقاربات و إضاءات / نسيمة راشد الغيث. النص الشعري العربي القديم [نص 
  سم. 17*24ص. ;   400 -. 2011للنشر و التوزيع, 

 9789957382001ر.د.م.ك 

1-811-1082/1, 1-811-1082/2 

 352 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 4ط. -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء االول  .7001

  سم.  24;  ص.

 2745103709ر.د.م.ك 

1-819-28.1/1 

 سم. 24ص. ;  288 -. 1999بيروت : دار صادر,  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء االول  .7002

1-819-60.1/1, 1-819-60.1/2 

لنشر, بيروت : الدار النموذجية للطباعة و ا - . 3ط.  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء األول  .7003
 سم.  24ص. : غالف مصور : ملون ;  298 -. 2000

1-819-2.1/1, 1-819-2.1/2 

 375 -. 2013الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب,  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء األول  .7004

  (روائع اللغة العربية. الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  17*25ص. : غالف مل. ; 

 9789947321218 ر.د.م.ك

1-819-72.1/1, 1-819-72.1/2 

. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط.  -.  ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني  .7005

  سم. 17*24ص. ;  755 -

 2745124137ر.د.م.ك 

1-819-63.1/1, 1-819-63.1/2 

صيدا : الدار النموذجية للطباعة و النشر ;   -.  3ط.   -. لثألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثا  .7006
 سم. 24ص. : غالف مصور : ملون ;   322 -. 2000بيروت : [د.ن], 



1-819-2.3/1, 1-819-2.3/2 

 370 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  - . 4ط.  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثالث  .7007

  سم.  24ص. ; 

 9037074512ر.د.م.ك 

1-819-28.3/1 

ص.  798-ص. 545 -. 1999بيروت : دار صادر,   -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثالث  .7008
 سم. 24; 

1-819-60.3/1, 1-819-60.3/2 

. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط. -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثالث و الرابع  .7009

  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  706 -

 2745124137ر.د.م.ك 

1-819-63.2/1, 1-819-63.2/2 

الجزائر : موفم للنشر و  -ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثالث: حكايات / مزيان فرحاني.   .7010
  سم. 11*18ص. ;  440 -. 2005التوزيع, 

 9961620798ر.د.م.ك 

1-819-68.3/1 

صيدا : الدار النموذجية للطباعة و النشر ;   -.  3ط.  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثاني  .7011
 سم. 24ص. : غالف مصور : ملون ;   329 -. 2000بيروت : [د.ن], 

1-819-2.2/1, 1-819-2.2/2 

 756 -. 2005لكتب العلمية, بيروت : دار ا - . 4ط. -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثاني  .7012

  سم.  24ص. ; 

 2745103709ر.د.م.ك 

1-819-28.2/1, 1-819-28.2/2 

ص.  544 -ص. 289 -. 1999بيروت : دار صادر,  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الثاني  .7013
 سم. 24; 

1-819-60.2/1, 1-819-60.2/2 

 383 -. 2013الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب,  -. لثانيألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء ا  .7014

  (روائع اللغة العربية. الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  17*25ص. : غالف مل. ; 

 9789947321225ر.د.م.ك 

1-819-72.2/1, 1-819-72.2/2 

 464 -ص.   241 -. 1999بيروت : دار صادر,  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الخامس  .7015

 سم.  24ص. ; 



1-819-60.5/1, 1-819-60.5/2 

صيدا : الدار النموذجية للطباعة و النشر ;   -.  9ط.   -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الرابع  .7016
 سم. 24ص. : غالف مصور :ملون ;   338 -. 2000بيروت : [د.ن], 

1-819-2.4/1, 1-819-2.4/2 

 706 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -.  4ط.   -. ليلة [نص مطبوع] : الجزء الرابع ألف ليلة و  .7017

  سم.  24ص. ; 

 2745103709ر.د.م.ك 

1-819-28.4/1, 1-819-28.4/2 

ص. ;  240 -. 1999بيروت : دار صادر,  - . 1ط:  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء الرابع  .7018
 سم. 24

1-819-60.4/1, 1-819-60.4/2 

 684 -ص.  465 -. 1999بيروت : دار صادر,  -. ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : الجزء السادس  .7019

 سم.  24ص. ; 

1-819-60.6/1, 1-819-60.6/2 

  الفاخري, صالح سليم عبد القادر    .7020

اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة   -الداللة الصوتية في اللغة العربية [نص مطبوع] / صالح سليم عبد القادر الفاخري. 
 سم. 24ص. ;   278 -الجامعية, (د.ت). 

1-411-97/1, 1-411-97/10 

  الفاخوري, حنا    .7021

 -. 2005بيروت : دار الجيل,  -الجامع في تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : األدب القديم / حنا الفاخوري. 

 سم. 24ص. ;  1086

1-810-189/1 

  الفاخوري, حنا    .7022

. 2005بيروت : دار الجيل,  -الجامع في تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : األدب الحديث / حنا الفاخوري. 

 سم. 24ص. ;  718 -

1-810-368/1 

  الفاخوري, حنا    .7023

. 3ط. -لفاخوري. الموجز في األدب العربي و تاريخه [نص مطبوع] : االدب العربي القديم:الجزء األول / حنا ا 

 سم. 24ص. ;  616  -. 2003بيروت : دار الجيل,  -

1-810-355.1/1, 1-810-355.1/2 

  الفاخوري, حنا    .7024

  -. 3ط. -الموجز في األدب العربي و تاريخه [نص مطبوع] : األدب المولد : الجزء الثاني / حنا الفاخوري.  

 سم. 24ص. ;  528 -. 2003بيروت : دار الجيل, 



1-810-355.2/1, 1-810-355.2/2 

  الفاخوري, حنا    .7025

, الموجز في األدب العربي و تاريخه [نص مطبوع] : األدب في األندلس و المغرب : أدب اإلنحطاط / حنا  3ج : 
  سم. 24ص. ;   518 -. 2003بيروت : دار الجيل,  -. 3ط. -الفاخوري. 

 3محتوي في : , ج : 

1-810-355.3/1, 1-810-355.3/2 

  الفاخوري, حنا    .7026

. 3ط. -الموجز في األدب العربي و تاريخه [نص مطبوع] : أدب النهضة الحديثة:الجزء الرابع / حنا الفاخوري. 

 سم. 24ص. ;  748  -. 2003بيروت : دار الجيل,  -

1-810-355.4/1, 1-810-355.4/2 

  الفاخوري، حنا    .7027

ص. ;  695  -. 1996بيروت : دار الجيل,  -ع] / حنا الفاخوري. تاريخ األدب في المغرب العربي [نص مطبو
 سم. 24

1-810-217/1 

  الفار, مصطفى محمد    .7028

في النحو التطبيقي [نص مطبوع] : تطبيق المعرفة النحوية في أشكال وظيفية عملية من خالل النصوص /  
 سم. 24ص. ;  238 -. 1996عمان : دار الفكر,  -مصطفى محمد الفار. 

1-415-172/1, 1-415-172/2 

  الفارابي, أبو إبراهيم    .7029

 Diwan al- Adab: A traditional languageديوان األدب [نص مطبوع] : معجم لغوي تراثي = 

dictionary  .792 -. 2003بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,   -/ أبو إبراهيم الفارابي, عادل عبد الجبار الشاطي 

  سم. 25x18ص. : غالف ملون ; 

 9953332029ر.د.م.ك  -ص.  791 -ص. 785بيبليوغرافيا : 

1-413-93/1, 1-413-93/10 

  الفارابي, أبو نصر    .7030

 -. 1960الجزائر : موفم للنشر,  -ع] : رسالة / أبو نصر الفارابي. كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين [نص مطبو

 سم.25ص. ; 116

1-819-75/1 

  الفارابي, أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم    .7031

ديوان األدب [نص مطبوع] : أول معجم عربي مرتب بحسب األبنية / أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي, 
ص. : غالف ملون  1123 -. 2004لبنان : الشركة المصرية العالمية للنشر,  -أنيس.  أحمد مختار عمر; إبراهيم

 ;26x18 .سم  

 9771607022ر.د.م.ك 

1-413-108/1, 1-413-108/2 



  الفارابي, أبي نصر محمد بن محمد طرخان    .7032

أخرى و يشرحها   كتاب الحروف [نص مطبوع] : يبحث في معاني الحروف في اللغة العربية و مقابلها في لغات
بيروت : دار الكتب العلمية,   -شرحا وافيا... / أبي نصر محمد بن محمد طرخان الفارابي, إبراهيم شمس الدين. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 143 -. 2006

 2745149660ر.د.م.ك 

1-411-92/1, 1-411-92/2 

  الفارسي، حسين بن علي بن مسعود   .7033

 -في أساس البالغة للزمخشري [نص مطبوع] / حسين بن علي بن مسعود الفارسي. الشواهد القرآنية والشعرية 

 سم.  25ص. : غالف مصور ;  224 -. 2011عمان : دروب, 

1-220-216/1, 1-220-216/2 

  الفاسي, عالل    .7034

بية, المغرب : دار الطباعة المغر -الحركات اإلستقاللية في المغرب العربي [نص مطبوع] / عالل الفاسي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  476 -. 1948

1-953-103/1 

  الفاسي, عالل    .7035

رسائل و قصائد لم تنشر إلى طه حسين [نص مطبوع] : وثائق سرية / عالل الفاسي, محمد مهدي الجواهري  
  سم. 24ص. ;  1086 -. 2006القاهرة : دار الشروق,  -عباس محمود العقاد; عبد الحميد ابراهيم. 

 9770915465ر.د.م.ك 

1-810-232/1 

  الفاسي, علي الطاهر    .7036

بيروت : دار الكتاب الجديد,  -التدريبات اللغوية [نص مطبوع] / علي الطاهر الفاسي, كامل علي أبو العاصي. 
  سم. 24ص. ;  136 -. 2005

 9959816664ر.د.م.ك 

1-410-229/1, 1-410-229/10 

  الفاسي, علي الطاهر    .7037

بيانية لمختارات من   -داللية  -صرفية  -نحوية  -تطبيقات اللغوية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لقضايا أدبية ال
ص. ; 287 -. 2005الجماهيرية العظمى : منشورات جامعة الفاتح,  -القرآن الكريم... / علي الطاهر الفاسي. 

  سم.24

 9959816656ر.د.م.ك 

1-410-172/1, 1-410-172/2 

  الفاسي، عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير    .7038

معجم الشيوخ [نص مطبوع] : المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب / عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد 
  سم. 25x17ص. : غالف ملون و مصور . ;  278 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -الكبير الفاسي. 

 2745138383ر.د.م.ك  -ص.  269 -.ص 265بيبليوغرافيا: 

1-920-25/1, 1-920-25/2 



  الفاسي، محمد   .7039

  -لقيطة : الجزء األول / محمد الفاسي, عمر الدسوقي.  -أديب  -الدراسات األدبية [نص مطبوع] : أهل الكهف 

 سم. 20ص. ;  125 -. 1970بيروت : دار الفكر, 

1-810-692.1/1 

  الفاضل, أحمد    .7040

بيروت : دار  -خ و عصور األدب العربي [نص مطبوع] : نصوص مختارة مع التحليل / أحمد الفاضل. تاري
 سم.  24ص. ;  656 -. 2003الفكر اللبناني, 

1-810-57/1, 1-810-57/2 

  الفاضل, أحمد    .7041

 سم. 24. ; ص  192 -. 2004بيروت : دار الفكر اللبناني,  -ديوان ابن زيدون [نص مطبوع] / أحمد الفاضل. 

1-811-444/1 

  الفاكهي, أبي محمد عبد هللا   .7042

كتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحريري [نص مطبوع] : المجلد االول / أبي محمد عبد هللا 
سم.   24ص. ;  338 -. 2006القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -الفاكهي; تعليق عبد المقصود محمد عبد المقصود. 

  (المكتبة اللغوية). -

 9773412520ر.د.م.ك 

1-415-203.1/1, 1-415-203.1/2 

  الفاكهي, أبي محمد عبد هللا   .7043

كتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحريري [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي محمد عبد هللا 
 24ص. ;  338 -. 2006تبة الثقافة الدينية, القاهرة : مك -الفاكهي; تحقيق عبد المقصود محمد عبد المقصود. 

  (المكتبة اللغوية). -سم. 

 9773412520ر.د.م.ك 

1-415-203.2/1, 1-415-203.2/2 

  الفاكهي, جمال الدين    .7044

بيروت :  -مجيب الندا إلى شرح قطر الندى [نص مطبوع] / جمال الدين الفاكهي; محمود عبد العزيز محمود. 
 سم. 24ص. ;  556 -. 2006 دار الكتب العلمية,

1-415-245/1, 1-415-245/2 

  الفاكهي, جمال الدين أبي علي عبد هللا بن احمد    .7045

شرح الفواكه الجنية على متممة اآلجرومية [نص مطبوع] / جمال الدين أبي علي عبد هللا بن احمد الفاكهي; 
  سم. 24ص. ;  360 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,   -تحقيق محمود نصار. 

 2745141996ر.د.م.ك 

1-415-215/1, 1-415-215/2 

  الفتالوي،سهيلة محسن كاظم    .7046

تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعلم [نص مطبوع] : نموذج في القياس و التقويم التربوي / سهيلة محسن كاظم 
  سم.  24ف مصور ; . : غال280 -. 2004عمان : دار الشروق للنشر,  -. 1ط. -الفتالوي. 

 ل



1-370-690/1, 1-370-690/2 

  الفتالوي،سهيلة محسن كاظم    .7047

تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعلم [نص مطبوع] : نموذج في القياس و التقويم التربوي / سهيلة محسن كاظم 
  سم.  24. : غالف مصور ; 280 -. 2004عمان : دار الشروق للنشر,  -. 1ط. -الفتالوي. 

 ل

1-370-126/1 

 -. 2011جويلية   5-4الفتوى والوطنية في فكر الشيخ أحمد حماني [نص مطبوع] : ملتقى جيجل   .7048

 سم. 17*24ص. ;  348 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-250-139/1 

  الفر‡هيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد   .7049

كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء الخامس / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفر‡هيدي; ابراهيم السامرائي مهدي  
 سم. 24ص. ;  462 -. 1982بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

1-413-31.5/1 

  الفرا, عبد هللا عمر    .7050

ي التربية العملية و التدريس المصغر [نص مطبوع] / عبد هللا عمر الفرا, عبد الرحمن عبد المرشد الحديث ف
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 224 -. 1999عمان : دار الثقافة,  -السالم جامل. 

 2005169957ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-32/1 

  الفراجي, عدنان علي    .7051

 -ين األول و الثاني للهجرة [نص مطبوع] / عدنان علي الفراجي. الحياة الفكرية في المدينة المنورة في القرن

  سم. 24ص. ;  368 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745148540ر.د.م.ك 

1-210-58/2, 1-210-58/3 

  الفراهيدي, الخليل بن أحمد   .7052

  -ود سلوم; داود سلمان العنبكي. كتاب العين [نص مطبوع] : معجم لغوي تراثي / الخليل بن أحمد الفراهيدي, دا

  سم.  25x18ص. : غالف ملون ;  1119 -. 2004بيروت : مكتبة لبنان ناشرون, 

 9953334811ر.د.م.ك 

1-413-85/1, 1-413-85/2 

  الفراهيدي, الخليل بن أحمد   .7053

لفراهيدي, عبد خ / الخليل بن أحمد ا-كتاب العين مرتبا على حروف المعجم [نص مطبوع] : الجزء األول: أ
  سم.24ص. ; 459 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية,  -الحميد هنداوي. 

 2745129848ر.د.م.ك 

1-413-77.1/1, 1-413-77.1/2 

  الفراهيدي, الخليل بن أحمد   .7054

ص / الخليل بن أحمد الفراهيدي, عبد -كتاب العين مرتبا على حروف المعجم [نص مطبوع] : الجزء الثاني: د



  سم.24ص. ; 429 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد هنداوي. 

 2745129848ر.د.م.ك 

1-413-77.2/1, 1-413-77.2/2 

  الفراهيدي, الخليل بن أحمد   .7055

ي / الخليل بن أحمد الفراهيدي, عبد -كتاب العين مرتبا على حروف المعجم [نص مطبوع] : الجزء الرابع: ك
  سم.24ص. ; 416 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  - الحميد هنداوي.

 2745129848ر.د.م.ك 

1-413-77.4/1, 1-413-77.4/2 

  الفراهيدي, الخليل بن أحمد   .7056

ق / الخليل بن أحمد الفراهيدي, عبد  -كتاب العين مرتبا على حروف المعجم [نص مطبوع] : الجزء الثالث:ض
  سم.245ص. ; 448 -. 2003الكتب العلمية, بيروت : دار  -الحميد هنداوي. 

 2745129848ر.د.م.ك 

1-413-77.3/1, 1-413-77.3/2 

  الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد    .7057

, كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي  1
  سم. 24ص. ;  382 -. 1980الوطنية لإلعالن, بغداد : الدار  -المخزومي. 

 1محتوي في : , 

1-413-31.1/1 

  الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد    .7058

كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي 
 سم. 24ص. ;  440 -. 1981بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

1-413-31.3/1 

  الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد    .7059

كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي 
 سم. 24ص. ;  484 -. 1982بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

1-413-31.4/1 

  عبد الرحمن الخليل بن احمد   الفراهيدي,  .7060

كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء السادس / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي  
 سم. 24ص. ;  326 -. 1982بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

1-413-31.6/1 

  الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد    .7061

نص مطبوع] : الجزء السابع / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي  , كتاب العين [ 7
  سم. 24ص. ;  400 -. 1982بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

 7محتوي في : , 

1-413-31.7/1 



  الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد    .7062

كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء الثامن / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي 
 سم. 24ص. ;  488 -. 1985بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

1-413-31.8/1 

    الفراهيدي, عبد الرحمن الخليل بن احمد  .7063

كتاب العين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي; ابراهيم السامرائي مهدي 
 سم. 24ص. ;  368 -. 1981بغداد : دار الرشيد,  -المخزومي. 

1-413-31.2/1 

  الفرح،وجيه    .7064

عمان : مؤسسة الوراق,   -. 1ط. - أصول التقويم و اإلشراف [نص مطبوع] : في النظام التربوي / وجيه الفرح.
  سم.17سم*24ص ; 625 -. 2007

 9789957331108ر.د.م.ك 

1-370-487/4, 1-370-487/1 

  الفرنواني, هانيء    .7065

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -الخالصة في النحو [نص مطبوع] / هانيء الفرنواني. 
  سم. 24ص. ;  396 -. 2005

 9773272513ر.د.م.ك 

1-415-165/1, 1-415-165/2 

  الفريجات، غالب    .7066

ص : غالف ملون ;  368 -. 2011عمان : اليازوري,  -ثقافة البحث العلمي [نص مطبوع] / غالب الفريجات. 
 سم. 24

1-001.4-165/1, 1-001.4-165/2 

  الفريح، سهام عبد الوهاب   .7067

عمان : دار جرير للنشر و   -شعري [نص مطبوع] / سهام عبد الوهاب الفريح. المرأة العربية و اإلبداع ال
  سم. 17*24ص. ;  214 -. 2010التوزيع, 

 9789957381554ر.د.م.ك 

1-811-989/1, 1-811-989/2 

  الفريح، هيفاء    .7068

األدبي بالرياض, بيروت : النادي  -تقنيات الوصف في القصة القصيرة السعودية [نص مطبوع] / هيفاء الفريح. 
  سم. 17*24ص. ;  400 -. 2009

 9789953683778ر.د.م.ك 

1-813-272/1, 1-813-272/2 

  الفريد, فرج    .7069

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة  -. 2ط.  -شكسبير في زمانه و في زماننا [نص مطبوع] / فرج الفريد. 
 سم. 24ص. ;  206 -. 2004و النشر, 



1-890-12/1, 1-890-12/2 

  11-10الفقه المالكي في بالد توات [نص مطبوع] : إجتهادا و تدريسا: بحوث الملتقى الوطني بأدرار   .7070
 -سم.  12*24ص. ;  267 -الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, [د.ت].  -. 2010جوان   24-23ه /  1413رجب 

 (سلسلة الملتقيات : سلسلة الملتقيات). 

1-250-141/1 

  الفقي, سعد كريم    .7071

ص.  203 -. 2008القاهرة : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -قواعد اللغة العربية [نص مطبوع] / سعد كريم الفقي. 
  سم.  24: غالف مصور ; 

 9773881245ر.د.م.ك 

1-415-383/1, 1-415-383/10 

  الفقي, سعد كريم    .7072

 -. 2008القاهرة : مؤسسة حورس الدولية,  -كريم الفقي. سؤال وجواب في البالغة [نص مطبوع] / سعد   500

  سم. 25ص. : غالف ملون ;  362

 9773680657ر.د.م.ك 

1-414-153/1, 1-414-153/2 

  الفقي, صبحي ابراهيم    .7073

القاهرة :  -علم اللغة النصي [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق: الجزء األول / صبحي ابراهيم الفقي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 352 -. 2000, دارقباء

 9773033248ر.د.م.ك 

1-410-253.1/1, 1-410-253.1/2 

  الفقي, صبحي ابراهيم    .7074

علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية على السور المكية: الجزء الثاني / 
  سم. 24ص. ;  268 -. 2000القاهرة : دارقباء,  -صبحي ابراهيم الفقي. 

 9773033248ر.د.م.ك  -. 268 -255ص:  -بيلوغرافيا ص

1-410-253.2/1, 1-410-253.2/10 

  الفقي, عصام الدين عبد الرؤوف   .7075

بالد الهند في العصر االسالمي [نص مطبوع] : منذ فجر االسالم و حتى التقسيم / عصام الدين عبد الرؤوف 
  سم. 24ص. ;  548 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -. طبعة مزيدة و منقحة -الفقي. 

 9771007890ر.د.م.ك 

1-953-200/1 

  الفكون القسنطيني، عبد الكريم بن محمد    .7076

  -فتح المتولى في شرح شواهد الشريف ابن يعلى [نص مطبوع] / عبد الكريم بن محمد الفكون القسنطيني. 

  سم.17*24ص ; 400 -. 2007القاسمي, الجزائر : دار الخليل 

 9947824139ر.د.م.ك 

1-410-402/1 



  الفالتي, الطيب عبد الرحيم محمد   .7077

الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان [نص مطبوع] : الفالتة / الطيب عبد الرحيم 
 سم. 24ص. ;  358 -. 1994الكويت : دار الكتاب الحديث,  -محمد الفالتي. 

1-953-207/1 

  الفالح, الشاذلي   .7078

 -علي محمود طه / الشاذلي الفالح.  -إيليا أبوماضي  -جبران  -الرومنطقية العربية [نص مطبوع] : الشابي 

  (آفاق أدبية). -سم. 22ص. : غالف مصور و ملون ; 148 -. 2006تونس : دار صامد للنشر و التوزيع, 

 9973380606ر.د.م.ك 

1-811-573/1, 1-811-573/2 

  الفالحي، أحمد علي إبراهيم   .7079

الصورة في الشعر العربي [نص مطبوع] : دراسة تنظيرية و تطبيقية في شعر صريع الغواني ( مسلم بن الوليد  
.  ص. : غالف مص. و مل 231 -. 2013عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -) / أحمد علي إبراهيم الفالحي. 

  سم. 17*24; 

 9789957555948ر.د.م.ك 

1-811-1157/1, 1-811-1157/2 

  الفندي, محمد ثابت    .7080

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الخامس عشر / محمد ثابت الفندي, ابراهيم زكي خورشيد 
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : د.ن,  -أحمد الشنتاوي. 

210.3-3.15/1 

  الفندي, محمد ثابت    .7081

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الرابع عشر / محمد ثابت الفندي, ابراهيم زكي خورشيد أحمد 
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : (د.ن),  -الشنتاوي. 

210.3-3.14/1 

  الفندي, محمد ثابت    .7082

الث عشر / محمد ثابت الفندي, ابراهيم زكي خورشيد أحمد دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الث
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : (د.ن),  -الشنتاوي. 

210.3-3.13/1 

  الفندي, محمد ثابت    .7083

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثاني عشر / محمد ثابت الفندي, ابراهيم زكي خورشيد أحمد 
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : (د.ن),  -الشنتاوي. 

210.3-3.12/1 

  الفندي, محمد ثابت    .7084

دائرة المعارف اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد الحادي عشر / محمد ثابت الفندي, ابراهيم زكي خورشيد أحمد 
 سم. 28ص. ;  482 -. 1933(د.م) : (د.ن),  -الشنتاوي. 

210.3-3.11/1 



  الفهري، عبد القادر الفاسي   .7085

الرباط : دار توبقال,  -المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي [نص مطبوع] / عبد القادر الفاسي الفهري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  183 -. 1998

 9981880507ر.د.م.ك 

1-401-108/1, 1-401-108/2 

  عقوب  الفيروزآبادى ، مجد الدين محمد بن ي  .7086

مصر :  -.  2ط. -القاموس المحيط [نص مطبوع] : الجزء األول / مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى. 
 سم.  25x17ص. : غالف ملون ;  415 -. 1952شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أوالده, 

1-413-110.1/1 

  الفيروزآبادى ، مجد الدين محمد بن يعقوب    .7087

[نص مطبوع] / مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى; ابو الوفا نصر الهوريني المصري   القاموس المحيط
  سم. 17*24ص. ;  1440 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -الشافعي. 

 9782745142559ر.د.م.ك 

1-413-158/1, 1-413-158/2 

  الفيروزي، عجيري    .7088

الجزائر : دار الهدى للطباعة و  -. 2ط.  -] : شعر / عجيري الفيروزي. دموع النخلة العاشقة [نص مطبوع
  سم. 15*22ص. : غالف مص. و مل. ;   64 -. 2012النشر و التوزيع, 

 9789947003930ر.د.م.ك 

1-811-1162/1, 1-811-1162/2 

  الفيشي، هشام األنصاري   .7089

الصدى) البن هشام األنصاري يوسف بن عبد هللا حاشية الفيشي [نص مطبوع] : على شرح (قطر الندى وبل 
ص. :  318 -. 2012إربد : عالم الكتب الحديث,  -الفيشي / هشام األنصاري الفيشي, محمد ذنون الراشدي. 

  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957705206ر.د.م.ك 

1-415-535/1, 1-415-535/2 

  الفيصل، سمر روحي    .7090

مزيدة و   05ط. -ربية [نص مطبوع] / محمد جهاد الجمل; سمر روحي الفيصل. مهارات االتصال في اللغة الع
ص. : غالف   277 -. 2015دولة اإلمارات العربية : دار الكتاب الجامعي,  -الجمهورية اللبنانية  -منقحة . 

  سم. 17*24مصور. ; 

 9786148000300ر.د.م.ك  -ص.  277 -ص. 275ص. بيبليوغرافيا :  274 -ص. 267المالحق: 

1-418-140/1, 1-418-140/2 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .7091

بيروت : دار الجيل,   -تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المغرب و األندلس [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الفيومي. 
 سم. 24ص. ;  488 -. 1997

1-189-87/1, 1-189-87/2 



  الفيومي, محمد ابراهيم   .7092

ص. ;  420 -. 2003القاهرة : دار الفكر العربي,  -نص مطبوع] / محمد ابراهيم الفيومي. الخوارج و المرجئة [
  (تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و الديني). -سم.  24

 9771017077ر.د.م.ك 

1-210-111/1 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .7093

أصولها الفلسفية و الدينية / محمد ابراهيم  مقدمة الفرق اإلسالمية [نص مطبوع] : الخلفية الفكرية و الثقافية و
  سم. 24ص. ;  292 -. 2005القاهرة : دار الفكر العربي,  -الفيومي. 

 9771019015ر.د.م.ك 

1-210-100/1 

  القاسمي, خالد بن محمد مبارك   .7094

ة : الدار الثقافية  القاهر -تاريخ الحضارة اإلسالمية في األندلس [نص مطبوع] / خالد بن محمد مبارك القاسمي. 
  سم. 24ص. ;  175 -. 2008للنشر, 

 9773392430ر.د.م.ك 

1-953-376/2, 1-953-376/1 

  القاسمي, علي   .7095

 24ص. ;  684 -. 2001بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -معجم اإلستشهادات [نص مطبوع] / علي القاسمي. 

  سم.

 9953102635ر.د.م.ك 

1-413-124/1 

  ي, علي القاسم  .7096

 -. 2003بيروت : مكتبة لبنان,  -المعجمية العربية [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / علي القاسمي. 

  سم. 24ص. ;  288

 9953330751ر.د.م.ك 

1-413-122/1 

  القاسمي, علي   .7097

 -. 2004اشرون, لبنان : مكتبة لبنان ن -. 03ط. -علم اللغة و صناعة المعجم [نص مطبوع] / علي القاسمي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 223

 9953336911ر.د.م.ك 

1-410-212/1, 1-410-212/10 

  القاسمي, مجاهد اإلسالم   .7098

النظام القضائي اإلسالمي [نص مطبوع] / مجاهد اإلسالم القاسمي, محمد فهيم أختر الندوي; نور الحق 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  231 -. 2001لبنان : دار الكتب العلمية,  -الرحماني. 

 6337574512ر.د.م.ك 

1-250-65/1, 1-250-65/2 



  القاسمي، سمير عبد المنعم   .7099

جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي [نص مطبوع] / سمير عبد المنعم القاسمي; حيدر جواد  
  سم.. 17*25ص. : غالف مل. و مص. ;  240 -. 2012عمان : دار الرضوان للنشر و التوزيع,  -العميدي. 

 9789957761332ر.د.م.ك 

1-812-45/1, 1-812-45/2 

  القاسمي، علي   .7100

بيروت : مكتبة لبنان,  -الترجمة و أدواتها [نص مطبوع] : دراسات في النظرية والتطبيق / علي القاسمي. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  204 -. 2009

 978995386579ر.د.م.ك 

1-418-139/1, 1-418-139/2 

  القاسمي،محمد   .7101

/  2009مارس  19-18قضايا النقد األدبي [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق : ندوة الصورة و الخطاب 

 سم. 24ص. ;  486 -. 2009عمان : عالم الكتب الحديث,  -محمد القاسمي. 

1-810-63/1, 1-810-63/2 

  القاضى, عبد المنعم زكريا    .7102

البنية السردية في الرواية [نص مطبوع] : دراسة في ثالثية خيري شلبي ( األمالي ألبي عل حسن ولد خالي ) /  
ص. ;  280  -. 2009الجيزة : عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية,  -عبد المنعم زكريا القاضى. 

  سم. 17*24

 977322239Xر.د.م.ك 

1-813-196/1, 1-813-196/2 

  القاضى، أحمد عرفات    .7103

االستشراق  -قضية الحرية عند الصعيدى  -تجديد الخطاب الديني [نص مطبوع] : المرأة والسياسة العليا 
صعوبات في طريق الدعوة / أحمد عرفات  -األصول اإلنسانية عند اإلمام محمد عبده  -والنهضة الحديثة 

  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2008القاهرة : مكتبة مدبولي,  -القاضى. 

 9772087170ر.د.م.ك 

1-210-217/1, 1-210-217/2 

  القاضى، أحمد عرفات    .7104

االستشراق  -قضية الحرية عند الصعيدى  -تجديد الخطاب الديني [نص مطبوع] : المرأة والسياسة العليا 
صعوبات في طريق الدعوة / أحمد عرفات  -انية عند اإلمام محمد عبده األصول اإلنس -والنهضة الحديثة 

  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2008القاهرة : مكتبة مدبولي,  -القاضى. 

 9772087170ر.د.م.ك 

1-210-248/1, 1-210-248/2 

  القاضى، سعيد اسماعيل   .7105

القاهرة : دار الفكر العربي,  -عيل القاضى. العقيدة اإلسالمية أساس لتربية عالمية [نص مطبوع] / سعيد اسما 
 سم. 17*24ص ;  160 -. 2006

1-210-237/1, 1-210-237/3 



  القاضى، سعيد اسماعيل   .7106

القاهرة : دار الفكر العربي,  -العقيدة اإلسالمية أساس لتربية عالمية [نص مطبوع] / سعيد اسماعيل القاضى. 
 سم. 17*24ص ;  160 -. 2006

1-210-243/1, 1-210-243/2 

  القاضي, دالل    .7107

[نص مطبوع] / دالل  spssمنهجية أساليب البحث العلمي و تحليل البيانات بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 347 -. 2007عمان : دار الحامد,  - القاضي, محمود مهدي البياتي. 

 6296329957ر.د.م.ك 

1-001.4-40/1, 1-001.4-40/2 

  القاضي, زياد    .7108

مفاهيم أساسية في قواعد البيانات [نص مطبوع] : الجزء األول / زياد القاضي, علي فاروق..(وآخرون) قصي  
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 192 -. 2000عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع,  -القاضي. 

 0354029957ر.د.م.ك 

1-001.6-61.1/1, 1-001.6-61.1/2 

  القاضي, زياد    .7109

مفاهيم أساسية في قواعد البيانات [نص مطبوع] : الجزء الثاني / زياد القاضي, يوسف مجدالوي...( وآخرون) 
 سم. 24ص : غالف مصور: ملون ;   200 -. 2000عمان : دار الصفاء للنشر والتوزيع,  -علي فاروق. 

1-001.6-61.2/1, 1-001.6-61.2/2 

  القاضي, زياد    .7110

عمان : دار صفاء  -[نص مطبوع] / زياد القاضي, يوسف مجدالوي...( وآخرون) علي فاروق.  2جوال بيسك في
 سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ;   176 -. 2000للنشر والتوزيع, 

1-001.6-66/2, 1-001.6-66/3 

  القاضي, زياد    .7111

عمان : دار صفاء   -رون) محمود سالم. [نص مطبوع] / زياد القاضي, قصي القاضي...( وآخ 1فيجوال بيسك 
  سم. 24ص : غالف مصور: ملون ;   352 -. 2000للنشر والتوزيع, 

 2334029957ر.د.م.ك 

1-001.6-65/3 

  القاضي, زياد    .7112

عمان : دار   -مهارات حاسوب [نص مطبوع] / زياد القاضي, محمد اللحام...(وآخرون) عبد الرحيم البشتي. 
  سم.24ص : إيض: غالف مصور: ملون ; 272  -. 1999يع, صفاء للنشر والتوز

 267بيبليوغرافيا ص: 

1-001.6-83/1 

  القاضي, زياد عبد الكريم   .7113

  -وبينيته واستخدامه في التحكم [نص مطبوع] : بنية المعالجة / زياد عبد الكريم القاضي.  8085المعالج الدقيق 

 سم. 24لون : مصور ; ص. : غالف م 170 -. 1997عمان : دار صفاء, 



1-001.6-57.2/1, 1-001.6-57.2/2 

  القاضي, زياد عبد الكريم   .7114

وبينيته و استخدامه في التحكم [نص مطبوع] : تركيبه وبرمجته / زياد عبد الكريم  8085المعالج الدقيق 
  سم. 24ص. ;  166 -. 1997عمان : دار صفاء,  -القاضي. 

 164- 154المالحق : ص ص. 

1-001.6-57.1/1, 1-001.6-57.1/2 

  القاضي, زياد عبد الكريم   .7115

وبينيته و استخدامه في التحكم [نص مطبوع] : استخدام المعالج في التحكم / زياد عبد  8085المعالج الدقيق 
 سم.  24ص. : غالف مصور : ملون ;  174 -. 1996عمان : دار صفاء,  -الكريم القاضي. 

1-001.6-57.3/1, 1-001.6-57.3/2 

  القاضي, زياد عبد الكريم   .7116

عمان :   -تنظيم الحواسيب الشخصية وبرمجتها باستخدام لغة أسمبلي [نص مطبوع] / زياد عبد الكريم القاضي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور : ملون ;  512 -. 1999دار صفاء, 

1-001.6-84/1, 1-001.6-84/2 

  القاضي، أحمد عبد هللا    .7117

التذييل والتكميل في شرح التسهيل [نص مطبوع] : دراسة وتحليل اختيارات أبي حيان النحوية في كتابه / أحمد 
 سم. 25ص. : غالف ملون ;  907 -. 2010عمان : دروب,  -عبد هللا القاضي. 

1-415-469/1, 1-415-469/2 

  القاطرجي, نهى    .7118

لبنان : مجد المؤسسة  -نظومة األمم المتحدة [نص مطبوع] : رؤية إسالمية / نهى القاطرجي. المرأة في م
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  615 -. 2006الجامعية للدراسات و النشر, 

 7104639953ر.د.م.ك 

1-210-127/1, 1-210-127/10 

  القاطرجي, نهى    .7119

لبنان : مجد المؤسسة  -: رؤية إسالمية / نهى القاطرجي. المرأة في منظومة األمم المتحدة [نص مطبوع] 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  615 -. 2006الجامعية للدراسات و النشر, 

 7104639953ر.د.م.ك 

1-210-165/1, 1-210-165/2 

  القاعود، حلمي محمد   .7120

مصر : العلم و   -حلمي محمد القاعود. الرواية التاريخية في أدبنا الحديث [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية / 
  سم. 24ص. ;  462 -. 2008اإليمان, 

 9773082725ر.د.م.ك 

1-813-208/1, 1-813-208/2 

  القباج, محمد بن العباس   .7121

 arabic literature in Maghreb ( northwestاألدب العربي في المغرب األقصى [نص مطبوع] = 



Africa )/al-adab- al-arabi fil-magrib al-aqsa  .بيروت : دار الكتب   -/ محمد بن العباس القباج
  سم. 24ص. ;  222 -. 2005العلمية, 

 2745148249ر.د.م.ك 

1-811-543/1, 1-811-543/2 

  القحطاني, سعد بن هادي   .7122

ة / سعد التعريب و نظرية التخطيط اللغوي [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية عن تعريب المصطلحات في السعودي
  سم. 24ص. ;  132 -. 2001بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -بن هادي القحطاني. 

 9953431094ر.د.م.ك 

1-412-13/1, 1-412-13/2 

  القرشي, ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد   .7123

ن أحمد بن أبي زيد القرشي, إبراهيم معالم القربة في أحكام الحسبة [نص مطبوع] / ضياء الدين محمد بن محمد ب
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  256 -. 2001لبنان : دار الكتب العلمية,  -شمس الدين. 

 0319974512ر.د.م.ك 

1-250-74/1 

  القرضاوي, يوسف    .7124

 -. 2004القاهرة : دار الشروق,  -خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة [نص مطبوع] / يوسف القرضاوي. 

  سم. 24ص. ;  204

 977091021xر.د.م.ك 

1-210-66/1, 1-210-66/2 

  القرضاوي, يوسف    .7125

 351 -. 1980بيروت : المكتب اإلسالمي,   -الحالل والحرام في اإلسالم [نص مطبوع] / يوسف القرضاوي. 

 سم.  24ص. ; 

1-210-9/1 

  القرضاوي، يوسف    .7126

 سم.17*24ص ; 151 -. 1988الجزائر : دار الشهاب,  -ي. ثقافة الداعية [نص مطبوع] / يوسف القرضاو

1-210-298/1 

  القرضاوي، يوسف    .7127

د. م : دون ناشر, د.  -. 3ط. -الصحوة اإلسالمية بين الجحود و التطرف [نص مطبوع] / يوسف القرضاوي. 
 ).2(كتاب األمة ;  -ت. 

1-210-276/1 

  القرطبي, ابن مضاء    .7128

بيروت : دار المعارف,  -. 3ط. -لنحاة [نص مطبوع] / ابن مضاء القرطبي; شوقي ضيف. كتاب الرد على ا
  سم. 18ص. ;  142 -. 1988

 9770225142ر.د.م.ك 

1-415-72/1, 1-415-72/2 



  القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد    .7129

د بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد بداية المجتهد و نهاية المقتصد [نص مطبوع] : الجزء األول / محم
 سم. 22ص. ;  498 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -القرطبي. 

1-250-11.1/1 

  القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد    .7130

رشد بداية المجتهد و نهاية المقتصد [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن 
 سم. 22ص. ;  498 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -القرطبي. 

1-250-14.1/1 

  القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن رشد    .7131

ط.   -بداية المجتهد و نهاية المقتصد [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي. 
 سم.  22ص. ;  496 -. 1988, بيروت : دار الكتب العلمية -. 10

1-250-11.2/1 

  القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن رشد    .7132

ط.   -بداية المجتهد و نهاية المقتصد [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي. 
 سم.  22ص. ;  496 -. 1988بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 10

1-250-14.2/1 

  القرطبي، ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري    .7133

القاهرة  -الجامع ألحكام القرآن [نص مطبوع] : الجزء العاشر / ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري القرطبي. 
 سم. 17*24ص ;  422  -. 1940: دار الكتب المصرية, 

1-220-166/1 

  نصاري  القرطبي، ابي عبد هللا محمد بن أحمد اال  .7134

القاهرة  -الجامع ألحكام القرآن [نص مطبوع] : الجزء العاشر / ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري القرطبي. 
 سم. 17*24ص ;  422  -. 1940: دار الكتب المصرية, 

1-220-48.10/1 

  القرعان, فايز عارف   .7135

عمان : جدارا   -وبية / فايز عارف القرعان. التقابل و التماثل في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة أسل
 سم. 24ص. ;  506 -. 2006للكتاب العالمي ; عالم الكتب الحديث : [د.ن], 

1-220-45/10, 1-220-45/11 

  القرعان، فايز    .7136

 -. 2010إربد : عالم الكتب الحديث,  -سلطة النص على داالت الشكل البالغي [نص مطبوع] / فايز القرعان. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  162

 9789957702236ر.د.م.ك 

1-414-180/1, 1-414-180/2 



  القرعان، فايز    .7137

  -. 2004إربد : عالم الكتب الحديث,  -تقنيات الخطاب البالغي [نص مطبوع] : دراسة نصية / فايز القرعان. 

 سم. 25ص. : غالف ملون ;  252

1-811-980/1, 1-811-980/2 

  القرعان، فايز عارف   .7138

إربد : عالم   -في بالغة الضمير و التكرار [نص مطبوع] : دراسات في النص العذري / فايز عارف القرعان. 
  سم. 17*24ص. ;   208 -. 2010الكتب الحديث, 

 9789957702090ر.د.م.ك 

1-811-1070/1, 1-811-1070/2 

  القرعان،فايز عارف   .7139

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و  -النص القرآنى [نص مطبوع] / فايز عارف القرعان.  دراسات أسلوبية فى
 سم. 24ص ;  186 -. 2004التوزيع, 

1-220-96/1, 1-220-96/2 

  القرعان،فايز عارف   .7140

.  2004عمان : عالم الكتب الحديث,  -دراسات أسلوبية فى النص القرآنى [نص مطبوع] / فايز عارف القرعان. 

 سم. 24ص ;  186 -

1-220-74/2 

  القزعة، أمين شوكت   .7141

 242 -. 2009عمان : دار البداية,  -تكنولوجيا اإلنترنيت [نص مطبوع] / غادة النعيمي; أمين شوكت القزعة. 

 سم. 17*24ص ; 

1-001.6-94/1 

  القزويني, الخطيب    .7142

لبيان و البديع (مختصر تلخيص المفتاح) / الخطيب  اإليضاح في علوم البالغة [نص مطبوع] : المعاني و ا
 -سم.  24ص. : غالف مصور ;  354 -. 2000بيروت : دار الفكر العربي,  -القزويني; رحاب عكاوي. 

  (المكتبة اللغوية). 

 346 -338ص:  -بيبليوغرافيا ص

1-414-11/1, 1-414-11/2 

  القزويني, الخطيب    .7143

بيروت :   - المعاني و البيان و البديع [نص مطبوع] / الخطيب القزويني; ياسين األيوبي. تلخيص المفتاح في 
  سم.  24ص. ;  280 -. 2002المكتبة العصرية, 

 9953435421ر.د.م.ك 

1-414-103/1, 1-414-103/2 

  القزويني, الخطيب    .7144

 -الخطيب القزويني; عبد القادر حسين. اإليضاح في علوم البالغة [نص مطبوع] : المعاني و البيان و البديع / 

  سم. 24ص. ;  496 - . 1996القاهرة : مكتبة األداب, 

 9772411695ر.د.م.ك 



1-414-50/1, 1-414-50/10 

  القزويني، الخطيب    .7145

 -اإليضاح في علوم البالغة [نص مطبوع] : المعاني والبيان و البديع / الخطيب القزويني, إبراهيم شمس الدين. 

  سم. 25ص. : غالف ملون ;   415 -. 2003روت : دار الكتب العلمية, بي

 274513907xر.د.م.ك 

1-414-175/1, 1-414-175/2 

  القزويني، الخطيب    .7146

الجزائر : عاصمة الثقافة  -اإليضاح في علوم البالغة [نص مطبوع] / الخطيب القزويني, محمد فاضلي. 
  سم.17*24ص ; 430 -. 2007العربية, 

 9789947858066.د.م.ك ر

1-414-212/1, 1-414-212/2 

  القزويني، الخطيب    .7147

اإليضاح في علوم البالغة [نص مطبوع] : المعاني و البيان و البديع ( مختصر تلخيص المفتاح ) / الخطيب 
 سم.24ص. ; 247 -. 1971مصر : ( د، ن ),  -القزويني. 

1-414-131/1, 1-414-131/2 

  ي،رمضان خميس القسطاو   .7148

القاهرة :  -من الشواهد النحوية فى شعر الصحابة [نص مطبوع] : دراسة وتحليل / رمضان خميس القسطاوي. 
  سم. 24ص ;  368 -. 2004دار شريف, 

 7066143977ر.د.م.ك  -ص.  345إلى  323كشافات من ص 

1-415-348/1, 1-415-348/2 

  القسنطيني, ابن قنفذ    .7149

بيروت :   -بالنبي عليه الصالة والسالم [نص مطبوع] / ابن قنفذ القسنطيني; تقديم سليمان الصيد.  وسيلة اإلسالم
  (من ذخائر السيرة النبوية).  -سم. 25ص. ; 185 -. 1984دار الغرب االسالمي, 

 179-151ص :-كشلف ص

1-230-15/1 

  القصراوي، عماد شوقي ملقى    .7150

البحث العلمي [نص مطبوع] : رؤية عصرية من الناحيتين النظرية و  البحث التربوي اإلجرائي كأحد فروع
  سم.24ص ; 392 -. 2012القاهرة : عالم الكتب,  -. 1ط -التطبيقية / عماد شوقي ملقى القصراوي. 

 9772328410ر.د.م.ك 

1-001.4-167/1, 1-001.4-167/2 

  القصيمي، عبد هللا    .7151

بيروت : مؤسسة  -. 2ط. -يصنع الحضارات / عبد هللا القصيمي.  اإلنسان يعصي .. [نص مطبوع] : لهذا
  سم. 17*24ص. ;   367 -. 2008اإلنتشار العربي, 

 9953507392ر.د.م.ك 

1-818-47/1, 1-818-47/2 



  القضاة, سلمان محمد سلمان   .7152

  -مان القضاة. القضايا النحوية في مخطوطات و كتب إعراب الحديث النبوي [نص مطبوع] / سلمان محمد سل

 سم.24ص. : غالف ملون ; 410 -. 2005عمان : دار الكتاب الثقافي, 

1-415-361/1, 1-415-361/2 

  القط, عبد القادر    .7153

  سم. 24ص. ;  230 -. 2001القاهرة : دار غريب,  -قضايا و مواقف [نص مطبوع] / عبد القادر القط. 

 9772155540ر.د.م.ك 

1-810-40/1 

  ود, عبد الرحمن بن محمد القع  .7154

انكسارات النسق الشعري و مقاالت أخرى في اللغة و األدب و النقد [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن محمد 
 سم. 20ص. ;  164 -. 2007الرياض : دار الجمهورية,  -القعود. 

1-814-13/1, 1-814-13/2 

  القعود، فاضل أحمد    .7155

عمان : دار   -[نص مطبوع] : دراسة أسلوبية بنائية / فاضل أحمد القعود.  لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة
  سم. 17*24ص. ;  327 -. 2011غيداء للنشر و التوزيع, 

 9789957555337ر.د.م.ك 

1-811-1050/1, 1-811-1050/10 

  القلماوى, سهير    .7156

 17*24ص. ;  101 -الكتاب الحديث, [د.ت]. الجزائر : دار  -النقد األدبي [نص مطبوع] / سهير القلماوى. 

 سم.

1-809-106/1, 1-809-106/2 

  القليبي, موسى بن محمد موسى بن يوسف   .7157

معجم األلفاظ القرآنية و معانيها [نص مطبوع] : المسمى التحفة القليبية في حل األلفاظ القرآنية / موسى بن محمد 
ص. : غالف ملون ; 284 -. 2002القاهرة : مكتبة األداب,  -داود. موسى بن يوسف القليبي; محمد محمد 

  سم.24

 9772414295ر.د.م.ك  -بيليوغرافيا. 

220.3-2/1, 220.3-2/2 

  القواسمة, محمد عبد هللا   .7158

عمان : مكتبة المجتمع   -جماليات القصة القصيرة [نص مطبوع] : قراءات نقدية / محمد عبد هللا القواسمة. 
 سم. 24ص. ;  156 -. 2004, العربي

1-813-128/1, 1-813-128/2 

  القواسمة, محمد عبد هللا   .7159

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر  -. 04ط. -معالم في اللغة العربية [نص مطبوع] / محمد عبد هللا القواسمة. 
 سم. 17×  24ص. : غالف مصور ; 192 -. 2008و التوزيع, 

1-410-136/1, 1-410-136/2 



  القواسمة، احمد حسن    .7160

موسوعة الفرق في االديان السماوية الثالثة [نص مطبوع] : االسالم، المسيحية، اليهودية : الفرق االسالمية :  
عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع : دار الرية للنشر   -الجزء االول / احمد حسن القواسمة, زيد موسى أبو زيد. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ;  603 -. 2009و التوزيع, 

 9789957499471ر.د.م.ك 

210.3-11.1/1, 210.3-11.1/2 

  القواسمة، احمد حسن    .7161

موسوعة الفرق في األديان السماوية الثالثة [نص مطبوع] : االسالم، المسيحية، اليهودية : الفرق المسيحية : 
عمان : دار الحامد   -احمد حسن القواسمة, زيد موسى أبو زيد. الجزء الثاني : الفرق اليهودية : الجزء الثالث / 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  573 -. 2009للنشر و التوزيع : دار الرية للنشر و التوزيع, 

 9789957499471ر.د.م.ك 

210.3-11.2/1, 210.3-11.2/2 

  القواسمة، محمد   .7162

 21ص. ;  168 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -سمة. أبحاث في مدونات روائية [نص مطبوع] / محمد القوا

 سم.

1-813-216/1, 1-813-216/2 

  القواسمة، محمد آالء    .7163

 -. 2007عمان : دار اليازوري العلمية,  -/ محمد آالء القواسمة.  heart memoryذاكرة قلب [نص مطبوع] = 

 سم. 21ص. ;  73

1-813-262/1 

   القواسمة، محمد عبد هللا  .7164

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و  -معالم في اللغة العربية [نص مطبوع] / محمد عبد هللا القواسمة. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 202 -. 2009التوزيع, 

1-410-311/1, 1-410-311/2 

  القوال, انطوان    .7165

 24ص. ;  194 -. 2001الفكر العربي, بيروت : دار  -ديوان ولي الدين يكن [نص مطبوع] / انطوان القوال. 

  سم.

 بيبليوغرافيا

1-811-230/1, 1-811-230/2 

  القوال, أنطوان    .7166

بيروت : دار الجيل,   -المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران [نص مطبوع] : الشعر / أنطوان القوال. 
 سم. 24ص. ;  136 -. 2002

1-811-761/1 

  القوال, أنطوان    .7167

  -المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران [نص مطبوع] : نصوص خارج المجموعة / أنطوان القوال. 

 سم. 24ص. ;  270 -. 2002بيروت : دار الجيل, 



1-810-361/1 

  القوال, أنطوان    .7168

روت : دار الجيل,  بي -المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران [نص مطبوع] : الرسائل / أنطوان القوال. 
 سم. 24ص. ;  294 -. 2002

1-816-5/1 

  القوزي, محمد علي   .7169

.  2006لبنان : دار النهضة العربية,  -في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر [نص مطبوع] / محمد علي القوزي. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 379 -

 9953458162ر.د.م.ك 

1-902-52/1, 1-902-52/2 

  القيام, إسماعيل محمود منيزل   .7170

عمان : دار   -لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه [نص مطبوع] / إسماعيل محمود منيزل القيام. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  245 -. 2007الحامد, 

 73703299579ر.د.م.ك 

1-220-82/1, 1-220-82/2 

  القيام, إسماعيل محمود منيزل   .7171

عمان : دار   -غات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه [نص مطبوع] / إسماعيل محمود منيزل القيام. ل
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  245 -. 2007الحامد, 

 73703299579ر.د.م.ك 

1-220-130/1, 1-220-130/2 

  القيرواني, عبد هللا بن أبي زيد    .7172

-la risala d'Ibn Abi Zayd Alالبحر الفهامة [نص مطبوع] =   رسالة اإلمام العالم العالمة الحبر

Quayrawani  .القاهرة : دار الكتاب المصري ; الجزائر : ديوان المطبوعات  -/ عبد هللا بن أبي زيد القيرواني
 سم. 22ص. ;  177 -.  1988الجامعية, 

1-250-154/1, 1-250-154/2 

  القيرواني, عبد هللا بن أبي زيد    .7173

-la risala d'Ibn Abi Zayd Alرسالة اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الفهامة [نص مطبوع] = 

Quayrawani  .القاهرة : دار الكتاب المصري ; الجزائر : ديوان المطبوعات  -/ عبد هللا بن أبي زيد القيرواني
 سم. 22ص. ;  177 -.  1988الجامعية, 

1-250-84/3 

  القيسي, أيوب جرجيس عطية   .7174

اإلختيارات النحوية ألبي حيان في إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص مطبوع] : دراسة و تحليل / أيوب 
 -. 2004اإلسكندرية : دار اإليمان للطبع و النشر و التوزيع,  -جرجيس عطية القيسي, علي جمعة عثمان. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 589

 1294331977ر.د.م.ك 

1-415-313/1, 1-415-313/2 



  القيسي, عودة هللا منيع    .7175

 83 -. 2004عمان : دار الحامد,  -اإلعجاز اللغوي في آيات الصيام [نص مطبوع] / عودة هللا منيع القيسي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 4056329957ر.د.م.ك 

1-220-78/1, 1-220-78/2 

  يع  القيسي, عودة هللا من  .7176

  -نجيب محفوظ [نص مطبوع] : تكنيك الشخصيات الرئيسية و الثانوية في رواياته / عودة هللا منيع القيسي. 

 (في النقد االدبي). -سم.  17*24ص. ;  204 -. 2007عمان : دار البداية, 

1-813-152/1, 1-813-152/2 

  القيسي, عودة هللا منيع    .7177

األردن : دار   -وع] : تحليل وتعليل, وتدليل, وتأصيل / عودة هللا منيع القيسي. المثقاف في النقد األدبي [نص مطب
 سم. 17*24ص. ;  256 -. 2008البداية, 

1-811-813/1, 1-811-813/2 

  القيسي, ناهض عبد الرزاق   .7178

ص. ;  118 -. 2006عمان : دار المناهج,  -الدور اإلعالمي للنقود [نص مطبوع] / ناهض عبد الرزاق القيسي. 
  سم. 17×24

 995718122ر.د.م.ك 

1-332-406/1, 1-332-406/2 

  القيسي، ماجد عبد هللا    .7179

عمان : دار غيداء للنشر و  -مستويات اللغة السردية في الرواية العربية [نص مطبوع] / ماجد عبد هللا القيسي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  288 -. 2014التوزيع, 

 9789957572969ر.د.م.ك 

1-813-507/1, 1-813-507/2 

  القيسي، ناهض عبد الرزاق   .7180

ص ; 150 - عمان : دار المناهج, [د.ت].  -تاريخ الخط العربي [نص مطبوع] / ناهض عبد الرزاق القيسي. 
 سم.24

1-411-26/1, 1-411-26/2 

  الكاتب, ابن التستري    .7181

القاهرة : مكتبة الخانجي ;  -ري الكاتب; أحمد عبد المجيد هريدي. المذكر والمؤنث [نص مطبوع] / ابن التست
 ).7(سلسلة روائع التراث اللغوي ;  -سم. 24ص ; 128 -.  1983الرياض : دار الرفاعي, 

1-410-42/1, 1-410-42/2 

  الكاندهلوي, محمد يوسف   .7182

  713 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -حياة الصحابة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد يوسف الكاندهلوي. 

 سم.  26ص. ; 

1-230-37.2/1 



  الكاندهلوي, محمد يوسف   .7183

 583 -. 1986بيروت : دار المعرفة,  -حياة الصحابة [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد يوسف الكاندهلوي. 

 سم.  26ص. ; 

1-230-42.1/1 

  الكبيسي, طراد    .7184

 -. 2009عمان : دار اليازوري,  -الزمان والمكان [نص مطبوع] / طراد الكبيسي. إرتحاالت الشعر في 

 سم. 17*24ص. ; 160

1-811-815/1, 1-811-815/2 

  الكبيسي, طراد    .7185

عمان : دار أزمنة,   -هكذا علمتني الرواية [نص مطبوع] : قراءات في روايات من األردن / طراد الكبيسي. 
  سم. 14*20ص. ;  115 -. 2007

 9789957093198ر.د.م.ك 

1-813-76/1, 1-813-76/2 

  الكبيسي, عبد الغني    .7186

ص. ;  368 -. 2007الكويت : دار الفالح,   -أساسيات الثقافة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد الغني الكبيسي. 
 سم. 24

1-210-144/1, 1-210-144/2 

  الكبيسي، طراد    .7187

ص. : غالف ملون   112 -. 2009عمان : اليازوري,  -طبوع] / طراد الكبيسي. مداخل في النقد األدبي [نص م
 سم. 16×24; 

1-809-15/1, 1-809-15/10 

  الكبيسي، عيادة بن أيوب   .7188

بيروت : دار  -قصة هاروت و ماروت في ميزان المنقول و المعقول [نص مطبوع] / عيادة بن أيوب الكبيسي. 
 سم.  24غالف مل. ; ص. :   129 -. 2003ابن حزم, 

1-813-481/1, 1-813-481/2 

  الكبيسي،فوزية عودة    .7189

  -. 1ط. -توزيع رياض األطفال [نص مطبوع] : من الناحية اإلقتصادية و اإلجتماعية / فوزية عودة الكبيسي. 

  سم. 17سم*24ص. ; 158 -. 2008األردن : دار صفاء, 

 9789957242916ر.د.م.ك 

1-370-537/1, 1-370-537/3 

الجزائر :   -الكتابة النسوية [نص مطبوع] : التلقي، الخطاب و التمثالت / محمد داود; فوزية بن جليد.   .7190
  سم. 16*24ص. ;  284-ص. 260 -. 2010المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية, 

 9789961813393ر.د.م.ك 

1-810-535/1 



  بن المنتصر الكتاني, علي   .7191

  -المسلمون في أوروبا و امريكا [نص مطبوع] / علي بن المنتصر الكتاني; نزهة بنت عبد الرحمن الكتاني. 

  سم. 24ص. ;  372 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745148036ر.د.م.ك 

1-953-201/1 

  الكتاني, نور الهدى    .7192

بيروت : دار  -المغرب واألندلس في عهد الموحدين / نور الهدى الكتاني. األدب الصوفي [نص مطبوع] : في 
  سم. 17*  26ص. ;   344 -. 2008الكتب العلمية, 

 9782745158567ر.د.م.ك 

1-810-208/1, 1-810-208/2 

  الكتاني، عبد الحق    .7193

 -. 2013الكتب العلمية,  بيروت : دار - المغني [نص مطبوع] : معجم اللغة العربية / عبد الحق الكتاني. 

  سم.17*25ص ; 715

 978995405247ر.د.م.ك 

1-413-163/1, 1-413-163/2 

  الكرخي, أبي منصور محمد بن سهل بن المرزبان    .7194

بيروت : دار  -كتاب األلفاظ [نص مطبوع] / أبي منصور محمد بن سهل بن المرزبان الكرخي, يحي مراد. 
  سم. 24: غالف ملون ;  ص.152 -. 2003الكتب العلمية, 

 1400574512ر.د.م.ك 

1-412-35/1, 1-412-35/2 

  الكردي, عبد الرحيم    .7195

القاهرة : دار النشر للجامعات,   -. 2ط. -الراوي و النص القصصي [نص مطبوع] / عبد الرحيم الكردي.  
  سم. 24ص. ;  176 -. 1996

 9775526493ر.د.م.ك 

1-813-11/1, 1-813-11/2 

  لكردي, عبد الرحيم  ا  .7196

ص.  308 -. 2004القاهرة : مكتبة األداب,  -السرد و مناهج النقد األدبي [نص مطبوع] / عبد الرحيم الكردي.  
  سم. 24; 

 9772415941ر.د.م.ك 

1-810-129/1, 1-810-129/10 

  الكردي, عبد الرحيم    .7197

  -. 1999القاهرة : دار النشر للجامعات,  -الرحيم الكردي. البنية السردية للقصة القصيرة [نص مطبوع] / عبد 

  سم. 24ص. ;  176

 7029316977ر.د.م.ك  -.  176-165ص -ببليوغرافيا ص

1-813-30/1, 1-813-30/10 



  الكردي،أحمد الحجي   .7198

دمشق : دائرة  -بحوث في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : اإليمان، النذور، كفارة اليمين / أحمد الحجي الكردي. 
 سم. 24ص. ;  528 -. 1977المعارف, 

1-250-95/1 

  الكردي،أحمد الحجي   .7199

دمشق : دائرة  -بحوث في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : اإليمان، النذور، كفارة اليمين / أحمد الحجي الكردي. 
 سم. 24ص. ;  528 -. 1977المعارف, 

1-250-105/1 

  الكركي، خالد    .7200

بيروت :  -ق العجيب [نص مطبوع] : قراءة في شعر المتنبي / خالد الكركي; عبد القادر الرباعي. الرون
  سم. 17×24ص. : غالف ملون ;  77 -. 2008المؤسسة العربية ; عمان : مؤسسة عبد الحميد شومان, 

 9789957190253ر.د.م.ك 

1-811-857/1, 1-811-857/10 

  الكركي، خالد    .7201

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات  -نص مطبوع] : قراءات في البطولة / خالد الكركي. ورد و رماح [
  (دراسات).  -سم.  14*22ص. : غالف ملون ;  131 -. 2005والنشر, 

 9953367647ر.د.م.ك 

1-813-226/1, 1-813-226/2 

  الكرملي, أنستاس ماري   .7202

القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -بوع] / أنستاس ماري الكرملي. نشوء اللغة العربية و نموها و اكتهالها [نص مط
 سم.  24ص. ;  256 -(د.ت). 

1-410-144/1, 1-410-144/2 

  الكرمي, خالد عبد هللا    .7203

 424 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الجامع في اآلداب و الحكم [نص مطبوع] / خالد عبد هللا الكرمي. 

  سم.  24ص. ; 

 2745145827ر.د.م.ك 

1-818-31/1, 1-818-31/2 

  الكرمي, خالد عبد هللا    .7204

جامع نوادر و أساطير و أمثال العرب [نص مطبوع] : طرائف و اخبار و نوادر و قصص مختارة من كتب  
علمية, بيروت : دار الكتب ال -التراث العربي و دواوين الشعر و الموسوعات االدبية / خالد عبد هللا الكرمي. 

 سم. 24ص. ;  384 -. 2005

1-818-33/1, 1-818-33/2 

  الكريطي، حاكم حبيب    .7205

 -. 2005بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -معجم الشعراء اإلسالميين [نص مطبوع] / حاكم حبيب الكريطي. 

  سم. 25x18ص. : غالف ملون. ;  320

 9953336954ر.د.م.ك  -ص.  318 -ص. 301بيبليوغرافيا : 



1-920-22/1, 1-920-22/2 

  الكريم, عبد هللا أحمد جاد   .7206

. 2002القاهرة : مكتبة األداب,  -ظاهرة التقارض في الدرس النحوي [نص مطبوع] / عبد هللا أحمد جاد الكريم. 

  سم. 24ص. ;  88 -

 9772414198ر.د.م.ك 

1-415-124/1, 1-415-124/2 

  الكريم, عبد هللا أحمد جاد   .7207

  -. 2003القاهرة : مكتبة األداب,  -إليضاح في نحو مختار الصحاح [نص مطبوع] / عبد هللا أحمد جاد الكريم. ا

 سم. 24ص. ;  212

1-415-106/1, 1-415-106/2 

  الكريم, عبد هللا جاد    .7208

 370 -. 2004اب, القاهرة : مكتبة األد -الدرس النحوي في القرن العشرين [نص مطبوع] / عبد هللا جاد الكريم. 

  سم.  24ص. ; 

 9772416018ر.د.م.ك 

1-415-112/1, 1-415-112/2 

  الكريم، عبد هللا أحمد جاد   .7209

  -. 2002القاهرة : مكتبة األداب,  -النحو العربي [نص مطبوع] : عماد اللغة والدين / عبد هللا أحمد جاد الكريم. 

  سم. 24ص. ;  166

 9772413841ر.د.م.ك 

1-415-120/1, 1-415-120/10 

  الكساسبه, رضا عبد الغني   .7210

  -النثر الفني في عصر الموحدين و ارتباطه بواقعهم الحضاري [نص مطبوع] / رضا عبد الغني الكساسبه. 

  سم. 24ص. ;  296 -. 2004اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773274802ر.د.م.ك 

1-819-35/1, 1-819-35/2 

  الكسجي،محمد أحمد    .7211

ص. 336 -. 2012عمان : دار أسامة,  -. 1ط.  -الجودة في التعلم عن بعد [نص مطبوع] / محمد أحمد الكسجي. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789957224431ر.د.م.ك 

1-370-756/1, 1-370-756/2 

  الكسواني, خليل مصطفى   .7212

 274 -. 2008عمان : دار صفاء,  -[نص مطبوع] / خليل مصطفى الكسواني.  101العربية  الميسر في اللغة

  سم.  18×  25ص. : غالف ملون ; 

 9957242148ر.د.م.ك 

1-410-240/1, 1-410-240/10 



  الكسواني, مصطفى خليل   .7213

 -. 2007الثقافة,   عمان : دار -. 1ط. -أساسيات تصميم التدريس [نص مطبوع] / مصطفى خليل الكسواني. 

  سم.24ص ; 207

 1318169957ر.د.م.ك 

1-370-57/1, 1-370-57/2 

  الكسواني، خليل مصطفى   .7214

ص. :  224 -. 2009عمان : دار صفاء,  -الميسر في اللغة العربية [نص مطبوع] / خليل مصطفى الكسواني. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957244590ر.د.م.ك 

1-410-312/1, 1-410-312/2 

  الكسواني، مصطفى خليل   .7215

عمان : دار صفاء,  -المدخل إلى تحليل النص األدبي و علم العروض [نص مطبوع] / مصطفى خليل الكسواني. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  288 -. 2010

 9789957245603ر.د.م.ك 

1-416-64/1, 1-416-64/2 

  الكسواني، مصطفى خليل   .7216

عمان :  -نحو [نص مطبوع] : قواعد أساسية / مصطفى خليل الكسواني, حسين حسن قطناني. الواضح في علم ال
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  228 -. 2011دار صفاء, 

 9789957246341ر.د.م.ك 

1-415-542/1, 1-415-542/2 

  الكعبي، ضياء    .7217

بيروت : المؤسسة   -تأويل / ضياء الكعبي. السرد العربي القديم [نص مطبوع] : األنساق الثقافية و إشكاليات ال
ص. : غالف مص. و مل. ;  616 -. 2005العربية للدراسات و النشر ; عمان : دار الفارس للنشر و التوزيع, 

  (دراسات أدب). -سم.  24

 9953367841ر.د.م.ك 

1-810-677/1 

  الكفراوي, عوف محمد    .7218

القاهرة : مكتبة  -مزيدة ومنقحة.  02ط. -عوف محمد الكفراوي. الرقابة المالية في اإلسالم [نص مطبوع] / 
  سم. 24ص. ;  388 -. 1997ومطبعة اإلشعاع الفنية, 

 381-367بيبليوغرافيا ص ص:

1-250-13/1 

  الكفراوي, محمد عبد العزيز    .7219

 -لكفراوي. تاريخ الشعر العربي [نص مطبوع] : في صدر اإلسالم و عصر بني أمية / محمد عبد العزيز ا

 سم.  24ص. ;  400 -القاهرة : دار نهضة مصر للطبع, (د.ت). 

1-811-274.1/1, 1-811-274.1/2 



  الكفراوي, محمد عبد العزيز    .7220

تاريخ الشعر العربي [نص مطبوع] : في العصرين األول و الثاني من خالفة بني العباس / محمد عبد العزيز 
 سم. 24ص. ;  348 -مصر للطبع, (د.ت). القاهرة : دار نهضة   -الكفراوي. 

1-811-274.2/1, 1-811-274.2/2 

  الكفراوي, محمد عبد العزيز    .7221

تاريخ الشعر العربي [نص مطبوع] : من دخول بني بويه بغداد إلى نهاية العصر العباسي: الجزء الثالث / محمد 
  سم. 24ص. ;  212 -. 1996القاهرة : دار نهضة مصر للطبع,  -عبد العزيز الكفراوي. 

 9771403427ر.د.م.ك 

1-811-274.3/1, 1-811-274.3/2 

  الكفراوي، محمد عبد العزيز    .7222

تاريخ الشعر العربي [نص مطبوع] : من أول القرن السابع الهجري الى العصر الحاضر: الجزء الرابع / محمد 
ص. ;  447 -وزيع ; القاهرة : [د.ن], [د.ت].  مصر : نهضة مصر للطباعة والنشر والت  -عبد العزيز الكفراوي. 

 سم.25

1-811-274.4/1, 1-811-274.4/2 

  الكلوب, بشير عبد الرحيم   .7223

. 1999عمان : دار الشروق,  -التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم [نص مطبوع] / بشير عبد الرحيم الكلوب. 

  سم.24ص. : غالف مصور ; 359 -

 2077009957ر.د.م.ك 

1-370-23/1, 1-370-23/2 

  الكناني، ابن منقد    .7224

 -. 2011عمان : دار مجدالوي,   -. 1الطبعة . -كتاب المعاني و اإلشتقاق [نص مطبوع] / ابن منقد الكناني.  

  سم.24ص. : غالف ملون ; 192

 9789957024383ر.د.م.ك 

1-414-183/1, 1-414-183/2 

  الكنتي، محمد بن باد    .7225

متن زينة الفتيان و يليه إفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس و يليه تحلية القرطاس بالكالم على مسألة  
الجزائر : دار كردادة,   -تضمين الخماس و يليه.... [نص مطبوع] / محمد بن باد الكنتي; التهامي موالي. 

: تلمسان عاصمة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  -سم.  17*24 ص. : غالف ملون ; 229 -. 2011
  ).2011الثقافة االسالمية 

 9789961999226ر.د.م.ك 

1-210-232/1 

  الكندي, خالد بن سليمان بن مهنا    .7226

عمان :   -التعليل النحوي في الدرس اللغوي [نص مطبوع] : القديم و الحديث / خالد بن سليمان بن مهنا الكندي. 
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  352 -. 2007دار المسيرة, 

1-415-134/1, 1-415-134/10 



  الكندي، خالدبن سليمان بن مهنا   .7227

 -. 02ط.  -العربية للحياة العملية [نص مطبوع] : نحو كتابة وظيفة جديدة / خالدبن سليمان بن مهنا الكندي. 

 سم.  24: غالف ملون ; ص  176 -. 2009عمان : دار المسيرة, 

1-411-12/1, 1-411-12/2 

  الكواز, محمد كريم   .7228

 -. 2006بيروت : اإلنتشار العربي,  -أبحاث في بالغة القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد كريم الكواز. 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 136

1-415-335/9, 1-415-335/5 

  الكواز, محمد كريم   .7229

بيروت : اإلنتشار العربي,  -الفصاحة في العربية [نص مطبوع] : المفاهيم و األصول / محمد كريم الكواز. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  216 -. 2006

1-410-124/9, 1-410-124/5 

  الكواز, محمد كريم   .7230

بيروت : اإلنتشار العربي,  -التجديد / محمد كريم الكواز.  البالغة والنقد [نص مطبوع] : المصطلح و النشأة و
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  399 -. 2006

 9953476586ر.د.م.ك 

1-414-6/1, 1-414-6/2 

  الكواكبي، عبد الرحمان   .7231

ف  ص. : غال 189 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبائع اإلستبداد [نص مطبوع] / عبد الرحمان الكواكبي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19مص. ; 

 9789961625545ر.د.م.ك 

1-816-21/1, 1-816-21/2 

  الكوفحي، يوسف محمد   .7232

 -اللغة اإلبداعية [نص مطبوع] : دراسة أسلوبية ألعمال جبران خليل جبران العربية / يوسف محمد الكوفحي. 

  سم. 14*21ص. ;  139 - .2011إربد : عالم الكتب الحديث, 

 9789957704551ر.د.م.ك 

1-810-553/1, 1-810-553/10 

  الكومي, محمد شبل    .7233

القاهرة : الهيئة  -المذاهب النقدية الحديثة [نص مطبوع] : مدخل فلسفي / محمد شبل الكومي; محمد عناني. 
  سم.  24ص. ;  356 -. 2004المصرية للكتاب, 

 9770193399ر.د.م.ك 

1-809-19/1 

  الكوني، إبراهيم   .7234

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات,  -في مكان نسكنه في زمان يسكننا [نص مطبوع] / إبراهيم الكوني. 
  سم. 14*21ص. ;  182 -[د.ت]. 

 9953369402ر.د.م.ك 



1-813-219/1, 1-813-219/2 

  الكيشي, القريشي   .7235

: تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد عبد اللطيف / القريشي اإلرشاد إلى علم اإلعراب [نص مطبوع] 
. 1989مكة المكرمة : جامعة أم القرى,  -الكيشي; محسن سالم العميري تحقيق عبد هللا علي الحسيني البركاتي. 

 (من التراث اإلسالمي).  -سم.  24ص. ;  544 -

1-415-8/1 

  الكيفاني، محمد توفيق بن عمار   .7236

  -لدرة الكيفانية في شرح نظم عبيد ربه لآلجرومية [نص مطبوع] / محمد توفيق بن عمار الكيفاني.  مختصر ا

 -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  332 -. 2011الجزائر : دار نور الكتاب لالستراد و النشر و التوزيع, 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

1-415-549/1, 1-415-549/2 

  الكيالني, إيمان محمد أمين خضر    .7237

دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خالل كتب معاني القرآن [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وصفية /  
  سم. 24ص. : غالف ملون ;   314 -. 2008عمان : دار وائل للنشر,  -إيمان محمد أمين خضر الكيالني. 

 9957116606ر.د.م.ك 

1-415-347/1, 1-415-347/10 

  الكيالني, عبد هللا زيد    .7238

 -القياس و التقويم في التعلم والتعليم [نص مطبوع] / عبد هللا زيد الكيالني, عبد الرحمن عدس, أحمد التقي. 

  سم.24ص. ; 527  -. 2009القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات, 

 9789776274433ر.د.م.ك 

1-370-387/7, 1-370-387/5 

  الكيالني, عبد هللا زيد    .7239

  -. 2007عمان : دار المسيرة,  -دليل الرسائل و األطروحات الجامعية [نص مطبوع] / عبد هللا زيد الكيالني. 

  سم. 24ص ;  114

 4217069957ر.د.م.ك 

1-001.4-52/2 

  الكيالني, عبد هللا زيد    .7240

 -لتعلم والتعليم [نص مطبوع] / عبد هللا زيد الكيالني, عبد الرحمن عدس, أحمد التقي. القياس و التقويم في ا

  سم.24ص. ; 527  -. 2009القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات, 

 9789776274433ر.د.م.ك 

1-370-87/1, 1-370-87/2 

  الكيالني، نجيب    .7241

الجزائر : مؤسسة اإلسراء للنشر و  -. 2ط.   -مطبوع] / نجيب الكيالني.  أدب األطفال في ضوء اإلسالم [نص 
 سم.  15*24ص. : غالف مل. ;  200 -. 1991التوزيع, 

1-810-613/1 



  الكيالني،مصطفى    .7242

عمان : أزمنة,  -الرواية و التاويل [نص مطبوع] : سردية المعنى في الرواية العربية / مصطفى الكيالني. 
  سم. 22ص. ; 185 -. 2009

 53520999579ر.د.م.ك 

1-813-136/1, 1-813-136/2 

  الالذقاني، محي الدين   .7243

 the ancestor's ofآباء الحداثة العربية [نص مطبوع] : مدخل إلى عوالم الجاحظ و الحالج و التوحيدي = 

modern arabic culture  .1998شار العربي, بيروت : مؤسسة االنت  -. 2ط.  -/ محي الدين الالذقاني .- 

 سم.  21ص. : غالف مص. ;  135

1-810-676/1, 1-810-676/2 

  اللبان, محمد عبد الشافي   .7244

 20ص. ; 184 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -نماذج من الناس [نص مطبوع] / محمد عبد الشافي اللبان. 

 سم.

1-813-22/1 

  اللبدي, أيمن داوود    .7245

ص. : غالف  112 -. 2006عمان : دار الشروق,  -عرية [نص مطبوع] / أيمن داوود اللبدي. الشعرية و الشا
  سم.24ملون ; 

 9957002678ر.د.م.ك 

1-811-523/1, 1-811-523/2 

  اللبدي، أيمن    .7246

  14*22ص. : غالف ملون ;  248 -. 2006عمان : دار مجدالوي,  -مانفستوال [نص مطبوع] / أيمن اللبدي. 

  سم.

 9957022156د.م.ك ر.

1-811-878/1, 1-811-878/2 

  اللبدي، عبد العزيز طاهر   .7247

 35 -. 2008عمان : دار الشروق,  -وردة كنعان [نص مطبوع] : جذور الجذور / عبد العزيز طاهر اللبدي. 

  سم. 14×20ص. ; 

 9957003526ر.د.م.ك 

1-813-207/1, 1-813-207/2 

  اللجائي، أبي القاسم عبد الرحمان بن يوسف   .7248

.  2003بيروت : دار صادر,  -كتاب شمس القلوب [نص مطبوع] / أبي القاسم عبد الرحمان بن يوسف اللجائي. 

  سم. 17*24ص. ;  282 -

 9953130566ر.د.م.ك 

1-260-18/1, 1-260-18/3 



  اللحلح،أحمد عبد هللا    .7249

القاهرة : الدار الجامعية,  -ص مطبوع] / مصطفى محمود أبوبكر; أحمد عبد هللا اللحلح. مناهج البحث العلمى [ن
 ص. 306 -. 2007

1-001.4-50/1 

  اللخمي, أبي القاسم    .7250

القاهرة : مكتبة  -مختصر المنال في الجواب و السؤال [نص مطبوع] / أبي القاسم اللخمي; علي حسين البواب. 
  (رسائل نادرة).  -سم.  24ص. ;  40 -. 2000الثقافة الدينية, 

 9775250528ر.د.م.ك 

1-415-122/1, 1-415-122/2 

الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -.  اللغة العربية و الترجمة [نص مطبوع] : أعمال ملتقى  .7251
  سم.16*24ص. ; 486 -. 2017

 9789931681243ر.د.م.ك 

1-418-160/1 

نظم البدع و يليه اقامة البراهين العظام على نفي التعصب الديني في اإلسالم و يليه أنفس درة اللمع على   .7252
في مسألة الهجرة و يليه تنبيه المغتربين و الرد على اخوان الشياطين و يليه الحقائق [نص مطبوع] / إشراف عبد  

 17*24ص ;   41ص+ 81ص+  33ص +   78ص+319 -. 2011الجزائر : دار كركدة,  -الرحمن دويب. 

  ).3(ذاكرة الجزائر ;  -سم. 

 9789961999226ر.د.م.ك 

1-210-226/1 

  اللوح،أحمد حسن   .7253

 -التدريس الممسرح [نص مطبوع] : رؤية حديثة في التعلم الصفي / عزو إسماعيل عفانة; أحمد حسن اللوح. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 374 -. 2008عمان : دار المسيرة, 

1-370-780/1, 1-370-780/2 

  اللوزي، موسى    .7254

عمان : زمزم ناشرون و موزعون,  -أسس العالقات العامة [نص مطبوع] : المفاهيم و األسس / موسى اللوزي. 
  سم.X17سم24ص. ;  288 -. 2010

 9789957720155ر.د.م.ك 

1-659-59/2, 1-659-59/3 

 24ص. ; 116 -. 1987الجزائر : شهاب,  - . البناالمأثورات [نص مطبوع] : لإلمام الشهيد حسن   .7255

 سم.

1-210-136/1 

  الماجدي, خزعل    .7256

 -. 2013عمان : المؤسسة العربية,   -األعمال المسرحية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / خزعل الماجدي. 

  سم. 22ص : ابض ; 880

 9786144193747ر.د.م.ك 



1-812-49.2/1, 1-812-49.2/2 

  ي، ابراهيم عبد القادر  المازن  .7257

طبعة   -في الطريق [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / ابراهيم عبد القادر المازني; محمد الطاهر مدور. 
(الجزائر عاصمة الثقافة العربية   -سم.  19ص. : غالف مص. ;  435 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,   -جديدة. 
2007.(  

 9789961625095ر.د.م.ك 

1-813-505/1 

  المازني، عبد القادر    .7258

 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -إبراهيم الكاتب [نص مطبوع] : رواية / عبد القادر المازني; مصطفى فاسي. 

 ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   19ص. : غالف مص. ;  406

1-813-459/1, 1-813-459/2 

  المازني، علي بن أحمد بن علي    .7259

 -. 2013عمان : عالم الكتب الحديث,  -نحو عند المازني [نص مطبوع] / علي بن أحمد بن علي المازني. ال

  سم.17*24ص ; 184

 9789957705855ر.د.م.ك 

1-415-559/1, 1-415-559/2 

  الماغوسي ، ابي جمعة سعيد   .7260

اسة وتحقيق محمد مسعود جبران. إيضاح المبهم من المية العجم [نص مطبوع] / ابي جمعة سعيد الماغوسي; در
  سم. 17*24ص ;  395 -. 2009بيروت : دار المدار اإلسالمي,   -

 9789959292258ر.د.م.ك 

1-415-531/1, 1-415-531/2 

  الماكري, محمد   .7261

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -الشكل و الخطاب [نص مطبوع] : مدخل لتحليل ظاهراتي / محمد الماكري. 
 سم. 24ص. ;  328 -. 1991

1-410-153/1, 1-410-153/2 

  المالكي، جالل الدين أبي عمرو عثمان   .7262

) / جالل الدين أبي عمرو عثمان المالكي, رضى الدين   1الكافية في النحو [نص مطبوع] : الجزء األول: ( 
  سم. 24ص ; 494 -. 2000كتب, القاهرة : عالم ال -محمد بن الحسن اإلستراباذي, عبد العال سالم مكرم مكرم. 

 9772322323ر.د.م.ك 

1-415-410.1/1, 1-415-410.1/2 

  المالكي، جالل الدين أبي عمرو عثمان   .7263

) / جالل الدين أبي عمرو عثمان المالكي, رضى   7 - 6الكافية في النحو [نص مطبوع] : الجزء السادس: ( 
ص. ; 202 -. 2000القاهرة : عالم الكتب,  - الم مكرم مكرم. الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي; عبد العال س

  سم.24

 9772322323ر.د.م.ك 

1-415-410.6/1, 1-415-410.6/2 



  المالكي، جمال الدين أبي عمر و عثمان بن عمر   .7264

كي, ) / جمال الدين أبي عمر و عثمان بن عمر المال 5 - 4الكافية في النحو [نص مطبوع] : الجزء الرابع : ( 
 -. 2000القاهرة : عالم الكتب,  -رضى الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي; تحقيق عبد العال سالم مكرم. 

  سم.24ص ; 507

 9772322323ر.د.م.ك 

1-415-410.4/1, 1-415-410.4/2 

  المالكي، جمال الدين أبي عمر و عثمان بن عمر   .7265

) / جمال الدين أبي عمر و عثمان بن عمر المالكي,  3 - 2الكافية في النحو [نص مطبوع] : الجزء الثاني: ( 
ص 411 -القاهرة : عالم الكتب, د.ت.  -رضى الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي; عبد العال سالم مكرم مكرم. 

  س.17*28; 

 9772322323ر.د.م.ك 

1-415-410.2/1, 1-415-410.2/2 

  الماوردي، أبو الحسن علي   .7266

 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط  -أدب الدنيا والدين [نص مطبوع] / أبو الحسن علي الماوردي. 

  سم. 17*24ص. ;  320

 9782745102737ر.د.م.ك 

1-210-175/1, 1-210-175/2 

  ماوردي، أبو الحسن علي ال  .7267

 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط  -أدب الدنيا والدين [نص مطبوع] / أبو الحسن علي الماوردي. 

  سم. 17*24ص. ;  320

 9782745102737ر.د.م.ك 

1-210-153/2, 1-210-153/3 

  المبارك, حسن محمد    .7268

ص. ;  188 -. 2008القاهرة : مكتبة الداب,   -لمبارك. موسيقى البحر الشعري [نص مطبوع] / حسن محمد ا
  سم. 24

 x919241977ر.د.م.ك 

1-416-14/1, 1-416-14/2 

  المبارك, مازن    .7269

نصوص من األدب العربي المعاصر [نص مطبوع] : تطبيقات في التحليل األدبي و النحوي و الصرفي و  
  سم.  24ص. ;  96 -. 1998دمشق : دار الفكر,  -صالح.  البالغة و العروض / مازن المبارك, عبد القدوس أبو

 1575475545ر.د.م.ك 

1-415-68/1, 1-415-68/2 

  المبارك, ناصر    .7270

  -الظاهر اللغوي في الثقافة العربية [نص مطبوع] : دراسة في المنهج الداللي عند العرب / ناصر المبارك. 

  سم. 24ص. ; 228 -. 2004بيروت : المؤسسة العربية للدراسات العربية, 

 9990101698ر.د.م.ك 

1-410-129/1, 1-410-129/2 



  المبارك، محمد   .7271

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر ;  -استقبال النص عند العرب [نص مطبوع] / محمد المبارك.  
 سم. 24ص. ;  299 -. 1999عمان : دار الفارس للنشر و التوزيع, 

1-810-681/1 

  المبارك، محمد   .7272

بيروت : دار الفكر للطباعة و النشر و   -. 3ط. -نظام اإلسالم [نص مطبوع] : الحكم و الدولة / محمد المبارك. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;   146 -. 1980التوزيع ; القاهرة : [د.ن], 

1-250-147/1 

  المبارك، محمد   .7273

ص. : غالف ملون  136 -. 1978بيروت : دار الفكر,  -د المبارك. اإلسالم والفكر العلمي [نص مطبوع] / محم
 سم.18; 

1-210-301/1 

  المبخوت، شكري    .7274

ص.  168 -. 2006بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,   -االستدالل البالغي [نص مطبوع] / شكري المبخوت. 
  سم.  25: غالف ملون ; 

 9789959295101ر.د.م.ك 

1-414-167/1, 1-414-167/10 

  المبرد , أبي العباس محمد بن يزيد    .7275

  -الكامل في اللغة واألدب [نص مطبوع] : المجلد األول / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد, عبد الحميد هنداوي. 

  سم. 24ص : غالف مذهب ;  517 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745135643ر.د.م.ك 

1-410-119.1/1, 1-410-119.1/2 

  المبرد, أبي العباس محمد ابن يزيد    .7276

كتاب المذكر والمؤنث [نص مطبوع] / أبي العباس محمد ابن يزيد المبرد; رمضان عبد التواب; صالح الدين 
  ).9(سلسلة روائع التراث اللغوي ;  -سم. 24ص ; 150 -. 1996القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 2ط. -الهادي. 

 150-140ص -ببليوغرافيا ص

1-410-44/1, 1-410-44/2 

  المبرد, ابي العباس محمد بن يزيد    .7277

القاهرة : مكتبة الثقافة  -. 2ط. -البالغة [نص مطبوع] / ابي العباس محمد بن يزيد المبرد; رمضان عبد التواب. 
 سم. 24ص. ;  112 -. 1985الدينية, 

1-414-135/1 

  المبرد, أبي العباس محمد بن يزيد    .7278

  -الكامل في اللغة واألدب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد; عبد الحميد هنداوي. 

  سم. 24ص. ;  334 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745125516ر.د.م.ك 



1-410-117.3/1, 1-410-117.3/2 

  , أبي العباس محمد بن يزيد  المبرد  .7279

الكامل في اللغة واألدب [نص مطبوع] : الجزء الرابع :الفهارس / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد; عبد الحميد  
  سم. 24ص ;  347 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية,  -هنداوي. 

 2745125516ر.د.م.ك 

1-410-117.4/1 

  يزيد   المبرد, أبي العباس محمد بن  .7280

  -الكامل في اللغة واألدب [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد; عبد الحميد هنداوي. 

  سم. 24ص. ;  464 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745125516ر.د.م.ك 

1-410-117.1/1, 1-410-117.1/2 

  المبرد, أبي العباس محمد بن يزيد    .7281

  -في اللغة واألدب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد; عبد الحميد هنداوي. الكامل 

  سم. 24ص. ;  448 -. 1999بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745125516ر.د.م.ك 

1-410-117.2/1 

  المبرد, أبي العباس محمد بن يزيد    .7282

  -المجلد الثاني / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد, عبد الحميد هنداوي.  الكامل في اللغة واألدب [نص مطبوع] :

  سم. 24ص : غالف مذهب ;  639 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745135643ر.د.م.ك 

1-410-119.2/1, 1-410-119.2/2 

  المبرد، أبو العباس    .7283

لبنان : دار المعرفة للطباعة و  -لمبرد, جمعة الحسن. الكامل في اللغة و األدب [نص مطبوع] / أبو العباس ا
  سم. 24ص. : غالف مصور، ملون ;   824 -. 2004النشر و التوزيع, 

 9953446083ر.د.م.ك 

1-410-415.1/1 

  المبسلي،خلفان بن محمد بن خميس   .7284

النظام التربوي بسلطنة عمان  تصورات اإلداريين التربويين حول إمكانية تطبيق مبادئ االقتصاد المعرفي في 
 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,   -[نص مطبوع] / خلفان بن محمد بن خميس المبسلي. 

  سم. 24ص : غالف ملون ; 115

 9789957703943ر.د.م.ك 

1-370-791/1, 1-370-791/2 

  المبيض, محمد احمد   .7285

القاهرة : مؤسسة المختار,  -ة [نص مطبوع] / محمد احمد المبيض. مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمي
  سم. 24ص. ;  478 -. 2004

 9773820351ر.د.م.ك 



1-250-46/1, 1-250-46/2 

  المبيض, محمد احمد   .7286

القاهرة : مؤسسة المختار,  -مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد احمد المبيض. 
  سم. 24ص. ;  478 -. 2004

 9773820351ر.د.م.ك 

1-250-8/2 

المتجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح: الجزء الثاني [نص مطبوع] / حفيظة سعيد    .7287
  سم. 25ص. ;  722 -. 2011الجزائر : دار التنوير,  -بلميهوب. 

 9789947946015ر.د.م.ك 

1-230-74.2/1, 1-230-74.2/2 

تجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح:الجزء األول [نص مطبوع] / حفيظة سعيد  الم  .7288
  سم. 25ص. ;  261 -. 2011الجزائر : دار التنوير,  -بلميهوب. 

 9789947946015ر.د.م.ك 

1-230-74.1/1, 1-230-74.1/2 

  المترك, عمر ابن عبد العزيز    .7289

  -. 3ط. -ر الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / عمر ابن عبد العزيز المترك. الربا والمعامالت المصرفية في نظ

 سم. 24ص. ;  478 -ه]. 1418الرياض : دار العاصمة, [

1-250-21/1 

  المتوكل ، أحمد   .7290

بيروت : الدار   -اللسانيات الوظيفية المقارنة [نص مطبوع] : دراسة في التنميط و التطور / أحمد المتوكل. 
  سم. 15*22ص. ;  144 -. 2012ية للعلوم ناشرون ; الرباط : دار األمان, العرب

 9786140102750ر.د.م.ك 

1-410-375/1, 1-410-375/2 

  المتوكل، أحمد   .7291

. 2010بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,  -اللسانيات الوظيفية [نص مطبوع] : مدخل نظري / أحمد المتوكل. 

  سم.  25ن ; ص. : غالف ملو 285 -

 9789959295019ر.د.م.ك 

1-410-328/1, 1-410-328/10 

  المتولي, صبري    .7292

 132 -. 2003القاهرة : زهراء الشرق,  -اإلتجاه األصولي في علوم القرآن [نص مطبوع] / صبري المتولي. 

 سم.  24ص. ; 

1-220-46/1, 1-220-46/2 

  المتولي, صبري    .7293

القاهرة : دار غريب  -مطبوع] : أصول البناء و قوانين التحليل / صبري المتولي. علم الصرف العربي [نص 



  سم. 24ص ; 203 -. 2002للطباعة والنشر, 

 7668215977ر.د.م.ك  -. 196-153ص -مالحق ص

1-415-40/1, 1-415-40/2 

  المتولي, صبري    .7294

ت التطبيقية لعلم التجويد القرىني / دراسات في علم األصوات [نص مطبوع] : األصول النظرية و الدراسا
 سم. 24ص. ;  222 -. 2006القاهرة : زهراء الشرق,  -صبري المتولي. 

1-411-59/1, 1-411-59/2 

  المتولي، صبري    .7295

 -التفسير التحليلي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : األصول النظرية، والدراسة التطبيقية / صبري المتولي. 

  سم. 24ص. ;  244 -زهراء الشرق, [د.ت]. القاهرة : مكتبة 

 8126819977ر.د.م.ك 

1-220-116/1, 1-220-116/2 

  المتولي،صبري    .7296

القاهرة  -التفسير التحليلي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : األصول النظرية،والدراسة التطبيقية / صبري المتولي. 
  سم. 24ص. ;  244 - : مكتبة زهراء الشرق, [د.ت]. 

 8126819977.م.ك ر.د

1-220-103/1, 1-220-103/2 

  المجاوي، الهبري    .7297

الجزائر :   -واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار [نص مطبوع] : الجزء األول / الهبري المجاوي. 
زائر  (الجزائر وزارة الثقافة : الج -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;   560 -دار الكتاب الملكي, (د.ت.). 

 وزارة الثقافة).

1-220-199/1, 1-220-199/2 

  المجاوي، الهبري    .7298

واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار [نص مطبوع] : الجزء األول / الهبري المجاوي, المختار بن  
 24ل. ; ص. : غالف مص. و م 600 -الجزائر : دار الكتاب الملكي, (د.ت.).  -عامر, محمد توفيق المجاوي. 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم. 

1-220-229.1/1, 1-220-229.1/2 

  المجاوي، الهبري    .7299

واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الهبري المجاوي, المختار بن  
 24ص. : غالف مص. و مل. ;  560 -الكتاب الملكي, (د.ت.).  الجزائر : دار -عامر, محمد توفيق المجاوي. 

 سم.

1-220-229.2/1, 1-220-229.2/2 

  المجلس االسالمي األعلى   .7300

الجزائر : المجلس االسالمي   -الدراسات االسالمية [نص مطبوع] : العدد التاسع / المجلس االسالمي األعلى. 
  سم . 24ص. ;  180 -. 2006األعلى, 

  = الدراسات االسالمية 11124083ر.د.م.د  -نتظمة. غير م



متضمن في : االعجاز العلمي في القرآن ( القسم الثاني // مدخل الى العالقة بين أخالق االسالم و اقتصاد السوق 
 القيم و األخالق في اقتصاد السوق . //

051-40.9/1 

  المجلس األعلى للشؤون االسالمية    .7301

[نص مطبوع] : عدد رمضان : تفسير سور الروم و لقمان و السجدة و األحزاب وسجد / مجلة منبر األسالم 
  سم. 24ص. ;  581 -. 1389الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -المجلس األعلى للشؤون االسالمية. 

 متضمن في : تفسير سور الروم // لقمان // السجدة // األحزاب // سجأ.

051-35/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7302

الجزائر : المجلس   -المجتمع المدني وترقية إستعمال اللغة العربية [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم. 15*  24ص ;  157 -. 2007االعلى للغة العربية, 

 9947821190ر.د.م.ك 

1-410-382/1, 1-410-382/2 

  ة العربية المجلس االعلى للغ  .7303

الجزائر :   -أهمية العمل الجواري في ترقية استعمال اللغة العربية [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم. 15* 24ص ;  163 -.  2010المجلس االعلى للغة العربية : [د.م] : منشورات المجلس, 

 9789947821473ر.د.م.ك 

1-410-388/1, 1-410-388/2 

  االعلى للغة العربية المجلس   .7304

  -الفصحى و عامياتها [نص مطبوع] : لغة التخاطب بين التقريب و التهذيب / المجلس االعلى للغة العربية. 

  سم. 24*  16ص ;  525 -. 2008الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية : [د.م] : منشورات المجلس, 

 9789947821305ر.د.م.ك 

1-417-24/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7305

أهمية البحوث الجامعية بالعربية و تطبيقاتها [نص مطبوع] : امكانات االستفادة التطبيقية من البحوث اللغوية في 
الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية : [د.م] : منشورات   -الجامعة الجزائرية / المجلس االعلى للغة العربية. 

  سم. 16*  22ص ;  403 -. 2010المجلس, 

 9789947821558ر.د.م.ك 

1-410-390/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7306

الجزائر : المجلس االعلى   -القاموس و اللغة العربية المعاصرة [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم. 23*  15ص ;  157 -. 2013للغة العربية, 

 9789947821732ر.د.م.ك 

1-410-384/1, 1-410-384/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7307

الجزائر  -اللغة العربية بين التهجين و التهذيب [نص مطبوع] : االسباب و العالج / المجلس االعلى للغة العربية. 



  سم. 16*  23ص ;  429 -. 2010: المجلس االعلى للغة العربية, 

 9789947821466ر.د.م.ك 

1-410-389/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7308

الجزائر :   -أهمية التخطيط اللغوي في الجزائر [نص مطبوع] : اللغات ووظائفها / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم. 23*  16ص ;  413 -. 2011المجلس االعلى للغة العربية, 

 9789947821633ر.د.م.ك 

1-410-385/1 

  ة العربية المجلس االعلى للغ  .7309

من مآثر العالمة عمر ابو حفص الزموري [نص مطبوع] : في خدمة لغة القران / المجلس االعلى للغة العربية.  
  سم. 24ص ; 120 -. 2008الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية,  -

 9789947821336ر.د.م.ك 

1-210-286/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7310

 -ربية بين الماضي و الحاضر [نص مطبوع] : الجزء األول / المجلس االعلى للغة العربية. إزدهار اللغة الع

  سم.16* 24ص ; 424 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

 9789931681236ر.د.م.ك 

1-410-434.1/1, 1-410-434.1/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7311

 -لماضي و الحاضر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / المجلس االعلى للغة العربية. إزدهار اللغة العربية بين ا

  سم.16* 24ص ; 392 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

 9789931681236ر.د.م.ك 

1-410-434.2/1, 1-410-434.2/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7312

 -لحاضر [نص مطبوع] : الجزء الثالث / المجلس االعلى للغة العربية. إزدهار اللغة العربية بين الماضي و ا

  سم.16* 24ص ; 400 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

 9789931681236ر.د.م.ك 

1-410-434.3/1, 1-410-434.3/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7313

 -بوع] : أعمال الملتقى الوطني / المجلس االعلى للغة العربية. اإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق [نص مط 

  سم. 17*24ص : غالف ملون، مصور ;  528 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

 9785206819931ر.د.م.ك 

1-410-425/1, 1-410-425/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7314

ي تعليمية اللغة العربية في الجزائر [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة  مظاهر التعدد اللغوي و إنعكاساته ف



  سم.15*23ص : غالف ملون ;  208 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -العربية. 

 9789947821954ر.د.م.ك 

1-410-429/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7315

الجزائر :  -نص مطبوع] : الجزء األول / المجلس االعلى للغة العربية. اللغة العربية و التقانات الجديدة [ 
  سم.15*23ص ; 456 -. 2018المجلس األعلى للغة العربية, 

 9789931681342ر.د.م.ك 

1-410-420.1/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7316

الجزائر :  -االعلى للغة العربية.  اللغة العربية و التقانات الجديدة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / المجلس
  سم.15*23ص ; 464 -. 2018المجلس األعلى للغة العربية, 

 9789931681342ر.د.م.ك 

1-410-420.2/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7317

  اللغة العربية في قطاع الفالحة [نص مطبوع] : اللغة العربية و تحديات استعمال المصطلحات التقنية في مجال

ص. ; 215 -. 2017الجزائر : المجلس األعلى للغةالعربية,  -الفالحة / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم.17*24

 9789947821978ر.د.م.ك 

1-410-427/1, 1-410-427/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7318

الجزائر : المجلس   -غة العربية. إزدهار اللغة العربية [نص مطبوع] : اآلليات و التحديات / المجلس االعلى لل
  سم.15*23ص : غالف ملون ;  640 -. 2017األعلى للغة العربية, 

 9789931681007ر.د.م.ك 

1-410-428/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7319

المجلس األعلى  الجزائر :  -اللغة العربية في الصحافة المكتوبة [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم. 15*23ص : غالف ملون ;  320 -. 2010للغة العربية, 

 9789947821541ر.د.م.ك 

1-410-430/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7320

الجزائر : المجلس   -األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم.17*24ص ; 446 -. 2018األعلى للغة العربية, 

 9789931681199ر.د.م.ك 

1-410-422/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7321

الجزائر : المجلس األعلى   -االحتفاء باليوم العربي للغة الضاد [نص مطبوع] / المجلس االعلى للغة العربية. 



  سم.15*23ص ; 176 -. 2017للغة العربية, 

 9789947821992ر.د.م.ك 

1-410-421/1, 1-410-421/2 

  المجلس االعلى للغة العربية   .7322

الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -معالم [نص مطبوع] : العدد الثاني / المجلس االعلى للغة العربية. 
  سم. 30ص . ; 190 -. 2010

  = معالم  21700052ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

: في سبيل هذه اللغة // هل العلم كوني ام ان لكل حضارة ادواتها المعرفية الخاصة ؟ // الفيزياء و  متضمن في 
 الالنهاية : جون بيير لوميني ، مارك الشيييزري.

051-19.2/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7323

 -. 2007الجزائر : دار الهدى,  -أهمية الترجمة وشروط إحيائها [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  460

 9961956028ر.د.م.ك 

1-418-108/1, 1-418-108/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7324

الجزائر : منشورات المجلس  -الرواية بين ضفتي المتوسط [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 15*23ص. ;  337 -. 2011, 2006

 9789947821589ر.د.م.ك 

1-813-362/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7325

الجزائر : المجلس   -التعدد اللساني و اللغة الجامعة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 24* 16ص ;  437 -. 2014االعلى للغة العربية, 

 9789947821688ر.د.م.ك 

1-410-383.2/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7326

الجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح [نص مطبوع] : أعمال الملتقى الوطني / المجلس األعلى  
  سم.17*24ص ; 439 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -للغة العربية. 

 9226819931ر.د.م.ك 

1-410-433/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7327

 -مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خالل فنون القول الشعبية [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 

  سم. 18*30ص : غالف مصور، ملون ;  572 -. 2002الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

 9789961858196ر.د.م.ك 

1-818-85/1, 1-818-85/2 



  المجلس األعلى للغة العربية   .7328

دور المكتبات الرقمية في النهوض بالمحتوى الرقمي باللغة العربية [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة  
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  296 -. 2018الجزائر : دار الخلدونية للطباعة و النشر و التوزيع,  -العربية. 

 9789931681335ر.د.م.ك 

1-001-40/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7329

الجزائر : منشورات المجلس األعلى   -إتقان العربية في التعليم [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 
 سم. 23ص. ;  153 -. 2000للغة العربية, 

1-410-341/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7330

الجزائر : المجلس   -عربي / المجلس األعلى للغة العربية.  -: فرنسي  قاموس مصطلحات الفالحة [نص مطبوع]
  سم . 30ص. ;  286 -. 2018االعلى للغة العربية, 

 9789931681427ر.د.م.ك 

443.1-17/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7331

ئر : المجلس األعلى للغة  الجزا -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثالث / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  214 -. 2000العربية, 

  = اللغة العربية  2132ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

متضمن في : دراسة مقارنة في كتابي القراءة الجزائري و المغربي // مدخل لمنهجية التحليل البنيوي للسان //  
 تعريب العلوم و دوره في التنمية في الوطن العربي

051-1.3/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7332

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الرابع / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  307 -. 2001العربية, 

  = اللغة العربية  213021ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

الحركات في اللغة العربية // خطر الدخيل على الفصحى و العامية // المنهج التأسيسي لتعليم  متضمن في : فلسفة 
 اللغة العربية في المرحلة األبتدائية

051-1.4/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7333

األعلى للغة  الجزائر : المجلس  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الخامس / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  243 -. 2001العربية, 

  = اللغة العربية  213021ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

متضمن في : علمية وعالمية اللغة العربية // األرادة السياسية و األنطالقة الحضارية // أهمية تدريس الخط 
 العربي في المدرسة الجزائرية 

051-1.5/1 

  ى للغة العربية المجلس األعل  .7334

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد العاشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  380 -. 2004العربية, 



  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

ى التكيف و التحصيل المدرسي // تجارب عربية في متضمن في : التعوق العضوي و الحسي الحركي وتأثيره عل
 تفصيح العامية // نحو استراتيجية عربية لنشر المصطلح الموحد 

051-1.10/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7335

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -اللغة العربية [نص مطبوع] : عدد ممتاز / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم.30ص. ;  473 -. 2005العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : اللغة العربية ، مقاومة ومصير // نظرة على التعليم األهلي بسهل الشلف خالل النصف األول من 
 القرن العشرين // وضع العربية خالل العهد االستعماري 

051-1.11/1 

  العربية المجلس األعلى للغة   .7336

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثالث عشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 24ص. ;  303 -. 2005العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

لمشروع الحضاري // مع الفقيد المفكر  متضمن في : مولود قاسم رجل الدولة مناضل القضية الوطنية و باعث ا
 مولود قاسم و التناجي حول هموم الوطن و األمة // الجهود اللغوية للشيخ محمد الطاهر التليلي 

051-1.13/1, 051-1.13/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7337

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الرابع عشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  315 -. 2005العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : المدرسة الفرنسية الوظيفية و التراث النحوي العربي // مقاربة لسانية في ضوء كتاب "مبادئ 
 لمرغوب فيه و المنجزاللسانيات العامة ""لمارتينيه // النص القرئي بين ا

051-1.14/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7338

الجزائر : المجلس األعلى   -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الخامس عشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  223 -. 2006للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

ن في : الترجمة جسر األثراء المتبادل بين الثقافات // نظام الجملة العربية و تباين المفاهيم حوله //  متضم
 التشريع و النحو في القران الكريم

051-1.15/1, 051-1.15/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7339

الجزائر : المجلس األعلى   -العربية. اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد السادس عشر / المجلس األعلى للغة 
  سم. 24ص. ;  345 -. 2006للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : من اعتقال العقل و غفلة الساسة الى تعثر النهضة و تأجيل التحديث //الديمقراطية في الفكر العربي 
 وار الثقافاتالحديث بين التأصيل و التقليد // ح

051-1.16/1, 051-1.16/2 



  المجلس األعلى للغة العربية   .7340

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد السابع عشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم . 24ص. ;  301 -. 2007العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : الفصحى و عامياتها " وجهة نظر " // أثار العالمة محمد بن أبي شنب // مفهوم اللغة في الفلسفة  
 الكانطية الجديدة

051-1.17/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7341

االعلى للغة   الجزائر : المجلس -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثامن عشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 24ص . ;  286 -. 2007العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : االحتجاج اللغوي بين النظرية و التطبيق // كلمات في ميزان الفصاحة // التحري المنهجي لدى 
 جماع اللغة العرب

051-1.18/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7342

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -لغة العربية [نص مطبوع] : العدد التاسع عشر / المجلس األعلى للغة العربية. ال
  سم . 24ص. ;  275 -. 2008العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

الواقع و الطموح " //التعريب  متضمن في : من يتحدى سبويه ؟ // اللسانيات و تطبيقاتها بين العلم و األدب "
 اللفظي و جماليات النظام الصوتي العربي

051-1.19/1, 051-1.19/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7343

الجزائر :  -السداسي الثاني / المجلس األعلى للغة العربية. -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد العشرون 
  سم . 24ص . ;  295 -. 2008المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : المقاربة السيميائية لتحليل الخطاب األشهاري // قراءة في اشكالية المؤتلف و المختلف في النقد  
 األدبي عند سعد البازعي // لغة الجسد في النص القرأني الشريف 

051-1.20/1, 051-1.20/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7344

الجزائر  -السداسي األول / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثاني و العشرون 
  سم. 24ص. ;  248 -. 2009: المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

ية اللغوية في المثلثات العربية بين االستقراء و التحليل // المصطلح البالغي في كتاب مفاتيح متضمن في : التعليم
 العلوم للخوارزمي // تطوير اللغة العربية

051-1.22/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7345

  -للغة العربية.   السداسي األول / المجلس األعلى -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الرابع و العشرون 

  سم . 24ص . ;  312 -. 2010الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 



متضمن في : النظام النحوي في مستوى النص // اللسانيات و فلسفة اللغة " بين التأسيس و النقد " // اللغة  
 عالمية الفكر " مقاربة لسانية اجتماعية "العربية بين خصوصيات الهوية و 

051-1.24/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7346

  -السداسي الثاني / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الخامس و العشرون 

  سم. 24ص. ;  288 -. 2010الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -منتظمة. غير 

متضمن في : الداللة و المعنى لسانيا // األسس المنهجية للنظرية اللسانية // تعريف جمع المذكر السالم بين 
 النحويين و اللغويين 

051-1.25/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7347

  -السداسي األول / المجلس األعلى للغة العربية.  -رون اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد السادس و العش

  سم. 24ص . ;  259 -. 2011الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

 متضمن في : أتعليمية أم تعليميات ؟ // التحليل البنوي // النظرية النسوية و اشكالية المصطلح 

051-1.26/1, 051-1.26/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7348

  -السداسي الثاني / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد السابع و العشرون 

  سم. 24ص. ;  280 -. 2011الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

  ربية = اللغة الع 11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : الكل انكليزية ( فرنسا ) ؟ // التناص في رسالة " الضب " للبشير األبراهيمي // أسس التحليل 
 البنوي عند دوسوسير و الدرس اللغوي العربي

051-1.27/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7349

  -المجلس األعلى للغة العربية.  /السداسي األول  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثامن و العشرون 

  سم . 24ص. ;  270 -. 2012الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : اللغة العربية في أوطانها و خارجها " مؤهالت ورهانات " // خصائص المدرسة النحوية األندلسية 
 النحويتيسير الدرس  //

051-1.28/1, 051-1.28/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7350

  -السداسي الثاني / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد التاسع و العشرون 

  سم. 24ص. ;  295 -. 2012الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : التركيب اللغوي و انتماء النص // في أبعاد المصطلح // أليات التحويل و التفريع عند النحاة العرب 
 األوائل في ضوء نظرية تشومسكي اللغوية

051-1.29/1, 051-1.29/2 



  المجلس األعلى للغة العربية   .7351

الجزائر :  -السداسي األول / المجلس األعلى للغة العربية.  -ن اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثالثو
  سم. 24ص. ;  237 -. 2013المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

ود في متضمن في : تأفل اللغات // نظرية أفعال الكالم " تعريف بالمفاهيم " // معوقات تعلم النحو العربي و جه
 التيسير 

051-1.30/1, 051-1.30/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7352

الجزائر  -السداسي األول / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثاني و الثالثون 
  سم. 24ص. ;  319 -. 2014: المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

 متضمن في : عوربة و أوربة ...واكتشاف // الحداثة مسارها المعرفي و أوهام فائضها الخارجي // علم األمالء

051-1.32/1, 051-1.32/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7353

الجزائر : المجلس األعلى   -عربية. اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثالث و الثالثون / المجلس األعلى للغة ال
  سم. 24ص. ;  279 -. 2015للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : مختار نويوات " القيمة و القامة و المقام // الحداثة و النحو العربي // نظام الرواية بين سلطة البنية 
 و بنية األسلوب 

051-1.33/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7354

الجزائر  -الثالثي األول / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الخامس و الثالثون 
  سم. 24ص. ;  246 -. 2017: المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

: اراء المبرد النحوية من خالل الشواهد النحوية في خزانة األدب للبغدادي// التطوع اللغوي //  متضمن في
 حجاجية الخطاب التعليمي للغة العربية في المرحلة الثانوية 

051-1.35/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7355

الجزائر  -اني / المجلس األعلى للغة العربية. الثالثي الث -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد السادس و الثالثون 
  سم. 24ص. ;  214 -. 2017: المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

متضمن في : المعجم الطبي الموحد // أين تقف اللغة العربية في األلفية الجديدة // التناص القراني في اللهب  
 لمقدس لمفدي زكرياء ا

051-1.36/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7356

الجزائر :   -الثالثي الثالث / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد السابع و الثالثون 
  سم. 24ص. ;  326 -. 2017المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575 ر.د.م.د -تصدر كل ثالثة أشهر. 

متضمن في : حوسبة النظام اللغوي العربي ، المعجم األلي عند البروفسور // من قضايا اللفظ في اللغة العربية //  
 االستثمار في اللغة العربية



051-1.37/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7357

الجزائر :   -الثالثي الرابع / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثامن و الثالثون 
  سم. 24ص. ;  309 -. 2017المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

م في الشعر متضمن في : األبستمولوجيا التكوينية للعلوم : مقاربة بينية للنموذج اللساني المعاصر // االلتزا
 العربي الحديث //األيدولوجيا و التسنينات الخطابية 

051-1.38/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7358

الجزائر :  -الثالثي الثاني / المجلس األعلى للغة العربية.  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد األربعون 
  سم . 24ص. ;  341 -. 2018المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

 متضمن في : في التراث العربي // دراسات لغوية معاصرة //تعليميات 

051-1.40/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7359

الجزائر  -األعلى للغة العربية. الثالثي الثالث / المجلس  -اللغة العربية [نص مطبوع] : العدد الواحد و األربعو ن
  سم . 24ص. ;  270 -. 2018: المجلس األعلى للغة العربية, 

  = اللغة العربية  11123575ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

 متضمن في : في التراث العربي // دراسات لغوية معاصرة // تعليميات 

051-1.41/1, 051-1.41/2 

  ربية المجلس األعلى للغة الع  .7360

قسنطينة :   -اللغة العربية و تحديات اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] : ندوة / المجلس األعلى للغة العربية. 
 سم.  24ص. ;  64 -.  2016مارس-15-14المجلس األعلى األعلى للغة العربية, 

050-18/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7361

الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -جلس األعلى للغة العربية. [نص مطبوع] / الم 1999التقرير السنوي
  سم. 24ص. ; 82 -. 1999

 سنوية 

050-19/1, 050-19/10 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7362

الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -[نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية.  2000التقرير السنوي
 سم. 24ص. ;  48 -. 2000

050-20/1, 050-20/10 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7363

الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -معالم [نص مطبوع] : العدد السابع / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 30ص. ;  32ص +  142 -. 2016

  = معالم  21700052ر.د.م.د  -غير منتظمة. 



) دومنيك فاليرين// تاريخ وعلوم : التجميلية 1510 -1067ودراسات : بجاية ميناء مغاربي (  متضمن في : فكر
 ستروس// ادب وفنون : مبتور الساقين غي دي موبسان . -الهندية بقلم كلود ليقي 

051-19.7/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7364

الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية,  -ة العربية. معالم [نص مطبوع] : العدد التاسع / المجلس األعلى للغ
  سم.30ص. ;  16ص +  165 -. 2018

  = معالم  21700052ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : فكر عالمي مترجم : ولي الجبل ترجمة رواية " الوالي ن وذرا " لصاحبها بلعيد آث اعلي من  
ع التلقي من الفعل الترجمي ، في ضوء التعريف اللغوي للترجمة //  األمازيغية الى العربية // عن الترجمة : موق

 الفهرس // متفرقات. 

051-19.9/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7365

: المجلس االعلى للغة   2018الجزائر  -معالم [نص مطبوع] : العدد العاشر / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 24ص. ;  10ص + 179 -. 2018العربية, 

  = معالم  21700052ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : الترجمة : التعريف بالمصطلح و عرض للنظريات // تعليمية الترجمة بين اللغة العامة و اللغة  
 المتخصصة //ثنائية اللغة و ازدواجية الثقافة : استكشاف لغة الشبابب و ثقافتهم و هويتهم في الجزائر حاليا .

051-19.10/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7366

منبر شخصية و مسار, األستاذ عبد هللا شريط خصال ، منهاج و أفكار [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة  
(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17ص. ;  47 -. 2008الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -العربية. 

30.(  

  9789947821329ر.د.م.ك 

 تضمن في : عرض و مناقشة تجارب الشخصيات من النساء و الرجال داخل الوطن و خارجه . م

051-53.30/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7367

منبر شخصية و مسار, أ. محمد العربي دماغ العتروس خصال و نظال [نص مطبوع] : ندوة فكرية نظمت يوم  
الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -األعلى للغة العربية. بفندق األوراسي / المجلس  2008أكتوبر  20

  ). 33(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17ص . ;  40 -. 2009

  9789947821374ر.د.م.ك 

 متضمن في : عرض و مناقشة تجارب الشخصيات من النساء و الرجال داخل الوطن و خارجه 

051-54.33/1, 051-54.33/2 

  على للغة العربية المجلس األ  .7368

منبر شخصية و مسار, المسار السياسي و المهني للدكتور محي الدين عميمور [نص مطبوع] : ندوة فكرية 
الجزائر : المجلس األعلى للغة   -بفندق األوراسي / المجلس األعلى للغة العربية. 2008نوفمبر  24نظمت يوم 

  سم. 17ص . ;  71 -. 2009العربية, 

  9789947821367ر.د.م.ك 

 متضمن في : عرض و مناقشة تجارب الشخصيات من النساء و الرجال داخل الوطن و خارجه 

051-55.34/1, 051-55.34/2 



  المجلس األعلى للغة العربية   .7369

منبر فرسان البيان, في اليوم العالمي للشعر أمسية للشاعر ابراهيم صديقي [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة  
(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم .  17ص . ;  47 -. 2006الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -العربية. 

18.(  

  9947821129ر.د.م.ك 

  -األقصوصة  -المسرحية  -متضمن في : الشعر أمراؤه و أميراته // النثر بمختلف أجناسه و خطاباته : القصة 

 الرواية .  -المقالة 

051-56.18/1 

  س األعلى للغة العربية المجل  .7370

منبر فرسان البيان, ندوة الشعراء الشباب احياء لليوم الوطني للطالب [نص مطبوع] : ثانوية حسيبة بن بوعلي 
ص . ;  60 -. 2007الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -/ المجلس األعلى للغة العربية.  2006الجزائر 

  ). 21(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم .  17

  7138219947ر.د.م.ك 

  -األقصوصة  -المسرحية  -متضمن في : الشعر أمراؤه و أميراته // النثر بمختلف أجناسه و خطاباته : القصة 

 الرواية .  -المقالة 

051-74.21/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7371

ص مطبوع] : قصر المعارض منبر فرسان البيان, أمسية شعرية للشاعرين عفاف فنوح و مراد بوشحيط [ن
. 2007الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -/ المجلس األعلى للغة العربية.  2006نوفمبر  09الجزائر في 

  ). 24(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم .  17ص . ;  52 -

  9789947821237ر.د.م.ك 

 محتوي في : منبر فرسان البيان

051-58.24/1 

  ى للغة العربية المجلس األعل  .7372

منبر حوار األفكار, جهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثها [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية.  
  ).22(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17ص. ;  74 -. 2007الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -

  9789947821213ر.د.م.ك 

مناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  متضمن في : أطروحات لل
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام .

051-59.22/1, 051-59.22/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7373

[نص مطبوع] / المجلس األعلى   -اللسان و الثقافة  -منبر حوار األفكار, مكانة العربية في الوطنية الجزائرية 
(سلسلة منشورات الجيب  -سم.  17ص . ;  97 -. 2007الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -للغة العربية. 

 ;23.(  

  9789947821220ر.د.م.ك 

م  متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيا
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام .

051-60.23/1, 051-60.23/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7374

/  2007مارس  04منبر حوار األفكار, أهمية وضع سياسة و طنية للغات [نص مطبوع] : فندق األوراسي في 



(سلسلة  -سم .  17ص . ;  38 -. 2007ة, الجزائر : المجلس األعلى للغة العربي -المجلس األعلى للغة العربية. 

  ). 26منشورات الجيب ; 

  97899478212404ر.د.م.ك 

متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام .

051-61.26/1 

  العربية المجلس األعلى للغة   .7375

منبر حوار األفكار, لغة االبداع و االبداع في اللغة " الرواية الجزائرية أنموذجا " [نص مطبوع] : فعاليات  
الجزائر : المجلس األعلى   -/ المجلس األعلى للغة العربية.  2008ماي  05المائدة المستديرة التي نظمت يوم 

  ). 31منشورات الجيب ;  (سلسلة -سم.  17ص . ;  46 -. 2009للغة العربية, 

  9789947821367ر.د.م.ك 

متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام

051-63.31/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7376

ث الطبي العربي االسالمي في تقدم الطب " [نص مطبوع] : محاضرة فكرية منبر حوار األفكار, " دور الترا
  -. 2009الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -/ المجلس األعلى للغة العربية.  2008سبتمبر  28نظمت يوم 

  ).32(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17سم. ;  37

  9789947821381ر.د.م.ك 

مناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  متضمن في : أطروحات لل
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام

051-64.32/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7377

  -دبلوماسي منبر حوار األفكار, الجزائر في أبعادها الروحية و الحضارية [نص مطبوع] : أ. صالح بن قبي ( 

 17ص. ;  48 -. 2009الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -سفير سابق ) / المجلس األعلى للغة العربية. 

  ).35(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم. 

  9789947821411ر.د.م.ك 

تالف // أيام  متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اخ
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام

051-65.35/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7378

 13منبر حوار األفكار, " لغة التنمية و تنمية اللغة " [نص مطبوع] : لقاء ثقافي في اطار منبر حوار األفكار 

 17ص. ;  70 -. 2010األعلى للغة العربية, الجزائر : المجلس   -/ المجلس األعلى للغة العربية.  2010أفريل 

  ).35(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم. 

) // اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية 14، ص  1986متضمن في : الميثاق الوطني الجزائري ( 
 وتمازيغت هي كذلك لغة وطنية .

051-66.35/1, 051-66.35/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7379

مارس تاريخ عريق و لغة جامعة [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة   01منبر حوار األفكار, في يوم العربية 
(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17ص. ;  71 -. 2011الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -العربية. 



41.(  

  9789947821619ر.د.م.ك 

ور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمه
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العا

051-67.41/1, 051-67.41/2 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7380

ء  منبر حوار األفكار, األمن اللغوي و االستقرار االجتماعي [نص مطبوع] : محاضرة أ.د. بومدين بوزيد احيا
 69 -. 2013الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -لليوم العربي للغة الضاد / المجلس األعلى للغة العربية. 

  ).43(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17ص . ; 

متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  
 ة حول مسائل تشغل الرأي العادراسي

051-68.43/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7381

الجزائر :   -منبر حوار األفكار, اللغة و الهوية و التعددية اللسانية [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 
  ). 17ب ; (سلسلة منشورات الجي -سم .  17ص . ;  97 -. 2006المجلس األعلى للغة العربية, 

  994782199ر.د.م.ك 

 محتوي في : منبر حوار األفكار

051-73.17/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7382

منبر حوار األفكار, اللغة العربية في المهجر : الفرص و العوائق [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 
  ).19(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم .  17ص. ;  47 -. 2006الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -

  9947821110ر.د.م.ك 

متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام

051-57.19/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7383

فكار, االصالح و النهضة عند االمامين محمد عبده و عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] /  منبر حوار األ
(سلسلة  -سم.  17ص . ;  41 -. 2006الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -المجلس األعلى للغة العربية. 

  ). 20منشورات الجيب ; 

  9947821110ر.د.م.ك 

هور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جم
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام .

051-75.20/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7384

منبر حوار األفكار, مكانة المرأة في المجتمع التارقي و مقاومته لالحتالل الكولونيالي [نص مطبوع] : ندوة على 
الجزائر  -قصر المعارض / المجلس األعلى للغة العربية.  -2006-امش المعرض الدولي الحادي عشر للكتاب ه

  ).23(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17ص . ;  46 -. 2007: المجلس األعلى للغة العربية, 

  97899478212501ر.د.م.ك 

مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام   متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد
 دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام



051-62.23/1, 051-62.23/10 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7385

من وقائع األفكار, دور االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في الدفاع عن القيم و تأطير الدولة الجزائرية  
ص.  29 -. 2005الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -[نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. الفتية 

  ). 10(سلسلة منشورات الجيب ;  -سم.  17; 

  9961952243ر.د.م.ك 

متضمن في : أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين // موائد مستديرة لتبادل الرأي : اتفاق و اختالف // أيام  
 اسية حول مسائل تشغل الرأي العامدر

051-69.10/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7386

الجزائر : المتحف الوطني  -سليمان عيسى في أربعينية رحيله [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العربية. 
  سم. 17ص. ;  63 -. 2013للمجاهد, 

 ...مسيرة ثائر. متضمن في : سيرة شاعر سليمان عيسى 

051-70/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .7387

منبر شخصية و مسار, األستاذ األمين بشيشي [نص مطبوع] : المناضل و الفنان الموهوب بمناسبة تكريمه يوم  
الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -بفندق األوراسي / المجلس األعلى للغة العربية.  2010مارس  09

  سم. 24ص. ;  82 -. 2010

متضمن في : تثمين تجارب النخب في سياقها التاريخي و الراهن // تشجيع الحوار بين األجيال بمنأى عن  
 القطيعة و النسيان // االستفادة من تراكم الخبرة المكتسبة عن طريق التواصل و االتصال بين األجيال .

051-71.39/1, 051-71.39/2 

  ي و المحافظة على التراث المجمع التونس  .7388

تونس : مطبعة   -التعريب و إحياء العلوم العربية [نص مطبوع] / المجمع التونسي و المحافظة على التراث. 
  سم. 24ص. ;  286 -. 2006وفاء, 

 9789973490315ر.د.م.ك 

1-410-139/1, 1-410-139/2 

  المجمع الثقافي العربي    .7389

 Culture et=   2001اكتوبر23و-22-12: أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابعالثقافة و القيم [نص مطبوع] 

values  .سم.  24ص. ;  444 -. 2002بيروت : المجمع الثقافي العربي : دار الجيل,  -/ المجمع الثقافي العربي 

050-3/1 

  المجمع الجزائري للغة العربية    .7390

  -بوع] : العدد الثاني عشر / المجمع الجزائري للغة العربية. مجلة المجمع الجزائري للغة العربية [نص مط 

  سم . 24ص . ;  232 -. 2010الجزائر : المجمع الجزائري للغة العربية, 

  = مجلة المجمع الجزائري للغة العربية 11126523ر.د.م.د 

لسية : آراء و تعقيبات  متضمن في : األخطاء في تأدية المفهوم في التعريب و الترجمة خاصة // الموشحات األند
 األثر الحضاري و الثقافي للغة العربية على لغة الهوسا ( نيجيريا آنموذجا ).  //

051-8.16/1 



  المجمع الجزائري للغة العربية    .7391

  -مجلة المجمع الجزائري للغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثامن عشر / المجمع الجزائري للغة العربية. 

  سم. 24ص . ;  224 -. 2013مجمع الجزائري للغة العربية, الجزائر : ال

  = مجلة المجمع الجزائري للغة العربية 11126523ر.د.م.د 

متضمن في : الذخيرة العربية و دورها في شوارع المصطلحات و توحيدها // تجديد البالغة // تجليات تحول  
 المجتمع األندلسي في شعر الهجاء

051-8.18/1 

  ع الجزائري للغة العربية  المجم  .7392

 -مجلة المجمع الجزائري للغة العربية [نص مطبوع] : العدد الثاني و العشرون / المجمع الجزائري للغة العربية. 

  سم. 24ص . ;  217 -. 2015الجزائر : المجمع الجزائري للغة العربية, 

  = مجلة المجمع الجزائري للغة العربية 11126523ر.د.م.د 

: علم التعمية في التراث العربي // ماانفردت به الواو عن سائر أحرف العطف // المصطلحات في متضمن في 
 بداية النهضة العربية الحديثة بين المشرق و المغرب . 

051-8.22/1 

  المجمع الجزائري للغة العربية    .7393

المجمع الجزائري للغة   /مجلة المجمع الجزائري للغة العربية [نص مطبوع] : العدد الخامس و العشرون 
  سم . 24ص . ;  428 -. 2017الجزائر : المجمع الجزائري للغة العربية,  -العربية. 

  = مجلة المجمع الجزائري للغة العربية 11126523ر.د.م.د 

متضمن في : مالمح من الفكر اللساني عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قراءة في بعض النماذج // 
 الم " عند الحاج صالح من منظور نظريته الخليلية الحديثة . مصطلح " الك

051-8.25/1, 051-8.25/2 

  المحارب, عبد هللا بن حمد   .7394

أبو تمام بين ناقديه قديما حديثا [نص مطبوع] : دراسة نقدية لمواقف الخصوم و األنصار / عبد هللا بن حمد 
  سم. 24ص. ;  586 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي,  -المحارب. 

 583-554ص: -كشافات ص 553-547ص: -بيبليوغرافية ص

1-811-143/1, 1-811-143/2 

  المحاسنة،إبراهيم محمد   .7395

ص ;  352  -. 2009عمان : دار جرير,  -القياس و التقويم الصفي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد المحاسنة. 
  سم. 17×24

 9789957381318ر.د.م.ك  -. 352-343بيبليوغرافيا:ص

1-370-519/9, 1-370-519/2 

  المحافظة العامة   .7396

الجزائر   -/ المحافظة العامة.  djazair2003 : numéro 06[نص مطبوع] : العدد السادس =  2003الجزائر 
  سم. 30ص . ;  40ص +  40 -. 2003: المحافظة العامة, 

  تصدر كل شهرين

ضمن في : عبد القادر رجل دولة ، مخطط حربي ، فيلسوف و متصوف باش تارزي يحكي عن موسيقى  مت
 الجزائر العتيقة // األدب االستعماري بين المتمشرقين و المتجزئرين .

051-51.6/1 



  المحبي, محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد   .7397

/ محمد  2- 1آخره ذيل نفحة الريحانة [نص مطبوع] : المجلد األولنفحة الريحانة و رشحة طالء الحانة وفي 

 382 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  - أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي, أحمد عنايت. 

  سم.  24ص. : غالف مذهب ; 

 2745138707ر.د.م.ك 

1-811-83.1/1, 1-811-83.1/2 

  فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي, محمد أمين بن    .7398

/ محمد أمين   6نفحة الريحانة و رشحة طالء الحانة وفي آخره ذيل نفحة الريحانة [نص مطبوع] : المجلد الثالث
ص. :  1792 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي, أحمد عنايت. 

  سم. 24غالف مذهب ; 

 2745138707ك ر.د.م.

1-811-83.3/1, 1-811-83.3/2 

  المحمداوي، علي عبود   .7399

مدرسة فرانكفورت النقدية [نص مطبوع] : جدل ا لتحرر و التواصل و اإلعتراف / علي عبود المحمداوي, 
 -سم. 17*24ص ; 688 -. 2012الجزائر : إبن النديم ; بيروت : دار الروافد الثقافية,  -إسماعيل مهنانة. 

  (الرابطة العربية األكادمية للفلسفة).

 9789931369165ر.د.م.ك 

1-102-26/1, 1-102-26/2 

  المحمودي, رامي فواز أحمد   .7400

 -. 2007عمان : دار الحامد,   -النقد الحديث و األدب المقارن [نص مطبوع] / رامي فواز أحمد المحمودي. 

  سم. 17*24ص. ;  208

 9789957323639ر.د.م.ك 

1-810-244/1, 1-810-244/10 

  المحياوي، ميرفت يوسف كاظم    .7401

عمان : دار   -الدرس الصوتي عند أحمد بن محمد الجزري [نص مطبوع] / ميرفت يوسف كاظم المحياوي.  
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  280 -. 2010صفاء, 

 9789957245252ر.د.م.ك 

1-411-133/1, 1-411-133/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .7402

الجزائر : ديوان   -. 2ط. -النظام الدولي الجديد [نص مطبوع] : الثابت...و المتغير / عبد القادر رزيق المخادمي. 
  سم. 24ص ;  419  -. 2006المطبوعات الجامعية, 

 5996100983ر.د.م.ك 

1-327-114/1, 1-327-114/2 

  المدرس، عالء الدين    .7403

اللغة والتاريخ وفق المنظور القرآني ومسطرته [نص مطبوع] : لغة آدم ولغة القرآن وأثرها في لغات عولمة 
 -. 2008عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب العالمي,  -العالم / عالء الدين المدرس. 

 سم. 17*24ص. ;  419



1-220-191/1, 1-220-191/2 

  الدين   المدرس، عالء  .7404

عولمة اللغة و التاريخ وفق المنظور القرآني ومسطرته [نص مطبوع] : لغة آدم ولغة القرآن وأثرها في لغات 
ص. ;   419 -. 2008عمان : عالم الكتب الحديث : جدار للكتاب العالمي,  -العالم / عالء الدين المدرس. 

 سم. 17*24

1-220-220/1, 1-220-220/2 

  توفيق  المدني, أحمد   .7405

  -. 2ط. -مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار [نص مطبوع] : نقيب أشراف الجزائر / أحمد توفيق المدني. 

 (ذخائر المغرب العربي). -سم. 24ص. ;  200 -. 1980الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

1-965-21/1, 1-965-21/2 

  المدني,أحمد توفيق    .7406

توفيق المدني [نص مطبوع] : مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر /  آثار األستاذ أحمد 
  سم. 24ص. ; 223 -. 2010الجزائر : علم المعرفة للنشر,  -أحمد توفيق المدني. 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.7/1 

  المدني، ابتسام السيد عبد الكريم    .7407

: دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية والفنية / ابتسام السيد عبد الكريم بنية النص القرآني [نص مطبوع] 
  . 17*24ص. ;  389 -. 2010بيروت : دار النهضة العربية ; بغداد : بيت الحكمة,  -المدني. 

 9786144020357ر.د.م.ك 

1-220-187/1, 1-220-187/2 

  المدني، ابتسام السيد عبد الكريم    .7408

لنص القرآني [نص مطبوع] : دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية والفنية / ابتسام السيد عبد الكريم بنية ا
  . 17*24ص. ;  389 -. 2010بيروت : دار النهضة العربية ; بغداد : بيت الحكمة,  -المدني. 

 9786144020357ر.د.م.ك 

1-220-214/1, 1-220-214/2 

  يق  المدني، أحمد توف   .7409

الجزائر :    -مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر [نص مطبوع] / أحمد توفيق المدني.  
  ). 2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية  -سم.   24ص. : غالف مص. و مل. ;  196 -. 2011موفم للنشر, 

 9789931000532ر.د.م.ك 

1-920-94/1, 1-920-94/2 

  فرعية لألنشطة ( جامعة قسنطينة )  المديرية ال  .7410

الجزائر : جامعة  -/ المديرية الفرعية لألنشطة ( جامعة قسنطينة ).   29صدى الكليات [نص مطبوع] : العدد 
  سم .  24ص. ;   22 -. 2016منتوري قسنطينة, 

  شهرية

 متضمن في : احتفاالت // اعالنات // ورشات // صور

051-44.29/1 



  المديني،أحمد   .7411

 22ص. ;  118 -. 2009عمان : أزمنة,  -راهن الرواية الغربية [نص مطبوع] : رؤى ومفاهيم / أحمد المديني. 

  سم.

 43590999579ر.د.م.ك 

1-813-139/1, 1-813-139/2 

  المرازيق، أحمد جمال   .7412

 -أحمد جمال المرازيق.  /جماليات النقد الثقافي [نص مطبوع] : نحو رؤية لألنساق الثقافية في الشعر األندلسيى 

  (دراسات). -سم.  17*24ص. ;  306 -. 2009بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9789953363412ر.د.م.ك 

1-811-1056/1, 1-811-1056/2 

  المراغي, أحمد الصغير   .7413

القاهرة : العلم   -الصغير المراغي. الخطاب الشعري في السبعينيات [نص مطبوع] : دراسة فنية وداللية / أحمد 
  سم. 25ص. ;  360 -. 2008و اإليمان, 

 9773082318ر.د.م.ك 

1-811-816/1, 1-811-816/2 

  المراغي, أحمد مصطفى   .7414

بيروت : دار الكتب العلمية,  -علوم البالغة [نص مطبوع] : البيان والمعاني والبديع / أحمد مصطفى المراغي. 
  سم. 24; ص. 448 -. 2000

 9775797480ر.د.م.ك 

1-414-51/1, 1-414-51/2 

  المراغي, محمود أحمد حسن   .7415

بيروت : دار النهضة   -. 2ط.  -في البالغة العربية [نص مطبوع] : علم البديع / محمود أحمد حسن المراغي. 
 سم. 24ص. ;  152 -. 1999العربية, 

1-414-19/1, 1-414-19/2 

  ود أحمد حسن المراغي, محم  .7416

اإلسكندرية : دار   -دراسات في المكتبة العربية و تدوين التراث [نص مطبوع] / محمود أحمد حسن المراغي. 
 سم. 24ص. ;  240 -. 2003المعرفة الجامعية, 

1-410-102/1, 1-410-102/2 

  المراكشي، عبد الواحد بن علي    .7417

بيروت : دار الكتب  -بد الواحد بن علي المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار المغرب [نص مطبوع] / ع
  سم.24ص. : مص.مل. ; 280 -. 2005العلمية, 

 9782745125309ر.د.م.ك 

1-953-550/1, 1-953-550/2 

  المرجى، راجي عبد القادر    .7418

ع,  الجزائر : دار الغرب للنشر و التوزي -أيام الغضب [نص مطبوع] : قصص / راجي عبد القادر المرجى. 



  سم. 14*20ص. ;  244 -. 2004

 9961543084ر.د.م.ك 

1-813-383/1 

  المرزوقي, أبو يعرب    .7419

بيروت : دار الطليعة   -في العالقة بين الشعر المطلق و اإلعجاز القرآني [نص مطبوع] / أبو يعرب المرزوقي. 
  سم.  24ص. ;  208 -. 2000للطباعة و النشر, 

 9611309470ر.د.م.ك 

1-811-799/1, 1-811-799/2 

  المرزوقي, أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن   .7420

شرح ديوان الحماسة ألبي تمام [نص مطبوع] : المجلد االول / أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي;  
 سم. 24ص. ;  780 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -ابراهيم شمس الدين غريد الشيخ. 

1-811-383.1/1, 1-811-383.1/2 

  المرزوك، صباح نوري    .7421

عمان : دار صفاء للنشر و  -منهج البحث و تحقيق النصوص و نشرها [نص مطبوع] / صباح نوري المرزوك. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  133 -التوزيع ; بغداد : مؤسسة دار الصادق الثقافية, [د.ت]. 

 9789957247423ر.د.م.ك 

1-001.4-170/1, 1-001.4-170/2 

  المرسى، كمال الدين عبد الغنى المرسى    .7422

القاهرة : مؤسسة لورد  -دراسات في اإلعجاز القرآنى [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغنى المرسى المرسى. 
 سم. 17×24ص. ;  225 -. 2007العالمية للشئون الجامعية, 

1-220-132/1, 1-220-132/2 

  ن عبد الغنى المرسى  المرسى، كمال الدي  .7423

القاهرة : مؤسسة لورد  -دراسات في اإلعجاز القرآنى [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغنى المرسى المرسى. 
 سم. 17×24ص. ;  225 -. 2007العالمية للشئون الجامعية, 

1-220-162/1 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7424

ابن أبي حاتم / كمال الدين عبد   -أبو حاتم  -ي [نص مطبوع] : أبو زرعة اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث النبو
  سم. 24ص. ;  245 -. 2003اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الغني المرسي. 

 243-239بيبليوغرافيا ص ص: 

1-230-13/1, 1-230-13/2 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7425

اإلسكندرية :  -لحديث النبوي [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغني المرسي. منهج اإلمام الترمذي في نقد ا
 سم. 24ص. ;  300 -. 2002المكتب الجامعي الحديث, 

1-230-17/1, 1-230-17/2 



  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7426

اإلسكندرية :   -لمرسي. الحل اإلسالمي لمشكلة البطالة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كمال الدين عبد الغني ا
  سم. 24ص. ;  192 -. 2003مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773273849ر.د.م.ك 

1-250-33/1, 1-250-33/2 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7427

القاهرة :  -المرسي. الحدود الشرعية في الدين اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كمال الدين عبد الغني 
  سم. 17×24ص. ;  252 -. 2005مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773274087ر.د.م.ك 

1-250-96/3, 1-250-96/1 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7428

الدين عبد  ابن أبي حاتم / كمال  -أبو حاتم  -اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث النبوي [نص مطبوع] : أبو زرعة 
  سم. 24ص. ;  245 -. 2003اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الغني المرسي. 

 243-239بيبليوغرافيا ص ص: 

1-230-31/1, 1-230-31/2 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7429

اإلسكندرية :  -منهج اإلمام الترمذي في نقد الحديث النبوي [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغني المرسي. 
 سم. 24ص. ;  300 -. 2002المكتب الجامعي الحديث, 

1-230-6/2 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7430

اإلسكندرية :   -الحل اإلسالمي لمشكلة البطالة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كمال الدين عبد الغني المرسي. 
  سم. 24ص. ;  192 -. 2003مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773273849ر.د.م.ك 

1-250-94/1, 1-250-94/2 

  المرسي, كمال الدين عبد الغني   .7431

القاهرة :  -الحدود الشرعية في الدين اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كمال الدين عبد الغني المرسي. 
  .سم 17×24ص. ;  252 -. 2005مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية, 

 9773274087ر.د.م.ك 

1-250-108/1, 1-250-108/2 

  المرصيفي, سعد    .7432

الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في ضوء الكتاب والسنة / سعد 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;   504 -هـ). 1402( 1986الكويت : مكتبة الفالح,  -المرصيفي. 

 490-483بيبليوغرافية ص.ص: 

1-230-49/1, 1-230-49/2 

  المرعشلي, محمد عبد الرحمن    .7433

بيروت :  -اختالف اإلجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيا [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمن المرعشلي. 



  سم. 24ص. ;  552 -. 2003المؤسسة الجامعية للدراسات, 

 9953427607ر.د.م.ك 

1-250-29/1 

  المرعشلي, محمد عبد الرحمن    .7434

بيروت :  -اختالف اإلجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيا [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمن المرعشلي. 
  سم. 24ص. ;  552 -. 2003المؤسسة الجامعية للدراسات, 

 9953427607ر.د.م.ك 

1-250-77/1 

  المرعشلي, يوسف   .7435

بيروت : دار  -. 03ط. -وتحقيق المخطوطات [نص مطبوع] / يوسف المرعشلي. أصول كتابة البحث العلمي 
  سم. 24ص ;  312 -. 2008المعرفة, 

 9953429316ر.د.م.ك 

1-001.4-105/1, 1-001.4-105/2 

  المركز الثقافي اإلسالمي   .7436

الجزائر :   -اإلسالمي.  مولود قاسم نايت بلقاسم [نص مطبوع] : المفكر الجزائري الموسوعي / المركز الثقافي
(سلسلة  -سم.  23ص. : غالف مصور، ملون ;  471 -. 2013منشورات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف, 

 ).1أعالم الجزائر ; 

1-814-58/1 

  المركز الثقافي الفلسطيني   .7437

 -. 2005فلسطين,  -ر الجزائر : بيت الشع -/ المركز الثقافي الفلسطيني.  27الشعراء [نص مطبوع] : العدد 

  سم . 24ص . ;  428

  تصدر كل ثالثة أشهر

متضمن في : نصو ص : منمنمة ترن الجالجل في أعناق االبل // شهادات: شهادة عن البكاء في زمن الضحك  
 دراسات : مقابلة عفيفي مطر في منزله الشعري . //

051-33.27/1 

  المركز الجامعي ( تمنراست )   .7438

الجزائر : المركز  -/ المركز الجامعي ( تمنراست ).  afak ilmiaص مطبوع] : العدد األول = آفاق علمية [ن
  سم. 24ص. ;  29ص +  317 -. 2008الجامعي بتمنراست, 

  = آفاق علمية 11129336ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

اسات اللغوية : أصالة  // الدر1متضمن في : الدراسات االدبية : بين الرافعي وشاكر ...دراسة نصية نحوية ج 
 الحرف العربي ...واقع و امتداد // الدراسات النفسية : نمط الشخصية

051-6.1/1, 051-6.1/2 

  المركز الجامعي ( تمنراست )   .7439

الجزائر : المركز  -/ المركز الجامعي ( تمنراست ).  afak ilmiaآفاق علمية [نص مطبوع] : العدد الثاني = 
  سم. 24ص. ;  42ص +  257 -. 2008, الجامعي بتمنراست

  = آفاق علمية 11129336ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : الدراسات اللغوية األدبية : اللغة العربية خالدة لن تموت // الدراسات االجتماعية : المفهوم  
 االسالمي للبيئة // الدراسات القانونية : حماية حق المؤلف في ظل التشريع الجزائري 



051-6.2/1, 051-6.2/2 

  المركز الجامعي ( تمنراست )   .7440

الجزائر : المركز  -/ المركز الجامعي ( تمنراست ).  afak ilmiaآفاق علمية [نص مطبوع] : العدد الثالث = 
  سم. 24ص. ;  19ص + 241 -. 2009الجامعي بتمنراست, 

  = آفاق علمية 11129336ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

متضمن في : الدراسات األدبية : مسرح الحلقة او عودة الحكواتي الى المسرح الجزائري // الدراسات اللغوية 
 اللغوية في آثارنا العربية // الدراسات الشرعية : كتب توثيق الرواية ...النشاة و التطور :كينونة األصوات

051-6.3/1, 051-6.3/2 

  المركز الجامعي ( تمنراست )   .7441

الجزائر : المركز الجامعي   -آفاق علمية [نص مطبوع] : العدد الرابع / المركز الجامعي ( تمنراست ). 
  سم . 24ص . ;  31ص + 240 -. 2010بتمنراست, 

  = آفاق علمية 11129336ر.د.م.د 

مقاربة في فهم تأويل قصص الجاحظ // الدراسات  -متضمن في : الدراسات األدبية : تاويل النص السردي القديم 
األجتماعية : مشكلة االسكان الفوضوي بين حق العيش االئق وواقع الحال في المدينة الجزائرية عنابة نموذجا // 

 لدراسات النفسية : السلطة و الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسةا

051-6.4/1 

  المركز الجامعي ( تمنراست )   .7442

الجزائر : المركز الجامعي   -آفاق علمية [نص مطبوع] : العدد الخامس / المركز الجامعي ( تمنراست ). 
  سم. 24ص . ;  296 -. 2011بتمنراست, 

  آفاق علمية=  11129336ر.د.م.د 

متضمن في : الدراسات األدبية : تفاعل الحر كة النقدي بين المشرق و المغرب // الدراسات النفسية : نقص 
االنتباه و فرط النشاط لدى ذوي صعوبات الحساب //الدراسات االجتماعية : التلفزيون و صناعة الرأي العام  

 الجزائر أنموذجا.

051-6.5/1, 051-6.5/2 

  ز الجامعي ( تمنراست ) المرك  .7443

الجزائر : المركز الجامعي   -آفاق علمية [نص مطبوع] : العدد السادس / المركز الجامعي ( تمنراست ). 
  سم. 24ص . ;  386 -. 2012بتمنراست, 

  = آفاق علمية 11129336ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

ازعات في العربية بين التدبير و التقدير // متضمن في : الدراسات اللغوية و األدبية : التعليل الصوتي للمتن
الدراسات األسالمية : حجاجية الحوار في القصة القرأنية ابراهيم عليه السالم أنموذجا //الدراسات النفسية : 

 مساهمة أنظمة الذاكرة العاملة في تحديد ميكانيزمات التعرف . 

051-6.6/1 

  المركز الجامعي ( تمنراست )   .7444

الجزائر : المركز الجامعي   -ة [نص مطبوع] : العدد السابع / المركز الجامعي ( تمنراست ). آفاق علمي
  سم . 24ص. ;  352 -. 2012بتمنراست, 

  = آفاق علمية 11129336ر.د.م.د  -غير منتظمة. 

ر و الواقع و متضمن في : المحور األول ( مقاربات مفاهيمية و منهجية ) // المحور الثاني ( األدب الشعبي : الدو
 اآلفاق ) المحور الثالث ( في األدب الشعبي الجزائري )

051-6.7/1 



  المركز الجامعي بخميس مليانة   .7445

الملتقى الدولي [نص مطبوع] : القانون و قضايا الساعة: اخالقيات الممارسة اإلعالمية بين ضوابط القانون 
 27-26ين الدفلى : المركز الجامعي بخميس مليانة, ع -وواقع المهنة / المركز الجامعي بخميس مليانة. 

 سم.  24ص. ; 400 -. 2010أكتوبر

050-6/1 

  المركز الجامعي د . يحي فارس ( المدية )    .7446

/  sciences humaines et socialesمجلة البحوث و الدراسات العلمية [نص مطبوع] : العدد األول =  

ص +  218 -. 2001المدية : المركز الجامعي د . يحي فارس,  -ة ). المركز الجامعي د . يحي فارس ( المدي
  سم. 24ص . ;  47

  = مجلة البحوث و الدراسات العلمية 11127511ر.د.م.د 

متضمن في : أدوات التهيئة و التعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري // التوحد كاظطراب  
 التربية البدنية و الرياضية : نظريات و تطبيقات . سلوكي // التفكير الناقد في مجال 

051-12.1/1 

  المركز الجامعي د . يحي فارس ( المدية )    .7447

/  sciences humaines et socialesمجلة البحوث و الدراسات العلمية [نص مطبوع] : العدد السادس = 

ص +  321 -. 2012لجامعي د . يحي فارس, المدية : المركز ا -المركز الجامعي د . يحي فارس ( المدية ). 
  سم. 24ص . ;  42

  = مجلة البحوث و الدراسات العلمية 11127511ر.د.م.د 

 -متضمن في : النظام القانوني لتسوية المتنازعات في اطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية // الرد الصحفي 

 ارية الخاصة في التشريع الجزائري . دراسة قانونية // ارتباط المصلحة العامة بالملكية العق

051-12.6/1 

  المركز الجامعي د . يحي فارس ( المدية )    .7448

/  sciences humaines et socialesمجلة البحوث و الدراسات العلمية [نص مطبوع] : العدد التاسع =  

ص +  290 -. 2015المدية : المركز الجامعي د . يحي فارس,  -المركز الجامعي د . يحي فارس ( المدية ). 
  سم . 24ص . ;  62

  = مجلة البحوث و الدراسات العلمية 11127511ر.د.م.د 

لبليدة  متضمن في : الظبط االجتماعي و عالقته بعنف الطالبات المقيمات بالحي الجامعي" زوبيدة حمادوش با
نموذجا " // تمكين العاملين و أثره في تحسين جودة الخدمات دراسة ميدانية لمؤسسة اتصاالت الجزائر // اثر 

 االنفاق العام على منظومة التربية و التكوين في الجزائر .

051-12.9/1, 051-12.9/10 

  المركز الوطني للدراسات التاريخية   .7449

 Actes du collogue internationalمال الملتقى الدولي إلبن خلدون = مجلة التاريخ [نص مطبوع] : أع

sur ibn khaldoun  .الجزائر : المركز الوطني للدراسات التاريخية,  -/ المركز الوطني للدراسات التاريخية
  سم. 24ص. ;  244 -. 1983

 غير منتظمة

050-2/1 

  المركز الوطني للوثائق التربوية   .7450

الجزائر :   -/ المركز الوطني للوثائق التربوية.  Catalogue:Educationة [نص مطبوع] =  فهرس التربي
 سم.30ص. ;  399 -. 2004المركز الوطني للوثائق التربوية, 



050-32/1 

  المرهج, عبد هللا عبد الهادي    .7451

زائر : ابن النديم ; بيروت :  الج -نقد المركزيات في فلسفة نيتشه [نص مطبوع] / عبد هللا عبد الهادي المرهج. 
  سم.24ص : ايض ; 228 -. 2012دار الروافد, 

 9789931902577ر.د.م.ك 

1-102-22/1, 1-102-22/2 

  المزاري, بن عودة    .7452

تحقيق يحي بوعزيز [نص مطبوع] : في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا إلى أواخر القرن التاسع  
 سم. 24ص. ;   415 -. 1990بيروت : دار الغرب االسالمي,  -يحي بوعزيز.  عشر / بن عودة المزاري;

1-965-4.1/1 

  المزاري, بن عودة    .7453

طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر [نص مطبوع] :  
ص. ;  432 -. 1990روت : دار الغرب اإلسالمي, بي -الجزء الثاني / بن عودة المزاري; تحقيق يحي بو عزيز. 

 سم. 24

1-965-4.2/1 

  المزاهرة، منال هالل   .7454

عمان : دار   -/ منال هالل المزاهرة.  Communication Theoriesنظريات اإلتصال [نص مطبوع] = 
  سم.  18*25ص. : غالف ملون. ;  500 -. 2012المسيرة, 

 9789957069056ر.د.م.ك  -ص.   448الى  433بيبليوغرافيا :ص 

SH/1-001.5-74/6, SH/1-001.5-74/7 

  المساعيد،مفضي عايد    .7455

عمان : دار جليس الزمان,   -. 1ط. -اعيد. المبادئ الديموقراطية للمدارس [نص مطبوع] / مفضي عايد المس
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 102 -. 2010

 9789957810399ر.د.م.ك 

1-370-751/1, 1-370-751/2 

  المستغانمي، امحمد محمد صافي    .7456

تصريف القول في القصص القرآني [نص مطبوع] : دراسة بالغية تحليلية لقصة موسى عليه السالم / امحمد 
  سم. 17*24ص ;  290 -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -افي المستغانمي. محمد ص

 9789957703639ر.د.م.ك 

1-220-194/1, 1-220-194/2 

  المسدي, عبد السالم    .7457

 24ص. ;  420 -. 1989تونس : الدار العربية للكتاب,  -مراجع اللسانيات [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 

  سم.

 9973100352ر.د.م.ك 

1-410-252/1, 1-410-252/2 



  المسدي, عبد السالم    .7458

 246 -. 2006بيروت : دار الكتاب الجديد,  -. 5ط. -األسلوبية و األسلوب [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 

  سم.  24ص. ; 

 9959292967ر.د.م.ك 

1-410-281/1, 1-410-281/2 

  المسدي, عبد السالم    .7459

ص. ;  360 -. 2004بيروت : دار الكتاب الجديد,  -ب النقد [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. األدب و خطا
  سم. 24

 9959292231ر.د.م.ك 

1-809-23/1, 1-809-23/2 

  المسدي, عبد السالم    .7460

 ص. ;317 -. 2003تونس : مركز النشر الجامعي,  -العربية و اإلعراب [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 

  سم.24

 997337725ر.د.م.ك 

1-415-367/1, 1-415-367/10 

  المسدي, عبد السالم    .7461

ص. : 228 -. 2000تونس : مؤسسات عبد الكريم,  -األدب العجيب [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 
  سم. 24غالف ملون ; 

 9973707605ر.د.م.ك 

1-810-270/1, 1-810-270/2 

  المسدي, عبد السالم    .7462

 -. 1998تونس : مؤسسات عبد الكريم بن عبدهللا للنشر,  -فتنة الكلمات [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 

 سم. 24ص ;  132

1-818-10/1, 1-818-10/2 

  المسدي، عبد السالم    .7463

اب الجديد بيروت : دار الكت -. 3ط.  -التفكير اللساني في الحضارة العربية [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 
  سم. 25ص. : غالف ملون ;  464 -. 2009المتحدة, 

 9959293017ر.د.م.ك 

1-410-324/1, 1-410-324/10 

  المسدي، عبد السالم    .7464

 237 -. 2011بيروت : دار الكتاب الجديد,  -العرب واالنتحار اللغوي [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9789959295361ر.د.م.ك 

1-410-330/1, 1-410-330/10 

  المسدي، عبد السالم    .7465

بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,  -مباحث تأسيسية في اللسانيات [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 



  سم.  25ص. : غالف ملون ;  216 -. 2010

 9789959294852ر.د.م.ك 

1-410-332/1, 1-410-332/2 

/ الشريفة ضية; محمد   -أنموذجا  -المسرح الشعري عند أحمد شوقي [نص مطبوع] : مصرع كليوباترا   .7466
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بوزواوي. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.919 

  المسعودي ، حميد حسون بجية   .7467

عمان : دار الرضوان   -في الترجمة [نص مطبوع] : من اإلنجليزية الى العربية / حميد حسون بجية المسعودي. 
  سم. 17*24ص. ;  336 -.  2014; بغداد : مكتبة العالمة, 

 9789957761073ر.د.م.ك 

1-418-148/1, 1-418-148/2 

  ين علي المسعودي، أبو الحس  .7468

 -مروج الذهب و معادن الجوهر [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو الحسين علي المسعودي; محمد السويدي. 

  سم.15*22ص. ; 526 -. 2007الجزائر : عاصمة الثقافة العربية, 

 97899615385ر.د.م.ك 

1-816-26.1/1, 1-816-26.1/2 

  المسعودي، أبو الحسين علي   .7469

الجزائر : عاصمة   -دن الجوهر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو الحسين علي المسعودي. مروج الذهب و معا
  سم.15*22ص. ; 523 -. 2007الثقافة العربية, 

 978996162539ر.د.م.ك 

1-816-26.2/1 

  المسعودي، أبو الحسين علي   .7470

 -لي المسعودي; محمد السويدي. مروج الذهب و معادن الجوهر [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبو الحسين ع

  سم.15*22ص ; 525 -. 2007الجزائر : عاصمة الثقافة العربية, 

 9789961625408ر.د.م.ك 

1-816-26.3/1 

  المسعودي، أبوالحسين علي*   .7471

الجزائر :  -مروج الذهب و معادن الجوهر [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبوالحسين علي* المسعودي. 
  سم.15*22ص ; 501 -. 2007فة العربية, عاصمة الثقا

 9789961625415ر.د.م.ك 

1-816-26.4/1, 1-816-26.4/2 

  المسيري, منير محمود   .7472

القاهرة :  -دالالت التقديم و التأخير في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / منير محمود المسيري. 
  سم. 24ص. ;  766 -. 2005مكتبة وهبة, 

 977172553xم.ك ر.د.



1-220-98/1, 1-220-98/2 

  المسيري,عبد الوهاب    .7473

 -. 1998القاهرة : دار الشروق,  -الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ [نص مطبوع] / عبد الوهاب المسيري. 

  سم.24ص. ; 303

 977090370ر.د.م.ك 

1-902-87/1 

  المسيري، عبد الوهاب    .7474

مانتيكي اإلنكليزي [نص مطبوع] : النصوص الساسية و بعض الدراسات التاريخية و مختارات من الشعر الرو
 سم.  21ص. ;   373 -. 1979بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -النقدية / عبد الوهاب المسيري. 

1-890-264/1 

  المسئول, عبد العلي يوسف   .7475

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و  -العلي يوسف المسئول. اإليضاح في علم القراءات [نص مطبوع] / عبد 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  156 -. 2007التوزيع, 

 10207099579ر.د.م.ك 

1-220-84/1, 1-220-84/2 

  المسئول, عبد العلي يوسف   .7476

  -. 2007الحديث, عمان : عالم الكتب  -اإليضاح في علم القراءات [نص مطبوع] / عبد العلي يوسف المسئول. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  156

 10207099579ر.د.م.ك 

1-220-72/3, 1-220-72/4 

  المشهداني, حمودي زين الدين    .7477

الدراسات اللغوية خالل القرن الرابع الهجري [نص مطبوع] : نزول القرآن الكريم / حمودي زين الدين  
  سم. 24ص. ;  320 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -المشهداني. 

 2745144219ر.د.م.ك 

1-410-213/1, 1-410-213/2 

  المصرى، أحمد محمود   .7478

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  -قطوف من بالغة العرب [نص مطبوع] / أحمد محمود المصرى. 
 سم.24ص ; 233 -. 2007الجامعية, 

1-414-30/1, 1-414-30/2 

  أبي محمد عبد هللا جمال الدين  المصري,   .7479

شرح شذوذ الذهب في معرفة كالم العرب [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا جمال الدين المصري; ابن هشام  
  سم. 24ص. ; 482 -. 1965(د.م) : د.ن,  -. 10ط. -األنصاري. 

 480-462ص: -كشاف ص

1-415-4/1 



  المصري, أحمد محمود   .7480

 -[نص مطبوع] : دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع / أحمد محمود المصري.  رؤى في البالغة العربية

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 216 -. 2008اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

1-414-68/1, 1-414-68/2 

  المصري, أحمد محمود   .7481

 -لمباحث علم المعاني / أحمد محمود المصري. رؤى في البالغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية 

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 175 -. 2007اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, 

1-414-42.2/1, 1-414-42.2/2 

  المصري, حسين مجيب   .7482

لثقافية للنشر, القاهرة : الدار ا -صالت بين العرب و الفرس و الترك [نص مطبوع] / حسين مجيب المصري. 
  سم. 24ص. ;  260 -. 2001

 9775875773ر.د.م.ك 

1-890-22/1 

  المصري, فتح هللا صالح   .7483

 24ص. ;  140 -.  2004اإلسكندرية : مكتبة نانسي,  -الجملة اإلسمية [نص مطبوع] / فتح هللا صالح المصري. 

  سم.

 9775867738ر.د.م.ك 

1-414-126/1, 1-414-126/2 

  المصري, فتح هللا صالح   .7484

 -. 2004القاهرة : مكتبة نانسي,  -في اللغويات [نص مطبوع] : بحوث و تحقيقات / فتح هللا صالح المصري. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  166

 97758867703ر.د.م.ك 

1-410-193.1/1, 1-410-193.1/2 

  المصري, فتح هللا صالح علي   .7485

ط عين المفعل في المصادر و أسماء الزمان و المكان [نص مطبوع] : دراسة في التراث  تحقيق المقال في ضب
  سم. 24ص. ;  100 -. 2004القاهرة : مكتبة نانسي,   -اللغوي / فتح هللا صالح علي المصري. 

 9775867711ر.د.م.ك 

1-415-227/1, 1-415-227/2 

  المصري, محمد   .7486

.  2009عمان : دار المستقبل,  -سات تطبيقية / محمد المصري, مجد البرازي. اللغة العربية [نص مطبوع] : درا

 سم.  24ص : غالف ملون ;  592 -

1-410-298/1, 1-410-298/2 

  المصري, محمد عبد الغني   .7487

تحليل النص األدبي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / محمد عبد الغني المصري, مجد محمد الباكير 
  سم. 24ص. ;  257 -. 2002عمان : مؤسسة الوراق,  -البرازي. 

 9957400835ر.د.م.ك 



1-810-322/1, 1-810-322/2 

  المصري، أحمد محمد   .7488

ص. ;  110  -. 2001االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اإلعالن [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 
 سم.X17سم24

1-659-5/10, 1-659-5/11 

  فتح هللا صالح علي  المصري،  .7489

القاهرة : مكتبة نانسي,   -األدوات المفيدة للتنبيه في كالم العرب [نص مطبوع] / فتح هللا صالح علي المصري. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 219 -. 2004

 977586769Xر.د.م.ك 

1-414-85/1, 1-414-85/2 

  المصري، محمود أحمد   .7490

القاهرة : دار   -ا [نص مطبوع] : لغتنا إبداع و إمتاع / محمود أحمد المصري. البالغة العربية: نشأتها و تطوره 
 (لغة عربية). -سم. 17*24ص ; 209 -. 2014الوفاء, 

1-414-206/1, 1-414-206/2 

  المصطفى, تركي فرحان   .7491

ان حاشية الخضري على شرح إبن عقيل على ألفية إبن مالك [نص مطبوع] : الجزء األول / تركي فرح
 سم. 24ص. ; 541 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -المصطفى. 

1-415-323.1/1, 1-415-323.1/2 

  المصطفى, تركي فرحان   .7492

حاشية الخضري على شرح إبن عقيل على ألفية إبن مالك [نص مطبوع] : الجزء الثاني / تركي فرحان 
  سم.24ص. ; 519 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -المصطفى. 

 8223974512ر.د.م.ك 

1-415-323.2/1, 1-415-323.2/2 

  المصطفى، سعد الدين    .7493

أصول التوجيهين النحوي و الصرفي [نص مطبوع] : في كتب األمالي حتى القرن السابع الهجري / سعد الدين  
  سم.  25صور ; ص. : غالف م  432 -. 2010بيروت : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -المصطفى. 

 9789953559315ر.د.م.ك 

1-415-522/1, 1-415-522/10 

  المطرزي, أبي الفتح    .7494

القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -المغرب في ترتيب المعرب [نص مطبوع] / أبي الفتح المطرزي, محمد عثمان. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  611 -. 2007

 977341342ر.د.م.ك 

1-413-125/1, 1-413-125/2 



  المطرزي، ناصر بن أبي المكارم   .7495

 -. 1998بيروت : دار النفائس,   -المصباح في علم النحو [نص مطبوع] / ناصر بن أبي المكارم المطرزي. 

 سم.17*24ص ; 144

1-415-586/1 

  المطلبي, غالب فاضل    .7496

عمان : دار كنوز,  -لولوجي / غالب فاضل المطلبي. ظاهرة اإلعراب في العربية [نص مطبوع] : مدخل في
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  176 -. 2008

 9789957463953ر.د.م.ك 

1-415-417/1, 1-415-417/10 

  المظفر، محمد بن علي    .7497

 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -لغات القرآن المروية عن إبن عباس [نص مطبوع] / محمد بن علي المظفر. 

 سم. 24ص. ;  176

1-220-153/1, 1-220-153/2 

  المعايطة, ريم فرحان    .7498

عمان : اليازوري  -براجماتية اللغة [نص مطبوع] : و دورها في تشكيل بنية الكلمة / ريم فرحان المعايطة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  252 -. 2008العلمية للنشر و التوزيع, 

 9957120964ر.د.م.ك 

1-411-71/1, 1-411-71/10 

  المعايطة، عبد العزيز عطا هللا    .7499

القاهرة : مكتبة الفالح ;  -اتجاهات حديثة في البحث العلمي [نص مطبوع] / عبد العزيز عطا هللا المعايطة. 
 سم.17*24ص ; 312 -عمان : دار حنين, [د.ت]. 

1-001.4-176/1, 1-001.4-176/2 

  المعتوق, أحمد محمد   .7500

بيروت : المركز الثقافي   -لعليا [نص مطبوع] : دراسات نقدية في لغة الشعر / أحمد محمد المعتوق. اللغة ا 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  264 -. 2006العربي, 

 9953681201ر.د.م.ك 

1-811-744/1, 1-811-744/10 

  المعتوق, أحمد محمد   .7501

السجع / أحمد   -التضاد  -المشترك اللفظي  -لترادف ظاهرات لغوية [نص مطبوع] : دراسات نقدية ومسارد = ا
  سم. 24ص. ;  198 -. 2008بيروت : مكتبة لبنان,  -محمد المعتوق. 

 9789953864679ر.د.م.ك 

1-414-158/1, 1-414-158/2 

ص. :  1067 -. 2005القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  -. 4ط.  -. المعجم الوسيط [نص مطبوع]  .7502
  (مجمع اللغة العربية : اإلدارة العامة للمعجمات و إحياء التراث).  -سم.  25x17ملون. ; غالف 

 9770910597ر.د.م.ك 



1-413-60/1, 1-413-60/2 

  المعري, أبي العالء   .7503

بيروت : دار الكتب العلمية,  -أبو العالء و ما إليه و يليه رسالة المالئكة [نص مطبوع] / أبي العالء المعري. 
 سم. 24ص. ;  286 -. 2003

1-920-12/1, 1-920-12/2 

  المعري، أبي العالء   .7504

اللزوميات [نص مطبوع] : ديوان "لزوم ما ال يلزم" ألبي العالء المعري : المجلد األول / أبي العالء المعري; 
 سم. 17*24ص. ;  488 -بيروت : شركة دار األرقم بن أبي األرقم, (د.ت).   -عمر الطباع. 

1-811-997.1/3, 1-811-997.1/4 

  المعري، أبي العالء   .7505

اللزوميات [نص مطبوع] : ديوان "لزوم ما ال يلزم" ألبي العالء المعري : المجلد الثاني / أبي العالء المعري; 
 سم. 17*24ص. ;  480 -بيروت : شركة دار األرقم بن أبي األرقم, (د.ت).   -عمر الطباع. 

1-811-997.2/3, 1-811-997.2/4 

  المعسكري، العربي بن عبد هللا    .7506

الحقيقة و المجاز في الرحلة الى الحجاز [نص مطبوع] / العربي بن عبد هللا المعسكري; مخلوفي ميلود 
  سم. 17*24ص. ;  287 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -المحفوظي. 

 9789931902058ر.د.م.ك 

1-210-257/2 

  المعسكري، محمد أبو راس الناصر    .7507

الجزائر :   -الدرة األنيقة في شرح العقيقة [نص مطبوع] / محمد أبو راس الناصر المعسكري; أحمد أمين دالي. 
(الجزائر عاصمة الثقافة   -سم.  21ص. ;  196  -. 2007مركز البحث في األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية, 

  ).2007العربية 

 9789961813270ر.د.م.ك  -. 2007 ماجسبير :

1-811-1368/1, 1-811-1368/2 

  المعموري،ناجح    .7508

ص ; 127 -. 2006دمشق : دار المدى,  -أساطير اآللهة في بالد الرافدين [نص مطبوع] / ناجح المعموري. 
  سم.24

 x842843052ر.د.م.ك 

1-811-797/1, 1-811-797/2 

  المعوش, سالم    .7509

 316 -. 1998بيروت : مؤسسة الرحاب,  -صورة الغرب في الرواية العربية [نص مطبوع] / سالم المعوش. 

 (السلسلة األدبية). -سم.  24ص. ; 

1-810-215/1 



  المعوش, سالم    .7510

وت : دار النهضة بير -القواعد المعرفية اإلسالمية في ادب صدر االسالم [نص مطبوع] / سالم المعوش. 
 سم. 24ص. ;  542 -. 2001العربية, 

1-810-327/1, 1-810-327/2 

  المعوش, سالم    .7511

بيروت : دار النهضة   -العولمة و التربية و سباقات اإلتصال و التشكل و التنمية [نص مطبوع] / سالم المعوش.  
 سم. 17*24ص. ;  181 -. 2007العربية, 

1-370-103/1, 1-370-103/2 

  المعوش، سالم   .7512

بيروت : دار   -األدب و حوار الحضارات [نص مطبوع] : المنهج و المصطلح و النماذج / سالم المعوش. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  397 -. 2007النهضة العربية, 

 9953488301ر.د.م.ك 

1-810-538/1, 1-810-538/2 

  المعيني، خالدالمعيني    .7513

  -[نص مطبوع] : التطنولوجيا و اثرها على القوة في العالقات الدولية / خالدالمعيني المعيني.  الحافات الجديدة

 سم.  24ص : غالف ملون ;  250 -. 2009دمشق : دار كيوان, 

1-327/209/1, 1-327/209/2 

  المغربى،محمود عبد المجيد    .7514

 63 -. 1988لبنان : د.ن,  -بد المجيد المغربى. القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمود ع

 سم.  24ص. ; 

1-250-58/1 

  المغربى،محمود عبد المجيد    .7515

 63 -. 1988لبنان : د.ن,  -القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمود عبد المجيد المغربى. 

 سم.  24ص. ; 

1-250-4/1 

  المغربي, كامل محمد   .7516

عمان : دار   -ب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / كامل محمد المغربي. أسالي
  سم.17× 24ص ;  336 -. 2009الثقافة, 

 9957161342ر.د.م.ك 

1-001.4-102/1, 1-001.4-102/10 

  المغربي، حافظ    .7517

دراسات في تأويل النصوص / حافظ  أشكال التناص و تحوالت الخطاب الشعري المعاصر [نص مطبوع] : 
  سم. 14*22ص. ;  328 -بيروت : اإلنتشار العربي ; السعودية : النادي األدبي بحائل, [د.ت].  -المغربي. 

 9786144040386ر.د.م.ك 

1-811-913/1, 1-811-913/2 



  المغيلي، أبي عبد هللا محمد بن عبد الكريم    .7518

الجزائر : مؤسسة البالغ   -وع] / أبي عبد هللا محمد بن عبد الكريم المغيلي. شرح التبيان في علم البيان [نص مطب
  سم.24ص. ; 544 -. 2013للنشر والدراسات والبحوث, 

 9789947950029ر.د.م.ك  -. 538 - 501بيبليوغرافيا ص : 

1-414-190/1 

  المغيلي، محمد بن عبد الكريم    .7519

الجزائر : سحب  -ع] / محمد بن عبد الكريم المغيلي; رابح بونار. مصباح األرواح في أصول الفالح [نص مطبو
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. ;  80 -. 2007الطباعة الشعبية للجيش, 

 9789947241738ر.د.م.ك 

1-210-273/1, 1-210-273/2 

  المغيلي، محمد بن عبد الكريم    .7520

إمناح األحباب   -لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب  -مجموع مشتمل على مصباح األرواح في أصول الفالح 
....... [نص مطبوع] / محمد بن عبد الكريم المغيلي; محمد   -مختصران في الفرائض  -في شرح منح الوهاب 

-ص 78-ص  78-ص 109 -. 2013البالغ للنشر و الدراسات و البحوث, الجزائر : مؤسسة  -شايب شريف. 
  ).4(األعمال الكاملة للشيخ محمد عبد الكريم المغيلي ;  -سم.  24ص. ;  38-ص 37-ص 120

 9789947950029ر.د.م.ك 

1-210-267/1 

  المغيلي، محمد بن عبد الكريم    .7521

الجزائر : سحب  -محمد بن عبد الكريم المغيلي; رابح بونار. مصباح األرواح في أصول الفالح [نص مطبوع] / 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. ;  80 -. 2007الطباعة الشعبية للجيش, 

 9789947241738ر.د.م.ك 

1-210-293/1, 1-210-293/2 

  المغيلي، محمد عبد الكريم   .7522

مغيلي و تراثه العلمي [نص مطبوع] : تفسير الفاتحة و مراجعاته مع اإلمام  شخصية اإلمام محمد بن عبد الكريم ال
الجزائر : مؤسسة البالغ للنشر و الدراسات و األبحاث,   -السنوسي / محمد عبد الكريم المغيلي; عالل بوربيق. 

  ثقافة).. وزارة ال 2(األعمال الكاملة للشيخ محمد عبد الكريم المغيلي ;  -سم. 18*28ص ; 371 -. 2013

 9789947950029ر.د.م.ك 

1-210-266/1 

ص.  538 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -.  4ط.  -المفضليات [نص مطبوع] / أحمد محمد شاكر.    .7523
  ). 1(ديوان مجموعات من عيون الشعر ;  -سم.  23; 

 531-436ص: -كشاف ص

1-811-57/1 

  المقالح, عبد العزيز    .7524

ص.  304 -. 2000بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات,  -ص مطبوع] / عبد العزيز المقالح. ثالثيات نقدية [ن
 سم. 21; 

1-811-21/1, 1-811-21/2 



  المقالح, عبد العزيز    .7525

بيروت : مجد المؤسسة  -نقوش مأربية [نص مطبوع] : دراسات في اإلبداع و النقد االدبي / عبد العزيز المقالح. 
  سم. 24ص. ;  214 -. 2004الجامعية, 

 9953427801ر.د.م.ك 

1-810-169/1, 1-810-169/2 

  المقبالي، موزة    .7526

مسقط : الجمعية العمانية للكتاب واألدباء ;   -أحكام الوجوب في كتاب سيبويه [نص مطبوع] / موزة المقبالي.  
  (دراسات).  -سم.  22ص. ; 208 -. 2009بيروت : اإلنتشار العربي, 

 9789953529608ك ر.د.م.

1-415-438/1, 1-415-438/2 

  المقبل، صابر بن توفيق   .7527

المحراب [نص مطبوع] : رسائل إلى صانعة الحياة السعيدة وبذيله الرقية الشرعية وفق الكتاب والسنة الصحيحة  
 -سم.  17*24ص. ;  370 -. 2011عمان : مؤسسة حمادة للدراسات : اليازوري,  -صابر بن توفيق المقبل.  /

  ).3(الوعي اإلسالمي : الوعي اإلسالمي ; 

 9789957491543ر.د.م.ك 

1-210-244/1, 1-210-244/2 

  المقبل، صابر توفيق    .7528

 196 -. 2011عمان : مؤسسة حمادة للدراسات : اليازوري,   -منابر النور [نص مطبوع] / صابر توفيق المقبل. 

 ).1الوعي اإلسالمي ; (الوعي اإلسالمي :  -سم.  17*24ص. ; 

1-210-242/1, 1-210-242/2 

  المقدادي. يوسف خالد غسان   .7529

ثورة الشبكات اإلجتماعية [نص مطبوع] : ماهية مواقع التواصل اإلجتماعي و اأبعادها / المقدادي. يوسف خالد 
 سم.24ص ; 296 -. 2013األردن : دار النفائس,  -. 1ط -غسان. 

1-001.6-104/1 

  المقدسى،أنيس   .7530

.  1998بيروت : دار العلم,  -. 09 -اإلتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث [نص مطبوع] / أنيس المقدسى. 

 سم.24ص ; 494 -

1-810-132/1, 1-810-132/2 

  المقدم, لمياء    .7531

ص.  100 -. 2007عربية, بيروت : دار النهضة ال  -بطعم الفاكهة الشتوية [نص مطبوع] : شعر / لمياء المقدم. 
 سم. 21; 

1-811-616/1, 1-811-616/2 

  المقراني, عدنان    .7532

الواليات المتحدة األمريكية : المعهد  -نقد األديان عند ابن حزم األندلسي [نص مطبوع] / عدنان المقراني. 
  سم. 24ص. ;  388 -. 2008العالمي للفكر اإلسالمي, 

 1565643135ر.د.م.ك 



1-210-164/1, 1-210-164/2 

  المقراني, عدنان    .7533

الواليات المتحدة األمريكية : المعهد  -نقد األديان عند ابن حزم األندلسي [نص مطبوع] / عدنان المقراني. 
  سم. 24ص. ;  388 -. 2008العالمي للفكر اإلسالمي, 

 1565643135ر.د.م.ك 

1-290-5/1, 1-290-5/2 

  مد المقري، أبو العباس أح   .7534

روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من أعالم الحضرتين مراكش و فاس [نص مطبوع] / أبو  
(تلمسان عاصمة الثقافة   -سم.  24ص. ;  320 -. 2011الجزائر : دار المدار الثقافية,  -العباس أحمد المقري. 

 ). 2011اإلسالمية 

1-920-136/1, 1-920-136/2 

  المقري، أحمد بن محمد بن علي الفيّومي    .7535

 - A l- Misbah Al- Mounir : Arabicعربي =  -المصباح المنير [نص مطبوع] : معجم عربي 

Arabic dictionary  .ص. :  274 -. 1987بيروت : مكتبة لبنان,  -/ أحمد بن محمد بن علي الفيّومي المقري
 لمعاجم).(دائرة ا -سم.  25x18غالف ملون. ; 

1-413-126/1, 1-413-126/2 

  المكودي, أبي زيد    .7536

شرح المكودي على ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي زيد المكودي; تحقيق فاطمة راشد  
 سم.  24ص. ;   560 -القاهرة : الدار المصرية السعودية, (د.ت).  -الراجحي. 

1-415-114.2/1, 1-415-114.2/2 

  المكودي, ابي زيد عبد الرحمن    .7537

شرح المكودي على ألفية ابن مالك [نص مطبوع] : الجزء األول / ابي زيد عبد الرحمن المكودي; تحقيق فاطمة 
  سم. 24ص. ;  592 -. 2004القاهرة : الدار المصرية السعودية,  -راشد الراجحي. 

 9776122205ر.د.م.ك 

1-415-114.1/1, 1-415-114.1/2 

  المكودي, أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح    .7538

شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف و النحو [نص مطبوع] / أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح  
 سم. 24ص. ;  358 -. 1996بيروت : دار الكتب العلمية,  -المكودي; ابراهيم شمس الدين. 

1-415-214/1, 1-415-214/2 

  المال, محمد علي   .7539

.  1995القاهرة : دار النشر للجامعات,  -اللغة العربية رؤية علمية وبعد جديد [نص مطبوع] / محمد علي المال. 

  سم.20ص ; 196 -

 8065245977ر.د.م.ك 

1-410-47/1, 1-410-47/2 



  المالح، عبد الغني   .7540

بيروت : الدار العالمية للطباعة و النشر و التوزيع,  -ي المالح. مقاالت في طه حسين [نص مطبوع] / عبد الغن
 سم. 20ص. ;  135 -. 1984

1-814-57/1 

  المالح، محمد عبد الكريم   .7541

.  2ط. -المدرسة اإللكترونية و دور اإلنترنت في التعليم [نص مطبوع] : رؤية تربوية / محمد عبد الكريم المالح. 

  سم. 17*   25ص. : غالف ملون ;  176 -. 2012عمان : دار الثقافة,  -

 9957165154ر.د.م.ك 

1-370-544/1, 1-370-544/2 

  المالح، محمد عبد الكريم   .7542

.  2ط. -المدرسة اإللكترونية و دور اإلنترنت في التعليم [نص مطبوع] : رؤية تربوية / محمد عبد الكريم المالح. 

  سم. 17*   25: غالف ملون ;  ص. 176 -. 2012عمان : دار الثقافة,  -

 9957165154ر.د.م.ك 

1-370-197/1 

  المالح،محمد عبد الكريم   .7543

عمان : دار   -. 1ط. -األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني [نص مطبوع] / محمد عبد الكريم المالح. 
  سم. 24ص. ; 223 -. 2010الثقافة, 

 9957165406ر.د.م.ك 

1-370-669/1, 1-370-669/2 

  المالئكة، نازك   .7544

 360 -. 2007بيروت : دار العلم للماليين,  -.  14ط.  -قضايا الشعر المعاصر [نص مطبوع] / نازك المالئكة. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789953635429ر.د.م.ك 

1-811-957/2, 1-811-957/1 

  الملخ, حسن خميس   .7545

عمان : دار   -التفسير / حسن خميس الملخ.  -التحليل-] : اإلستقراءالتفكير العلمي في النحو العربي [نص مطبوع
  سم. 24ص. ;  240 -. 2002الشروق, 

 9957001736ر.د.م.ك 

1-415-87/1, 1-415-87/2 

  الملخ, حسن خميس   .7546

 -. 2001عمان : دار الشروق,  -نظرية األصل و الفرع في النحو العربي [نص مطبوع] / حسن خميس الملخ. 

  سم. 24ص. ;  216

 9957001493ر.د.م.ك 

1-415-58/1, 1-415-58/2 

  الملخ, حسن خميس   .7547

 -. 2006عمان : دار الشروق,  -رؤى لسانية في نظرية النحو العربي [نص مطبوع] / حسن خميس الملخ. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ; 256

 7293009957ر.د.م.ك 

1-415-329/1, 1-415-329/10 

  المليجي، يعقوب محمد    .7548

مبدأ الشورى في اإلسالم [نص مطبوع] : مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات الغربية و النظام الماركسي / يعقوب  
 سم. 24ص. ;  304 -اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية, [د.ت].  -محمد المليجي. 

1-210-206/1, 1-210-206/2 

  المليطان، سالم    .7549

 215 -. 2013الجزائر : منشورات البيت,  -الثورة الجزائرية في الشعر الليبي [نص مطبوع] / سالم المليطان. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  13*20ص. ; 

 9789931913139ر.د.م.ك 

1-811-1099/1, 1-811-1099/2 

  المناصرة, عز الدين    .7550

بيروت : المؤسسة  -فتوح عابر لألنواع / عز الدين المناصرة. إشكاليات قصيدة النثر [نص مطبوع] : نص م 
 سم. 24ص. ;  534 -. 2002العربية للدراسات و النشر, 

1-811-745/1, 1-811-745/2 

  المناصرة, عز الدين    .7551

نشر, عمان : دار مجدالوي لل -النقد الثقافي المقارن [نص مطبوع] : منظور جدلي تفكيكي / عز الدين المناصرة. 
  سم. 17*24ص. ;  746 -. 2005

 9957021826ر.د.م.ك 

1-809-28/1, 1-809-28/2 

  المناصرة, عز الدين    .7552

 -الهويات و التعددية اللغوية [نص مطبوع] : قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن / عز الدين المناصرة. 

  سم. 24ص. ;  416 -. 2004عمان : دار مجدالوي للنشر, 

 9957021575ك ر.د.م.

1-401-31/1, 1-401-31/2 

  المناصرة, عز الدين    .7553

عمان : دار مجدالوي,  -علم الشعريات [نص مطبوع] : قراءة مونتاجية في أدبية األدب / عز الدين المناصرة. 
  سم. 17*24ص. ;  636 -. 2007

 995702261Xر.د.م.ك 

1-811-524/6, 1-811-524/1 

  ين  المناصرة, عز الد  .7554

عمان : دار مجدالوي  -علم التناص المقارن [نص مطبوع] : نحو منهج عنكبوتي تفاعلي / عز الدين المناصرة. 
  سم. 17*  24ص. ;  480 -. 2006للنشر, 

 995702227xر.د.م.ك 



1-809-13/1, 1-809-13/10 

  المناصرة, عز الدين    .7555

  سم. 24ص. ;  338 -. 2005عمان : دار البركة,  - تذوق النص األدبي [نص مطبوع] / عز الدين المناصرة.

 9957414631ر.د.م.ك 

1-810-393/1, 1-810-393/2 

  المناصرة, عز الدين    .7556

األعمال الشعرية [نص مطبوع] : ياعنب الخليل، الخروج من البحر الميت، مذكرات البحر الميت، قمر جرش 
ص. ;  522 -. 2005عمان : دار مجدالوي,  -الدين المناصرة.  كان حزينا، باألخضر كفناه : الجزء األول / عز 

  سم. 17*24

 9957022180ر.د.م.ك 

1-811-825.1/1, 1-811-825.1/10 

  المناصرة, عز الدين    .7557

ال أثق بطائر الوقواق : الجزء   -رعويات كنعانية  -حيزية  -كنعانياذا  -األعمال الشعرية [نص مطبوع] : جفرا 
  سم. 24ص. ;  564 -. 2005عمان : دار مجدالوي,  -لدين المناصرة. الثاني / عز ا

 9957022199ر.د.م.ك 

1-811-825.2/1, 1-811-825.2/2 

  المناصرة, عز الدين    .7558

 -. 2009الجزائر : دار بهاء الدين,   -حيزية عاشقة من رذاذ الواحات [نص مطبوع] / عز الدين المناصرة. 

  سم. 13*21ص. ; 192

 9789961948460ك ر.د.م.

1-811-831/1, 1-811-831/10 

  المناصرة, عزالدين    .7559

 -جمرة النص الشعري [نص مطبوع] : مقاربات في الشعر و الشعراء و الحداثة و الفاعلية / عزالدين المناصرة. 

  سم. 17*24ص. ;  574 -. 2006عمان : دار مجدالوي, 

 9957022601ر.د.م.ك 

1-811-552/8, 1-811-552/6 

  المناصرة، حسين    .7560

ص. ;   290 -. 2012إربد : عالم الكتب الحديث,  -مقاربات في السرد [نص مطبوع] / حسين المناصرة. 
  سم. 17*24

 9789957704957ر.د.م.ك 

1-813-278/1, 1-813-278/2 

  المناصرة، عباس   .7561

ص. :  394 -. 2010: دار المأمون,  عمان - . 4ط.  -أطلس النحو العربي [نص مطبوع] / عباس المناصرة. 
 سم.  25غالف مصور ; 

1-415-527/1, 1-415-527/2 



  المناصرة، محمد عز الدين   .7562

 -األجناس األدبية في ضوء (الشعريات المقارنة) [نص مطبوع] : قراءة مونتاجية / محمد عز الدين المناصرة. 

  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  297 -. 2010عمان : دار الراية للنشر و التوزيع, 

 9789957499976ر.د.م.ك 

1-810-573/1, 1-810-573/10 

  المناصرة،حسين    .7563

 202 -. 2008األردن : عالم الكتب الحديث,  -النسوية في الثقافة و اإلبداع [نص مطبوع] / حسين المناصرة.  

 سم. 17*24ص. ; 

1-810-211/1, 1-810-211/2 

نص مطبوع] : نصوص أدبية شعرية و نثرية للمستويات اإلعدادية و الثانوية / صدوق نور المنتقى [   .7564
  سم. 21ص. : غالف مص. و مل. ;  168 -بيروت : دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع, (د.ت.).  -الدين. 

 9953721335ر.د.م.ك 

1-810-685/1, 1-810-685/2 

  الدين  المنذري, الحافظ أبي محمد زكي   .7565

الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري. 
 سم. 17*24ص. ;  632 -ت). - بيروت : المكتبة العصرية, (د -

1-230-3.2/1 

  المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين    .7566

بوع] : الجزء الثالث / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري;  الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مط
ص. ;  636 -. 1987بيروت : المكتبة العصرية,  -تعليق مصطفى محمد عمارة; مراجعة عبد هللا بن ابراهيم. 

 سم. 24

1-230-3.3/1 

  المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين    .7567

بوع] : الجزء الرابع / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري;  الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مط
ص. ;  620 -. 1987بيروت : المكتبة العصرية,  -تعليق مصطفى محمد عمارة; مراجعة عبد هللا بن ابراهيم. 

 سم. 24

1-230-3.4/1 

  المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين    .7568

بوع] : الجزء الثاني / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري. الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مط
 سم. 17*24ص. ;  632 -ت). - بيروت : المكتبة العصرية, (د -

1-230-47.2/1 

  المنصف, عاشور    .7569

 -. 2003تونس : منشورات كلية اآلداب,  -المعنى و تشكله [نص مطبوع] : الجزء االول / عاشور المنصف. 

  سم. 24ص. ;  556

 9973936485ر.د.م.ك 



1-410-223.1/1, 1-410-223.1/2 

  المنصف, عاشور    .7570

 -. 2003تونس : منشورات كلية اآلداب,  -المعنى و تشكله [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عاشور المنصف. 

  سم. 24ص. ;  974

 9973936493ر.د.م.ك 

1-410-223.2/1, 1-410-223.2/2 

  المنصوري, علي جابر    .7571

تعريف األسماء / علي جابر المنصوري, عالء هاشم  -التطبيق الصرفي [نص مطبوع] : تعريف األفعال 
 سم.  24ص. ;  485 -. 2002عمان : الدار العلمية الدولية للنشر,  -الخفاجي. 

1-415-95/1, 1-415-95/2 

  المنصوري, علي جابر    .7572

.  2002عمان : الدار العلمية الدولية,  -علي جابر المنصوري.  /الداللة الزمنية في الجملة العربية [نص مطبوع] 

 سم. 24ص. ;  128 -

1-414-141/1, 1-414-141/2 

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    .7573

 TUE UNIFIEDعربي =  -فرنسي  -المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات [نص مطبوع] : إنجليزي

DICTIONARY OF LINGUISTIC TERMS: English- French- Arabic  المنظمة العربية /
 -سم. 23ص. : غالف ملون ; 205 -. 2002الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة,  -للتربية والثقافة والعلوم. 

  ). 1(سلسلة المعاجم الموحدة ; 

 995407369ر.د.م.ك 

403-17/1 

  المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني   .7574

الجزائر   -من معارك ثورة التحرير [نص مطبوع] / المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 360 -. 1981: منشورات قسم االعالم والثقافة, 

1-965-42/1 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7575

بيروت : الدار   -األعمال الكاملة : النظرات [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / مصطفى لطفي المنفلوطي. 
 سم. 24ص. ;  776 -. 2005النموذجية للطباعة و النشر, 

1-819-5/1, 1-819-5/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7576

بيروت :  -وطي الكاملة [نص مطبوع] : الموضوعة / مصطفى لطفي المنفلوطي. مؤلفات مصطفى لطفي المنفل
 سم. 24ص. ;  790 -دار الجيل, (د.ت). 

1-810-407/1, 1-810-407/2 



  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7577

بيروت : دار  -مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة [نص مطبوع] : المقتبسة / مصطفى لطفي المنفلوطي. 
 سم. 24ص. ;  892 -لجيل, (د.ت). ا

1-810-430/1, 1-810-430/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7578

  -. 1991القاهرة : مكتبة لبنان,  -صفوة المؤلفات الكاملة [نص مطبوع] : النظرات / مصطفى لطفي المنفلوطي. 

 سم. 24ص. ;  370

1-819-19/1, 1-819-19/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7579

بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -لنظرات [نص مطبوع] : الجزء االول / مصطفى لطفي المنفلوطي. ا
 سم. 21ص. ;  200 -. 2006

1-819-21.1/1, 1-819-21.1/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7580

ب العلمية, بيروت : دار الكت -. 2ط. -النظرات [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مصطفى لطفي المنفلوطي. 
 سم. 21ص. ;  206 -. 2006

1-819-21.2/1, 1-819-21.2/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7581

ماجدولين أو تحت ظالل الزيزفون للكاتب الفرنسي الشهير الفونس كار [نص مطبوع] / مصطفى لطفي 
 سم. 21ص. ;  184 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -المنفلوطي. 

1-890-51/1, 1-890-51/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7582

الشاعر أو سيرانو دي برجراك للشاعر الفرنسي الكبير إدمون روستان [نص مطبوع] / مصطفى لطفي 
ص.  160 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية ; الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع,  -المنفلوطي. 

  سم. 21; 

 2745123831ر.د.م.ك 

1-808-100/2, 1-890-123/1 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7583

العبرات [نص مطبوع] : مجموعة روايات قصيرة بعضها موضوع و بعضها مترجم / مصطفى لطفي 
 سم. 21ص. ;  160 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية ; الجزائر : دار الهدى,   -المنفلوطي. 

1-819-30/1, 1-819-30/2 

  فلوطي, مصطفى لطفي المن  .7584

بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -النظرات [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مصطفى لطفي المنفلوطي. 
 سم. 21ص. ;  212 -. 2006

1-819-21.3/1, 1-819-21.3/2 



  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7585

 134 -. 2006دار الكتب العلمية,  بيروت : -مختارات المنفلوطي [نص مطبوع] / مصطفى لطفي المنفلوطي.  

 سم.  21ص. ; 

1-819-25/1, 1-819-25/2 

  المنفلوطي, مصطفى لطفي   .7586

في سبيل التاج [نص مطبوع] : و هي خالصة رواية تمثيلية للكاتب الفرنسي الشهير فرانسوا كوبيه / مصطفى 
 سم. 21ص. ;  94 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,   -. 2ط. -لطفي المنفلوطي. 

1-890-129/1, 1-890-129/2 

  المنفلوطي، مصطفى لطفي   .7587

الجزائر : دار   -رواية في سبيل التاج للكاتب الفرنسي فرانسواكوبيه [نص مطبوع] / مصطفى لطفي المنفلوطي. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  94 -. 2007الهدى, 

 9789961608968ر.د.م.ك 

1-890-165/1, 1-890-165/2 

  المنفلوطي، مصطفى لطفي   .7588

  -سياسيات  -ادبيات   -قصص قصيرة  -شعر  - دين  -رثاء   -وجدانيات   -النظرات [نص مطبوع] : اجتماعيات 

  سم. 16*  24ص. ;  448 -. 2007الجزائر : دار الهدى,  -رسائل / مصطفى لطفي المنفلوطي. 

 9961608913ر.د.م.ك 

1-819-56/1, 1-819-56/2 

  المهدي، شفيق    .7589

 سم. 24ص ;  205 -. 2011لبنان : دار ومكتبة البصائر,  -أزمنة المسرح [نص مطبوع] / شفيق المهدي. 

1-812-59/1, 1-812-59/2 

  المهري, سارة    .7590

 33 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -األدوية الجنيسة بين الرفض والتقبل [نص مطبوع] / سارة المهري. 

  . CDسم +  30ورقة ; 

  33بيبليو ص

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA757/01 

  المهنا,عبود حسن    .7591

عمان : الرضوان للنشر و التوزيع ;  -أداء الممثل بين الذاتي والموضوعي [نص مطبوع] / عبود حسن المهنا. 
 سم. 24ص : غلف ملون ; 256 -. 2015, العراق : دار الصادق

1-812-51/1, 1-812-51/2 

  المهنا، عبود الحسن    .7592

عمان : دار الصادق الثقافية,  -اداء الممثل بين الذاتي و الموضوعي [نص مطبوع] / عبود الحسن المهنا. 
 سم. 24ص. ; 256 -. 2014

1-792-17/1, 1-792-17/2 



  المواجدة، بكر سميح   .7593

عمان : دار جليس الزمان,  -استراتيجيات تفريد التعليم و التعلم التعاوني [نص مطبوع] / بكر سميح المواجدة. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 164 -. 2010

 9789957810009ر.د.م.ك   -. 164 - 91مالحق ص ص: 

1-370-185/1 

  المواجدة،بكر سميح   .7594

عمان : دار جليس الزمان,  -اتيجيات تفريد التعليم و التعلم التعاوني [نص مطبوع] / بكر سميح المواجدة. استر
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 164 -. 2010

 9789957810009ر.د.م.ك 

1-370-702/1, 1-370-702/2 

  الموافي, عبد العزيز    .7595

 272 -. 2007القاهرة : دار غريب,  -العزيز الموافي.  قراءة في األدب االسالمي واألموي [نص مطبوع] / عبد

  سم.  24ص. ; 

 9772159449ر.د.م.ك 

1-810-479/1, 1-810-479/2 

  الموافي, ناصر عبد الرزاق   .7596

القصة العربية...عصر اإلبداع [نص مطبوع] : دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري / ناصر عبد  
 سم. 24ص. ;  292 -. 1997القاهرة : دار النشر للجامعات,  -. 3ط. -ي. الرزاق الموافي; طه واد

1-813-151/1, 1-813-151/2 

  الموافي، محمد عبد العزيز    .7597

 303 -. 2007القاهرة : دار غريب,  -المسرح الشعري بعد شوقي [نص مطبوع] / محمد عبد العزيز الموافي. 

  سم. 17×24ص. ; 

 9772159465ر.د.م.ك 

1-812-20/1, 1-812-20/2 

  المودن، حسن   .7598

الرباط : دار   -الرواية و التحليل النصي [نص مطبوع] : قراءات من منظور التحليل النفسي / حسن المودن. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  231 -. 2009األمان ; الجزائر : منشورات االختالف, 

 9789953876894ر.د.م.ك 

1-813-402/1, 1-813-402/2 

  الموسوي, محسن جاسم   .7599

 -ألف ليلة و ليلة في نظرية األدب اإلنكليزي [نص مطبوع] : الوقوع في دائرة السحر / محسن جاسم الموسوي. 

 سم. 24ص. ;  292 -. 1986بيروت : مركز االنماء القومي,  -. 2ط.

1-819-32/1, 1-819-32/2 

  الموسوي,محسن جاسم   .7600

نص مطبوع] : الكتابة العربية في عالم متغير واقعها سياقاتها وبناها الشعورية / محسن النظرية و النقد الثقافي [
ص. : غالف ملون. ; 196 -. 2005بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -. 1ط -جاسم الموسوي. 



  سم.17*24

 995336723xر.د.م.ك 

1-809-108/1, 1-809-108/2 

  الموسوي، عزيز حسين   .7601

عمان : الدار المنهجية للنشر  -نص المفتوح في النقد العربي الحديث [نص مطبوع] / عزيز حسين الموسوي. ال
  سم. 24ص. ;  304 -. 2014و التوزيع, 

 9789957593421ر.د.م.ك 

1-810-665/1, 1-810-665/2 

  الموسوي، محسن جاسم   .7602

بيروت : المركز  -. 1ط. -مطبوع] / محسن جاسم الموسوي. سرديات العصر العربي اإلسالمي الوسيط [نص 
 سم. 17*24ص. ;  208 -. 1997الثقافي العربي, 

1-810-482/1, 1-810-482/2 

  الموسوي،محسن جاسم   .7603

  -. 3ط: -التراث الثقافي العربي [نص مطبوع] : مختارات / محسن جاسم الموسوي, كمال نجيب عبد الملك.  

  سم. 17*24.5.ص : غالف ملون و مصور ;  624 -. 2007غرب : المركز الثقافي العربي, الم-الدارالبيضاء

 9953680000ر.د.م.ك 

1-819-65/1, 1-819-65/2 

  الموسى, نهاد    .7604

عمان : دار   -اللغة العربية في العصر الحديث [نص مطبوع] : قيم الثبوت و قوى التحول / نهاد الموسى. 
  سم.24. ; ص 204 -. 2006الشروق, 

 9957002864ر.د.م.ك 

1-410-219/1, 1-410-219/10 

  الموسى, نهاد    .7605

عمان :   -الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة [نص مطبوع] / نهاد الموسى. 
 سم.24ص. ; 267 -. 2003دار الشروق للنشر و التوزيع, 

1-410-204/1, 1-410-204/2 

  الموسى, نهاد    .7606

الصورة و الصيرورة [نص مطبوع] : بصائر في أحوال الظاهرة النحوية و نظرية النحو العربي / نهاد الموسى. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 151 -. 2003عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -

1-415-314/1, 1-415-314/2 

  الموسى, نهاد    .7607

  -مطبوع] : أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلبة في اللغة العربية / نهاد الموسى. اللغة العربية وأبناؤها [نص 

  سم. 25ص. : غالف ملون ;  160 -. 2008عمان : دار المسيرة, 

 9789957064174ر.د.م.ك 

1-410-176/1, 1-410-176/10 



  الموسى، أنور عبد الحميد   .7608

بيروت : دار النهضة العربية,  -نور عبد الحميد الموسى. أدب األطفال... [نص مطبوع] : "فن المستقبل" / أ
  سم.  17*24ص. : غالف ملون مصور ;  688 -. 2010

 9786144023044ر.د.م.ك 

1-810-590/1, 1-810-590/2 

  الموسى، نهاد    .7609

 -الموسى. اللغة العربية في مرآة اآلخر [نص مطبوع] : مثل من صورة العربية في اللسانيات األمريكية / نهاد 

  سم.  23ص. : غالف ملون ;  91 -. 2005بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 

 995336785xر.د.م.ك 

1-410-327/1, 1-410-327/10 

  الموصلي, موفق الدين أبي البقاء    .7610

  -بديع يعقوب. شرح المفصل للزمخشري [نص مطبوع] : الجزء األول / موفق الدين أبي البقاء الموصلي; إميل 

  سم. 24ص. ;  462 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745122584ر.د.م.ك 

1-415-97.1/1, 1-415-97.1/2 

  الموصلي, موفق الدين أبي البقاء    .7611

  -شرح المفصل للزمخشري [نص مطبوع] : الجزء الثاني / موفق الدين أبي البقاء الموصلي; إميل بديع يعقوب. 

  سم. 24ص. ;  440 -. 2001دار الكتب العلمية, بيروت : 

 2745122584ر.د.م.ك 

1-415-97.2/1, 1-415-97.2/2 

  الموصلي, موفق الدين أبي البقاء    .7612

  -شرح المفصل للزمخشري [نص مطبوع] : الجزء الثالث / موفق الدين أبي البقاء الموصلي; إميل بديع يعقوب. 

  سم. 24ص. ;  488 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745122584ر.د.م.ك 

1-415-97.3/1, 1-415-97.3/2 

  الموصلي, موفق الدين أبي البقاء    .7613

  -شرح المفصل للزمخشري [نص مطبوع] : الجزء الرابع / موفق الدين أبي البقاء الموصلي; إميل بديع يعقوب. 

  سم. 24ص. ;  584 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745122584.د.م.ك ر

1-415-97.4/1, 1-415-97.4/2 

  الموصلي, موفق الدين أبي البقاء    .7614

شرح المفصل للزمخشري [نص مطبوع] : الجزء الخامس / موفق الدين أبي البقاء الموصلي; إميل بديع يعقوب.  
  سم. 24ص. ;  576 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 2745122584ر.د.م.ك 

1-415-97.5/1, 1-415-97.5/2 



  الموصلي, موفق الدين أبي البقاء    .7615

شرح المفصل للزمخشري [نص مطبوع] : الفهارس العامة / موفق الدين أبي البقاء الموصلي; إميل بديع يعقوب.  
  سم. 24ص. ;  464 -. 2001بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 2745122584ر.د.م.ك 

1-415-97.6/1, 1-415-97.6/2 

  المؤلفين الغربيين    .7616

بيروت : دار الفكر الحديث,  -[نص مطبوع] / المؤلفين الغربيين; نور الدين حاطوم.  1945تاريخ عصرنا مـنذ 
 سم.24ص. ; 624 -. 1971

1-902-15/1, 1-902-15/2 

  المؤلفين الغربيين    .7617

  -. 1981دمشق : دار الفكر,  -المؤلفين الغربيين; نور الدين حاطوم.  [نص مطبوع] / 1945قضايا عصرنا منذ 

 (الموسوعة التاريخية الحـديثة).  -سم. 24ص. ; 712

1-902-16/1, 1-902-16/2 

  المولى, محمد أحمد جاد   .7618

. ; ص 317 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].   -قصص القرآن [نص مطبوع] / محمد أحمد جاد المولى. 
 سم. 17*24

1-220-145/1, 1-220-145/2 

  المولى, محمد أحمد جاد   .7619

ص. ;  317 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].   -قصص القرآن [نص مطبوع] / محمد أحمد جاد المولى. 
 سم. 17*24

1-220-177/1, 1-220-177/2 

  المولى، ميالد عادل جمال    .7620

عمان : دار   -ميمون بن قيس) ز دراسة أسلوبية / ميالد عادل جمال المولى. شعر األعشى [نص مطبوع] : ( 
  سم. 17*24ص. ;  199 -. 2012الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957326616ر.د.م.ك 

1-811-1084/1, 1-811-1084/2 

  المومني, أسماء أحمد رشيد   .7621

عمان : دار    -إلنجليزية / أسماء أحمد رشيد المومني. لسانيات تقابلية [نص مطبوع] : اإلستفهام بين العربية و ا
 سم.24ص. : غالف ملون ; 281 -. 2007الكندي للنشر و التوزيع, 

1-401-99/1, 1-401-99/2 

  المومني, قاسم   .7622

 204 -. 2002بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -شعرية الشعر [نص مطبوع] / قاسم المومني. 

 سم.  17ف مصور ; ص. : غال

1-811-278/1, 1-811-278/2 



  المومني,موفق محمد    .7623

/  let's learn english:grammar and conversationلنتعلم االنكليزية [نص مطبوع] : قواعد ومحادثة = 

ص.  96 -. 2014االردن : مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية : [د.م] : دار اليازوري,  -موفق محمد المومني. 
  سم. 24; 

 9789957891084ر.د.م.ك 

2-425-39/2, 2-425-39/1 

  المومني،خالد سليمان    .7624

عمان : مؤسسة  -.  1ط. -قضايا تربوية معاصرة [نص مطبوع] / محمد علي القضاة; خالد سليمان المومني. 
  سم. 24ص. ; 232 -. 2011حمادة للدراسات الجامعية و النشر, 

 9789957491253ر.د.م.ك 

1-370-782/1, 1-370-782/2 

  المويلحي، محمد   .7625

الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  -حديث عيسى بن هشام [نص مطبوع] / محمد المويلحي; سليم بابا عمر. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  510 -. 2007

 9789961625262ر.د.م.ك 

1-813-476/1 

  الميالد, زكي   .7626

 -. 2001بيروت : المركز الثقافي العربي,  -تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة [نص مطبوع] / زكي الميالد. 

 سم.  21ص. : غالف مصور ;  160

1-210-133/1, 1-210-133/2 

  الميلي, محمد مبارك   .7627

لبنان : دار الغرب  -األول / محمد مبارك الميلي. تاريخ الجزائر في القديم والحديث [نص مطبوع] : الجزء 
 سم.24ص. ; 380 -اإلسالمي, [د.ت].  

1-965-495.1/6, 1-965-495.1/7 

  الميلي، مبارك بن محمد   .7628

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و  -تاريخ الجزائر في القديم و الحديث [نص مطبوع] / مبارك بن محمد الميلي. 
  سم.  25ص. : إيض ;  888 -. 1976التوزيع, 

 883-881ص: -ببليوغرافيا ص

1-965-6/1, 1-965-6/2 

  الميلي، محمد    .7629

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,   -فرانز فانون و الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / محمد الميلي. 
  ).2007عاصمة الثقافة العربية (الجزائر  -سم.  24ص. : غالف مص. ;  198 -. 2007

 9789947240977ر.د.م.ك 

1-920-113/1 

  الميمني, عبد العزيز    .7630

بيروت :  -الطرائف األدبية [نص مطبوع] : وهي مجموعة من الشعر تتألف من قسمين / عبد العزيز الميمني. 



  سم. 24ص. ;  306 -. 2006دار الكتب العلمية, 

 2745150839ر.د.م.ك 

1-811-461/1, 1-811-461/2 

  آلن, روجر    .7631

  -مقدمة لألدب العربي [نص مطبوع] / روجر آلن; مجدي احمد توفيق, فاطمة قنديل رمضان بسطاويسي. 

 سم. 24ص. ;  406 -. 2003القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  

1-810-209/1 

  النابي, علي محمود    .7632

القاهرة : دار الفكر العربي,  -/ علي محمود النابي.  2الصرف:ج الكامل في النحو و الصرف [نص مطبوع] :
 سم. 24ص. ;  252 -. 2004

1-415-198.2/1, 1-415-198.2/2 

  النابي, علي محمود    .7633

القاهرة : دار الفكر العربي,  -/ علي محمود النابي.  1الكامل في النحو و الصرف [نص مطبوع] : النحو:ج
 م.س 24ص. ;  740 -. 2004

1-415-198.1/1, 1-415-198.1/2 

  النادري, محمد أسعد   .7634

نحو اللغة العربية [نص مطبوع] : كتاب في قواعد النحو و الصرف مفصلة موثقة مؤيدة بالشواهد و األمثلة / 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 775 -. 2008بيروت : المكتبة العصرية,  -محمد أسعد النادري. 

 9953428646ر.د.م.ك 

1-415-195/1, 1-415-195/2 

  النادي، نور الدين احمد   .7635

عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -فن التصوير الفوتوغرافي والرقمي [نص مطبوع] / نور الدين احمد النادي. 
  سم. 17*24ص ;  234 -. 2010

 9789957525958ر.د.م.ك 

1-790-9/1, 1-790-9/2 

  النادي، نور الدين احمد   .7636

تايبوغرافي [نص مطبوع] : الحرف العربي والالتيني / محمد عبد هللا الدرايسة; عدلي محمد عبد الهادي; نور  ال
  سم. 17*24ص ;  507 -. 2001عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -الدين احمد النادي; ...[و آخرون]. 

 9789957830229ر.د.م.ك 

1-411-149/1, 1-411-149/2 

  مود  الناشف،هدى مح  .7637

القاهرة : دار الفكر   -إستراتيجيات التعلم و التعليم في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / هدى محمود الناشف. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 343 -. 1997العربي, 

 9771005901ر.د.م.ك 

1-370-936/1 



  الناشف،هدى محمود    .7638

عمان : دار   -. 1ط. -وع] / هدى محمود الناشف. تنمية المهارات اللغوية ألطفال ماقبل المدرسة [نص مطب
  سم.24ص. : غالف مصور ; 268 -. 2007الفكر, 

 9957074857ر.د.م.ك 

1-370-707/1, 1-370-707/2 

  الناشف،هدى محمود    .7639

عمان : دار   -. 1ط. -تنمية المهارات اللغوية ألطفال ماقبل المدرسة [نص مطبوع] / هدى محمود الناشف. 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 268 -. 2007الفكر, 

 9957074857ر.د.م.ك 

1-370-180/1 

  الناصر، محمد أبو راس   .7640

اإلسعاد في شرح بانت سعاد [نص مطبوع] : رحلة أبو راس الناصر المعسكري / محمد أبو راس الناصر;  
 سم. 24ص ; 371 -. 2013الجزائر : مكتبة الرشاد,  - حمدادو بن عمر; بوسالم فايزة. 

1-810-634/1, 1-810-634/2 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .7641

كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولة العلوية / أبو العباس أحمد بن خالد  
  سم.24ص. ; 232 -. 1956الدار البيضاء : دار الكتاب,  -الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

 232-207ات ص.ص: كشاف

1-953-113.7/1 

  الناصري، أبي واس   .7642

جمل من الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي واس الناصري, 
  سم.24ص. ; 378 -. 2011الجزائر : مؤسسة البالغ للنشر و الدراسات و البحوث,  -الطيب بلعدل. 

 9789947950036ر.د.م.ك 

1-818-73.1/1 

  الناصري، أبي واس   .7643

جمل من الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي واس الناصري, 
  سم. 24ص ; 894-ص382 -. 2011الجزائر : مؤسسة البالغ للنشر و الدراسات و البحوث,  -الطيب بلعدل. 

 9789947950036م.ك ر.د. -. 818 - 803بيبليوغرافيا ص ص: 

1-818-73.2/1 

  الناصري، أبي واس   .7644

جمل من الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية [نص مطبوع] : الجزء الثالث: ملحق مقامات الحريري / 
ص. 568 -. 2011الجزائر : مؤسسة البالغ للنشر و الدراسات و البحوث,  -أبي واس الناصري, الطيب بلعدل. 

  سم.24; 

 9789947950036ر.د.م.ك 

1-818-73.3/1 



  النبريص، باسم   .7645

ص. : إيض.  121 -. 2007الجزائر : دار ميم للنشر,  -بهجة الالمسمى [نص مطبوع] : شعر / باسم النبريص. 
  (شعريات أردنية*). -سم.  21; 

 9789947863039ر.د.م.ك 

1-811-1397/1 

  النجار, أشواق محمد إسماعيل   .7646

عمان :   -تضاء [نص مطبوع] : دالالته و تطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم / أشواق محمد إسماعيل النجار. اإلق
  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 421 -. 2007دار دجلة, 

 55747899579ر.د.م.ك 

1-220-91/1, 1-220-91/2 

  النجار, طارق    .7647

  سم. 24ص. ;  208 -. 2004القاهرة : مكتبة األداب,  -النجار. المنسوبات السماعية [نص مطبوع] / طارق 

 977241693ر.د.م.ك 

1-411-39/1, 1-411-39/2 

  النجار, عبد الوهاب    .7648

 -. 03ط. -قصص األنبياء [نص مطبوع] : لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب / عبد الوهاب النجار. 

 سم.27ص. ; 472 -). بيروت : دار احياء التراث العربي, (د.ت

1-240-1/1 

  النجار, فخري خليل    .7649

 سم. 24ص. ;  208 -. 2007عمان : دار صفاء للنشر,  -اللغة العربية [نص مطبوع] / فخري خليل النجار. 

1-410-225/1, 1-410-225/2 

  النجار, فخري خليل    .7650

عمان : دار صفاء,   -ية / فخري خليل النجار. الخليل بن أحمد الفراهيدي [نص مطبوع] : آراء و إنجازات لغو
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  215 -. 2009

 9789957243044ر.د.م.ك 

1-410-137/15, 1-410-137/13 

  النجار, فخري خليل    .7651

.  2007عمان : دارصفاء للنشر و التوزيع,  -األسس الفنية للكتابة و التعبير [نص مطبوع] / فخري خليل النجار. 

  سم. 25ص. : غالف مصور ;  240 -

 9957242601ر.د.م.ك 

1-411-53/1, 1-411-53/10 

  النجار, فخري خليل    .7652

عمان : دار صفاء   -اللغة العربية [نص مطبوع] : مهارات لغوية و تذوق األدب العربي / فخري خليل النجار. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 208 -. 2007للنشر, 

1-410-85/1, 1-410-85/2 



  النجار, فخري خليل    .7653

 Arabic language: for non arabicاللغة العربية لغير الناطقين بها [نص مطبوع] : محادثة و كتابة = 

speakers  .198 -. 2008عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -/ فخري خليل النجار, شهالن محمد العبد هللا 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 13112499579ر.د.م.ك 

1-418-85/1, 1-418-85/2 

  النجار, فخري خليل    .7654

 -المعاني و المباني [نص مطبوع] : لتراكيب اللغة العربية في ضوء معايير فقه اللغة / فخري خليل النجار. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ;  344 -. 2009عمان : دار صفاء, 

 9789957243534ر.د.م.ك 

1-410-285/1, 1-410-285/10 

  النجار, نادية رمضان    .7655

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -أبحاث نحوية و لغوية [نص مطبوع] : القسم األول / نادية رمضان النجار. 
  سم.  24ص. ;  182 -. 2006للشئون الجامعية, 

 9773275566ر.د.م.ك 

1-415-152.1/1, 1-415-152.1/10 

  النجار, نادية رمضان    .7656

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  -قطوف من أزاهير العربية [نص مطبوع] / نادية رمضان النجار. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  240 -. 2006الجامعية, 

 9773275558ر.د.م.ك 

1-410-214/1, 1-410-214/2 

  النجار, نادية رمضان    .7657

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -و معجمية [نص مطبوع] : القسم الثاني / نادية رمضان النجار.  أبحاث داللية
  سم. 24ص. ;  242 -. 2006العالمية للشئون الجامعية, 

 9773275566ر.د.م.ك 

1-410-196.2/11, 1-410-196.2/10 

  النجار, نادية رمضان    .7658

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -نادية رمضان النجار.  /اللغة العربية و مواكبة روح العصر [نص مطبوع] 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 123 -. 2008الطباعة و النشر, 

 5646327977ر.د.م.ك 

1-410-186/1, 1-410-186/2 

  النجار, نادية رمضان    .7659

سكندرية : مؤسسة لورد  اإل -اللغة و أنظمتها [نص مطبوع] : بين القدماء و المحدثين / نادية رمضان النجار. 
  سم. 24ص. ;  276 -. 2004العالمية للشئون الجامعية, 

 9773275035ر.د.م.ك 

1-410-97/1, 1-410-97/2 



  النجار, نادية رمضان    .7660

اإلسكندرية : مؤسسة  -قضايا في الدرس اللغوي [نص مطبوع] / نادية رمضان النجار; طاهر سليمان حمودة. 
  سم.  24ص. ;   240 -. 2002شباب الجامعة, 

 237-227ص: -بيبليوغرافيا ص

1-410-19/1, 1-410-19/10 

  النجار، أسعد محمد علي   .7661

ص ; 192 -. 2014عمان : دار الرضوان,  -تصويبات لغوية [نص مطبوع] / أسعد محمد علي النجار. 
  سم.17*24

 9789957761998ر.د.م.ك 

1-411-172/1, 1-411-172/2 

  فنان عبد الفتاح النجار، أ  .7662

عمان : األهلية,   -إشباع الحركات في العربية [نص مطبوع] : بين الممارسة والتعليل / أفنان عبد الفتاح النجار. 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  184 -. 2008

 978995373092xر.د.م.ك 

1-411-126/1, 1-411-126/2 

  النجار، تيسير    .7663

عمان : أمانة عمان   -سائل تيسير السبول إلى صادق عبد الحق / تيسير النجار. السيرة الغائبة [نص مطبوع] : ر
 سم. 14*22ص. : غالف ملون ;  152 -. 2007الكبرى, 

1-816-14/1 

  النجار، عبد الوهاب    .7664

 528 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 03ط. -قصص األنبياء [نص مطبوع] / عبد الوهاب النجار. 

  سم. 17*24ص. ; 

 2745140736ر.د.م.ك 

1-230-79/1 

  النجار، عبد الوهاب    .7665

 528 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 03ط. -قصص األنبياء [نص مطبوع] / عبد الوهاب النجار. 

  سم. 17*24ص. ; 

 2745140736ر.د.م.ك 

1-220-195/1 

  النجار، نبيل جمعة صالح   .7666

 -/ نبيل جمعة صالح النجار.  SPSSالقياس و التقويم [نص مطبوع] : منظور تطبيقي مع نطبيقات برمجية 

  سم. 18*25ص. : غالف ملون و مصور ;  350 -. 2009عمان : دار الحامد, 

 9789957324889ر.د.م.ك 

1-370-602/9, 1-370-602/1 



  محمد النجار،أشواق   .7667

عمان : دار دجلة,   -. 2ط. -داللة اللواصق التصريفية في اللغة العربية [نص مطبوع] / أشواق محمد النجار. 
 سم. 24ص ;  302 -. 2009

1-415-396/1, 1-415-396/10 

  النجار،نبيل جمعه صالح   .7668

/ نبيل جمعه صالح النجار.  SPSSاإلحصاء [نص مطبوع] : في التربية و العلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  368 -. 2010عمان : دار الحامد,  -. 1ط. -

 9789957324599ر.د.م.ك 

1-370-616/1, 1-370-616/4 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7669

عيل النحاس; زهير غازي  إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد األول / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسما
  ). 26(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  388 -. 1977بغداد : مطبعة العاني,  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.1/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7670

اسماعيل النحاس; زهير غازي  إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
  ). 26(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  692 -بغداد : مطبعة العاني, (د.ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.2/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7671

سماعيل النحاس; زهير غازي  إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبي جعفر أحمد بن محمد بن ا
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  412 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.3/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7672

ماعيل النحاس; زهير غازي  إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الرابع / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اس
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  832 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.4/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7673

اعيل النحاس; زهير غازي إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسم
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  494 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.5/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7674

عيل النحاس; زهير غازي إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسما



  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  940 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.6/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7675

يل النحاس; زهير غازي  إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماع
  ). 26(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  692 -بغداد : مطبعة العاني, (د.ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-34.2/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7676

ل النحاس; زهير غازي  إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعي
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  412 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-34.3/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7677

النحاس; زهير غازي   إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الرابع / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  832 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-34.4/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7678

النحاس; زهير غازي إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل 
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  494 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-34.5/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .7679

لنحاس; زهير غازي إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ا
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  940 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا1

1-220-34.6/1 

  النحوي, أبي الحسن طاهر   .7680

  كتاب المفيد في النحو [نص مطبوع] : األخبار المروية / أبي الحسن طاهر النحوي, جالل الدين السيوطي;

 سم. 24ص. ;  36 -ه. 1424مكة المكرمة : الفيصلية,  -محسن العميري الهذلي. 

1-415-132/1, 1-415-132/2 

  النحوي, أبي العباس محمد بن يزيد المبرد    .7681

القاهرة :  -الكامل في اللغة واألدب [نص مطبوع] / أبي العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي; يحي مراد. 
  سم.  24ص. ;   904 -. 2004مؤسسة المختار, 

 977382019xر.د.م.ك 



1-410-38/1, 1-410-38/2 

  النحوي, أبي الفرج بن عبيد هللا بن سهيل    .7682

كتاب الضاد و الظاء من حروف الهجاء [نص مطبوع] / أبي الفرج بن عبيد هللا بن سهيل النحوي; أحمد عبد هللا 
 سم. 24ص. ;  330 -. 2005ة, القاهرة : مكتبة الثقافة الديني -باجور علي. 

1-413-87/1, 1-413-87/2 

  النحوي, ابي علي    .7683

المسائل العسكريات في النحو العربي; تحقيق علي جابر المنصوري [نص مطبوع] / ابي علي النحوي; علي  
 سم.  24ص. ;   154 -. 2002عمان : الدار العلمية الدولية,  -جابر المنصوري. 

1-415-274/1, 1-415-274/2 

  النحوي, اإلمام أبي الحسن علي بن عيسى الرماني    .7684

معاني الحروف [نص مطبوع] : مذيال باإلعجاز اللغوي لحروف القرآن المجيد / اإلمام أبي الحسن علي بن  
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 244 -. 2005بيروت : المكتبة العصرية,  -عيسى الرماني النحوي. 

 9953343691د.م.ك ر.

1-411-88/1, 1-411-88/2 

  النحوي, عدنان علي رضا    .7685

الرياض : دار النحوي   -الشعر المتفلت بين النثر و التفعيلة و خطره [نص مطبوع] / عدنان علي رضا النحوي. 
  سم. 24ص. ;  170 -. 2001للنشر, 

 9960687589ر.د.م.ك 

1-811-151/1 

  ن الموصلي النحوي, علي بن عدال  .7686

اإلنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب [نص مطبوع] / علي بن عدالن الموصلي النحوي; حاتم صالح  
 سم. 24ص. ;  86 -. 1988بيروت : مؤسسة الرسالة,  -الضامن. 

1-415-183/1 

  النحوي، أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار    .7687

بيروت :   -الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي; كاظم بحرالمرجان. كتاب االيضاح [نص مطبوع] / أبي علي 
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  160 -. 2008عالم الكتب, 

1-415-463/1, 1-415-463/2 

  الندوي, محمد اسماعيل   .7688

تح للطباعة  بيروت : دار الف -تاريخ الصالت بين الهند و البالد العربية [نص مطبوع] / محمد اسماعيل الندوي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  276 -و النشر, (د.ت). 

 276-271ص: -ملحق ص  270-268ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-34/1 

  الندوي، أبو الحسن    .7689

ص. ;  79 -األردن : مكتبة دار البيان, (د.ت.).  -ثالث رسائل عن القاديانية [نص مطبوع] / أبو الحسن الندوي. 
 أضواء على الحركات الهدامة). ( -سم.  19



1-290-9/1 

  الندوي، أبي الحسن علي الحسني   .7690

الجزائر :   -. 12ط.  -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين [نص مطبوع] / أبي الحسن علي الحسني الندوي. 
 سم.  24ص. ;   303 -. 1987مكتبة رحاب, 

1-210-277/1 

  الندوي، محمد نجم الحق   .7691

إربد : عالم الكتب الحديث  -فوظ في ضوء نزعاته األدبية [نص مطبوع] / محمد نجم الحق الندوي. نجيب مح
  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;   307 -. 2011للنشر و التوزيع, 

 9789957704254ر.د.م.ك 

1-928-116/1, 1-928-116/2 

  الندوي، ولي الدين    .7692

هـ) [نص مطبوع] / ولي الدين  1304-هـ1264هند و إمام المحدثين و الفقهاء (اإلمام عبد الحي اللكنوي عالمة ال
 ).54(أعالم المسلمين ;  -سم.  20ص. ;  343 -. 1995دمشق : دار القلم,  -الندوي. 

1-920-89/1 

  الندوي،سيد رضوان علي   .7693

ن عبدالسالم / سيد رضوان علي  فوائد فى مشكل القرآن [نص مطبوع] : لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز ب
(روائع التراث  -سم.  24ص ;  326 -. 2008بيروت : دار و مكتبة الهالل ; جدة : دار الشروق,  -الندوي. 

  اإلسالمي). 

 9353759953ر.د.م.ك 

1-220-101/1, 1-220-101/2 

  الندوي،سيد رضوان علي   .7694

عز الدين عبد العزيز بن عبدالسالم / سيد رضوان علي   فوائد فى مشكل القرآن [نص مطبوع] : لسلطان العلماء
(روائع التراث  -سم.  24ص ;  326 -. 2008بيروت : دار و مكتبة الهالل ; جدة : دار الشروق,  -الندوي. 

  اإلسالمي). 

 9353759953ر.د.م.ك 

1-220-127/1, 1-220-127/2 

 women inزء التاسع = النساء في الخطاب العربي المعاصر [نص مطبوع] : الج  .7695

comtemporary arab discourse  .2004بيروت : المركز الثقافي العربي,  -/ نهى بيومي; نهوند القادري .

  (باحثات). -سم.  24ص. ;  704 -

 9953001332ر.د.م.ك 

1-810-667.9/1, 1-810-667.9/2 

  النساج, سيد حامد    .7696

 236 -. 1987القاهرة : مكتبة غريب,  -. 02ط. -حامد النساج. بحوث و دراسات أدبية [نص مطبوع] / سيد 

  سم.  24ص. ; 

 1194172977ر.د.م.ك 

1-810-6/1, 1-810-6/2 



  النساج, عبد الحميد درويش   .7697

القاهرة : عالم الكتب,   -الفكر العربى الحديث [نص مطبوع] : من زواية فلسفية / عبد الحميد درويش النساج. 
  سم.24ص : ايض ; 354 -. 2014

 9772329549ر.د.م.ك 

1-102-17/1, 1-102-17/2 

  النشار, علي سامي    .7698

  -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -. 02ط. -شهداء اإلسالم في عهد النبوة [نص مطبوع] / علي سامي النشار. 

 سم. 19ص. ;  296

1-230-78/1 

  النشوى, ناصر أحمد ابراهيم   .7699

يعة اإلسالمية من اإلستعانة بغير المسلمين في الجهاد و تولي الوظائف العامة بالدولة [نص مطبوع]  موقف الشر
 سم. 24ص. ;  646 -. 2005اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -ناصر أحمد ابراهيم النشوى.  /

1-250-30/1, 1-250-30/2 

  النشيمي،عجيل جاسم    .7700

ص. : 224 -. 1980الكويت : مكتبة المنار االسالمية,  -/ عجيل جاسم النشيمي.  معالم في التربية [نص مطبوع]
 سم.  24غالف ملون ; 

1-370-939/1 

  النعاس،عمر مصطفى محمد   .7701

مصراتة :   -.  1ط -الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية [نص مطبوع] / عمر مصطفى محمد النعاس. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  269 -. 2008أكتوبر,  7منشورات جامعة 

 80375599599ر.د.م.ك 

1-150-658/3, 1-150-658/1 

  النعانعة،إبراهيم   .7702

عمان : دار   -شعر غطفان في الجاهلية وصدر اإلسالم [نص مطبوع] : جمعا وتحقيقا ودراسة / إبراهيم النعانعة. 
 سم. 24ص. ;  597 -. 2007جرير, 

1-811-720/1 

  لنعانعة،إبراهيم ا  .7703

عمان :   -شعر بني كنانة في الجاهلية وصدر اإلسالم [نص مطبوع] : جمعا وتحقيقا ودراسة / إبراهيم النعانعة. 
  سم. 24ص. ;  783 -. 2007دار جرير, 

 60943899579ر.د.م.ك 

1-811-722/1, 1-811-722/2 

  النعمان, طارق    .7704

 292 -. 2003القاهرة : ميريت للنشر,  -نص مطبوع] / طارق النعمان. مفاهيم المجاز بين البالغة و التفكيك [

  سم.  24ص. ; 

 9773511044ر.د.م.ك 



1-414-94/1, 1-414-94/2 

  النعمة، مقبول علي بشير   .7705

ص  285 -. 2010عمان : عالم الكتب الحديث,  -االتساع في المعنى [نص مطبوع] / مقبول علي بشير النعمة. 
 سم. 17*24; 

1-220-187/1, 1-220-187/10 

  النعيمي, أحمد حمد   .7706

بيروت : المؤسسة العربية   -إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] / أحمد حمد النعيمي. 
  (نقد أدبي).  -سم.  24ص. ;  168 -. 2004للدراسات و النشر, 

 9953360774ر.د.م.ك 

1-813-180/1, 1-813-180/10 

  النعيمي, أحمد حمد   .7707

ص.  353 -. 2008عمان : اليازوري,  -اآلفاق اإلنسانية في األدب و الفكر [نص مطبوع] / أحمد حمد النعيمي. 
  سم. 17×24; 

 9957120972ر.د.م.ك 

1-810-494/1, 1-810-494/10 

  النعيمي، عبد العال    .7708

عمان : مؤسسة الوراق,  -العال النعيمي.  تصميم وتحليل التجارب في البحث العلمي [نص مطبوع] / عبد
 سم.  24ص : غالف ملون ;  214 -. 2010

1-001.4-161/1, 1-001.4-161/2 

  النعيمي، عمار عادل    .7709

عمان :   -إستخدام الطرق اإلحصائية في تصميم البحث العلمي [نص مطبوع] / عمار عادل النعيمي. 
 سم.17*24ص ; 361 -. 2011داراليازوري, 

1-001.4-175/1, 1-001.4-175/2 

  النقراط, عبد هللا محمد   .7710

الشامل في اللغة العربية [نص مطبوع] : لطلبة الجامعات و المعاهد العليا غير المتخصصين / عبد هللا محمد  
  سم. 24ص. ;  204 -. 2003بيروت : دار قتيبة للنشر,  -النقراط. 

 9959222896ر.د.م.ك 

1-415-65/1 

  النكر، سعيد    .7711

 216 -. 2012إربد : عالم الكتب الحديث,  -المنهجية األصولية والبحث البالغي [نص مطبوع] / سعيد النكر. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9789957705268ر.د.م.ك 

1-414-184/1, 1-414-184/2 



  النمر،عصام    .7712

علمي لالباء و المربين و العاملين مع األشخاص  محاضرات في تعديل السلوك [نص مطبوع] : دليل عملي و
 سم. 24ص. ; 179 -. 2011عمان : اليازوري,  - . 1ط. -المعاقين / عصام النمر. 

1-370-735/3, 1-370-735/4 

  النمري، سليم خليل    .7713

 91 -. 2010اربد : عالم الكتب الحديث,  -/ سليم خليل النمري.  Al marathiديوان المراثي [نص مطبوع] =  

 سم. 14*20ص. ; 

1-811-1012/1, 1-811-1012/2 

  النمري، سليم خليل    .7714

ص. ;  64 -. 2010اربد : عالم الكتب الحديث,  -/ سليم خليل النمري.  Alroohديوان الروح [نص مطبوع] =  
 سم. 14*20

1-811-1024/1, 1-811-1024/2 

  النميري، حسن محمود موسى   .7715

متعة األنيس [نص مطبوع] : مختارات من أطايب األدب و عيون األخبار / حسن محمود موسى  تحفة الجليس و 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  397 -.  2010دمشق : دار نينوى,  -. 2ط.  -النميري. 

 9789933407216ر.د.م.ك 

1-818-38/1, 1-818-38/2 

  النواجي, أشرف ماهر   .7716

القاهرة : دار   -طبوع] : دراسة وكشاف معجمي / أشرف ماهر النواجي. مصطلحات علم أصول النحو [نص م
  سم.24ص. : غالف ملون. ;  244 -. 2001غريب, 

 3561215977ر.د.م.ك  -. 128-125بيبليوغرافيا ص :  120-107ملحق ص ص :

1-415-52/1, 1-415-52/2 

  النواجي, شمس الدين محمد بن حسن    .7717

  -األزجال [نص مطبوع] / شمس الدين محمد بن حسن النواجي; أحمد محمد عطا.  عقود الآلل في الموشحات و

  سم. 17*  24ص. ;  416 - . 1999القاهرة : مكتبة األداب, 

 9772413159ر.د.م.ك 

1-811-389/5, 1-811-389/2 

  النواصرة ، جمال محمد   .7718

عمان. : دار و    -/ جمال محمد النواصرة.  المسرح العربي بين منابع التراث و القضايا المعاصرة [نص مطبوع]
  سم. 24ص . ; 220 -. 2013مكتبة الحامد, 

 9789957327705ر.د.م.ك 

1-812-54/1, 1-812-54/2 

  النوايسة, أديب عبد هللا   .7719

عبده  المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية [نص مطبوع] : الجزء األول / أديب عبد هللا النوايسة, خالد 
ص. : غالف 511 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,  -الصرايرة; أيمن عبد الرزاق الصرايرة. 



  سم.24مصور ; 

 64946399579ر.د.م.ك 

1-703-8.1/1, 1-703-8.1/2 

  النوايسة, أديب عبد هللا   .7720

أديب عبد هللا النوايسة, خالد عبده   المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية [نص مطبوع] : الجزءالثاني /
ص. : غالف  1024 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,  -الصرايرة; أيمن عبد الرزاق الصرايرة. 

  سم.24مصور ; 

 64946399579ر.د.م.ك 

1-703-8.2/1, 1-703-8.2/2 

  النوايسة, أديب عبد هللا   .7721

يغية [نص مطبوع] : الجزءالثالث / أديب عبد هللا النوايسة, خالد عبده  المعجم الشامل للقبائل العربية و األماز
ص. : غالف  1536 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,  -الصرايرة; أيمن عبد الرزاق الصرايرة. 

  سم.24مصور ; 

 64946399579ر.د.م.ك 

1-703-8.3/1, 1-703-8.3/2 

  النوايسة،نايف   .7722

ص. : غالف ملون ;   84 -. 2007عمان : أمانة عمان الكبرى,  -بوع] / نايف النوايسة. وشم الصباح [نص مط
 سم. 22

1-813-214/1, 1-813-214/2 

  النوتي، أحمد موسى   .7723

 303 -. 2009إربد : عالم الكتب الحديث,  -الصحراء في الشعر الجاهلي [نص مطبوع] / أحمد موسى النوتي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957701079ر.د.م.ك 

1-811-916/1, 1-811-916/10 

  النووي, صالح الدين كشريد    .7724

بيروت : دار الغرب   -رياض الصالحين [نص مطبوع] : من كالم سيد المرسلين / صالح الدين كشريد النووي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  463 -. 1994اإلسالمي, 

1-230-52/1 

  النيال، مايسة احمد   .7725

بيروت : دار النهضة العربية,  -اخالقيات البحث العلمي [نص مطبوع] / مايسة احمد النيال, مدحت عبد الحميد. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  208 -. 2010

 9786144020531ر.د.م.ك 

1-001.4-157/1, 1-001.4-157/2 

  ي  النيسابوري, أبي منصور عبد الملك الثعالب  .7726

القاهرة :  -الكناية و التعريض [نص مطبوع] / أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري, عائشة حسين فريد. 



  سم. 24ص. ;  256 -. 1998دار قباء, 

 9975810396ر.د.م.ك 

1-414-28/1, 1-414-28/2 

  النيسابوري, القشيري    .7727

ين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] : الجزء .الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحس
 سم. 27ص. ;  215 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -األول / القشيري النيسابوري. 

1-230-8.1/1 

  النيسابوري, القشيري    .7728

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] :  
 سم. 27ص. ;  218 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -جزء الثاني / القشيري النيسابوري. ال

1-230-8.2/1 

  النيسابوري, القشيري    .7729

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / 
 سم.  27ص. ;  188 -عرفة, [د.ت]. بيروت : دار الم -القشيري النيسابوري. 

1-230-8.3/1 

  النيسابوري, القشيري    .7730

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] : الجزء  
 سم. 27ص. ;  182 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -الرابع / القشيري النيسابوري. 

1-230-8.4/1 

  النيسابوري, القشيري    .7731

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] :  
 سم. 27ص. ;  218 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -الجزء الثاني / القشيري النيسابوري. 

1-230-39.2/1 

  النيسابوري, القشيري    .7732

مسّمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / الجامع الصحيح ال
 سم.  27ص. ;  188 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -القشيري النيسابوري. 

1-230-39.3/1 

  النيسابوري، أبي منصور عبد الملك الثعالبي    .7733

 -ور عبد الملك الثعالبي النيسابوري, درويش جويدي. سحر البالغة وسر البراعة [نص مطبوع] / أبي منص

  سم. 25ص. : غالف ملون ;   243 -. 2008بيروت : المكتبة العصرية, 

 9953346046ر.د.م.ك 

1-414-169/1, 1-414-169/2 

  النيسابوري، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي   .7734

صور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري; هالل بن زاد سفر الملوك [نص مطبوع] / أبي من



  سم. 14*21ص. ;  160 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -ناجي. 

 9789957702991ر.د.م.ك 

1-810-600/1, 1-810-600/2 

  النيفر, المنجي    .7735

تونس : الشركة  -تقديم الهاشمي السبعي. الحضارة التونسية من خالل الفسيفساء [نص مطبوع] / المنجي النيفر; 
 سم.22ص. : ايض: غالف مصور ; 162 -. 1969التونسية للتوزيع, 

1-701-25/1 

  النيفر, محمد توفيق    .7736

  -هـ [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد توفيق النيفر.  362-296الحياة األدبية بإفريقية في العصر الفاطمي 

 (سلسلة اطروحات). -سم.  24ص. ;  538 -. 2004عي, تونس : مركز النشر الجام

1-810-396.1/1, 1-810-396.1/2 

  النيهوم، الصادق    .7737

طرابلس : مؤسسة  -الردود / الصادق النيهوم.  -الحوارات  -الرمز في القرآن [نص مطبوع] : الدراسة 
  ص.  22ص : غالف ملون ;  389 -. 2008االنتشار, 

 9786144040348ر.د.م.ك 

1-220-188/1, 1-220-188/2 

  الهادي, بورطان محمد    .7738

المصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية [نص مطبوع] : انطالقا من التراث العربي ومن الدراسات  
 393 -. 2008 القاهرة : دار الكتاب الحديث, - الحديثة / بورطان محمد الهادي, رتيمة محمد العيد, لخلف نوال. 

  سم.  28ص ; 

 9773501639ر.د.م.ك 

1-401-104/1, 1-401-104/2 

  الهادي, محمد محمد    .7739

القاهرة : المكتبة األكاديمية,   -أساليب إعداد و توثيق البحوث العلمية [نص مطبوع] / محمد محمد الهادي. 
  سم.24ص. ; 415 -. 1995

 3855201977ر.د.م.ك 

1-001.4-21/1, 1-001.4-21/2 

  الهاشم, رانيا    .7740

(د.م) : (د.ع),   -قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : مصر / رانيا الهاشم. 
 سم.  24ص. ;  244 -(د.ت). 

1-902-40.25/1 

 الهاشمي ، مهند عبد الرزاق الفلوجي    .7741
Paradise dictionary [Texte imprimé] : Dictionary of english words of arabic 

etymology with paradise introduction adventures of arabic language - Part 2 =   معجم
الفردوس قاموس الكلمات اإلنجليزية ذوات األصول العربية مع مقدمة الفردوس مغامرات اللغة العربية و جهادها 

 664 -. 2012الرياض : العبيكات للنشر,  -اشمي. فلوجي الهالجزء الثاني / مهند عبد الرزاق ال -عبر التاريخ 



سم 28*20ص. ;  . 

ISBN 9789960547848 

423.1-20.2/1, 423.1-20.2/2 

  الهاشمي األزهري المصري, أحمد بن إبراهيم بن مصطفى    .7742

إبراهيم بن جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب [نص مطبوع] : الجزء االول و الثاني / أحمد بن 
  سم.24ص. ; 568 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -مصطفى الهاشمي األزهري المصري. 

 2745126482ر.د.م.ك 

1-810-468/1, 1-810-468/2 

  الهاشمي, أحمد   .7743

: المكتبة القاهرة  -جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد الهاشمي. 
 سم. 24ص. ; 502 -التجارية الكبرى, (د.ت ). 

1-810-400.2/1 

  الهاشمي, أحمد   .7744

بيروت : دار   -جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع [نص مطبوع] / أحمد الهاشمي; تحقيق حسن حمد. 
 سم. 24ص. ;  266 -. 2002الجيل, 

1-414-66/1, 1-414-66/2 

  أحمد الهاشمي,   .7745

(د.م) : مكتبة   -جواهر البالغة في المعاني والبيان و البديع [نص مطبوع] / أحمد الهاشمي; حسن نجار محمد. 
  سم.25ص. ;  402 -. 1999األداب, 

 9772416603ر.د.م.ك   -. 393-345ص: -كشافات ص

1-414-29/1, 1-414-29/10 

  الهاشمي, أحمد   .7746

بيروت :   -غة العرب [نص مطبوع] : الجزء االول و الثاني / أحمد الهاشمي. جواهر األدب في أدبيات و إنشاء ل
 سم. 24ص ;   840 -. 2003دار الجيل, 

1-810-302/1, 1-810-302/2 

  الهاشمي, السيد احمد   .7747

 -ميزان الذهب في صناعة شعر العرب [نص مطبوع] : يشتمل على فنون الشعر الخمسة عشر: العروض 

  -الدوبيت  -الموشح  -التخميس  -التشطير  -اإلجازة  -التسميط   -التفويف   -التصريع  -ما ال يلزم  لزوم -القوافي 

القاهرة : مكتبة   -القوما / السيد احمد الهاشمي; حسني عبد الجليل يوسف.   -ألكان و كان  -المواليا  -الزجل 
  سم. 24ص. ;  160 -. 1997األداب, 

 2412039ر.د.م.ك 

1-416-41/1, 1-416-41/2 

  الهاشمي, السيد احمد   .7748

 924 -. 2005القاهرة : مؤسسة المختار,  -جواهر األدب [نص مطبوع] / السيد احمد الهاشمي, يحي مراد. 

  سم.  24ص. ; 

 9773820475ر.د.م.ك 



1-810-116/1, 1-810-116/2 

  الهاشمي, السيد أحمد   .7749

 -يع [نص مطبوع] / السيد أحمد الهاشمي; تدقيق يوسف الصميلي. جواهر البالغة في المعاني و البيان و البد

  سم. 24ص. ;  408 -. 2003بيروت : المكتبة العصرية, 

 9953428484ر.د.م.ك 

1-414-102/1, 1-414-102/2 

  الهاشمي, عبد الحفيظ    .7750

اربد : عالم   -.  ) [نص مطبوع] / عبد الحفيظ الهاشمي1964-1889مصطلح الشعر في تراث العقاد األدبي (
  سم. 17*  24ص. ;   684 -. 2009الكتب الحديث, 

 9789957701215ر.د.م.ك 

1-811-810/1, 1-811-810/2 

  الهاشمي, عبد الرحمن    .7751

ص.  271 -. 2007عمان : دار المناهج,  -تعلم النحو و اإلمالء والترقيم [نص مطبوع] / عبد الرحمن الهاشمي. 
  سم.  25: غالف ملون ; 

 9957181807ر.د.م.ك 

1-415-433/1, 1-415-433/2 

  الهاشمي, عبد الرحمن عبد علي    .7752

عمان :  -دراسات في مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها [نص مطبوع] / عبد الرحمن عبد علي الهاشمي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  396 -. 2006مؤسسة الوراق, 

 9957330942ر.د.م.ك 

1-370-77/1, 1-370-77/2 

  الهاشمي, عبد الرحمن عبد علي    .7753

تدريس البالغة العربية [نص مطبوع] : رؤية نظرية تطبيقية محوسبة / عبد الرحمن عبد علي الهاشمي, فائزة  
  سم.24ص. ; 343 -. 2006عمان : دارالمسيرة للنشر و التوزيع,  -محمد فخري العزاوي. 

 6278069957ر.د.م.ك 

1-414-55/1, 1-414-55/2 

  الهاشمي، أحمد    .7754

  سم.17*25ص ; 396 -. 2006القاهرة : مؤسسة المختار,  -جواهر البالغة [نص مطبوع] / أحمد الهاشمي. 

 9773820408ر.د.م.ك 

1-414-214/1 

  الهاشمي، أحمد    .7755

بيروت : مؤسسة المعارف,  -جواهر اإلمالء [نص مطبوع] : المفرد العلم في رسم القلم / أحمد الهاشمي. 
 سم.17*24ص. ; 247 -. 2001

1-411-169/1 



  الهاشمي، أحمد    .7756

 -ميزان الذهب في صناعة شعر العرب [نص مطبوع] : يشتمل على فنون الشعر الخمسة عشر: العروض 

  -الدوبيت  -الموشح  -التخميس  -التشطير  -اإلجازة  -التسميط   -التفويف   -التصريع  -لزوم ما ال يلزم  -القوافي 

ص. : ملون 159 -. 2014لبنان : دار الكتب العلمية,  -القوما / أحمد الهاشمي.   -ألكان و كان  -المواليا  -الزجل 
  سم.19; 

 9782745159199ر.د.م.ك 

1-416-73/1, 1-416-73/2 

  الهاشمي، أحمد    .7757

 -ون الشعر الخمسة عشر: العروض ميزان الذهب في صناعة شعر العرب [نص مطبوع] : يشتمل على فن

  -الدوبيت  -الموشح  -التخميس  -التشطير  -اإلجازة  -التسميط   -التفويف   -التصريع  -لزوم ما ال يلزم  -القوافي 

 -. 2005لبنان : دار الجيل,   -القوما / أحمد الهاشمي; سعيد محمود عقيل.   -ألكان و كان  -المواليا  -الزجل 

  سم.24ص. ; 168

 9953780862.م.ك ر.د

1-416-54/1, 1-416-54/2 

  الهاشمي، السيد احمد   .7758

القواعد األساسية للغة العربية [نص مطبوع] : حسب منهج متن األلفية إلبن مالك و خالصة الشراح إلبن هشام و  
 341 -. 2006القاهرة : مؤسسة المختار,  -. 2ط. -إبن عقيل و األشموني / السيد احمد الهاشمي; يحي مراد. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9773820432ر.د.م.ك 

1-415-413/1, 1-415-413/10 

  الهاشمي، السيد أحمد   .7759

بيروت : دار الكتب  -. 4ط.  -جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع [نص مطبوع] / السيد أحمد الهاشمي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  269 -. 2009العلمية, 

 2745154176د.م.ك ر.

1-414-176/1, 1-414-176/2 

  الهاشمي، إياذ علي   .7760

ص. : مص.مل. ; 400 -. 2010عمان : دار الفكر,  -تاريخ أوروبا الحديث [نص مطبوع] / إياذ علي الهاشمي. 
  سم.24

 9789957076948ر.د.م.ك 

1-940-71/1, 1-940-71/2 

  الهاشمي، بشير   .7761

ص. ;  183 -. 1979ليبيا : الدار العربية للكتاب,  -ديث [نص مطبوع] / بشير الهاشمي. دراسات في األدب الح
 سم. 21

1-810-700/1 

  الهاشمي، عبد الرحمن    .7762

تحليل محتوى مناهج اللغة العربية [نص مطبوع] : رؤية نظرية تطبيقية / عبد الرحمن الهاشمي, عطية محسن 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  424 -. 2009عمان : دار صفاء للنشر,  -علي. 

 9789957244361ر.د.م.ك 



1-370-442/4, 1-370-442/10 

  الهاشمي، عبد الرحمن    .7763

تحليل محتوى مناهج اللغة العربية [نص مطبوع] : رؤية نظرية تطبيقية / عبد الرحمن الهاشمي, عطية محسن 
  سم.  25ملون ;  ص. : غالف 424 -. 2009عمان : دار صفاء للنشر,  -علي. 

 9789957244361ر.د.م.ك 

1-370-61/2, 1-370-61/3 

  الهاشمي، مهند عبد الرزاق الفلوجي   .7764

Paradise dictionary   : [نص مطبوع]Dictionary of english words of arabic etymology 

with paradise introduction adventures of arabic language - Part 1    معجم الفردوس قاموس =
 -الكلمات اإلنجليزية ذوات األصول العربية مع مقدمة الفردوس مغامرات اللغة العربية و جهادها عبر التاريخ 

 28*20ص. ;  800 -. 2012الرياض : العبيكات للنشر,  -الجزء األول / مهند عبد الرزاق الفلوجي الهاشمي. 

  سم.

 9789960547848ر.د.م.ك 

423.1-20.1/1, 423.1-20.1/2 

  الهاشمي،السيد أحمد   .7765

  -جواهر األدب في أدبيات و انشاء لغة العرب [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / السيد أحمد الهاشمي. 

 سم. 24ص ;  504ص +432 -ت. -بيروت : مؤسسة المعارف, د

1-810-260/1 

  الهاشمي،عبد الرحمن عبد علي    .7766

عمان :  -. 1ط. -تماع [نص مطبوع] : من منظور واقعي / عبد الرحمن عبد علي الهاشمي. تدريس مهارة االس
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 178 -. 2005دار المناهج, 

 9957180398ر.د.م.ك 

1-370-777/1, 1-370-777/2 

  الهاشمي،علوي    .7767

: المؤسسة العربية للدراسات و  بيروت -فلسفة اإليقاع في الشعر العربي [نص مطبوع] / علوي الهاشمي. 
  (دراسات أدب). -سم.  17*24ص. ;  206 -. 2006النشر, 

 9990190313ر.د.م.ك 

1-811-983/1, 1-811-983/2 

  الهاشمي،مجد   .7768

 -تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري [نص مطبوع] : مدخل إلى اإلتصال وتقنياته الحديثة / مجد الهاشمي. 

 سم. 24ص : غالف ملون ومصور ;   296 -. 2004مة, عمان : دار أسا

1-001.5-462/9, SH/1-001.5-462/1 

  الهدروسي، نور مرعي   .7769

  -. 2009إربد : عالم الكتب الحديث,  -السرد في مقامات السرقسطي [نص مطبوع] / نور مرعي الهدروسي. 

  سم. 14*21ص. ;  151

 9789957701871ر.د.م.ك 



1-818-46/1, 1-818-46/2 

  الهديب،فائزة عبد االمير نايف    .7770

القصص التوراتية في الشعر العبري الحديث [نص مطبوع] : ( بياليك، تشرنخوفسكي، كرينبرك ) / فائزة عبد 
  سم. 24ص. ;  188 -. 2006عمان : دار مجدالوي,  -االمير نايف الهديب. 

 9957022628ر.د.م.ك 

1-890-166/1, 1-890-166/2 

  لهرامة, عبد الحميد عبد هللا ا  .7771

القصيدة األندلسية خالل القرن الثامن الهجري [نص مطبوع] : الظواهر و القضايا و األبنية / عبد الحميد عبد هللا 
 سم. 24ص. ;  544 -. 1999طرابلس : دار الكاتب,  -. 2ط. -الهرامة. 

1-811-217.1/1, 1-811-217.1/2 

  الهرفي, محمد بن علي    .7772

ي النص األسالمي و األموي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / محمد بن علي الهرفي, نبيل المحيش عبد الرزاق  ف
 سم. 24ص. ;  112 -. 2004القاهرة : مؤسسة المختار ; الرياض : دار المعالم الثقافية,  -. 2ط. -حسين. 

1-810-456/1, 1-810-456/2 

  الهرمي، عمر بن عيسى بن إسماعيل    .7773

ه) [نص مطبوع] : المجلد الثالث / عمر بن 702المحرر في النحو: لعمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي (ت 
 1518 -. 2008القاهرة : دار السالم,  -. 2ط.  -عيسى بن إسماعيل الهرمي; منصور علي محمد عبد السميع. 

  سم.  18×  25ص. : غالف ملون ; 

 9773422690ر.د.م.ك 

1-415-473.3/1, 1-415-473.3/2 

  الهرمي، عمر بن عيسى بن إسماعيل    .7774

ه) [نص مطبوع] : المجلد الثاني / عمر بن 702المحرر في النحو: لعمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي (ت 
 1032 -. 2008السالم, القاهرة : دار  -. 2ط.  -عيسى بن إسماعيل الهرمي; منصور علي محمد عبد السميع. 

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9773422690ر.د.م.ك 

1-415-473.2/1, 1-415-473.2/2 

  الهرمي، عمر بن عيسى بن إسماعيل    .7775

ه) [نص مطبوع] : المجلد األول / عمر بن 702المحرر في النحو: لعمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي (ت 
 1032 -. 2008القاهرة : دار السالم,  -. 2ط.  -ي محمد عبد السميع. عيسى بن إسماعيل الهرمي; منصور عل

  سم.  25ص. : غالف ملون ; 

 9773422690ر.د.م.ك 

1-415-473.1/1, 1-415-473.1/2 

  الهروط, عبد الحليم حسين   .7776

دار  عمان :  -موشحات لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] : دراسة و جمع / عبد الحليم حسين الهروط. 
  سم. 17*24ص. ;  136 -. 2006جرير, 

 9957380575ر.د.م.ك 



1-811-350/3, 1-811-350/1 

  الهروط, عبد الحليم حسين   .7777

عمان : دار جرير للنشر,  -النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب [نص مطبوع] / عبد الحليم حسين الهروط. 
  سم. 24ص. ;  328 -. 2006

 9957380532ر.د.م.ك 

1-819-48/1, 1-819-48/2 

  الهاللي, الشربيني الهاللي   .7778

 -التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي و العشرين [نص مطبوع] / الشربيني الهاللي الهاللي. 

 سم. 24ص. ;  368 -. 2007االسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

1-370-15/1, 1-370-15/2 

  و زيد  الهاللي، أب  .7779

. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  - سيرة بني هالل [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو زيد الهاللي. 

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  181 -

 9789961625552ر.د.م.ك 

1-813-413.1/1, 1-813-413.1/2 

  الهاللي، أبو زيد    .7780

. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  - رة بني هالل [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو زيد الهاللي. سي

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -ص.  19ص. : غالف مص. ;  268 -

 9789961625569ر.د.م.ك 

1-813-413.2/1, 1-813-413.2/2 

  الهمالي،نجاة عمار    .7781

 -مزية في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] : شعر خليفة التايسي نموذجا / نجاة عمار الهمالي. الصورة الر

  سم. 24ص. ;  464 -. 2008طرابلس : مجلس الثقافة العام, 

 18003899599ر.د.م.ك 

1-811-724/1, 1-811-724/2 

  الهمداني، أحمد علي   .7782

.  2004عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -اني. ديوان الهمداني [نص مطبوع] / أحمد علي الهمد

  سم. 17*24ص. ;  182 -

 9957062239ر.د.م.ك 

1-811-978/1, 1-811-978/2 

  الهمذاني، بديع الزمان   .7783

ص.  336 -. 2013الجزائر : دار المدار الثقافية,  -الجامع في المقامات [نص مطبوع] / بديع الزمان الهمذاني. 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.   24: غالف مص. و مل. ; 

 9789953137698ر.د.م.ك 

1-818-52/1 



  الهمذاني، بديع الزمان   .7784

 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  -المقامات [نص مطبوع] : آثار أدبية / بديع الزمان الهمذاني. 

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   19مص. ;  ص. : غالف 395

 9789961625156ر.د.م.ك 

1-818-74/1 

  الهنداوي, عبد الحميد    .7785

القاهرة : الدار الثقافية للنشر,  -جواهر األدب في كنوز كالم العرب [نص مطبوع] / عبد الحميد الهنداوي. 
  سم. 24ص. ;  358 -. 2002

 9773390764ر.د.م.ك 

1-810-108/1, 1-810-108/10 

  الهواري، لمياء    .7786

األردن : دار الشروق  -األولى.  -التوجيه التربوي و المهني [نص مطبوع] / أحمد أبو أسعد; لمياء الهواري. 
  سم. 24ص. ; 210 -للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

 9789957003364ر.د.م.ك 

1-370-105/1 

  الهواري،لمياء    .7787

[د.م] : دار الشروق للنشر,  -. 2ط. -لتربوي و المهني [نص مطبوع] / أحمد أبو أسعد; لمياء الهواري. التوجيه ا
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 288 -. 2012

 9789957003364ر.د.م.ك 

1-370-967/1, 1-370-967/2 

  الهيشري, الشاذلي    .7788

. 2003تونس : منشورات كلية اآلداب,  -هيشري. الضمير [نص مطبوع] : بنيته و دوره في الجملة / الشاذلي ال

  ). 17(سلسلة اللسانيات ;  -سم. 24ص. ; 561 -

 9469369973ر.د.م.ك 

1-415-364/1, 1-415-364/2 

  الهيشري، الشاذلي    .7789

(د.م.ن) :  - قضايا في معالجة األبنية اإلعرابية والداللية [نص مطبوع] / الشاذلي الهيشري, المنصف عاشور. 
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  219 -. 2005ية اآلداب منوبة, كل

1-415-516/1, 1-415-516/2 

  الواحدي, أبي الحسن علي بن أحمد   .7790

القاهرة :  -أسباب النزول [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي; خيري سعيد مجدي فتحي السيد. 
  سم.  24ص. ;   360 -. 2003المكتبة التوفيقية, 

 9773230562ر.د.م.ك 

1-220-44/1, 1-220-44/2 



  الواد, حسين    .7791

بيروت : دار  -. 2ط. -المتنبي و التجربة الجمالية عند العرب [نص مطبوع] : تلقي القدماء لشعره / حسين الواد. 
 سم.  24ص. ;  446 -. 2004الغرب االسالمي, 

1-811-52/1, 1-811-52/2 

  الواد, حسين    .7792

ص. ; 177 -. 2004بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -شيء من األدب و اللغة [نص مطبوع] / حسين الواد. 
 سم.24

1-814-11/1, 1-814-11/2 

  الواد، حسين    .7793

ربي, الدار البيضاء : المركز الثقافي الع -جمالية األنا في شعر األعشى الكبير [نص مطبوع] / حسين الواد. 
 سم.  14*21ص. : غالف ملون ;  151 -. 2001

1-811-1080/1, 1-811-1080/2 

  الوافي, محمد عبد الكريم   .7794

ليبيا   -الثالثة.  - منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب [نص مطبوع] / محمد عبد الكريم الوافي. 
  سم. 24ص ; 359 -. 2008: جامعة قاريونس, 

 9959241483ر.د.م.ك 

1-001.4-103/1, 1-001.4-103/2 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .7795

السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء السادس / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي;  
سم. ;  16* 24 -. 2011الجزائر : مركز الثعالبي للدراسات ونشر التراث,  -مالك كركوش; حميد الكنتي. 

  سم. 17*24

 9789947862988ر.د.م.ك 

1-230-78.6/1 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .7796

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الثالث / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي. 

  .16*24ص ;  496 -. 2012الجزائر : مركز اإلمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث, 

 9789947862957ر.د.م.ك 

1-230-78.3/1 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .7797

السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الخامس / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي.  
  سم. 16*24ص ;  568 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -

 9789947862971م.ك ر.د.

1-230-78.5/1 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .7798

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي. 



  سم. 17*24ص ;  496 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, 

 9789947862940ر.د.م.ك 

1-230-78.2/1 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .7799

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الرابع / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي. 

  سم. 17*24ص. ;  480 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, 

 9789947862964ر.د.م.ك 

1-230-78.4/1 

  ، سعاد عبد الكريم عباس  الوائلي  .7800

طرائق تدريس األدب و البالغة و التعبير بين التنظير و التطبيق [نص مطبوع] / سعاد عبد الكريم عباس 
 سم.17*24ص ; 268 -. 2004عمان : دار الشروق,   -الوائلي. 

1-414-216/1 

  الوجود, ثناء أنس   .7801

ص. : 308 -. 2000القاهرة : دار قباء,  -س الوجود. رمز الماء في األدب الجاهلي [نص مطبوع] / ثناء أن
  سم. 24غالف ملون ; 

 9179303977ر.د.م.ك  -. 308 -301ص: -بيليوغرافيا ص

1-810-20/1, 1-810-20/2 

  الودرني ، احمد   .7802

  م / احمد 13ه/  7, قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب [نص مطبوع] : من االصول الى القرن 2

  (السلسلة الجامعية). -سم.  24ص. ;  1141 -. 2004بيروت : دار الغرب االسالمي,  -الودرني. 

 2محتوي في : , 

1-415-368.2/1, 1-415-368.2/2 

  الودرني, أحمد    .7803

م / أحمد   13-ه  7قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب [نص مطبوع] : من األصول إلى القرن 
 (السلسلة الجامعية).  -سم.  24ص ; -ص  622 -1 -. 2004بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -الودرني. 

1-414-130.1/1, 1-414-130.1/2 

  الودرني, أحمد    .7804

م / أحمد   13-ه 7قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب [نص مطبوع] : من األصول إلى القرن 
 (السلسلة الجامعية). -سم.  24ص ; -ص 1142-621 -. 2004سالمي, بيروت : دار الغرب اإل -الودرني. 

1-414-130.2/1, 1-414-130.2/2 

  الودرني, أحمد    .7805

أصول النظرية النقدية القديمة من خالل قضية اللفظ و المعنى في خطاب التفسير [نص مطبوع] : نموذج  
  سم. 24ص. ;  240 -. 2005الجديدة المتحدة, بنغازي : دار الكتاب  -الطبري / أحمد الودرني. 

 9959293378ر.د.م.ك 

1-410-161/1, 1-410-161/10 



  الودرني، احمد   .7806

م / احمد   13ه/   7, قضية اللفظ والمعنى و نظرية الشعر عند العرب [نص مطبوع] : من االصول الى القرن 1
  سم. 24;  ص. 618 -. 2004بيروت : دار الغرب السالمي,  -الودرني. 

 1محتوي في : , 

1-415-368.1/1 

  الوراق, ابي الحسن محمد بن عبد هللا    .7807

 808 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية,  -علل النحو [نص مطبوع] / ابي الحسن محمد بن عبد هللا الوراق.  

  سم.  24ص. ; 

 2745132784ر.د.م.ك 

1-415-268/4, 1-415-268/3 

  مد خليل  الورداني, مح  .7808

القصائد الممنوعة لنزار قباني [نص مطبوع] : قصائد تنشر ألول مرة في الحب والسياسة / محمد خليل 
 سم. 17*24ص. ;  249 -. 2008عمان : دار كنوز المعرفة,  -الورداني. 

1-811-814/1, 1-811-814/2 

  الوردني، أحمد   .7809

م . دراسة سانكرونية / أحمد الوردني.  20هـ/14ى القرن شرح الشعر عند العرب [نص مطبوع] : من األصول إل
  سم.  14*21ص. : غالف ملون ;  278 -. 2009بيروت : دار الكتاب الجديد,  -. 1ط -

 9959294111ر.د.م.ك 

1-811-1029/1, 1-811-1029/10 

  الوردي, هيثم    .7810

 -. 1991بيروت : الدار العربية للعلوم,   -مبادىء البرمجة [نص مطبوع] : بيسك، فورتران / هيثم الوردي. 

 سم. 21ص. : غالف ملون ;  128

1-001.6-37/4, 1-001.6-37/5 

  الوردي, هيثم    .7811

 -برمجة بيسك مبسطة [نص مطبوع] : عرض مبّسط لبرمجة الحاسب اإللكتروني بلغة بيسك / هيثم الوردي. 

 سم. 21ف ملون ; ص. : غال 176 -. 1991بيروت : الدار العربية للعلوم, 

1-001.6-40/4 

  الورقي, السعيد    .7812

اإلسكندرية :   -لغة الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] : مقوماتها الفنية و طاقاتها اإلبداعية / السعيد الورقي. 
 سم. 17*24ص. ;  372 -. 2004دار المعرفة الجامعية, 

1-811-277/18, 1-811-277/17 

  يسى الوريكات، محمد ع  .7813

  -النظريات في التحكيم اللغوي [نص مطبوع] : موسوعة جامعية في اللغة العامية / محمد عيسى الوريكات.  

 سم.  25ص. : غالف ملون ;  186 -. 2007عمان : دار الخزامى للنشر والتوزيع, 

1-410-342/1, 1-410-342/2 



  الوزري، حفيظة    .7814

/ حفيظة  -أنموذجا  -نص مطبوع] : السنة الثالثة من المرحلة اإلبتدائية تعليمية التعبير في المدرسة الجزائرية [
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -الوزري; عبد القادر أ. بوخنازر.  

 2016ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.303, MMA.304 

  رحمن محمد الوصيف, عبد ال  .7815

القاهرة : مكتبة األداب,   -تراسل الحواس في الشعر العربي القديم [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد الوصيف. 
  سم. 24ص. ;  192 -. 2003

 4772414716ر.د.م.ك 

1-811-302/1 

  الوعر, مازن    .7816

مسكي [نص مطبوع] / مازن  جملة الشرط عند النحاة و األصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي لتشو
  (لغويات).  -سم. 22غالف ملون ;  -. 1999لبنان : مكتبة لبنان ناشرون,  -الوعر. 

 112604771789ر.د.م.ك 

1-415-142/1, 1-415-142/2 

  الوقاد, نجالء علي حسين   .7817

الء علي حسين الوقاد.  بناء المفارقة في فن المقامات [نص مطبوع] : عند بديع الزمان الهمذاني و الحريري / نج
  سم. 24ص. ;  248 -. 2006القاهرة : مكتبة األداب,  -

 9772417162ر.د.م.ك 

1-818-23/1, 1-818-23/2 

  الوقاد, نصيرة    .7818

/ نصيرة الوقاد, نجية   -أنموذجا  -التناص في السياق القرآني [نص مطبوع] : رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ 
  سم. 30ورقة ;  74 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -الحليم ريوقي. وكال; عبد 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.795, MA.796 

  الوكيل, سعيد    .7819

القاهرة : الهيئة المصرية  -تحليل النص السردي [نص مطبوع] : معارج ابن عربي نموذجا / سعيد الوكيل. 
  (دراسات أدبية). - سم.  24ص. : غالف مصور ;   168 -. 1998لعامة للكتاب, ا

 6582101977ر.د.م.ك  -. 158 - 155ص:  -بيبليوغرافيا ص 

1-810-24/1, 1-810-24/2 

  الوكيل, سعيد    .7820

  210 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -األدب المقارن [نص مطبوع] : مدخل نظري و نماذج تطبيقية / سعيد الوكيل. 

 سم.  24ص. ; 

1-809-34/1, 1-809-34/2 

  الوليدي, منصور صالح محمد علي   .7821

عمان : عالم الكتب  -الخالف النحوي في المنصوبات [نص مطبوع] / منصور صالح محمد علي الوليدي. 



  سم.24ص. : غالف ملون ; 272 -. 2006الحديث, 

 9424669957ر.د.م.ك 

1-415-371/1, 1-415-371/4 

  الوهابي, عبد الرحمن بن محمد   .7822

الرواية النسائية السعودية والمتغيرات الثقافية [نص مطبوع] : النشأة والقضايا والتطور / عبد الرحمن بن محمد  
  سم. 17*  24ص. ;  344 -. 2008كفر الشيخ : العلم و اإليمان,  -الوهابي. 

 9773082660ر.د.م.ك 

1-813-188/1, 1-813-188/2 

  لوهايبي, منصف ا  .7823

بيروت : دار النهضة   -كتاب العصا و قصائد من فهرست الحيوان [نص مطبوع] : شعر / منصف الوهايبي. 
 سم. 21ص. ;  106 -. 2007العربية, 

1-811-599/1, 1-811-599/2 

  الوهيبي, فاطمة عبد هللا   .7824

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -الوهيبي. نظرية المعنى عند حازم القرطاجني [نص مطبوع] / فاطمة عبد هللا 
 سم. 24ص. ;  336 -. 2002

1-414-98/1, 1-414-98/2 

  الوهيبي, فاطمة عبد هللا   .7825

بيروت :  -المكان و الجسد و القصيدة [نص مطبوع] : المواجهة و تجليات الذات / فاطمة عبد هللا الوهيبي. 
  سم. 21;  ص. 214 -. 2005المركز الثقافي العربي, 

 9953680779ر.د.م.ك 

1-811-395/11, 1-811-395/14 

المدية :  -. آليات وضع المصطلحات [نص مطبوع] : التعريب في الوسط اإلجتماعي والتربوي  .7826
(S.N), 2015. - 132  ; سم. 30*21ورقة  

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0154 

  اليازجي, ناصيف    .7827

بيروت : دار  -الطيب في شرح ديوان أبي الطيب [نص مطبوع] : المجلد األول / ناصيف اليازجي.  العرف
 سم. 24ص. ;  482 -. 1998صادر, 

1-811-14.1/1, 1-811-14.1/2 

  اليازجي، ناصيف    .7828

الجزائر :   - طبعة جديدة.  -مجمع البحرين [نص مطبوع] : مقامات / ناصيف اليازجي; محمد الطاهر مدور. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  404 -. 2007موفم للنشر, 

 9789961625040ر.د.م.ك 

1-818-76/1, 1-818-76/2 



  اليازجي، ناصيف    .7829

ر بيروت : دا -العرف الطيب فس شرح ديوان أبي الطيب [نص مطبوع] : المجلد الثاني / ناصيف اليازجي. 
 .25;  506 -. 1998صادر ; لبنان : [د.ن], 

1-811-14.2/1, 1-811-14.2/2 

  الياس, جوزيف   .7830

بيروت : دار العلم   -الوجيز في الصرف و النحو و اإلعراب [نص مطبوع] / جوزيف الياس, ناصيف جرجس. 
 سم. 24ص. ;  320 -. 1999للماليين, 

1-415-247/1, 1-415-247/2 

  نى  الياس، م  .7831

 -القياس في النحو [نص مطبوع] : مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكرية ألبي غلي الفارسي / منى الياس. 

 سم.25;  230 -الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, [د.ت].  

1-415-588/1 

  الياسري فاخر    .7832

عمان : دار الحامد للنشر   -. 1ط. -الياسري فاخر. بحوث و دراسات في تراثنا اللغوي والنحوي [نص مطبوع] / 
  سم.24ص. : إيض. ;  240 -. 2010والتوزيع, 

 9789957325220ر.د.م.ك 

1-415-534/1, 1-415-534/2 

  الياسري, علي مزهر محمد   .7833

 -ي. الفكر النحوي عند العرب [نص مطبوع] : أصوله و مناهجه / علي مزهر محمد الياسري, عبد هللا الجبور

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  464 -. 2003لبنان : الدار العربية للموسوعات, 

1-415-362/1, 1-415-362/2 

  الياسري، فاخر    .7834

ص. ;  127 -. 2010عمان : دار الحامد,  -من الدراسات اللغوية القرآنية [نص مطبوع] / فاخر الياسري. 
  سم. 15*23

 9789957325527ر.د.م.ك 

1-220-177/1, 1-220-177/2 

  الياسري، فاخر    .7835

ص. ;  127 -. 2010عمان : دار الحامد,  -من الدراسات اللغوية القرآنية [نص مطبوع] / فاخر الياسري. 
  سم. 15*23

 9789957325527ر.د.م.ك 

1-220-205/1, 1-220-205/2 

  الياسين, ابراهيم منصور محمد   .7836

[نص مطبوع] : عصر الطوائف و المرابطين / ابراهيم منصور محمد  استحياء التراث في الشعر األندلسي
  سم. 17*  24ص. ;  248 -. 2006عمان : عالم الكتب الحديث,  -الياسين. 

 9957466593ر.د.م.ك 



1-811-446/5, 1-811-446/1 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7837

ن حوادث الزمان [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو محمد عبد  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر م
 سم. 24ص. ;  510 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,   -. 2ط. -هللا بن سعد اليافعي. 

1-230-38.2/1 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7838

دث الزمان [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبو محمد  مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوا
 24ص. ;  594 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,  -. 02ط. -عبد هللا بن سعد اليافعي. 

 سم.

1-230-38.3/1 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7839

لزمان [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبو محمد  مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث ا
 24ص. ;  486 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,  -. 02ط. -عبد هللا بن سعد اليافعي. 

 سم.

1-230-38.4/1 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7840

ن [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو محمد عبد  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزما
 سم.  24ص. ;   520 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,   -. 02ط. -هللا بن سعد اليافعي. 

1-230-38.1/1 

 اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7841
الجزء الثالث / أبو  : [Texte imprimé] مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

ص.  594 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,  -. 02ط.  -محمد عبد هللا بن سعد اليافعي. 
سم 24;  . 

1-230-37.3/1 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7842

ص مطبوع] : الجزء الرابع / أبو محمد  مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان [ن
 24ص. ;  486 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,  -. 02ط. -عبد هللا بن سعد اليافعي. 

 سم.

1-230-37.4/1 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .7843

بوع] : الجزء األول / أبو محمد عبد  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان [نص مط 
 سم.  24ص. ;   520 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,   -. 02ط. -هللا بن سعد اليافعي. 

1-230-37.1/1 



  اليافي, عبد الكريم    .7844

: منشورات دمشق  -مباهج اللغة و األدب [نص مطبوع] : دراسات لغوية أدبية علمية / عبد الكريم اليافي. 
 سم.  24ص. ;  406 -. 2003وزارة الثقافة, 

1-410-121/1, 1-410-121/2 

  اليافي, عبد الكريم    .7845

 -. 1996لبنان : مكتبة لبنان ناشرون,   -دراسات فنية في األدب العربي [نص مطبوع] / عبد الكريم اليافي. 

 سم.25ص. : غالف ملون ; 451

1-810-205/1, 1-810-205/2 

  اليافي، نعيم    .7846

تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] : دراسة / نعيم اليافي; يزن يعقوب; محمد جمال  
(نحو فكر   -سم.  17*24ص. ;  359 -. 2008دمشق : صفحات للدراسات و النشر,  -طحان; ...[و آخرون]. 

  حضاري متجدد).

 ص.  309-ص. 301ملحقات 

1-811-972/1, 1-811-972/2 

  الياقوري, أحمد حسن    .7847

 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -أثر القرآن الكريم في اللغة العربية [نص مطبوع] / أحمد حسن الياقوري. 

 سم. 20ص. ;  132

1-220-19/1 

  اليزيدي, أبي عبد هللا    .7848

الجزء األول / أبي عبد هللا اليزيدي, عن ابن حبيب أبي سعيد   شرح نقائض جرير و الفرزدق [نص مطبوع] :
ص. ;  262 -. 1998أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -. 2ط. -السكري; وليد محمود خالص محمد ابراهيم حور. 

 سم. 21

1-811-259.1/1, 1-811-259.1/2 

  اليزيدي, أبي عبد هللا    .7849

الجزء الثاني / أبي عبد هللا اليزيدي, عن ابن حبيب أبي سعيد  شرح نقائض جرير و الفرزدق [نص مطبوع] : 
-ص. 267 -. 1998أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -. 2ط. -السكري; وليد محمود خالص محمد ابراهيم حور. 

 سم. 21ص. ;  752

1-811-259.2/1, 1-811-259.2/2 

  اليزيدي, أبي عبد هللا    .7850

بوع] : الجزء الثالث / أبي عبد هللا اليزيدي, عن ابن حبيب أبي سعيد  شرح نقائض جرير و الفرزدق [نص مط
 -ص. 753 -. 1998أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -. 2ط. -السكري; وليد محمود خالص محمد ابراهيم حور. 

 سم. 21ص. ;  1306

1-811-259.3/1, 1-811-259.3/2 

  اليسوعي, رفائيل نخلة   .7851

 -. 1996بيروت : دار المشرق,  -. 05ط. -مطبوع] / رفائيل نخلة اليسوعي.  غرائب اللغة العربية [نص



  (نصوص ودروس).  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 328

 2721480561ر.د.م.ك 

1-410-87/1, 1-410-87/2 

  اليسوعي, هنريكوس المنس   .7852

 -. 1999تبة الثقافة الدينية, القاهرة : مك -فرائد اللغة في الفروق [نص مطبوع] / هنريكوس المنس اليسوعي. 

  سم. 24ص. ;  528

 9775250420ر.د.م.ك  -. 527-478ص: -كشاف ص

1-410-6/1, 1-410-6/2 

  اليعقوبي،طارش بن غالب   .7853

عمان : اليازوري,  -. 1ط. -الوسائل التعليمية و تقنيات التعلم [نص مطبوع] / طارش بن غالب اليعقوبي.  
  سم. 24ر ; ص. : غالف مصو164 -. 2011

 ل

1-370-691/1, 1-370-691/2 

  اليعقوبي،طارش بن غالب   .7854

عمان : اليازوري,  -. 1ط. -الوسائل التعليمية و تقنيات التعلم [نص مطبوع] / طارش بن غالب اليعقوبي.  
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 164 -. 2011

 ل

1-370-125/1, 1-370-125/2 

  اليماني، بهاء الدين    .7855

بيروت : دار  - كون في القرآن الكريم [نص مطبوع] : إشارات علمية تدعو إلى اإليمان / بهاء الدين اليماني. ال
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  304 -. 2008النفائس للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789953184418ر.د.م.ك 

1-210-230/1, 1-210-230/2 

  اليماني، بهاء الدين    .7856

بيروت : دار  - في القرآن الكريم [نص مطبوع] : إشارات علمية تدعو إلى اإليمان / بهاء الدين اليماني.  الكون
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  304 -. 2008النفائس للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789953184418ر.د.م.ك 

1-220-142/1, 1-220-142/2 

  الينبعاوي, غنيم بن غانم   .7857

  -ء على آثار ابن جني في اللغة [نص مطبوع] : اآلثار المخطوطة و المفقودة / غنيم بن غانم الينبعاوي. أضوا

  سم. 24ص. ;  112 -. 1999مكة المكرمة : جامعة أم القرى,  

 9960034437ر.د.م.ك 

1-410-84/1, 1-410-84/2 

  إليوت, جورج    .7858

/ جورج  The Mill on the Flossزي: الجزء األول = إنجلي -الطاحونة على النهر [نص مطبوع] : عربي 



  سم. 18ص. ;  784 -. 2005بيروت : دار و مكتبة الهالل ; دار البحار : [د.ن],  -إليوت. 

 9953751137ر.د.م.ك 

1-890-70.1/1, 1-890-70.1/2 

  إليوت, جورج    .7859

/ جورج  The Mill on the Flossإنجليزي: الجزء الثاني =  -الطاحونة على النهر [نص مطبوع] : عربي 
  سم. 18ص. ;  784 -. 2005بيروت : دار و مكتبة الهالل ; دار البحار : [د.ن],  -إليوت. 

 9953751137ر.د.م.ك 

1-890-70.2/1, 1-890-70.2/2 

  اليوت، جورج    .7860

 - The Mill on the Floss : Englishعربي =  -فلوس [نص مطبوع] : انجليزي  الطاحونة على نهر

Arabic  .192 -بيروت : المكتبة الحديثة للطباعة و النشر, (د.ت.).  -/ جورج اليوت; رنا برهان الدين حسيب  

  (كنوز سلسلة روائع القصص العالمية). -سم.   24ص. : غالف مص. و مل. ; 

 9953425302ر.د.م.ك  ->. 

1-890-228/1 

  اليوسفي، محمد لطفي    .7861

 163 -. 1985تونس : سراس للنشر,  -في بنية الشعر العربي المعاصر [نص مطبوع] / محمد لطفي اليوسفي. 

 (تجليات).  -سم.  21ص. ; 

1-811-1438/1 

 24ص. ;   301 -الجزائر : قصر الكتاب, [د.ت].   -. اليوم اآلخر [نص مطبوع] : القيامة الصغرى  .7862

 (العقيدة في ضوء الكتاب و السنة : العقيدة في ضوء الكتاب و السنة). -سم. 

1-210-150/1 

  ام الخير, سلمان    .7863

انموذجا [نص مطبوع] / سلمان ام الخير, حورية فراجي; عبد  -داللة االسناد في القران الكريم سورة الروم 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -الرحمان أ. بلحنيش. 

 2018ل م د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.863, MMA.864 

  أم الخير,عثماني    .7864

[نص مطبوع] / عثماني أم  -انموذجا -"سأهبك غزالة "لمالك حداد -صورة الصحراء في الرواية الجزائرية 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -لحي صفية; فاطمة الزهراء أ. عقال. الخير, صا

 2018ل م د : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.1002, MMA.1003 

  أم سارة    .7865

الجزائر : سحب الطباعة   -سارة.  الخريف الذي كسر أجنحة العصافير [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / أم
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. ;   55 -. 2007الشعبية للجيش, 

 9789947243268ر.د.م.ك 



1-813-489/1, 1-813-489/2 

  ام هاني,عسلي   .7866

انموذجا (دراسة  -ة ابتدائي الصورة ودورها في العملية التعليمية [نص مطبوع] : كتاب اللغة العربية للسنة الثاني
ورقة ;  156 - . 2017/2018جامعة يحيي فارس المدية : [د.ن] ; المدية : [د.ن],  -سيميائية ) / عسلي ام هاني. 

  سم + قرص.25

 قاسمس الحسني عواطف

MMA.846 

  آمال ، لباني    .7867

  -أنموذجا  -ية " السنة الخامسة ابتدائي " االختبارات اللغوية و دورها في تنمية مهارة الكتابة في المرحلة االبتدائ

  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] / لباني آمال, دهماص نعيمة; أحمد أ. فجر. 

 2014ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.18 

  آمال, عبدوش    .7868

ألدب [نص مطبوع] : رواية السراب لنجيب محفوظ " أنموذجا " / عبدوش آمال, سعد أمال; التحليل النفسي ل
  سم. 30ورقة ;  37 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -عبد الكريم شرفي. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.869, MA.870 

  امال، صالح    .7869

  -ول التلفزيون والتغيير االجتماعي [نص مطبوع] : الملتقى في إشكالية ونقاش / صالح امال. الملتقى الدولي ح

  .CDسم +  30*25ورقة ;  112  -. 2013المدية : جامعة المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1719/1, MA1719/2 

  إمام, محمد كمال الدين   .7870

.  2002اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -مطبوع] / محمد كمال الدين إمام.  أصول الفقه اإلسالمي [نص

  سم. 23ص. ;  451 -

 ببليوغرافيا

1-250-3/1, 1-250-3/2 

  إمام, محمد كمال الدين   .7871

بيروت : المؤسسة الجامعية  -الوصايا و األوقاف في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد كمال الدين إمام. 
 سم. 24ص. ;  248 -. 1998للدراسات, 

1-250-50/1 

  إمام, محمد كمال الدين   .7872

.  2002اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -أصول الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد كمال الدين إمام. 

  سم. 23ص. ;  451 -

 ببليوغرافيا

1-250-26/2, 1-250-26/3 



  أمبرتو إيكو   .7873

المغرب : المركز الثقافي  -/ أمبرتو إيكو; بسام حجار; نجال حمود.  Baudolinoباودولينو [نص مطبوع] = 
 سم. 18ص. ;  608 -العربي, [د.ت]. 

1-890-71/1, 1-890-71/2 

  إمبيرش، مهدي   .7874

 600 -. 2008: مجلس الثقافة العام,  ليبيا -. 02ط. -رؤى في الثقافة واألدب [نص مطبوع] / مهدي إمبيرش. 

  سم.  24ص. ; 

 9789959387288ر.د.م.ك 

1-810-204/1, 1-810-204/2 

  أمداح، حياة   .7875

  -المدية : جامعة يحيى فارس -التذييل والتكميل في القرآن الكريم وأثره في المعنى [نص مطبوع] / حياة أمداح. 

  .CD -. 2014-2013, -المدية

  باركيالمشرف: ركي م

 2014-2013:  -المدية -ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0057 

  أمطوش ، محمد    .7876

 192 -. 2013الجزائر : عالم الكتب الحديث,   -داللية الزمن اللساني في اللغة [نص مطبوع] / محمد أمطوش. 

  سم. 17*24ص. ; 

 978995770357ر.د.م.ك 

1-401-137/1, 1-401-137/2 

  أمطوش، محمد    .7877

ص ; 256 -. 2014المغرب : عالم الكتب الحديث,  -المعجم الذهني [نص مطبوع] / محمد أمطوش. 
  سم.17*24

 9789957707767ر.د.م.ك 

1-413-167/1, 1-413-167/2 

  أمغيلي الحافظ, محمد سالم    .7878

عانات سفراء قضية رسل السالم /  روبورتاج مصور عن الطفل الالجئ الصحراوي [نص مطبوع] : قصة م
  . CDسم +  30ورقة ;  81 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -محمد سالم أمغيلي الحافظ. 

  82-81بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA715/01 

  املية، فريحة   .7879

ص. : غالف مص. ;  266 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -ة املية. آسول [نص مطبوع] : رواية / فريح
  سم. 15*23

 9789931003649ر.د.م.ك 

1-813-367/1, 1-813-367/2 



  امنية ,سماش   .7880

االليات الحجاجية في التعليل النحوي عند سيبوية "الجزء االول من الكتاب "انموذجا [نص مطبوع] / سماش  
  سم + قرص.25 -. 2017/2018جامعة يحيي فارس المدية : [د.ن] ; المدية : [د.ن],  -سمية. امنية, خليفي 

  مليود عبابسي 

 2017/2018ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0858, MMA.0859 

  امنية, سالمي    .7881

انموذجا [نص مطبوع] / سالمي رد اللفظ العامي الى اللفظ العربي الفصيح االمثال الشعبية في منطقة الجلفة 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -امنية, ميلودي هدى; أ. محمد بوزواوي. 

 2018ل م د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.881, MMA.882 

  أمير ، حورية   .7882

مي: دراسة و تتبع [نص مطبوع] / حورية أمير, سليمة بربوشة; أ. صادق خشاب. إشكالية تعريب المصطلح العل
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.388, MA.389 

  أميرة ,عصماني   .7883

ة في كتاب اللغة العربية [نص مطبوع] : للسنة االولى متوسط  واقع تطبيق الدرس النحوي وفق المقاربة النصي
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -انموذجا / عصماني أميرة; حورية د. مدان. 

 2018ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.806 

  د أمين عبد ربه, محمو  .7884

الجزائر : دار   -علم الترجمة [نص مطبوع] : فن الترجمة والتنوع الثقافي: الكتاب األول / محمود أمين عبد ربه. 
  سم.  24ص ;   342 -. 2009الكتاب الحديث, 

 9773500510ر.د.م.ك 

1-418-100.1/1, 1-418-100.1/2 

  أمين, أحمد    .7885

 سم. 24ص. ;  246 -. 1969ر الكتاب العربي, بيروت : دا -األخالق [نص مطبوع] / أحمد أمين. 

1-120-7/1 

  أمين, عبد هللا   .7886

ص. : غالف ملون   464 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 2ط . -اإلشتقاق [نص مطبوع] / عبد هللا أمين. 
  سم. 24; 

 977504670ر.د.م.ك  -. 462-461ص:-بيبليوغرافيا ص

1-412-2/1, 1-412-2/2 



  أمين, فوزي    .7887

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -الشعر الجاهلي [نص مطبوع] : دراسات و نصوص / فوزي أمين. 
 سم. 24ص. ;  482 -. 2004

1-811-168/1, 1-811-168/2 

  أمين, فوزي محمد   .7888

اإلسكندرية : دار المعرفة  -د أمين. في النثر العباسي [نص مطبوع] : القرن الرابع و ما بعده / فوزي محم
 سم. 24ص. ;  242 -. 2003الجامعيية, 

1-810-377/1, 1-810-377/2 

  أمين، أحمد    .7889

الجزائر : دار   -/ أحمد أمين.  3موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الرابع : ضحى االسالم 
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم.  24;  ص. 904-ص. 637 -. 2012العزة و الكرامة للكتاب, 

culture islamique .(  

 9789947320273ر.د.م.ك 

210.3-1.4/1, 210.3-1.4/2 

  أمين، أحمد    .7890

الجزائر : دار   -/ أحمد أمين.  1موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الخامس : ظهر االسالم 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  247 -. 2012العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320280ر.د.م.ك 

210.3-1.5/1, 210.3-1.5/2 

  أمين، أحمد    .7891

الجزائر : دار   -/ أحمد أمين.  2موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد السادس : ظهر االسالم 
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  448-ص. 253 -. 2012كتاب, العزة و الكرامة لل

culture islamique .(  

 9789947320297ر.د.م.ك 

210.3-1.6/1, 210.3-1.6/2 

  أمين، أحمد    .7892

 -موسوعة الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : المجلد السابع : ظهر االسالم : الجزء الثالث / أحمد أمين. 

 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  684-ص.  453 -. 2012جزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب, ال

capitale de la culture islamique.(  

 9789947320303ر.د.م.ك 

1-210.3-3.7/1, 1-210.3-3.7/2 

  أمين، أحمد    .7893

الجزائر : دار   -/ أحمد أمين.  4م موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثامن : ظهر االسال
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  880-ص. 693 -. 2012العزة و الكرامة للكتاب, 

culture islamique .(  

 9789947320310ر.د.م.ك 



210.3-1.8/1, 210.3-1.8/2 

  أمين، أحمد    .7894

الجزائر : دار العزة و   -تاسع : يوم االسالم / أحمد أمين. موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد ال
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  182 -. 2012الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320327ر.د.م.ك 

210.3-1.9/1, 210.3-1.9/2 

  أمين، أحمد    .7895

الجزائر : دار العزة و   -لمجلد العاشر : إلى ولدي / أحمد أمين. موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : ا
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  109 -. 2012الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320334ر.د.م.ك 

210.3-1.10/1, 210.3-1.10/2 

  أمين، أحمد    .7896

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  1موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الحادي عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  224 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320341ر.د.م.ك 

210.3-1.11/1, 210.3-1.11/2 

  أمين، أحمد    .7897

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  2موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثاني عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  231 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320358ر.د.م.ك 

210.3-1.12/1, 210.3-1.12/2 

  أمين، أحمد    .7898

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  3موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثالث عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  224 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320365ر.د.م.ك 

210.3-1.13/1, 210.3-1.13/2 

  أمين، أحمد    .7899

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  4موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الرابع عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  224 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320372ر.د.م.ك 

210.3-1.14/1, 210.3-1.14/2 



  أمين، أحمد    .7900

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  5موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الخامس عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  223 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320389ر.د.م.ك 

210.3-1.15/1, 210.3-1.15/2 

  أمين، أحمد    .7901

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  6موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد السادس عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  223 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320396ر.د.م.ك 

210.3-1.16/1, 210.3-1.16/2 

  أمين، أحمد    .7902

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  7موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد السابع عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  224 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320402ر.د.م.ك 

210.3-1.17/1, 210.3-1.17/2 

  أمين، أحمد    .7903

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  8موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثامن عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  215 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320419ر.د.م.ك 

210.3-1.18/1, 210.3-1.18/2 

  أمين، أحمد    .7904

الجزائر :   -/ أحمد أمين.  9موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد التاسع عشر : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  199 -. 2012دار العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320426ر.د.م.ك 

210.3-1.19/1, 210.3-1.19/2 

  أمين، أحمد    .7905

الجزائر : دار   -/ أحمد أمين.   10موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد العشرون : فيض الخاطر 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  176 -. 2012العزة و الكرامة للكتاب, 

islamique.(  

 9789947320433ر.د.م.ك 

210.3-1.20/1, 210.3-1.20/2 

  أمين، أحمد    .7906

  -/ أحمد أمين.  11موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الواحد و العشرون : فيض الخاطر 



 Tlemcen capitale de(تلمسان :  -. سم 24ص. ;  168 -. 2012الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب, 

la culture islamique .(  

 9789947320440ر.د.م.ك 

210.3-1.21/1, 210.3-1.21/2 

  أمين، أحمد    .7907

  -/ أحمد أمين.  12موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثاني و العشرون : فيض الخاطر 

 Tlemcen capitale de(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  232 -. 2012الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب, 

la culture islamique .(  

 9789947320457ر.د.م.ك 

210.3-1.22/1, 210.3-1.22/2 

  أمين، أحمد    .7908

  -/ أحمد أمين.  13موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الثالث و العشرون : فيض الخاطر 

 Tlemcen capitale de(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  256 -. 2012عزة و الكرامة للكتاب, الجزائر : دار ال

la culture islamique .(  

 9789947320464ر.د.م.ك 

210.3-1.23/1, 210.3-1.23/2 

  أمين، أحمد    .7909

 -موسوعة الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : المجلد الرابع و العشرون : الفهارس العامة / أحمد أمين. 

 Tlemcen capitale de(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  135 -. 2012الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب, 

la culture islamique .(  

 9789947320471ر.د.م.ك 

210.3-1.24/1, 210.3-1.24/2 

  أمين، أحمد    .7910

الجزائر : موفم  -فيض الخاطر [نص مطبوع] : مجموعة قصص : الجزء األول / أحمد أمين; مختار نويوات. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  470 -. 2007للنشر, 

 9789961625330ر.د.م.ك 

1-813-422.1/1 

  أمين، أحمد    .7911

الجزائر : موفم  -الخاطر [نص مطبوع] : مجموعة قصص : الجزء الثاني / أحمد أمين; مختار نويوات.  فيض
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  459 -. 2007للنشر, 

 9789961625347ر.د.م.ك 

1-813-422.2/1, 1-813-422.2/2 

  أمين، أحمد    .7912

 سم. 24ص. ;  511 -. 1967بيروت : دار الكتاب العربي,  -[نص مطبوع] / أحمد أمين. النقد األدبي 

1-810-691/1, 1-810-691/2 



  أمين، إسماعيل حميد حمد   .7913

عمان : دار   -التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري [نص مطبوع] / إسماعيل حميد حمد أمين. 
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  257 - . 2009التوزيع, الراية للنشر و 

1-811-1000/1, 1-811-1000/2 

  أمين، بكري   .7914

ص. ;  279 -. 2005بيروت : دارالعلم للماليين,  -. 07ط. -أدب الحديث النبوي [نص مطبوع] / بكري أمين. 
  سم. 24

 995363226ر.د.م.ك 

1-230-57/1, 1-230-57/2 

  أمين، بكري   .7915

ص. ;  279 -. 2005بيروت : دارالعلم للماليين,  -. 07ط. -ب الحديث النبوي [نص مطبوع] / بكري أمين. أد
  سم. 24

 995363226ر.د.م.ك 

1-230-60/5 

  امين، عثمان   .7916

(نوابغ الفكر الغربي  -سم.  16ص ;  160 -. 1958مصر : دار المعارف,  -شيلر [نص مطبوع] / عثمان امين. 
 ;8.( 

1-102-4/1 

  أنطوان، دو سانت اقزوبري    .7917

 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -األمير الصغير [نص مطبوع] / دو سانت اقزوبري أنطوان, شريف دحموح. 

  سم.24;  128

 9789961625736ر.د.م.ك 

1-890-262/1, 1-890-262/2 

  أنعم، منير عبده علي    .7918

دراسة في تجليات الصورة اإلستعارية في القرآن الكريم / منير عبده   األسلوب و فاعلية السياق [نص مطبوع] :
  سم.17*24ص ; 221 -. 2014عمان : عالم الكتب الحديث,  -علي أنعم. 

 9789957707682ر.د.م.ك 

1-414-218/1, 1-414-218/2 

ئد أهل الدليل ويليه أنوار الحق واإلنصاف في بيان أدلة القبلة واإلنحراف و يليه الرجز الكفيل في عقا  .7919
إتمام الوطر في التعريف بمن اشتهر في أوائل القرن الثالث عشر ويليه القول العنيف في الرد على من أجاز 
الفتوى بالقول الضعيف ويليه فتح اللطيف الخبير ويليه المنهج [نص مطبوع] / إشراف عبد الرحمن دويب;  

ص ;  181ص+  55ص+  53ص+  142ص+ 48 - .2011الجزائر : دار كردادة,  -لحسن بن علجية. 
  ).7(ذاكرة الجزائر ;  -سم.  17*24

 9789961999226ر.د.م.ك 

1-210-240/1 



; القاهرة : دار   Paris : Gallimard -آني إرنو المكان [نص مطبوع] / سيد البحراوي; أ رشيد.   .7920
 (عيون االدب االجنبي). -سم. 17*24ص ; 69 -. 1984شرقيات, 

1-890-158/1 

أهمية دراسة الجمهور بالنسبة الستراتيجية وكاالت اإلعالن [نص مطبوع] : الوكالة الوطنية للنشر و    .7921
  سم. 30ورقة ;  103 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. اإلشهار نموذجا

  107-105بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعةد. يحي فارس بالمدية : 

MA902/1 

  أودينة، محمد    .7922

الجزائر : دار الهدى,   -ليلة طش أو ليلة رش [نص مطبوع] : و روايات أخرى قصيرة وومضة / محمد أودينة. 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  320 -. 2009

 9947261491ر.د.م.ك 

1-813-232/1, 1-813-232/2 

  أوذينة، محمد    .7923

[نص مطبوع] : وهج الرمل و النخيل : مجموعة شعرية : الجزء األول / محمد  األعمال الشعرية لمحمد أوذينة 
(الجزائر وزارة  -سم.  15*21ص. : غالف مص. و مل. ;  559 -الجزائر : دار الهدى, [د.ت].  -أوذينة. 

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789947265826ر.د.م.ك 

1-811-1133.1/1, 1-811-1133.1/2 

  وذينة، محمد  أ  .7924

األعمال الشعرية لمحمد أوذينة [نص مطبوع] : ضالل الرمل و النخيل : مجموعة شعرية : الجزء الثاني / محمد 
(الجزائر وزارة  -سم.  15*21ص. : غالف مص. و مل. ;  497 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -أوذينة. 

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789947265826ر.د.م.ك 

1-811-1133.2/1, 1-811-1133.2/2 

  أوذينة، محمد    .7925

األعمال الشعرية لمحمد أوذينة [نص مطبوع] : أغاني الرمل و النخيل : مجموعة شعرية : الجزء الثالث / محمد 
(الجزائر وزارة  -سم.  15*21ص. : غالف مص. و مل. ;  462 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -أوذينة. 
  : الجزائر وزارة الثقافة). الثقافة 

 9789947265826ر.د.م.ك 

1-811-1133.3/1, 1-811-1133.3/2 

  اورفيس    .7926

 -. 1990[د.م] : الدار العربية للعلوم,  -/ اورفيس, ج ويليامس.  GW- BASICمبادئ اللغة [نص مطبوع] : 

 سم.  24ص. : ايض. ;  275

1-001.6-35/1, 1-001.6-35/2 



  أورو، سيلفان    .7927

ص. : غالف   128 -. 2010بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,  -فلسفة اللغة [نص مطبوع] / سيلفان أورو. 
  سم. 18ملون ; 

 9789959295194ر.د.م.ك 

1-101-163/1, 1-101-163/2 

  اوريغاس، جان جاك    .7928

  -معجم اآلداب العالمية [نص مطبوع] : معجم األدب الياباني / جان جاك اوريغاس; حبيب نصر هللا نصر هللا. 

  سم. 17*24ص. ;  414 -. 2011الجزائر : دار األبحاث للترجمة و النشر و التوزيع, 

 9789953515502ر.د.م.ك 

1-890-188/1, 1-890-188/2 

  أوستن, جين    .7929

 -. 2001بيروت : دار البحار,  -/ جين أوستن.  Emmaإنكليزي: الجزء األول =  -إما [نص مطبوع] : عربي

 سم. 18ص. ;  510

1-890-41.1/1, 1-890-41.1/2 

  أوستن, جين    .7930

 -. 2001بيروت : دار البحار,  -/ جين أوستن.  Emmaي = إنكليزي: الجزء الثان -إما [نص مطبوع] : عربي

 سم. 18ص. ;  510

1-890-41.2/1, 1-890-41.2/2 

  أوستن، جين   .7931

/ جين  sense and sensibility : english - arabicعربي =  -عقل و عاطفة [نص مطبوع] : إنجليزي 
نشر و التوزيع ; بيروت : المكتبة الحديثة ناشرون, الجزائر : دار الهدى للطباعة و ال -أوستن; سارة مسعود. 

  (كنوز سلسلة روائع القصص العالمية).  -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  160 -(د.ت.). 

 9789953553016ر.د.م.ك 

1-890-251/1 

  أوشان, علي آيت   .7932

مية إلى المعرفة المدرسية / علي  اللسانيات و الديداكتيك [نص مطبوع] : نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العل
سم.  22ص. : غالف ملون و مصور ; 262 -. 2005الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -آيت أوشان. 

  (السلسلة البيداغوجية). -

 9981025607ر.د.م.ك 

1-401-36/1, 1-401-36/2 

  أوصديق, طاهر    .7933

ص. :  157 -. 2012الجزائر : موفم للنشر,  -تحي سعيدي. سي اسماعيل [نص مطبوع] / طاهر أوصديق; ف
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24غالف مص. ; 

 9789961624777ر.د.م.ك 

1-813-486/1, 1-813-486/2 



  أوصديق، فوزي    .7934

زائر : دار الفاروق للنشر و الج -بساط الريح [نص مطبوع] : قصص انسانية عبر العالم / فوزي أوصديق. 
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة  -سم.  15*23ص. : غالف مص. و مل. ;  286 -. 2013التوزيع, 
  الثقافة).

 9789947896273ر.د.م.ك 

1-813-321/1, 1-813-321/2 

  اوقاسي، فاطمة الزهراء   .7935

ة و استجمام" [نص مطبوع] / مريم عتيق; فاطمة روبورتاج مصور حول السياحة الحموية" حمام ريغة راح
  .CDسم +  30ورقة ;  49 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -الزهراء اوقاسي. 

  46-45بيبليوغ.ص

 2012الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA1530/1 

  أولمان, ستيفن    .7936

القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,  -اللغة [نص مطبوع] / ستيفن أولمان; كمال* بشر.  دور الكلمة في
  سم.24ص ; 274 -. 1997

 9772152495ر.د.م.ك 

1-412-8/1, 1-412-8/2 

  أوموادن، بهجة   .7937

موذجا  النسق التصوري لإلستعارة في الخطاب السياسي [نص مطبوع] : خطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن
  سم.17*24ص ; 191 -. 2016الجزائر : منشورات مخبر تحليل الخطاب,  -بهجة أوموادن.  /

 9789931631033ر.د.م.ك 

1-414-220/1, 1-414-220/2 

  أوموادن، رابح    .7938

الجزائر : مخبر تحليل  -استراتيجية تلقي النص القرآني عند علماء األصول [نص مطبوع] / رابح أوموادن. 
  سم.24ص. ; 222 -. 2016, الخطاب

 9789931631002ر.د.م.ك 

1-250-153/1 

  أونامونو, ميغيل دي    .7939

دمشق : دار الطليعة,  -ثالث روايات نموذجية و مقدمة [نص مطبوع] / ميغيل دي أونامونو; صالح علماني. 
 سم. 21ص. ;  128 -. 2002

1-890-155/1, 1-890-155/2 

  أوهان, فاروق    .7940

األبعاد الدرامية في السير الملحمية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين الجمعة الحزينة و التعازي الحسينية /  
 سم. 24ص. ;  222 -. 2006بيروت : مؤسسة االنتشار العربي,  -فاروق أوهان. 

1-809-72/1, 1-809-72/2 



  إيرس، حسيبة   .7941

لبصري و الكوفي من خالل دراسة تطبيقية لنماذج من الذكر الحكيم [نص مطبوع] /  المرفوعات بين الفكر ا
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],   -حسيبة إيرس, منى علي عبد الصمد; محمد خليفاتي. 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.709, MMA.710 

  إيزة, عبد الحميد    .7942

الجزائر : منشورات ارتيستيك,   -هستيريا الرجل الذي تكلم في فراغ [نص مطبوع] : قصص / عبد الحميد إيزة. 
  سم. 24ص. ;  98 -. 2007

 978996197076ر.د.م.ك 

1-813-106/1, 1-813-106/2 

  آيزن, انطوني فون    .7943

  -عبد الرحمن الداخل [نص مطبوع] / انطوني فون آيزن; عبد الرحمن الكتاني.  صقر قريش أو أمير أمية

  سم. 24ص. ;  256 -. 2006بيرروت : دار الكتب العلمية, 

 274514958xر.د.م.ك 

1-819-18/1 

  إيزوتسو, توشيهيكو    .7944

توشيهيكو إيزوتسو, هالل محمد هللا و اإلنسان في القرآن [نص مطبوع] : علم داللة الرؤية القرآنية للعالم / 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  406 -. 2007لبنان : المنظمة العربية للترجمة,  -الجهاد. 

 6082509953ر.د.م.ك 

1-210-115/1, 1-210-115/2 

  إيفانكوس, خوسيه ماريا بوثويلو    .7945

القاهرة : مكتبة غريب,   -أبو أحمد.  نظرية اللغة األدبية [نص مطبوع] / خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس; حامد
  سم. 24ص. ;  328 -. 1992

 9772150689ر.د.م.ك 

1-809-67/1, 1-809-67/2 

  ايكو, امبرتو   .7946

 -. 2005بيروت : المركز الثقافي العربي,  -نزهات في غابة السرد [نص مطبوع] / امبرتو ايكو; سعيد بنكراد. 

  سم. 21ص ;  224

 9953680698ر.د.م.ك 

1-890-154/1, 1-890-154/2 

  إيكو, أمبرتو   .7947

بيروت : المركز  -القارئ في الحكاية [نص مطبوع] : التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية / أمبرتو إيكو.  
 سم.  24ص. ;  228 -. 1996الثقافي العربي, 

1-810-153/1, 1-810-153/2 



  إيكو, أمبرتو   .7948

  سم.  24ص. ;  572 -. 2003بنغازي : دار أويا,  -مبرتو إيكو; أحمد الصمعي. اسم الوردة [نص مطبوع] / أ

 9959290271ر.د.م.ك 

1-890-114/1, 1-890-114/2 

  إيكو, أمبرتو   .7949

. 2005لبنان : المنظمة العربية للترجمة,  -السيميائية و فلسفة اللغة [نص مطبوع] / أمبرتو إيكو, أحمد الصمعي. 

  (لسانيات و معاجم).  -سم. 22لون ; ص. : غالف م510 -

 3048009953ر.د.م.ك  -. 491-477بيبليوغرافية ص: 

1-401-43/1 

  أيكين،لويس    .7950

 -. 1ط. -اإلختبارات و اإلمتحانات [نص مطبوع] : قياس القدرات و األداء. / لويس أيكين, فرح السراج. 

  سم.17سم*24ص ; 446 -. 2007الرياض : مكتبة العبيكان, 

 5149549960.د.م.ك ر

1-370-534/1, 1-370-534/3 

  أيكين،لويس    .7951

 -. 1ط. -اإلختبارات و اإلمتحانات [نص مطبوع] : قياس القدرات و األداء. / لويس أيكين, فرح السراج. 

  سم.17سم*24ص ; 446 -. 2007الرياض : مكتبة العبيكان, 

 5149549960ر.د.م.ك 

1-370-114/1 

  ريه إيمار, أند  .7952

روما و إمبراطوريتها [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أندريه إيمار, جانين أوبوايه; فريد م. داغر تر.يوسف أسعد 
  (تاريخ الحضارات العام). -سم.  28ص. : إيض. ;  866 -. 1964بيروت : منشورات عويدات,  -داغر. 

 خرائط 854-769ص:-مالحق ص  768-763ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-5.2/1 

  أيمان, بوطالب    .7953

تمظهرات الخطاب السردي في رواية "بختة" لسهام دويفي [نص مطبوع] / بوطالب أيمان, بوشنافة شريفة;  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -مسعود د. ناهلية. 

 2018المدية : ل م د : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس  -ماستر

MMA.984, MMA.985 

  أيمن سليمان مزاهرة   .7954

األردن : األهلية للنشر و التوزيع,   -األولى.  -التربية الصحية للطفل [نص مطبوع] / أيمن سليمان مزاهرة. 
 سم. 24ص. ; 220 -[د.ت]. 

1-370-241/4, 1-370-241/5 

  إينالجك ، خليل    .7955

م / خليل إينالجك, 1600-1300ي للدولة العثمانية الجزء األول [نص مطبوع] : التاريخ االقتصادي واالجتماع



  سم. 24ص. ; 629 -. 2007بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -دونالد كواترت. 

 9959292479ر.د.م.ك 

1-953-347.1/4, 1-953-347.1/5 

  إينو ، آن   .7956

  سم.23ص ; 143 -. 2004دار اآلفاق, الجزائر :  -تاريخ السيميائية [نص مطبوع] / آن إينو. 

 9961571711ر.د.م.ك 

1-401-41/1, 1-401-41/2 

  إينو, آن   .7957

عمان :   -السيميائية [نص مطبوع] : األصول، القواعد، و التاريخ / آن إينو, رشيد بن مالك; عز الدين المناصرة. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  387 -. 2008دار مجدالوي للنشر و التوزيع, 

1-401-72/1, 1-401-72/10 

  أيوب, بثينة   .7958

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  -قضايا بالغية [نص مطبوع] / بثينة أيوب, أحمد محمود المصري. 
 سم. 24ص. ;  244 -. 2005الجامعية, 

1-414-81/1, 1-414-81/10 

  أيوب، سميحة    .7959

ص. : غالف    305 -. 2007الجزائر : دار الحكمة للنشر و الترجمة,  -ب. ذكرياتي [نص مطبوع] / سميحة أيو
  سم. 24مص. و مل. ; 

 9789947842140ر.د.م.ك 

1-920-48/1 

  بابا, جميلة   .7960

/ جميلة  -أنموذجا  -مظاهر التجديد في الشعر األندلسي [نص مطبوع] : قصيدة ليل الهوى يقظان إلبن زمرك 
  سم + قرص مضغوط. 30ورقة ;   73 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بوقمرة. بابا, خديجة زاوي; عمر 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.957 

  بابا، جمال    .7961

الصورة اإلستعارية عند عبد القاهر الجرجاني [نص مطبوع] / جمال بابا, حميد مسعود, يوسف عبودة; ...[و 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -ن]. آخرو

 2007ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.469, MA.470 

  بابا، زبيدة    .7962

 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -موقف اإلسالم من الشعر [نص مطبوع] / زبيدة بابا, أسماء كشاد; هشام خالدي. 

  سم.

 2007أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : لبسانس : 

MA.544, MA.545 



  بابا، ساميا    .7963

عمان : دار   -مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ [نص مطبوع] / ساميا بابا. 
  سم. 17*24ص. ;  200 -. 2011غيداء للنشر و التوزيع, 

 9789957555351ك ر.د.م.

1-813-277/1, 1-813-277/2 

  بابان، ستار مصطفى    .7964

  -عمان : دار جرير للنشر و التوزيع, [د.ت].  -فن المقالة و الخاطرة [نص مطبوع] / ستار مصطفى بابان. 

  سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  235

 9789957382445ر.د.م.ك 

1-814-36/1, 1-814-36/2 

  زة فوال  بابتي, عزي  .7965

بيروت : دار الكتب  -المعجم المفصل في النحو العربي [نص مطبوع] : الجزء األول / عزيزة فوال بابتي. 
 (الخزانة اللغوية).  -سم.  24ص. ;  623 -. 1992العلمية, 

1-413-17.1/1, 1-413-17.1/2 

  بابتي, عزيزة فوال    .7966

بيروت : دار الكتب  -جزء الثاني / عزيزة فوال بابتي. المعجم المفصل في النحو العربي [نص مطبوع] : ال
 (الخزانة اللغوية). -سم.  24ص. ;  -ص1266-623 -. 1992العلمية, 

1-413-17.2/1, 1-413-17.2/2 

  بابي، محمد   .7967

من الفرنسية إلى العربية    -أنموذجا  - Le diabète et le patientإشكالية ترجمة المصطلح الطبي و تبسيطه 
[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] : ترجمة الدليل الطبي / محمد بابي, نور الدين صيد; سيد أحمد طاسيست. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016

 2016ل م د : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMF.139, MMF.140 

  بات، جيل    .7968

ص. ;  142 -. 1998القاهرة : دار األمين,  -الحبيب العائد [نص مطبوع] / جيل بات; سيد عبد العزيز مجدى.  
  ). 12(عبير  -سم.  15

 9772791994ر.د.م.ك 

1-890-91/1 

  باتوت, آالن   .7969

ص. ;  358 -. 2002, بيروت : دار البحار -إنجليزي / آالن باتوت.   -إبك [نص مطبوع] : البلد الحبيب عربي
 سم. 18

1-840-7/1, 1-840-7/2 

  باجي، عبد القادر    .7970

الجزائر : وزارة الشؤون  -اإلمام المغيلي عصره و حياته [نص مطبوع] : الجزء الثلني / عبد القادر باجي. 
 سم. 24ص. ; 566 -. 2011الدينية و األوقاف, 



1-902-95.2/1, 1-902-95.2/2 

    باحمد, أمال  .7971

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -روبورتاج مصور: الحياة عند البدو الرحل [نص مطبوع] : واقع وتحدي / أمال باحمد. 
  سم.  30ورقة ;  37 -. 2009

  37بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA837/01 

  باختين, ميخائيل    .7972

 سم. 14*22ص. ;  365 -. 2009القاهرة : دار رؤية,  -[نص مطبوع] / ميخائيل باختين.  الخطاب الروائي

1-809-85/1, 1-809-85/2 

  بادروس، جوزف    .7973

بيروت : منشورات   -عربي ) / جوزف بادروس.  -القاموس الموسوعي اإلداري [نص مطبوع] : ( عربي 
 سم. 25x18ص. : غالف ملون ;   671 -. 2000الحلبي الحقوقية, 

031-5/1, 031-5/2 

  باديس, نور الهدى    .7974

بيروت :   - بالغة الوفرة وبالغة الندرة [نص مطبوع] : مبحث في اإليجاز واإلطناب / نور الهدى باديس. 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  143 -. 2008المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9789953362149ر.د.م.ك 

1-414-170/1, 1-414-170/10 

  باديس، نور الهدى    .7975

 188 -. 2008بيروت : المؤسسة العربية للدراسات,   -دراسات في الخطاب [نص مطبوع] / نور الهدى باديس. 

  سم. 14*21ص. : غالف ملون ; 

 9789953362157ر.د.م.ك 

1-810-501/1, 1-810-501/10 

  باربولسكو, لوك    .7976

حوار صريح مع أربعة و عشرين أديبا عربيا / لوك باربولسكو, إبن منصور رأيهم في اإلسالم [نص مطبوع] : 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  228 -. 1990(لندن) : دار الساقي,  -. 02ط. -العبد هللا. 

1-210-120/1, 1-210-120/2 

  بارة، إلياس    .7977

سورة النساء نموذجا " / إلياس بارة;  األمر و النهي في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة إحصائية داللية "
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -أ. جمال عصام. 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.701, MMA.702 



  بارتشت, بريجيتيه    .7978

] : من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي / بريجيتيه بارتشت; سعيد حسن  مناهج علم اللغة [نص مطبوع
 سم. 24ص. ;  350 -. 2004القاهرة : مؤسسة المختار,  -بحيري. 

1-401-66/1, 1-401-66/2 

  باركر, كريس    .7979

: مجموعة القاهرة  -التليفزيون و العولمة و الهويات الثقافية [نص مطبوع] / كريس باركر; عال أحمد إصالح. 

  سم.  24ص ;  290 -. 2006النيل العربية, 

 6034377977ر.د.م.ك 

SH/1-070-147/1, SH/1-070-147/2 

  بارنت,ريتشارد    .7980

 -. 1974بيروت : دار ابن خلدون,   -حروب التدخل األميركية في العالم [نص مطبوع] / ريتشارد بارنت. 

 سم.20ص. ; 288

1-902-85/1 

  باشا, ابن كمال    .7981

 سم. 24ص. ;  352 -. 2002عمان : دار الفكر,  -. 2ط. -أسرار النحو [نص مطبوع] / ابن كمال باشا. 

1-415-158/1, 1-415-158/2 

  باشا, أحمد تيمور    .7982

العقاد.  الموسوعة التيمورية [نص مطبوع] : من كنوز العرب في اللغة واألدب / أحمد تيمور باشا; عباس محمود 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  224 -. 2001القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -

 9773440052ر.د.م.ك 

803-4/1, 803-4/2 

  باشا, أحمد تيمور    .7983

  سم. 24ص ; 92 -. 2000القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -السماع والقياس [نص مطبوع] / أحمد تيمور باشا. 

 4775727977ر.د.م.ك 

1-415-32/1, 1-415-32/2 

  باشا, أحمد تيمور    .7984

  سم.  24ص. ;  168 -. 2001القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -الكنايات العامة [نص مطبوع] / أحمد تيمور باشا. 

 9775727898ر.د.م.ك 

1-414-24/1, 1-414-24/10 

  باشا, أحمد تيمور    .7985

 -. 2001القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -أحمد تيمور باشا.  أوهام شعراء العرب في المعاني [نص مطبوع] /

  سم. 24ص. ;  130

 9775250986ر.د.م.ك 

1-811-121/1, 1-811-121/10 



  باشا، محمد بن ابراهيم    .7986

حكاية العشاق في الحب و االشتياق [نص مطبوع] : رواية شعبية جزائرية / محمد بن ابراهيم باشا; أبو القاسم 
 -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  171 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -هللا. سعد 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

 9789947241578ر.د.م.ك 

1-813-499/1, 1-813-499/2 

  باشن، آسيا    .7987

مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية مقارنة / آسيا تعليم القرآن الكريم بين المناهج التعليمية القديمة و الحديثة [نص 
  سم. + قرص مضغوط..  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -باشن; حورية د. مدان. 

 2016ماستر : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.283, MMA.284 

  باشي، سارة    .7988

[نص مطبوع] : تعليمية اللغة / سارة باشي,  -انموذجا-المتوسط: السنة الرابعة واقع تعليم البالغة في الطور 
  سم + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -نضيرة بن غوالة; محمد خليفاتي. 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1026, MMA.1027 

  ة  باصور، خير  .7989

صورة الصحراء في رواية الخيميائي "لباولو كويهلو" [نص مطبوع] / خيرة باصور, خديجة ولد بن عيسى; 
  سم.  30ورقة ;  108 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -سليم حيولة. 

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.709, MA.710 

  شيدة  باصور، ر  .7990

شعر الطبيعة عند المهجريين [نص مطبوع] : نسيب عريضة أنموذجا / رشيدة باصور, مريم باشن; بلقاسم 
  سم.  30ورقة ;  94 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -عيساني. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.845, MA.846 

  باطاهر، بنعيسى    .7991

 -. 2008بيروت : دار الكتاب الجديد,  -الغة العربية [نص مطبوع] : مقدمات وتطبيقات / بنعيسى باطاهر. الب

  سم. 26ص ;  400

 9959294319ر.د.م.ك 

1-414-157/1, 1-414-157/10 

  باقادر, أبو بكر أحمد   .7992

 168 -. 2004دار الهادي, بيروت :  -قراءات في علم اجتماع األدب [نص مطبوع] / أبو بكر أحمد باقادر. 

 (قضايا إسالمية معاصرة).  -سم.  24ص. ; 

1-810-221/1 



  باقادر, أبو بكر أحمد   .7993

 24ص. ;   518 -. 2005بيروت : دار الهادي,  -أنثروبولوجيا اإلسالم [نص مطبوع] / أبو بكر أحمد باقادر. 

 سم.

1-210-74/1 

  باقر, مرتضى جواد    .7994

 -. 2002عمان : دار الشروق,  -مقدمة في نظرية القواعد التوليدية [نص مطبوع] / مرتضى جواد باقر. 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 244

1-401-73/1, 1-401-73/2 

  باقر، طه   .7995

دمشق : دار   - .05 -ملحمة كلكامش [نص مطبوع] : و قصص أخرى عن كلكامش و الطوفان / طه باقر. 
 سم. 22ص. ;  288 -. 1986المدى, 

1-811-706/1 

  باقر، طه   .7996

الجزائر : موفم  -طبعة جديدة.  -ملحمة كلكامش [نص مطبوع] : ملحمة / طه باقر; محمد حسين األعرجي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  233 -. 2007للنشر, 

 9789961625484 ر.د.م.ك

1-813-432/1 

  باك, بيرل    .7997

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية  -رياح الشرق.. رياح الغرب [نص مطبوع] / بيرل باك; غبريال وهبة. 
  ). 15(روايات جائزة نوبل ;  -سم.  21ص. ;  304 -. 2000للطباعة و النشر, 

 9772706105ر.د.م.ك 

1-890-40/1, 1-890-40/2 

  باك، بيرل    .7998

ص. : غالف مصور و ملون ;  286 -. 1999دمشق : دار أسامة,  -األرض الطيبة [نص مطبوع] / بيرل باك. 
 سم. 23

1-890-113/1 

  باك، بيرل    .7999

بيروت : المركز الثقافي العربي : دار العلم للماليين,   -األرض الطيبة [نص مطبوع] / بيرل باك; منير البعلبكي. 
  (روايات عالمية : روايات عالمية). -سم. 19ص. : إيض. ; 102 -. 2007

 9953634807ر.د.م.ك 

1-890-136/1, 1-890-136/2 

  باكرية، ناصر الدين    .8000

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -انتماءات لعينيها.. فقط [نص مطبوع] : شعر / ناصر الدين باكرية. 
  (شعريات لبنانية).  -. سم 22ص. ;  79 -. 2007

 9789947243114ر.د.م.ك 



1-811-1430/1, 1-811-1430/2 

  باكلي, رون    .8001

 :Modern literary arbicالعربية الفصحى الحديثة [نص مطبوع] : مرجع في النحو العربي = 

Areference grammar  .ملون. ; ص. : غالف 1031 -. 2004لبنان : مكتبة لبنان ناشرون,  -/ رون باكلي
27x18 .سم  

 9953335648ر.د.م.ك 

1-415-349/1, 1-415-349/2 

  بالحميسي، موالي   .8002

الجزائر : عاصمة الثفافة   -البحر و العرب في التاريخ و األدب [نص مطبوع] : دراسة / موالي بالحميسي. 
  سم.24ص. ; 141 -. 2007العربية, 

 9789947244463ر.د.م.ك 

1-818-81/1 

  مر, هارولد  بال  .8003

خطابات إلى طالب الصوتيات [نص مطبوع] : نحو تعريف بهذا العلم المجهول / هارولد بالمر; محمد صالح  
 سم. 21ص. ;  200 -. 2003القاهرة : المجلس االعلى للثقافة,  -الضالع. 

1-411-74/1 

  بالي، سمير فرنان    .8004

 -معاهدات دولية / سمير فرنان بالي.  -قانونية  نصوص -قانون اآلثار [نص مطبوع] : اجتهادات قضائية 

  سم. 17*24ص. ;  382 -. 2009بيروت : منشورات الحلبي, 

 9789953524238ر.د.م.ك 

1-913-10/1, 1-913-10/2 

  باني، فتيحة    .8005

ي; أ. / أسماء خريبش; فتيحة بان -أنموذجا  -اإلنسجام الصوتي في النص القرآني [نص مطبوع] : سورة األنفال 
  سم. + قرض مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],   -محمد بوزواوي. 

 2016ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.378, MMA.379 

  باورز،بوب    .8006

بن هادي القحطاني, سعد بن  المدرب المتميز [نص مطبوع] : فن إيصال الرسالة التدريبية / بوب باورز, سعد
  سم. 24ص. ; 231 -. 2004المملكة السعودية : اإلدارة العامة,  -هادي الصبان. 

 9960141195ر.د.م.ك 

1-370-638/2, 1-370-638/1 

  باوية، محمد الصالح    .8007

ص. :  125 -. 2012الجزائر : موفم للنشر,  -أغنيات نضالية [نص مطبوع] : شعر / محمد الصالح باوية. 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  21/14غالف مل. ; 

 9789961627327ر.د.م.ك 

1-811-1113/1 



  باي, ماريو    .8008

 292 -. 1998القاهرة : عالم الكتب,  -. 8ط.  -أسس علم اللغة [نص مطبوع] / ماريو باي; أحمد مختار عمر.  

 سم.  24ص. ; 

1-401-19/1, 1-401-19/2 

  بجية المسعودي، حميد حسون   .8009

نصوص أدبية و علمية و تراثية [نص مطبوع] : مترجمة من اإلنجليزية إلى العربية / حميد حسون بجية 
 سم.17*24ص ; 336 -. 2015عمان : دار صفاء,   -المسعودي. 

1-418-155/1, 1-418-155/2 

  بحة, حليمة   .8010

ورقة   110 - . 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -لمرور [نص مطبوع] / حليمة بحة. دراسة استطالعية لحوادث ا
  .CDسم +  30; 

  105بيبيلو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA782/01 

  بحة، سعد   .8011

/ علي بن   -أنموذجا -ثالثة آداب و فلسفة تعليمية البالغة العربية في الطور الثانوي [نص مطبوع] : السنة ال 

  .CDسم. +  30سم.×21ورقة ;  95 -. 2014-2013, -المدية-المدية : جامعة يحيى فارس -رامي; سعد بحة. 

  المشرف: حسين سعدودي

 2014-2013:  -المدية-ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0027 

  بحري، السعيد    .8012

الجزائر : دار بهاء الدين,  -ظل الدولة الحفصية [نص مطبوع] : دراسة تاريخية فنية / السعيد بحري.  الشعر في
  سم. 17*24ص. ;  342 -. 2009

 9961948484ر.د.م.ك 

1-811-739/1, 1-811-739/10 

  بحري، حمري    .8013

ائر : عاصمة الثقافة  الجز -دراويش الحداثة و دراويش السياسة [نص مطبوع] : مقاالت / حمري بحري. 
  سم. 22ص. ; 142 -. 2007العربية, 

 9789947244357ر.د.م.ك 

1-814-54/1, 1-814-54/2 

  بحري، حمري    .8014

الجزائر : عاصمة الثقافة   -الكتابة بماء الذهب و الكتابة بماء الخشب [نص مطبوع] : مقاالت / حمري بحري. 
  سم. 22ص. ; 115 -. 2007العربية, 

 9789947244340ر.د.م.ك 

1-814-48/1, 1-814-48/2 



  بحري، محمد األمين   .8015

الجزائر :   -البنيوية التكوينية من األصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية [نص مطبوع] / محمد األمين بحري.  
  سم. 17*24ص : غالف مصور، ملون ; 174 -. 2013منشورات مديرية الثقافة, 

 9789961941256ر.د.م.ك 

1-102-16/1 

  بحيري, سعيد حسن    .8016

القاهرة : مكتبة  -دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية و الداللة [نص مطبوع] / سعيد حسن بحيري. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  304 -. 2005األداب, 

 9772416476ر.د.م.ك 

1-410-266/1, 1-410-266/2 

  حسن  بحيري, سعيد   .8017

القاهرة : الشركة المصرية   -علم لغة النص [نص مطبوع] : المفاهيم و اإلتجاهات / سعيد حسن بحيري. 
  ). 2(لغويات ;  -سم.  21ص. ;  362 -. 1997لونجمان, 

 9771602136ر.د.م.ك 

1-401-64/1, 1-401-64/2 

  بحيري, سعيد حسن    .8018

 -. 2001القاهرة : مؤسسة المختار,  -سعيد حسن بحيري. المدخل إلى مصادر اللغة العربية [نص مطبوع] / 

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  365

 9775283639ر.د.م.ك 

1-410-167/1, 1-410-167/10 

  بحيري, سعيد حسن    .8019

أساسيات علم لغة النص [نص مطبوع] : مدخل إلى(فروض ونماذج وعالقات وطرائق ومباحث) / سعيد حسن 
  سم.  25ص : غالف ملون ;  383 -. 2009مكتبة زهراء, القاهرة :  -بحيري. 

 9773143368ر.د.م.ك 

1-401-100/1, 1-401-100/2 

  بحيري, سعيد حسن    .8020

القاهرة : مؤسسة  -إسهامات أساسية في العالقة بين النص والنحو والداللة [نص مطبوع] / سعيد حسن بحيري. 
  سم. 24ص. ; 301 -. 2008المختار, 

 9773821374ر.د.م.ك 

1-401-111/1, 1-401-111/2 

  بحيري، سعيد حسن    .8021

القاهرة :   -.  2ط.  -األساس في فقه اللغة العربية [نص مطبوع] / سعيد حسن بحيري, فولفديتريش فيشر. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   292 -. 2005مؤسسة المختار, 

 977382752ر.د.م.ك 

1-410-351/1, 1-410-351/2 



  بختاوي، هاجر    .8022

ترجمة التعابير االصطالحية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية لنماذج 
  -لجون غرين ترجمة أنطوان باسيل / هاجر بختاوي; حفصة نعماني.  The Fault In Our Starsمن رواية 

  سم. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن], 

 2017جمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تر

MMF.224, MMF.225 

  بختاوي، وردة    .8023

سيميائية العنوان في رواية " الرماد الذي غسل الماء " لعز الدين جالوجي [نص مطبوع] / فيروز فراحي; وردة  
  مضغوط. سم. + قرص  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -بختاوي; أ. متقدم موالي. 

 2017ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.733, MMA.734 

  بختي, زهرة    .8024

المدية : [د.ن] :  -ألم وأمل حول مرضى القصور الكلوي [نص مطبوع] : روبورتاج مصور / زهرة بختي. 
  سم.  30ورقة ;  25 -. 2009[د.ن], 

  19بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA818/01 

  بخوش، عبد المجيد    .8025

الجزائر :   -/ عبد المجيد بخوش; رحال نسيم رياض.  1القصور الملكية و الحكايات اليلية [نص مطبوع] : الج. 
(مجرات   -سم.  16*23ص. : غالف مص. و مل. ;  346 -. 2013رحال نسيم رياض للنشر و التوزيع فتوة, 

  الحكايا).

 9789961990445ر.د.م.ك 

1-813-299.1/1, 1-813-299.1/2 

  بخوش، عبد المجيد    .8026

الجزائر :   -/ عبد المجيد بخوش; رحال نسيم رياض.  2القصور الملكية و الحكايات الليلية [نص مطبوع] : الج.
(مجرات   -سم.  16*23ص. : غالف مص. و مل. ;  343 -. 2013نشر و التوزيع فتوة, رحال نسيم رياض لل

  الحكايا).

 9789961990452ر.د.م.ك 

1-813-299.2/1, 1-813-299.2/2 

  بخوش، مريم   .8027

جمالية توظيف األسطورة في رواية " الحوات و القصر " للطاهر وطار [نص مطبوع] / مريم بخوش, كريمة  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -د بن مرزوقة. بوداوي; محم

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1201, MMA.1202 

  بخيت ، محمود عبد هللا    .8028

. 2004عمان : دار الثقافة,  - الوسيط في فقه المواريث [نص مطبوع] / محمود عبد هللا بخيت, محمد عقله العلي.

  سم. 24ص. ;  195 -

 9957160559ر.د.م.ك 



1-250-96/1, 1-250-96/2 

  بخيت, عبد الحميد    .8029

 -.  1967القاهرة : دار المعارف,  -. 2 -ط -ظهور اإلسالم وسيادة مبادئه [نص مطبوع] / عبد الحميد بخيت. 

 سم.23ص. ; 458

1-210-4/1 

  بدال، سكينة   .8030

شعرية الفضاء في الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] : رواية " في عشق امرأة عاقر" ل "سمير قسيمي"  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -/ سكينة بدال, جميلة رابحي; صليحة جالب.  -أنموذجا  -

 2019لمدية : ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس ا

MMA.1186, MMA.1187 

  بدة، عمر    .8031

/ عمر بدة, عزيز  -أنموذجا  -اإلتساق و اإلنسجام في القرآن الكريم [نص مطبوع] : سورة الليل و اإلنشراح 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -جنيد; النذير بولمعاني. 

 2017غات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و الل

MMA.551, MMA.552 

  -بيروت : دار الفكر العربي, [د.ت].  -. بدر شاكر السياب [نص مطبوع] : شاعر الحداثة و التغيير  .8032

 سم. 17*24ص. ;  160

1-811-711/1, 1-811-711/2 

  بدر، سالم عيسى    .8033

ص ; 95 -. 2009عمان : دار الفكر,  -] / سالم عيسى بدر. دليل الباحث في اختبار الفرضيات [نص مطبوع 
  سم.17*25

 9957075859ر.د.م.ك 

1-001.4-102/1, 1-001.4-102/2 

  بدر، سهام محمد    .8034

عمان : دار المسيرة للنشرو التوزيع و الطباعة,   -مدخل الى رياض األطفال [نص مطبوع] / سهام محمد بدر. 
  سم. 17*24عالف ملون ;  -. 2009

 صور؛ جداول 

1-370-603/2, 1-370-603/1 

  بدران, بدران أبو العينين   .8035

االسكندرية   -دراسات حول القرآن [نص مطبوع] : حقيقته، ترجمته ، نزوله ، أحرفه / بدران أبو العينين بدران. 
 سم. 24ص. ;  112 -: مؤسسة شباب الجامعة, (د.ت). 

1-220-5/1 

  بدران, شبل    .8036

القاهرة :  -. 3ط. -المشكالت / شبل بدران. -القضايا-التربية و المجتمع [نص مطبوع] : رؤية نقدية في المفاهيم



  سم.24ص. ; 279 -. 2009دار المعرفة الجامعية, 

 9214237977ر.د.م.ك 

1-370-277/1, 1-370-277/2 

  بدران, شبل    .8037

ص. : 313 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -التعليم...والتحديث [نص مطبوع] / شبل بدران. 
  سم. 24غالف مصور ; 

 7935116977ر.د.م.ك 

1-370-25/1 

  بدران, شبل    .8038

  سم. 24ص. ; 248 -. 2009مصر : دار الجامعة الجديدة,  -التعليم فى عالم متغير [نص مطبوع] / شبل بدران. 

 9773285308ر.د.م.ك 

1-370-182/1, 1-370-182/2 

  بدران، جميلة   .8039

 -دور البيئة اللغوية األسرية في تحصيل اللغة العربية لدى الطفل [نص مطبوع] / نفيسة فرحات; جميلة بدران. 

  سم.  30*21ورقة ;  2015. - 98 ,(S.N)المدية : 

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0129 

  بدري عبد الجليل، محمد   .8040

القاهرة : دار المعرفة   -ستهالل في فواتح القصائد و السور [نص مطبوع] / محمد بدري عبد الجليل. براعة اال
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  269 -. 2010الجامعية, 

1-810-532/1, 1-810-532/2 

  بدري, عثمان    .8041

الجزائر : منشورات   -بدري. قمم و نماذج من األدب العربي الحديث [نص مطبوع] : دراسات تطبيقية / عثمان 
  سم. 24ص. ;  160 -. 2001ثالة, 

 996190530xر.د.م.ك 

1-810-199/1, 1-810-199/2 

  بدري، رابعة العدوية    .8042

 182 -. 2013الجزائر : دار المدار الثقافية,  -عبثا أحاول أن أكونك... [نص مطبوع] / رابعة العدوية بدري. 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  17*24ص. : غالف مص. و مل. ; 

1-811-1110/1 

  بدري، رابعة العدوية    .8043

الجزائر : دار المدار الثقافية,  -خمسون عاما قد مضت [نص مطبوع] : هل تعلمين / رابعة العدوية بدري. 
 ثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).(الجزائر وزارة ال -سم.  17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  127 -. 2013

1-813-317/1 



  بدري، عثمان    .8044

المعالم المتصدرة للنقد األدبي في العالم العربي أواخر القرن العشرين و بداية األفية الثالثة [نص مطبوع] /  
عربية (الجزائر عاصمة الثقافة ال -سم.  23ص. ;  197 -. 2007الجزائر : منشورات ثالة,  -عثمان بدري. 

2007.(  

 9789947834121ر.د.م.ك 

1-810-675/1 

  بدري، عثمان    .8045

 -دراسات تطبيقية في الشعر العربي [نص مطبوع] : نحو تأصيل منهج في النقد التطبيقي / عثمان بدري. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  137 -. 2009الجزائر : منشورات ثالة, 

 9789947834398ر.د.م.ك 

1-811-1451/1 

  بدوان, أسعد   .8046

عمان : دار أسامة للنشر,  -موسوعة اختبر ذكائك ( للناشئين) في اللغة العربية [نص مطبوع] / أسعد بدوان. 
 سم.  25x17ص. : غالف ملون. ;  248 -. 2001

1-410-115/1 

  بدوح ، حسن   .8047

 17*24ص. ;  206 -. 2012ب, عمان : عالم الكت -المحاورة [نص مطبوع] : مقاربة تداولية / حسن بدوح. 

  سم.

 9789957704988ر.د.م.ك 

1-411-155/1, 1-411-155/2 

  بدوى، عبد الرحمن    .8048

ص. ; 240 -. 1977الكويت : وكالة المطبوعات,  -مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] / عبد الرحمن بدوى. 
 سم.24

1-001.4-97/1 

  بدوى،عاطف محمد   .8049

علم التاريخ [نص مطبوع] : جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين التنظير و التطبيق / عاطف محمد 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 349 -. 2006الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -بدوى. 

 137350977xر.د.م.ك  -ص. 345-ص344ص -بيبليو.ص

1-902-92/1, 1-902-92/2 

  بدوي, أحمد أحمد    .8050

ص. ;  694 -. 2003القاهرة : نهضة مصر,  -أسس النقد األدبي عند العرب [نص مطبوع] / أحمد أحمد بدوي. 
  سم. 24

 9771421042ر.د.م.ك 

1-810-19/1, 1-810-19/2 

  بدوي, أحمد أحمد    .8051

القاهرة : نهضة مصر للطباعة و النشر و  -. 03ط. -من بالغة القرآن [نص مطبوع] / أحمد أحمد بدوي. 



  سم.24ص. ; 306 -. 2007التوزيع, 

 2250714977ر.د.م.ك 

1-220-139/1, 1-220-139/2 

  بدوي, أنس    .8052

بيروت : دار   -روائع الشعر العباسي في عهده الثاني [نص مطبوع] / أنس بدوي, حسان الطيبي حمدو طماس. 
  (موسوعة روائع الشعر العربي). -. سم 24ص. ;   368 -. 2005المعرفة, 

 9953466717ر.د.م.ك 

1-811-469/1 

  بدوي, صالح جمال    .8053

القاهرة : دار   -في خصوصية وحدة األدب العربي [نص مطبوع] : العوامل و المظاهر / صالح جمال بدوي. 
  سم. 24ص. ;  70 -. 1995نهضة الشرق, 

 0245977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-810-42/1, 1-810-42/2 

  بدوي, عبد الرحمان    .8054

القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,   -. 02ط. -دراسات في الفلسفة الوجودية [نص مطبوع] / عبد الرحمان بدوي. 
 سم.24ص. ;  264 -. 1966

1-102-9/1 

  بدوي, عبده    .8055

  سم. 24ص. ;  244 -. 2000قباء,  القاهرة : دار -السود و الحضارة العربية [نص مطبوع] / عبده بدوي. 

 977303ر.د.م.ك 

1-890-21/1 

  بدوي, عبده    .8056

 168 -. 1997القاهرة : دار قباء,  -دراسات في النص الشعري [نص مطبوع] : العصر الحديث / عبده بدوي. 

  سم.  17*  24ص. : غالف ملون ; 

 977581006Xر.د.م.ك 

1-811-85/11, 1-811-85/10 

  عبده   بدوي,  .8057

القاهرة : دار قباء للطباعة و النشر  -الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي [نص مطبوع] / عبده بدوي. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور ;  352 -. 2000و التوزيع, 

 9773033015ر.د.م.ك  -. 350- 348ص -بيبليوغرافيا : ص

1-811-102/1, 1-811-102/2 

  بدوي, عبده    .8058

 332 -. 2000القاهرة : دار قباء,  -ت في النص الشعري [نص مطبوع] : العصر العباسي / عبده بدوي. دراسا

  ).3(دراسات أدبية ;  -سم.  23ص. : غالف مصور ملون ; 

 9773031985ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 



1-811-144/1, 1-811-144/2 

  بدوي، أحمد زكي    .8059

عربي مع كشاف عربي و كشاف فرنسي  -فرنسي  -ص مطبوع] : إنجليزي معجم مصطلحات العلوم اإلدارية [ن
 =Dictionary of management sciences : English - French - Arabicwith An arabic 

glossary and a french glossary  .القاهرة : دار الكتاب المصري ; بيروت : دار  -/ أحمد زكي بدوي
 سم. 24x18ص. : غالف ملون. ;   517 -. 1984الكتاب اللبناني, 

  بدوي،رمضان مسعد    .8060

 The systems Approach To Course andمدخل النظم لتصميم المقرر و المناهج [نص مطبوع] = 

curriculum Design  .ص ;  856 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -/ رمضان مسعد بدوي
  سم.17سم*24

  3631079957ر.د.م.ك 

1-370-535/2, 1-370-535/1 

  بدوي،رمضان مسعد    .8061

  -تدريس الرياضيات الفعال [نص مطبوع] : من رياض األطفال حتى السادس اإلبتدائي / رمضان مسعد بدوي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  635 -. 2007عمان : دار الفكر,  -. 1ط.

 9957075322ر.د.م.ك 

1-370-661/1, 1-370-661/2 

  بدوي،رمضان مسعد    .8062

 The systems Approach To Course andمدخل النظم لتصميم المقرر و المناهج [نص مطبوع] = 

curriculum Design  .ص ;  856 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -/ رمضان مسعد بدوي
  سم.17سم*24

 3631079957ر.د.م.ك 

1-370-159/1 

  بدير, حلمي   .8063

 244 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية,  -[نص مطبوع] / حلمي بدير.  فن المسرح

  سم.  24ص. ; 

 9773273172ر.د.م.ك 

1-792-17/1, 1-792-17/2 

  بدير, حلمي   .8064

لورد   اإلسكندرية : مؤسسة -اإلتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر [نص مطبوع] / حلمي بدير. 
  سم. 24ص. ;  326 -. 2002العالمية للشئون الجامعية, 

 9773271676ر.د.م.ك 

1-813-160/1, 1-813-160/2 

  بدير, حلمي   .8065

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  -أثر األدب الشعبي في األدب الحديث [نص مطبوع] / حلمي بدير. 
  سم. 24ص. ;  226 -. 2002الجامعية, 

 9773272419م.ك ر.د.



1-810-107/1, 1-810-107/10 

  بدير, حلمي   .8066

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  - األدب المقارن [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / حلمي بدير. 
  سم. 24ص. ;  378 -. 2001الجامعية, 

 9773271668ر.د.م.ك 

1-809-52/1, 1-809-52/2 

  برابعة، نسيمة    .8067

ائق تدريس األدب في ظل المقاربة [نص مطبوع] : مقرر السنة األولى متوسط " أنموذجا " / أمينة قيدوم; طر
  سم. 30*21ورقة ;  2015. - 125 ,(S.N)المدية :  -نسيمة برابعة. 

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0107 

  براح، محمد    .8068

 64 -. 2004الجزائر : دار الخلدونية للنشر و التوزيع,  -مطبوع] / محمد براح. مالحم من شموع القدس [نص 

  سم.  20ص. : غالف مص. و مل. ; 

 9961932838ر.د.م.ك 

1-811-1458/1 

  برادبيري، أندرو    .8069

كيف تحسن مهارات اإلتصال مع اآلخرين [نص مطبوع] : إتقان مهارات العروض التقديمية =   -نحو النجاح 
Creating Success - Successful Presentation Skille  .القاهرة :  -/ أندرو برادبيري, خالد العامري

  سم.24ص. ; 136 -. 2001دار الفاروق للنشر و التوزيع, 

 9775998816ر.د.م.ك 

1-001-5/1 

  براشد،مهدي   .8070

 -. 2011الجزائر : دار فيسيرا,  -معجم العامية الدزيرية بلسان جزائري مبين [نص مطبوع] / مهدي براشد. 

  سم. 24*  17ص ;  393

 9789947975145ر.د.م.ك 

1-413-159/1 

  براشيش, ناريمان    .8071

آليات االتصال في المؤسسة العمومية [نص مطبوع] : نموذج مركز التكوين المهني بسيدي عكاشة "تنس" / 
  30ورقة ;  73 -. 2011ة : [د.ن] : [د.ن], المدي -ناريمان براشيش, ايمان بن صدقة, سماح منصور خوجة. 

  سم.

  71بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA972/1 

  براقشي، كريمة   .8072

/ كريمة براقشي, نادية   -أنموذجا  -تعليمية النحو العربي بين الشاهد والمثال [نص مطبوع] : المرحلة الجامعية 



  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],   -ريق; ميلود عبابسي. ز

 2019ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MMA.1039, MMA.1040 

  براقشي، نعيمة    .8073

اطعات مفتشي التعليم االبتدائي دور مفتش اللغة العربية في تكوين األستاذ [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمق
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : د.ن,  -لوالية المدية / نعيمة براقشي; محمد مداني. 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1084 

  براه, كويسي براه    .8074

القاهرة : دار األمين,  -[نص مطبوع] / كويسي براه براه; حلمي شعراوي. اللغات اإلفريقية و تعليم الجماهير 
  سم. 24ص. ;  272 -. 2001

 9772793253ر.د.م.ك 

1-401-27/1 

  براهمي، ابراهيم    .8075

الجزائر :  -استيراتيجيات الخطاب في رواية الثالثة للبشير االبراهيمي [نص مطبوع] / ابراهيم براهمي. 
  سم.24*16ص : غالف ملون ;  408 -. 2013بونا للبحوث و الدراسات, منشورات 

 9789961914670ر.د.م.ك 

1-410-369/1 

  براهمي، عادل   .8076

أثر قصص الكاتب غي دي موباسان في قصص الكاتب محمود تيمور [نص مطبوع] / عادل براهمي, كمال  
  سم. + قرص مضغوط.  30; ورقة  106 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بوناجي; سليم حيولة. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.980 

  براهمي، مريم    .8077

البنية الزمنية في المجموعة القصصية " كيد رجل" لمفتاح خافج [نص مطبوع] / مريم براهمي, فاطمة شفارة; 
  + قرص مضغوط. سم. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -محمد مكي.  

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1208, MMA.1209 

  براهيم الرحماني، علي    .8078

[د.م] : [د.ن],  -تسويق الخدمات اإلشهارية في المؤسسة السمعية [نص مطبوع] / علي براهيم الرحماني. 
  .CD+  سم 30ورقة ;  130 -. 2012

  128بيبليوغ.ص

 2012الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د . يحي فارس بالمدية : 

MA1518/1 

  براهيم بلهواري ، المية   .8079

البنيوية عند العرب ( كمال أبو ديب أنموذجا ) [نص مطبوع] / المية براهيم بلهواري, جهاد بوسعيد; أ. سيد علي  



  سم. + قرص مظغوط. 21* 30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -شطي. 

 2014ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.65 

  براهيمي ، نعيمة    .8080

ليمامة / نعيمة براهيمي,  مقاربة أسلوبية في الخطاب الشعري المعاصر [نص مطبوع] : البكاء بين يدي زرقاء ا
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -خيرة بير; أ. خيرة ولد العزازي. 

 2006ل م د : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.330, MA.331 

  براهيمي، جيجقة   .8081

ص. : غالف   361 -. 2013ئر : موفم للنشر, الجزا -نزيف الرمانة [نص مطبوع] : رواية / جيجقة براهيمي. 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  15*23مص. و مل. ; 

 9789931003229ر.د.م.ك 

1-813-316/2 

  براون, دوجالس    .8082

بيروت :   -أسس تعلم اللغة و تعليمها [نص مطبوع] / دوجالس براون, عبده الراجحي; علي علي أحمد شعبان. 
 سم. 24ص. : غالف مذهب ; 340 -. 1994دار النهضة العربية, 

1-418-48/1, 1-418-48/2 

  براي، أمينة    .8083

/   -أنموذجا- تعليم النصوص التواصلية و األدبية وفق المقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] : السنة الثالثة متوسطة 

  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2017[د.ن], [د.م] :  -أمينة براي, حفصة* سمسوم; محمد بوزواوي. 

 2017ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.569, MMA.570 

  بربار, وهيبة   .8084

دراسة مسحية / اسماء  -بلدية المدية -ظاهرة العنف ضد االساتذة في الثانويات الجزائرية [نص مطبوع] : 
  سم.  30ورقة ;  241 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -ة بربار. زموري; وهيب

  237-234بيبليو ص ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA845/01 

  برج،شتاين    .8085

القاهرة : دار   -. [نص مطبوع] / شتاين برج, المركز الثقافي للتعريب والترجمة  2األسس النفسية لإلبتكار ك
  سم.  24ص : غالف ملون ;   883 -. 2009الكتاب الحديث ; الكويت : دار الكتاب الحديث, 

 03212350977ر.د.م.ك 

241/5-150-1, 241/4-150-1 

  برحايل، أبو العباس    .8086

  -. 2013التوزيع, الجزائر : دار الورسم للنشر و  -شعبة الزيتون [نص مطبوع] : رواية / أبو العباس برحايل. 



  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  16*22ص. : غالف مص. و مل. ;  512

 9789931383147ر.د.م.ك 

1-813-373/1, 1-813-373/2 

  برداية، سامية    .8087

المقالة الصحفية وأثرها على اللغة و األدب [نص مطبوع] : مجلة المنتقد أنموذجا / سامية برداية; فتيحة بن يحي. 
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  80 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.950 

  برشت، مسرحيات    .8088

  سم . 16ص. ;  360 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -مسرحيات برشت [نص مطبوع] / مسرحيات برشت. 

 9789961625378ر.د.م.ك 

1-812-80/1, 1-812-80/2 

  برغوث، عبد القادر    .8089

 -. 2014الجزائر : دار ميم للنشر,  -ديدان آخر الليل [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد القادر برغوث. 

  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  13*20ص. : غالف مص. ;  82

 9789947863800ر.د.م.ك 

1-813-375/1, 1-813-375/2 

  بركات ، فريدة    .8090

تجليات االغتراب عند جبران خليل جبران [نص مطبوع] : فريدة بركات، صورية ملوك / فريدة بركات,  
  سم.30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -صورية ملوك; خيرة ولد العزازي. 

 2005ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.12, MA.13 

  بركات, حسين حسن    .8091

القاهرة : دار الكتب العلمية ; سوريا :  -[نص مطبوع] / حسين حسن بركات.   2000البسيط في إستخدام إكسل 
  سم.24ص. : ايض: غالف مصور: ملون ; 400 -. 2000دار األنس, 

 0158287977ر.د.م.ك 

1-001.6-75/1 

  بركات, سلمي   .8092

عمان : دار البداية,   -[نص مطبوع] : مستوياتها و أداؤها الوظيفي و قضاياها / سلمي بركات.  اللغة العربية
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 264 -. 2007

1-410-53/1, 1-410-53/2 

  بركات, عبد الرزاق    .8093

ة : عين القاهر -دراسات مقارنة في األدب العربي و التركي المعاصر [نص مطبوع] / عبد الرزاق بركات. 
  سم. 24ص. ;  386 -. 2006للدراسات, 

 9773221725ر.د.م.ك 



1-809-74/1, 1-809-74/2 

  بركات، ا مباركة   .8094

موقف طه حسين من األدب الجاهلي كتابه " في األدب الجاهلي" أنموذجا [نص مطبوع] / ا مباركة بركات,  
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -حورية عتابي; مسعود ناهلية. 

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.257, MA.258 

  بركات، إبراهيم إبراهيم   .8095

  -. 2007القاهرة : دار النشر للجامعات,  -النحو العربي [نص مطبوع] : الجزء األول / إبراهيم إبراهيم بركات. 

  سم.17*25ص ; 463

 9773162044ر.د.م.ك 

1-415-579.1/1 

  بركات، إبراهيم إبراهيم   .8096

  -. 2007القاهرة : دار النشر للجامعات,  -النحو العربي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / إبراهيم إبراهيم بركات. 

  سم.17*25ص ; 471

 9773162044ر.د.م.ك 

1-415-579.2/1 

  بركات، إبراهيم إبراهيم   .8097

  -. 2007القاهرة : دار النشر للجامعات,  -لجزء الرابع / إبراهيم إبراهيم بركات. النحو العربي [نص مطبوع] : ا

  سم.17*25ص ; 415

 9773162044ر.د.م.ك 

1-415-579.4/1 

  بركات، إبراهيم إبراهيم   .8098

.  2007القاهرة : دار النشر للجامعات,  -النحو العربي [نص مطبوع] : الجزء الخامس / إبراهيم إبراهيم بركات. 

  سم.17*24ص ; 494 -

 9773162044ر.د.م.ك 

1-415-579.5/1 

  بركات، سليم    .8099

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات,   -األعمال الشعرية [نص مطبوع] : شعر عربي معاصر / سليم بركات. 
  سم. 13*22ص. ;  594 -. 2007

 9789953361770ر.د.م.ك 

1-811-904/1, 1-811-904/2 

  محمد  بركان,   .8100

شاعرية المكان في رواية الخبز و اإلدام لمحمد بورحلة [نص مطبوع] / محمد بركان, عبد الحليم فراح; سليم 
  سم.  30ورقة ;  97 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -حيولة. 

  أ.

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 



MA.835, MA.836 

   بركة, بسام  .8101

بيروت : الشركة   -مبادىء تحليل النصوص األدبية [نص مطبوع] / بسام بركة, هاشم األيوبي ماتيو قويدر. 
  سم.  21ص. ;   298 -. 2002المصرية للنشر, 

 9771605263ر.د.م.ك 

1-810-347/1, 1-810-347/2 

  بركة, بسام   .8102

بيروت : مركز اإلنماء القومي, د.ت.  -بسام بركة. علم األصوات العام [نص مطبوع] : أصوات اللغة العربية / 
 سم.24ص. ; 183 -

1-411-64/1, 1-411-64/2 

  بركة, فاطمة الطبال    .8103

بيروت :  -النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون [نص مطبوع] : دراسة و نصوص / فاطمة الطبال بركة. 
 سم. 24ص. ;  302 -. 1993المؤسسة الجامعية للدراسات, 

1-401-94/1, 1-401-94/2 

  برمان، أنطوان   .8104

علم الترجمة [نص مطبوع] : دراسات في فلسفته وتطبيقاته / جورج ستينر; أنطوان برمان, آخرون, ...[و 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  109 -. 2009دمشق : دار الزمان,   -آخرون]. 

1-418-128/1, 1-418-128/2 

  برنس, جيرالد    .8105

ص. ;  212  -. 2003القاهرة : ميريت للنشر,  -قاموس السرديات [نص مطبوع] / جيرالد برنس; السيد امام. 
  سم. 24

 9773511146ر.د.م.ك 

1-413-78/1, 1-413-78/2 

  برنس, جيرالد    .8106

القاهرة :  -حمد بريري. المصطلح السردي [نص مطبوع] : معجم مصطلحات / جيرالد برنس; عابد خزندار; م
 سم. 24ص. ;  260 -. 2003المجلس االعلى للثقافة, 

1-413-92/1, 1-413-92/2 

  برهم, منال عصام إبراهيم   .8107

عمان : مكتبة   -دراسة في اللغة العربية [نص مطبوع] : نماذج وأسئلة محلولة / منال عصام إبراهيم برهم. 
 سم.  24الف ملون ; ص. : غ  367 -. 2009المجتمع العربي, 

1-410-288/1, 1-410-288/2 

  برهم، منال عصام    .8108

 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -العربية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / منال عصام برهم. 

  سم.18*25ص ; 356

 9789957830236ر.د.م.ك 



1-410-412/1, 1-410-412/2 

  برهم، منال عصام    .8109

ص ; 186 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -لكتابة و التعبير [نص مطبوع] / منال عصام برهم. فن ا
  سم.17*24

 9789957833695ر.د.م.ك 

1-411-178/1, 1-411-178/2 

  برهومة, عيسى   .8110

ر الشروق,  عمان : دا -اللغة و الجنس [نص مطبوع] : حفريات لغوية في الذكورة و األنوثة / عيسى برهومة. 
  سم. 24ص. ;  200 -. 2002

 9957002090ر.د.م.ك 

1-410-228/1, 1-410-228/2 

  برودي، الزهرة    .8111

جمالية الشعر االجتماعي في ديوان "مصطفي صادق الرافعي" [نص مطبوع] / الزهرة برودي, جميلة بن زيد; 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -فطيمة بن ربيعي.  

 2019استر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : م

MMA.1195, MMA.1196 

  بروست،مارسيل    .8112

  سم.22ص ; 318 -. 2008[د.م] : عويدات للنشر,   -غرام سوان [نص مطبوع] / مارسيل بروست. 

 289953978ر.د.م.ك 

1-890-29/1, 1-890-29/2 

  ستان  بروستاد, كر  .8113

القاهرة : المجلس االعلى   -قواعد اللهجات العربية الحديثة [نص مطبوع] / كرستان بروستاد; محمد الشرقاوي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  336 -. 2003للثقافة, 

1-417-3/1 

  بروكلمان, كارل    .8114

 -حجازي; عبد الحليم النجار.  تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : القسم الثاني / كارل بروكلمان; محمود فهمي

  سم. 24ص. ;  796 -. 1993القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

 9941301977ر.د.م.ك 

1-810-1.2/1, 1-810-1.2/2 

  بروكلمان, كارل    .8115

 -حجازي. تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : القسم الثالث / كارل بروكلمان; السيد يعقوب بكر محمود فهمي 

  سم. 24ص. ;  764 -. 1993القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

 2414001977ر.د.م.ك 

1-810-1.3/1, 1-810-1.3/2 



  بروكلمان, كارل    .8116

القاهرة : الهيئة  -تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : القسم الرابع / كارل بروكلمان; محمود فهمي حجازي. 
 سم. 24ص. ;  452 -. 1993كتاب, المصرية العامة لل

1-810-1.4/1, 1-810-1.4/2 

  بروكلمان, كارل    .8117

القاهرة : الهيئة  -تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : القسم الخامس / كارل بروكلمان; محمود فهمي حجازي. 
  سم. 24ص. ;  408 -. 1995المصرية العامة للكتاب, 

 414701977ر.د.م.ك ×

1-810-1.5/1, 1-810-1.5/2 

  بروكلمان, كارل    .8118

تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : القسم السادس / كارل بروكلمان; حسن محمود اسماعيل محمود فهمي 
 سم. 24ص. ;  700 -. 1995القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -حجازي. 

1-810-1.6/1, 1-810-1.6/2 

  بروكلمان, كارل    .8119

دب العربي [نص مطبوع] : القسم السابع / كارل بروكلمان; غريب محمد غريب, حسن محمود تاريخ األ
  سم. 24ص. ;  564 -. 1995القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -اسماعيل محمود فهمي حجازي.  

 9824401977ر.د.م.ك 

1-810-1.7/1, 1-810-1.7/2 

  بروكلمان, كارل    .8120

[نص مطبوع] : العصر العثماني / كارل بروكلمان; عمر صابر عبد الجليل محمود فهمي   تاريخ األدب العربي
  سم. 24ص. ;  420 -. 1995القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -حجازي. 

 5423901977ر.د.م.ك 

1-810-1.8/1, 1-810-1.8/2 

  بروكلمان, كارل    .8121

م /  1798حتى الحملة الفرنسية  1517لعثماني من فتح مصر تاريخ األدب العربي [نص مطبوع] : العصر ا
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب,   -كارل بروكلمان; عمر صابر عبد الجليل محمود فهمي حجازي. 

  سم. 24ص. ;  576 -. 1995

 6431401977ر.د.م.ك 

1-810-1.9/1, 1-810-1.9/2 

  بروكلمان, كارل    .8122

القاهرة : الهيئة  -ي [نص مطبوع] : القسم األول / كارل بروكلمان; محمود فهمي حجازي. تاريخ األدب العرب
  سم. 24ص. ;  624 -. 1993المصرية العامة للكتاب, 

 8325701977ر.د.م.ك 

1-810-1.1/1, 1-810-1.1/2 

  بروكلمان, كارل    .8123

م [نص مطبوع] : القسم  1881اإلنجليز مصر م إلى دخول   1798تاريخ األدب العربي : من الحملة الفرنسية 



القاهرة : الهيئة المصرية العامة   -/ كارل بروكلمان; عمر صابر عبد الجليل محمود فهمي حجازي.  15العاشر 
  سم. 24ص. ;  316 -. 1999للكتاب, 

 4595101977ر.د.م.ك 

1-810-1.10/1, 1-810-1.10/2 

  برولي، إيف   .8124

  سم. 12*18ص. ;  143 -. 2008بيروت : دارالكتاب الجديد,  -وع] / إيف برولي. تاريخ الكثلكة [نص مطب

 9959293807ر.د.م.ك 

1-290-8/1, 1-290-8/2 

  برونتي, شارلوت    .8125

 -. 2002بيروت : دار البحار,  -/ شارلوت برونتي.  Jane Eyreإنكليزي =  -جين إير [نص مطبوع] : عربي  

 سم. 18ص. ;  544

1-890-42/1 

  برونتي, شارلوت    .8126

 160 -. 2006بيروت : دار الفكر العربي,   -جين يير [نص مطبوع] : رواية / شارلوت برونتي; إيلي مهنا. 

 سم.  24ص. ; 

1-890-38/1, 1-890-38/2 

  برونتي, شارلوت    .8127

افي ; بيروت : دار العلم  الدار البيضاء : المركز الثق -جين آيير [نص مطبوع] / شارلوت برونتي; منير بعلبكي. 
  (روايات عالمية : روايات عالمية). -سم.  24ص. ;  734 -. 2006للماليين, 

 8325639953ر.د.م.ك 

1-890-58/1, 1-890-58/2 

  برونتي، إميلي   .8128

عمان :  -/ إميلي برونتي, سمير عزت نصار.  wutherting heightsمرتفعات ووذرنج [نص مطبوع] = 
(سلسلة روائع القصص   -سم.  14*20ص. : غالف مص. و مل. ;  213 -. 2012ر و التوزيع, األهلية للنش

  العالمية).

 9953345864ر.د.م.ك 

1-890-209/1, 1-890-209/2 

  برونتي، شارلوت    .8129

/ شارلوت برونتي; فاطمة  Jane Eyre : English - Arabicعربي =  -جين آير [نص مطبوع] : انكليزي 
  -الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ; بيروت : المكتبة الحديثة ناشرون, (د.ت.).  -حبيب محسن. 

  (كنوز سلسلة روائع القصص العالمية).  -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  152

 9953425694ر.د.م.ك 

1-890-249/1 

  بري, حواس    .8130

بيروت   -لبالغية في تفسير التحرير و التنوبر لمحمد الطاهر ابن عاشور [نص مطبوع] / حواس بري. المقاييس ا
 سم. 24ص. ;  356 -. 2002: المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 



1-414-8/1, 1-414-8/10 

  برياني, خديجة    .8131

المدية :  -مكتوب / خديجة برياني. دور الشرطة القضائية في مكافحة تبييض األموال [نص مطبوع] : تحقيق 
  سم.  30ورقة ;  79 -. 2011[د.ن] : [د.ن], 

  78-77بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA955/1 

  بريري, محمد احمد    .8132

(د.م) : عين   -مد احمد بريري. األسلوبية و التقاليد الشعرية [نص مطبوع] : دراسة في شعر الهذليين / مح
  سم. 24ص. ;  252 -. 1995للدراسات و البحوث, 

 9775487293ر.د.م.ك 

1-811-568/1, 1-811-568/2 

  بريش ، خديجة   .8133

 -المجاز بين اإلثبات و اإلنكار [نص مطبوع] / خديجة بريش, سمية ناوي, فضيلة بوخديمي; ...[و آخرون]. 

  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن], 

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.358, MA.359 

  بريك ، مسعودة    .8134

/ مسعودة بريك, سميرة بن عمارة;  -أنموذجا  -التقويم في تعليمية اللغة العربية [نص مطبوع] : الطور الثالث 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -أحمد د. سعدي. 

 2015ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.117 

  بريك، أمال   .8135

البنية الزمنية في القصة الفلسطينية القميص المسروق ل" غسان كنفاني " أنموذجا [نص مطبوع] / أمال بريك,  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -سامية حمدي; محمد مكي.  

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1214, MMA.1215 

  بريك، جهيدة    .8136

أنموذجا / جهيدة بريك; أ.  -اإلستعارة في خطاب الزمخشري في تفسيره الكشاف [نص مطبوع] : سورة النساء 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -مال عصام. ج

 2016ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.384, MMA.385 

  برينكر, كالوس    .8137

برينكر; سعيد حسن  التحليل اللغوي للنص [نص مطبوع] : مدخل إلى المفاهيم األساسية و المناهج / كالوس
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  230 -. 2005القاهرة : مؤسسة المختار,  -بحيري. 

 977382036xر.د.م.ك 



1-401-37/1, 1-401-37/10 

  بريهمي, لويزة    .8138

روبورتاج مكتوب مرفوق بالصور حول المدينة الرومانية بتيبازة [نص مطبوع] : تراث عالمي يغتاله اإلهمال /  
  .CDسم +   30ورقة ;  94 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -ة بريهمي, سهام بن صالح, هاجر خالدي. لويز

  92-90بيبليو ص ص

 2011ليسا نس : صحافة مكتوبة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1008/1 

  بزوبيري، وفاء   .8139

ية في األربعين النووية أساليب الترغيب و مظاهر التنغيم في الحديث النبوي الشريف و داللتها دراسة تطبيق 
[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] / عائشة بن عيسى يخي; وفاء بزوبيري; حورية د. مدان.  -الترهيب " أنموذجا

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.0675, MMA.676 

  بزيع ،فتيحة    .8140

/ حكيمة   -أنموذجا  -أصالة التفكير النحوي عند النحاة العرب: [نص مطبوع] : كتاب اللمع في العربية البن جني 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -بواللة; فتيحة بزيع; د. علي منصوري. 

 2016النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : الدراسات اللغوية 

MMA.449 

  بزيك ، سلمى    .8141

األدب الصوفي " األمير عبد القادر الجزائري أنموذجا " [نص مطبوع] / سلمى بزيك, سعاد بوخاري, الزهرة  
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -سنوس; ...[و آخرون]. 

 2006ية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : ليسانس : أدبي : كل

MA.281, MA.282 

  بزيو, راضية   .8142

دور االذاعة الوطنية في ابراز الموروث الثقافي لوالية المدية [نص مطبوع] : إذاعة متيجة نموذجا / راضية  
  سم.  30ورقة ;  60 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بزيو. 

  58بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA836/01 

  بسام, كنزة    .8143

  -[نص مطبوع] / كنزة بسام.  MBC3تاثير برامج االطفال التلفازية على التنشئة االجتماعية للطفل في قناة 

  . CDسم +  30ورقة ;  125 - . 2010المدية : [د.ن] : [د.ن], 

  125ص بيبليو 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA694/01 

  بسايح, بوعالم    .8144

عبد هللا بن كريو : المجلد الثالث / بوعالم   -أعمال د.بوعالم بسايح [نص مطبوع] : أشعار الهوى والوغي 



  سم. 24ص. ;  102 -. 2010الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر,  -بسايح. 

 9789961846995ر.د.م.ك 

1-811-833.3/1, 1-811-833.3/2 

  بسايح, بوعالم    .8145

اإلمام شميل : المجلد الثاني / بوعالم  -أعمال بوعالم بسايح [نص مطبوع] : أزهار الربيع وأوراق الخريف 
  سم.  24ص. ;  174 -. 2010الجزائر : المؤسسة الوطنية لإلتصال,  -بسايح. 

 97899947995013.ك ر.د.م

1-811-833.2/1, 1-811-833.2/2 

  بسايح، بوعالم    .8146

الجزائر :   -أشعار الهوى و الوغى لمحمد بلخير [نص مطبوع] / بوعالم بسايح; جاك بيرك; نور الدين خندودي. 
  (شعريات أردنية*).  -سم.  23ص. ;  126 -. 2007سحب الطباعة الشعبية للجيش, 

 9789947242674ر.د.م.ك 

1-811-1367/1, 1-811-1367/2 

  بسترناك, بوريس    .8147

 -. 2002دمشق : دارأسامة,  -الدكتور جيفاكو [نص مطبوع] : الجزء األول / بوريس بسترناك; رشا الجديدي. 

 سم. 24ص. ;  566

1-890-115.1/1, 1-890-115.1/2 

  بسعيد, عبد المجيد    .8148

  -. 2007الجزائر : منشورات ارتيستيك,  -] : شعر / عبد المجيد بسعيد. بساتين بابل تقف من جديد [نص مطبوع

  سم. 21ص. ;  96

 9789947841280ر.د.م.ك 

1-811-646/1, 1-811-646/2 

  بسناسي ، سعاد    .8149

الجزائر : عالم الكتب الحديث,  -السمعيات العربية [نص مطبوع] : في األصوات اللغوية / سعاد بسناسي. 
  سم. 17*24ص. ;  136 -. 2013

 9789957706074ر.د.م.ك 

1-411-153/1, 1-411-153/2 

  بسناسي، سعاد    .8150

إربد : عالم الكتب الحديث,  -التحوالت الصوتية والداللية في المباني التركيبية [نص مطبوع] / سعاد بسناسي. 
  سم.  21ص. : غالف ملون ;  177 -. 2012

 9789957705282ر.د.م.ك 

1-411-145/1, 1-411-145/2 

  بسناسي، سعاد    .8151

إربد : عالم الكتب الحديث,  -التحوالت الصوتية والداللية في المباني اإلفرادية [نص مطبوع] / سعاد بسناسي. 
  سم.  21ص. : غالف ملون ;  232 -. 2012

 9789957705299ر.د.م.ك 



1-411-147/1, 1-411-147/2 

  بشارة قيقانو, أنطون    .8152

بيروت : مكتبة لبنان  -/ أنطون بشارة قيقانو.   Dictionary of expressionsابير [نص مطبوع] :  معجم التع
  سم. 25x18ص. : غالف ملون و مصور. ;  218 -. 2002ناشرون, 

 9953105367ر.د.م.ك 

1-413-76/1, 1-413-76/2 

  منصور، ليليان  -بشارة  .8153

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -منصور. - ةعندما يغتسل التراب [نص مطبوع] / ليليان بشار
  سم. 14*22ص. ;  103 -. 2006

 995336849Xر.د.م.ك 

1-811-1016/1 

  بشر, كمال   .8154

  سم. 24ص. ;  640 -. 2000القاهرة : دار غريب,  -علم األصوات [نص مطبوع] / كمال بشر. 

 9772155249ر.د.م.ك 

1-411-35/1, 1-411-35/2 

  بشر, كمال   .8155

  سم. 24ص. ;  464 -. 2003القاهرة : دار غريب,  -فن الكالم [نص مطبوع] / كمال بشر. 

 9772157152ر.د.م.ك 

1-411-40/1, 1-411-40/2 

  بشر, كمال   .8156

ص ; 335 -.  1998القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,  -دراسات في علم اللغة [نص مطبوع] / كمال بشر. 
  سم.24

 5347215977ر.د.م.ك  -. 335-332ص -ببليوغرافية ص

1-410-36/1, 1-410-36/2 

  بشر, كمال   .8157

  سم. 24ص. ;  400 -. 2004القاهرة : دار غريب,  -صفحات من كتاب اللغة [نص مطبوع] / كمال بشر. 

 9772157764ر.د.م.ك 

1-410-89/1, 1-410-89/2 

  بشر, كمال   .8158

ص. : غالف   344 -. 2005القاهرة : دار غريب,  -غة و األدب [نص مطبوع] / كمال بشر. إذاعيات في الل
  سم. 24ملون ; 

 9772158167ر.د.م.ك 

1-418-28/1, 1-418-28/2 

  بشر, كمال محمد   .8159

 238 -. 1969القاهرة : دار المعارف,   -دراسات في علم اللغة [نص مطبوع] : القسم األول / كمال محمد بشر. 



  سم. 23ص. ; 

 236-235ص : -بيبليوغرافيا ص

1-410-4.1/1 

  بشراير، إيمان   .8160

[نص مطبوع] / إيمان بشراير,  -انموذجا  -ألبعاد األسلوبية في شعر فاتح عالق قصيدة " على ذروة الروح " 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -رتيبة براهيمي; زكريا يوسف الرحماني. 

 2019: نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر

MMA.1239, MMA.1240 

  بشراير، سميرة   .8161

تعليمية نشاط القواعد النحوية وفق التدريس بالمقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] : السنة الرابعة من التعليم 
سم. +  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -بشراير; محمد مداني. / حيزية بوسعيدي; سميرة   -أنموذجا  -االبتدائي 

  قرص مضغوط.

 2017ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.603, MMA.604 

  بشراير، عبد الغني    .8162

كتابه "بدائع الفوائد" [نص مطبوع] / عبد الغني  ترجيحات اإلمام إبن قيم الجوزية في المسائل النحوية من خالل
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  2016. - 145 ,(S.N)[د.م] :  -بشراير; النذير بولمعالي. 

 2016ماجستير : ليسانيات عربية قديمة و حديثة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.143, TA.144 

  بشرى, بهياني   .8163

/ بهياني بشرى, نوارة ركي; يحي فارس بالمدية; ...[و  -أنموذجا  -ب الرحلة [نص مطبوع] : ابن بطوطة أد
  سم.  30ورقة ;  54 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : يحي فارس بالمدية : 

MA.761, MA.762 

  بشلم، منى   .8164

 -. 2012الجزائر : دار األلمعية للنشر و التوزيع,  -. 2ط.  -تواشيح الورد [نص مطبوع] : رواية / منى بشلم. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  14*21ص. : غالف مل. ;  223

 9789931305583ر.د.م.ك 

1-813-307/1, 1-813-307/2 

  ون، سليمان  بشن  .8165

 -. 2013الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع,  -مآزق المزالق [نص مطبوع] / سليمان بشنون. 

  سم. 14*20ص. ;  183

 9789961657706ر.د.م.ك 

1-813-340/1, 1-813-340/2 

  بشنون، سليمان    .8166

  -. 2013هومة للطباعة و النشر و التوزيع, الجزائر : دار  -األطالل المهجورة [نص مطبوع] / سليمان بشنون. 



  سم. 14*22ص. : غالف مص. ;  94

 9789961657652ر.د.م.ك 

1-813-328/1, 1-813-328/2 

  بشوات، إسماعيل   .8167

  -أنموذجا  -تعليمية البالغة العربية بين القواعد المعيارية و المقاربة التداولية [نص مطبوع] : المرحلة الجامعية 

  سم. + قرص مضغوط. 30 -.  2020[د.م] : [د.ن],  -ل بشوات; أحمد محمد صغير. إسماعي /

 2020دكتوراه : اللسانيات وتعليمية اللغة : كلية اآلداب و للغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TDA.32, TDA.33 

  بشير, فاطمة الزهراء   .8168

راهقين المتمدرسين [نص مطبوع] : دراسة ميدانية المشاهدة التلفزيونية وتأثيرها على التحصيل الدراسي لدى الم
المدية : [د.ن] :   -بثانوية محمد الصديق بن يحي بالبيرين والية الجلفة / فاطمة الزهراء بشير, فتيحة بوطريق. 

  سم. 30ورقة ;  112 -. 2011[د.ن], 

  123بيبليو ص

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA876/1 

  بشير، ذهبية   .8169

/ ذهبية بشير; مسعود ناهلية.   -أنموذجا-أدب السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث [نص مطبوع] : طه حسين 
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.194, MA.195 

  بشيرة بن قرنوز    .8170

[د.م] :   -التأثيل في المعجم العربي الحديث [نص مطبوع] / بشيرة بن قرنوز, فتحية مزروح; الصادق خشاب. 
  سم. 30 -[د.ن], [د.ت]. 

 ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية 

MA.245, MA.246 

  بشيرة، بوجمعة   .8171

طه حسين" المعذبون في األرض" أنموذجا [نص مطبوع] / بوجمعة بشيرة, نجاة بن عيشوش; الواقعية في أدب 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],   -ميلود عبابسي. 

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.552, MA.553 

  بشيري، آمال    .8172

سم.   21ص. ;   136 -. 2007الجزائر : دار الحكمة,  -مطبوع] : رواية / آمال بشيري. العالم ليس بخير [نص 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -

 9789947842270ر.د.م.ك 

1-813-446/1 



  بصاشي، حنان    .8173

وصفية  المنطق الرياضي في علم الصرف و آفاقه الحاسوبية في اللسانيات العربية [نص مطبوع] : دراسة
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -تحليلية / حنان بصاشي; عواطف قاسمي الحسني. 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1113 

  بصاشي، نعيمة   .8174

ذجا [نص مطبوع] / زهية رباح; نعيمة خصائص السرد في رواية أحالم مستغانمي " األسود يليق بك " أنمو
  سم. + قرص مظغوط.   30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -بصاشي; د. أحمد محمد الصغير. 

 2015ل م د : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.76 

  بصري، سعاد    .8175

الفرنسية إلى العربية بمعجم المصطلحات التقنية للتكوين و التعليم تعريب مصطلحات الفندقة و السياحة من 
 -المهنيين أنموذجا [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / سعاد بصري, عبد القادر تومي; محمد باب الشيخ. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن], 

 2016حي فارس المدية : ل م د : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة ي -ماستر

MMF.135, MMF.136 

  بطاش, أسماء   .8176

الممثل المسرحي جمال بغدادي [نص مطبوع] : مسيرة عمالق... بأحرف من ذهب / أسماء بطاش, نسيمة  
  . CDسم +  30ورقة ;  30 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بشفراق, تقية بن رويسي. 

  ورقة 30بيبليو ص

 2011ل و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : اتصا

MA978/1 

  بطاش، سمية   .8177

تلقي نصوص ألف ليلة و ليلة [نص مطبوع] : جماليات التناص عند نجيب محفوظ و واسيني األعرج / سمية 
  سم.30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -بطاش; صادق خشاب. 

 2018: كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحي فارس المدية :  دكتوراه : نظريات اإليقاع وتحليل الخطاب

TDA.21, TDA.22 

  بطرس حافظ بطرس    .8178

األردن : دار   -األولى.  -إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم [نص مطبوع] / بطرس حافظ بطرس. 
  سم.24ص. ; 327 -. 2007المسيرة, 

 9957063863ر.د.م.ك 

1-370-337/1, 1-370-337/2 

  بطرس, انطونيوس    .8179

 -Dictionnaire d'éléve : Françaisعربي =  -فرنسي -قاموس الطالب [نص مطبوع] : فرنسي

Français- Arabe  .سم.  17ص. ;  848 -. 2011طرابلس. : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -/ انطونيوس بطرس  

 9789953559827ر.د.م.ك 

443.1-16/1, 443.1-16/2 



  نيوس  بطرس, أنطو  .8180

 342 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -المعجم المفصل في األضداد [نص مطبوع] / أنطونيوس بطرس. 

  سم.  24ص. ; 

 2745138030ر.د.م.ك 

1-413-102/1, 1-413-102/2 

  بطرس, أنطونيوس    .8181

الحديثة للكتاب,  طرابلس : المؤسة  -األدب [نص مطبوع] : تعريفه، أنواعه، مذاهبه / أنطونيوس بطرس. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  424 -. 2005

1-810-366/1, 1-810-366/2 

  بطرس, أنطونيوس    .8182

بيروت :  -طريقة تدريس / أنطونيوس بطرس.   -نصوص  -موسوعة اإلمالء العربي [نص مطبوع] : قواعد 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 311 -. 2007المؤسسة الحديثة للكتاب, 

1-411-79/1, 1-411-79/2 

  بطرس، انطونيوس    .8183

 dictionnaire d'éléveعربي = -فرنسي / فرنسي  -قاموس الطالب المزدوج [نص مطبوع] : عربي 

français-arabe/arabe-français  .طرابلس. : المؤسسة الحديثة للكتاب, [د.ت].  -/ انطونيوس بطرس-  

  سم. 17ص. : غالف مصور، ملون ; 517

 9789953559063.د.م.ك ر

1-413.4-13/1, 1-413.4-13/2 

  بطرس، أنطونيوس    .8184

 159 -. 2007طرابلس : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -الموسوعات العربية [نص مطبوع] / أنطونيوس بطرس. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 

803-17/1, 803-17/10 

  بطرس، بطرس حافظ    .8185

 adapt curricula for students withاالحتياجات الخاصة [نص مطبوع] =   تكييف المناهج للطلبة ذوي

special need  .ص. : غالف    536 -. 2009عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -/ بطرس حافظ بطرس
  سم. 17*  25ملون ; 

 9789957066789ر.د.م.ك 

1-362-1/3, 1-362-1/1 

  بطرس،حافظ بطرس    .8186

 -. 2008عمان : دار المسيرة,  -. 1ط -ية وعالجها [نص مطبوع] / حافظ بطرس بطرس. المشكالت النفس

 سم. 24ص : غالف ملون ;  496

1-150-390/8, 1-150-390/1 

  بطوش, مسعودة    .8187

/ مسعودة بطوش, حسيبة برقاش;  -أنموذجا  -الصحافة و النقد األدبي في الجزائر [نص مطبوع] : أصوات أدبية 



  سم.  30ورقة ;  79 -. 2008[د.م] : [د.ن],   -هلية. مسعود نا

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.747, MA.748 

  بطوش، تفاحة   .8188

النزعة اإلصالحية و الوطنية في شعر إبراهيم أبو اليقضان [نص مطبوع] / تفاحة بطوش, حياة بوشيبان; يحي 
  سم.  30ورقة ;  75 -. 2008[د.م] : [د.ن],   -بن بهون حاج امحمد. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.785, MA.786 

  بعلي, حفناوي    .8189

ية....... /  النقد الثقافي المقارن في الخطاب األردني الفلسطيني [نص مطبوع] : ذاكرة المستقبل و آفاق العالم
  سم. 24ص. ;  408 -. 2007عمان : عالم الكتب الحديث,  -حفناوي بعلي. 

 978995746697ر.د.م.ك 

1-810-274/1, 1-810-274/2 

  بعلي, حفناوي    .8190

  -مسارات النقد و مدارات ما بعد الحداثة [نص مطبوع] : ترويض النص و تقويض الخطاب / حفناوي بعلي. 

 سم. 24ص. ;  422 -. 2007عمان : امانة عمان, 

1-810-273/1, 1-810-273/2 

  بعلي، حفناوي    .8191

المنهجيات / حفناوي بعلي.   -المرجعيات..  -مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن [نص مطبوع] : المنطلقات.. 
  سم. 17*24ص ;  384 -. 2007بيروت : الدار العربية للعلوم,   -

 9789953870922ر.د.م.ك 

1-809-91/1, 1-809-91/2 

  بعلي، حفناوي    .8192

عمان : دروب للنشر والتوزيع,   -سفر بعل العظيم [نص مطبوع] : حفريات ثقافية أسطورية / حفناوي بعلي. 
  سم. 17*24ص. ;  550 -. 2011

 9789957790301ر.د.م.ك 

1-812-33/1, 1-812-33/10 

  بعلي، حفناوي رشيد    .8193

عمان : دروب للنشر و  -اثة و ما بعد الحداثة [نص مطبوع] / حفناوي رشيد بعلي. قراءة في نصوص الحد 
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  363 -. 2011التوزيع, 

1-810-542/1, 1-810-542/2 

  بغداد، محمد   .8194

.  2013, الجزائر : مؤسسة صونيام -ألف قصيدة و قصيدة للجزائر [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بغداد. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  16*24ص. : غالف مص. و مل. ;  629 -

 9789931469025ر.د.م.ك 



1-811-1109.1/1 

  بغداد، محمد   .8195

 -. 2013الجزائر : صونيام للنشر,  -ألف قصيدة و قصيدة للجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بغداد. 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  16*24ص. : غالف مص. و مل. ;  603

1-811-1109.2/1 

  بغداد، محمد   .8196

 -. 2013الجزائر : صونيام للنشر,  -ألف قصيدة و قصيدة للجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد بغداد. 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  16*24ص. : غالف مص. و مل. ;  772

1-811-1109.3/1 

  بغداد، محمد   .8197

 446 -. 2014الجزائر : أحلى الكالم,  -. 2ط. -األدب العربي في المغرب العربي [نص مطبوع] / محمد بغداد.  

  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*24ص. : غالف مص. ; 

 9789931488026ر.د.م.ك 

1-811-1194.1/1, 1-811-1194.1/2 

  بغدادي منار محمد    .8198

االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -السياسة التعليمية في الدول النامية [نص مطبوع] / بغدادي منار محمد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 495 -. 2009

 9774380508ر.د.م.ك  -ا. 

1-370-725/1, 1-370-725/2 

  بغدادي, موالي ملياني    .8199

  -. 1997الجزائر : قصر الكتاب,  -حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / موالي ملياني بغدادي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  262

 0009709961ر.د.م.ك 

1-210-110/1, 1-210-110/2 

  بغدادي، منار محمد    .8200

االسكندرية : المكتب   -و المتقدمة [نص مطبوع] / منار محمد بغدادي.  السياسة التعليمية في الدول النامية
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 495 -. 2009الجامعي الحديث, 

 9774380508ر.د.م.ك  -ا. 

1-370-167/1, 1-370-167/2 

  بغدادي، منار محمد إسماعيل   .8201

القاهرة :  -. 2ط.  -محمد إسماعيل بغدادي. تطوير التعليم [نص مطبوع] : في ضوء تجارب بعض الدول / منار 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 245 -. 2012المجموعة العربية للتدريب و النشر, 

 9789776298798ر.د.م.ك 

1-370-200/1, 1-370-200/2 



  بغدادي،منار محمد إسماعيل    .8202

القاهرة :  -. 2ط.  -يل بغدادي. تطوير التعليم [نص مطبوع] : في ضوء تجارب بعض الدول / منار محمد إسماع
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 245 -. 2012المجموعة العربية للتدريب و النشر, 

 9789776298798ر.د.م.ك 

1-370-741/1, 1-370-741/2 

  بغورة، صبحة    .8203

يع, الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و التوز -ألني أحب [نص مطبوع] : ديوان شعر / صبحة بغورة. 
  سم. 13*20ص. : غالف مص. و مل. ;  78 -. 2012

 9789961656181ر.د.م.ك 

1-811-1160/1, 1-811-1160/2 

  بقاعي, ايمان    .8204

ص. : غالف   176 -. 2003بيروت : دار المدار االسالمي,  -معجم األفعال [نص مطبوع] / ايمان بقاعي. 
  سم. 24ملون ; 

 9959290956ر.د.م.ك 

1-415-307/5, 1-415-307/3 

  بقاعي، إيمان    .8205

ص. : غالف   263 -. 2003بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -معجم األسماء [نص مطبوع] / إيمان بقاعي. 
  سم. 24ملون ; 

 9959290948ر.د.م.ك 

1-415-450/1, 1-415-450/2 

  بقاعي، إيمان    .8206

ص. : غالف   280 -. 2003لمدار اإلسالمي, بيروت : دار ا -معجم الحروف [نص مطبوع] / إيمان بقاعي. 
  سم. 24ملون ; 

 995929093xر.د.م.ك 

1-415-453/1, 1-415-453/2 

  بقرني، أسية   .8207

البعد األخالقي و الجمالي في خطابات محمد البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع] : خطاب أمام الوفود العربية و 
[د.م] :   -/ أسية بقرني, حنان بوديسة; محمد رغميت.  -أنموذجا  -م 1952اإلسالمية في األمم المتحدة بباريس 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.ن], 

 2019ماستر : نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1236 

  بقشي, عبد القادر    .8208

نظرية و تطبيقية / عبد القادر بقشي, محمد   التناص في الخطاب النقدي و البالغي [نص مطبوع] : دراسة
  سم. 22ص. ; 149 -. 2007الرباط : أفريقيا الشرق,  -العمري. 

 9981254231ر.د.م.ك 

1-410-120/1, 1-410-120/10 



  بقطاش، مرزاق    .8209

 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -األعمال النثرية الكاملة [نص مطبوع] / مرزاق بقطاش. 

  ).2007(عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.   23ص. : غالف مص. ;  452

 9789947242216ر.د.م.ك 

1-818-82/1 

  بقطاش، مرزاق    .8210

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -وردة البحر [فيديو] : رواية / مرزاق بقطاش, كليمان ليبيديس.  
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  22ص. ;  138 -. 2007

 9789947242223ر.د.م.ك 

1-890-238/1 

  بقطاش، مرزاق    .8211

 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -أبجديات [نص مطبوع] : الجزء األول / مرزاق بقطاش. 

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. : غالف مل. ;  780

 9789947242193.د.م.ك ر

1-813-495.1/1 

  بقطاش، مرزاق    .8212

 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -أبجديات [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مرزاق بقطاش. 

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. : غالف مل. ;  637

 9789947244333ر.د.م.ك 

1-813-495.2/1 

  بقعة، أمينة    .8213

ملصق إعالمي حول حوادث المرور " السياقة في حالة اإلدمان على الكحول" [نص مطبوع] / ربيعة لندار; 
  .CDسم +  30ورقة ; 136 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -غنية بن عبيلة; أمينة بقعة. 

  134-131بيبليوغ.ص

 2012امة : جامعة د . يحي فارس بالمدية : الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات ع

MA1178/1, MA1178/2 

  بقعة، راقية   .8214

 176 -. 2013الجزائر : دار الفيروز,  -مسرح الطفل [نص مطبوع] : التجربة و األفاق : دراسة / راقية بقعة. 

  سم.  24ص. ; 

 9789931300250ر.د.م.ك 

1-812-79/1, 1-812-79/2 

  مد  بقيعي،نافز أح  .8215

ص. : 264 - . 2010عمان : دار المسيرة,  -.  1ط. -التربية العملية الفاعلة [نص مطبوع] / نافز أحمد بقيعي. 
 سم.  24غالف مصور ; 

1-370-628/3, 1-370-628/4 



  بقيعي،نافز أحمد    .8216

ص. : 264 - . 2010عمان : دار المسيرة,  -.  1ط. -التربية العملية الفاعلة [نص مطبوع] / نافز أحمد بقيعي. 
 سم.  24غالف مصور ; 

1-370-144/1 

  بك,أحمد عيسى    .8217

 -. 2001القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -المحكم [نص مطبوع] : في أصول الكلمات العامية / أحمد عيسى بك. 

  سم. 24ص. ;  252

 9773440044ر.د.م.ك 

1-417-9/1, 1-417-9/2 

  بكار, يوسف    .8218

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و   -نص مطبوع] / يوسف بكار, خليل الشيخ. األدب المقارن [
  سم. 17*24ص. ;  272 -. 2008التوريدات, 

 9789776274969ر.د.م.ك 

1-809-86/1, 1-809-86/2 

  بكار، يوسف    .8219

 -. 2010ليس الزمان, عمان : دار ج -إحسان عباس [نص مطبوع] : أعمال و ندوات و حوارات / يوسف بكار. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور ;  264

 9957811029ر.د.م.ك 

1-810-577/1, 1-810-577/10 

  بكار، يوسف    .8220

إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و   -في النقد األدبي [نص مطبوع] : جدليات و مرجعيات / يوسف بكار. 
  سم.  24ص. : غالف مص. ;  127 -. 2014التوزيع, 

 9789957707514.م.ك ر.د

1-810-708/1, 1-810-708/2 

  بكار، يوسف حسين    .8221

ص. : غالف مص.  191 -. 1982بيروت : دار األندلس,  -قراءات نقدية [نص مطبوع] / يوسف حسين بكار. 
 سم. 23و مل. ; 

1-810-73/1 

  بكداش، رنا الحكيم    .8222

ص. ; 44 -.  1996لبنان : دار المشرق,  -; هنري عويس. التعبير الكتابي [نص مطبوع] / رنا الحكيم بكداش
  ).10(سلسلة منهجية التعبير ;  -سم. 19

 2721470213ر.د.م.ك 

1-418-133/1, 1-418-133/2 

  بكر, عبد الجواد    .8223

الجواد بكر, المعايير / عبد -الدراسات المجالية-منهج البحث المقارن في التربية [نص مطبوع] : خرائط المقارنة



  سم. 24ص. ;  252 -. 2005القاهرة : دار و مكتبة اإلسراء للنشر,  -هدى صميدة. 

 977526538ر.د.م.ك 

1-370-12/1 

  بكر, ليلى سليمان    .8224

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -ظاهرة العولمة و موقف اإلسالم منها [نص مطبوع] / ليلى سليمان بكر. 
  سم. 24ص. ;  190 -. 2006

 9773790433ر.د.م.ك 

1-330-426/1, 1-330-426/2 

  بكر، إسماعيل عبد الحكم   .8225

 -. 1ط -التكنلوجيا / إسماعيل عبد الحكم بكر.  -التغيير  -المعلوماتية قوة اقتصادية [نص مطبوع] : النمو 

 سم. 24ص ; 222 -.  2012القاهرة : العربي للنشر, 

1-001.6-103/1, 1-001.6-103/2 

  بكر، السيد يعقوب    .8226

بيروت : دار النهضة العربية,  -نصوص في فقه اللغة العربية [نص مطبوع] : الجزء االول / السيد يعقوب بكر. 
 سم.17*25ص ; 496 -. 1980

1-410-404.1/1 

  بكر، السيد يعقوب    .8227

بيروت : دار النهضة العربية,  -ر. نصوص في فقه اللغة العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / السيد يعقوب بك
 سم.17*25ص ; 437 -. 1971

1-410-404.2/1 

  بكرالس, مليكة   .8228

اإلتصال الرقمي في المؤسسة اإلعالمية [نص مطبوع] : دراسة حالة إذاعة المدية / مليكة بكرالس, زهرة قدور 
  سم.  30ورقة ;  96 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -عمارة. 

  96بيبليو ص

 2011ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA885/1 

  بكور، سعيد    .8229

إربد : عالم الكتب الحديث  -النص الشعري القديم بين آليات إنتاجه و جماليات تلقيه [نص مطبوع] / سعيد بكور.  
  سم.  24. ; ص. : غالف مص. و مل  173 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957706234ر.د.م.ك 

1-811-1266/1, 1-811-1266/2 

  بكور،سعيد    .8230

عمان : عالم الكتب   -اإلبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى اإلخراج [نص مطبوع] / سعيد بكور. 
  سم. 21*14ص. ;  134 -. 2012الحديث, 

 9789957705251ر.د.م.ك 



1-811-1071/1, 1-811-1071/2 

  بكوش, فاطمة الهاشمي   .8231

نشأة الدرس اللساني العربي الحديث [نص مطبوع] : دراسة في النشاط اللساني العربي / فاطمة الهاشمي بكوش.  
  سم. 24ص. ;  168 -. 2004القاهرة : إيتراك للنشر,  -

 9773830047ر.د.م.ك 

1-410-256/1, 1-410-256/2 

  بكوش, يوسف   .8232

الجزائر : دار   -حو و اإلعراب [نص مطبوع] : ألقسام اللغة واآلداب / يوسف بكوش. مرشد الطالب في الن
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2005هومة للطباعة و النشر, 

 7741669961ر.د.م.ك 

1-415-177/1, 1-415-177/2 

  بكوش، ميلود    .8233

الجزائر : دار الخلدونية للنشر و التوزيع,   -العذراء و األربعون جالدا [نص مطبوع] : رواية / ميلود بكوش.  
  سم. 14*22ص. : غالف مص. و مل. ;  110 -. 2012

 9789961523889ر.د.م.ك 

1-813-338/1, 1-813-338/2 

  بكير التركي, سعاد    .8234

تركي,  تأثير وسائل اإلعالم على الطفل ( قناة طيور الجنة) [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية / سعاد بكير ال
  سم.  30ورقة ;  90 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -خليدة عباسي. 

  90بيبليو ص

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعةد. يحي فارس بالمدية : 

MA930/1 

  بكير, أحمد عبد الوهاب   .8235

بيروت : دار  -الوهاب بكير. : معانيها و أوجه استعمالها / أحمد عبد 1معجم أمهات األفعال [نص مطبوع] : ج 
 سم.  24ص. ;  561 -. 1997الغرب اإلسالمي, 

1-413-18.1/1, 1-413-18.1/2 

  بكير, أحمد عبد الوهاب   .8236

بيروت : دار  - : معانيها و أوجه استعمالها / أحمد عبد الوهاب بكير.  2معجم أمهات األفعال [نص مطبوع] : ج 
 سم. 24;  ص. 1062 -. 1997الغرب اإلسالمي, 

1-413-18.2/1, 1-413-18.2/2 

  بكير, أحمد عبد الوهاب   .8237

بيروت : دار  -: معانيها و أوجه استعمالها / أحمد عبد الوهاب بكير.  3معجم أمهات األفعال [نص مطبوع] : ج
 سم. 25ص. ;  1540 -. 1997الغرب اإلسالمي, 

1-413-18.3/1, 1-413-18.3/2 



  بكير، عبد الوهاب    .8238

بيروت : دار الغرب اإلسالمي,   -منوعات أدبية أو األخذ من كل شيئ بطرف [نص مطبوع] / عبد الوهاب بكير.  
 سم. 17*  24ص. ;  219 -. 2000

1-810-508/1, 1-810-508/2 

  بال، شارل    .8239

/ شارل بال; رفيق إبن وناس;   langue et littérature arabesتاريخ اللغة و اآلداب العربية [نص مطبوع] = 
 سم. 15*22ص. ;  300 -. 1997بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -صالح حيزم; ...[و آخرون]. 

1-810-383/1, 1-810-383/2 

  بالسي, محمد السيد علي   .8240

 -. 1999ية للنشر, القاهرة : الدار الثقاف -المدخل إلى البحث اللغوي [نص مطبوع] / محمد السيد علي بالسي. 

  سم. 24ص. ;  120

 9775875633ر.د.م.ك 

1-410-101/1, 1-410-101/2 

  بالكمور, ر.د    .8241

بيروت : دار البحار,   -/ ر.د بالكمور.  Lorna Dooneإنكليزي =  -لورنا دون [نص مطبوع] : عربي 
 سم. 18ص. ;  190 -. 2002

1-890-57/1 

  بالل, مريم   .8242

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -نترنت على التحصيل الدراسي للمتعلم [نص مطبوع] / مريم بالل. اثر استخدام اال
  .CDسم +  30ورقة ;  197 -. 2009

  205-202بيبليو ص 

 2009ليساتس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA830/01 

  بالل,أحالم    .8243

انموذجا [نص مطبوع] / أحالم -يدة "فلسفة الثعبان المقدس آلبي القاسم الشابي تفاعالت الصورة الشعرية في قص
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -بالل, حنان بولنوار; أ. علي برادي. 

 2018ل م د : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.939, MMA.940 

  بالل,سعيدي    .8244

االحالة في اسماء االشارة ودورها في االتساق النصي سورة البقرة انموذجا [نص مطبوع] / سعيدي بالل; 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -الشاذلي د. سعدودي. 

 2019ل م د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.913 

  بالل، عمارية   .8245

الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,   -شظايا النقد و األدب [نص مطبوع] : دراسات أدبية / عمارية بالل. 
 سم. 13*21ص. ;  141 -. 1989



1-810-120/1 

  بالل، عمارية   .8246

. 2013الجزائر : دار القدس العربي,  -ترنيمات على بوابة ندرومة [نص مطبوع] : ديوان شعر / عمارية بالل. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  21*21ص. : غالف مص. و مل. ;  184 -

 9789947927915ر.د.م.ك 

1-811-1141/1 

  بالل، عمارية   .8247

. 2007الشعبية للجيش,  الجزائر : سحب الطباعة -أبجدية نوفمبر [نص مطبوع] : شعر للفتيان / عمارية بالل. 

  (شعريات أردنية*).  -س.  21ص. : غالف مص. و مل. ;  63 -

 9789947243947ر.د.م.ك 

1-811-1366/1 

  بالنشيه، فيليب    .8248

إربد :  -التداولية من أوستين إلى غوفمان [نص مطبوع] / فيليب بالنشيه, صابر الحباشة, عبد الرزاق الجمايعي. 
  سم.  21ص. : غالف مصور ;  172 -. 2012عالم الكتب الحديث, 

 9789957704964ر.د.م.ك 

1-401-131/1, 1-401-131/2 

  بلبراهيم, زكية    .8249

[نص مطبوع] / زكية   -اشرف البوالقي انموذجا -جماليات االسلوب في ديوان والتين والزيتونة الكبرى وهند 
  سم. + قرص مضغوط.  30 - . 2018[د.م] : [د.ن],  -بلبراهيم, مريم رميلي; د. تومي سعيد. 

 2018ل م د : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.963, MMA.964 

  بلجوهر، أمينة   .8250

[د.م] :  -ألمل دنقل [نص مطبوع] / أمينة بلجوهر, سارة خلفي; محمد توامي.  -الخيول  -قراءة داللية لقصيدة 
  سم + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.ن], 

  المشرف: د. توامي، محمد

 2017كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  561ماستر : تحليل الخطاب : 

MMA.557, MMA.558 

  بلجوهر، محمد    .8251

 -. 2013ثقافية, الجزائر : دار المدار ال -الفيض المكنون في الشعر الملحون [نص مطبوع] / محمد بلجوهر. 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  17*24ص. : غالف مل. ;  117

1-811-1144/1 

  بلحاج عبد الكريم    .8252

 -. 2009الرباط : دار أبي قراق,  -. 1ط -المدخل إلى علم النفس المعرفي [نص مطبوع] / بلحاج عبد الكريم. 

  م. س24ص : غالف ملون ; 156

 9789954193782ر.د.م.ك 

1-150-471/3, 1-150-471/2 



  بلحاج, ابتسام    .8253

المدية : [د.ن] ; المديةا : [د.ن],  -عبد القادر سفير عميد الصحافة الجزائرية [نص مطبوع] / ابتسام بلحاج. 
  .CDسم +  30ورقة ;  41 -. 2010

  41بيبليو ص 

 2010د. يحيى فارس بالمدية :  ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة

MA739/01 

  بلحاج, أمينة   .8254

دور اإلذاعة المحلية في تنمية الوعي اإلجتماعي لدى المرأة الماكثة بالبيت [نص مطبوع] : إذاعة المدية : نموذج  
  سم.  30ورقة ;  157 -.  2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  - أمينة بلحاج, أحالم طجروني.  /

  157بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA867/1 

  بلحاج، خديجة    .8255

ورقة ;   125 - . 2013المدية : جامعة المدية,  - وكالة دعم تشغيل الشباب بالمدية [نص مطبوع] / خديجة بلحاج.  
  سم. 30*25

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1700/1, MA1700/2 

  بلحاج، شهرزاد   .8256

  -أحمد حاج حمدي المدعو أرسالن شهيد القلم و البندقية [نص مطبوع] / عواطف صالحي; شهرزاد بلحاج. 

  .CDسم +  30ورقة ;  49 -. 2012[د.م] : [د.ن], 

  35-34بيبليوغ.ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1569/1, MA1569/2 

  بلحاج، شهرزاد   .8257

  -أثر الرضا الوظيفي للموارد البشرية على اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / شهرزاد بلحاج, عواطف صالحي. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  137  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA123/1 

  بلحاج، مريم    .8258

أنموذجا [نص مطبوع] / مريم بلحاج; عبد القادر رسول.   -ترجمة المصطلح الطبي: جراحة العظام و المفاصل 
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;   125 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -

 2015ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.32 

  مر فائل محمد بلحاف، عا  .8259

  -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -الخالف النحوي في األدوات [نص مطبوع] / عامر فائل محمد بلحاف. 

  سم. 25ص. : غالف ملون ;  293

 9789957703820ر.د.م.ك 



1-415-493/1, 1-415-493/10 

  بلحلوش، حكيمة   .8260

ص  106 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -يمة بلحلوش. واقع المرأة االعالمية في الجزائر [نص مطبوع] / حك
  .CDسم +  30; 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1806/1, MA1806/2 

  بلحمزي، محفوظ    .8261

[د.م] : [د.ن],  -البحث الداللي في مدونة علماء األصول [نص مطبوع] / محفوظ بلحمزي; هشام خالدي. 
  سم. 30 -. 2005

 2005يسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : ل

MA.117 

  بلحنيش, آسيا    .8262

/ آسيا بلحنيش; أحمد محمد  -أنموذجا  -المجاز اللغوي وأثره في اإلعجاز القرآني [نص مطبوع] : سورة يوسف 
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  85 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -الصغير. 

 2009ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.897 

  بلحنيش, زينب    .8263

حراسة مواقف السياراتغير الشرعية في والية المدية [نص مطبوع] : عندما تبيح الضرورات المحضورات / 
  .CDسم + 30ورقة ;  33 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -زينب بلحنيش. 

  32بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA724/01 

  بلحنيش، حسين    .8264

 194 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -النحو التعليمي في كتاب سيبويه [نص مطبوع] / حسين بلحنيش; مبارك تريكي.  

  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ; 

 2015ماجستير : ليسانيات عربية قديمة و حديثة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.107, TA.108 

  بلحنيش، فاطمة   .8265

[د.م] :  -أثر الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية [نص مطبوع] / إيمان رابعي; فاطمة بلحنيش; سليم حيولة. 
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  109 -. 2009[د.ن], 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.936 

  بلحنيش، ليلى    .8266

توظيف السياق اللغوي في كتاب اللغة العربية في ضوء المقاربة النصية [نص مطبوع] : السنة الرابعة ابتدائي " 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -أنموذجا " / جهيدة مرزوقي; ليلى بلحنيش; د. مدان. 

 2017اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية -ماستر



MMA.597, MMA.598 

  بلحوت ، سمية   .8267

أهمية المثال في تعليمية نشاط البالغة [نص مطبوع] : السنة أولى ثانوي آداب / سمية بلحوت, سعاد جرادنية; أ.  
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -حسين سعدودي. 

 2014م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ل  -ماستر

MMA.39 

  بلحوت، فائزة    .8268

تجليات الحداثة الشكلية في شعر أدونيس [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / فائزة بلحوت, فايزة عياش; 
  سم. 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -سيد علي شطى. 

 2008دبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : أ

MA.823, MA.824 

  بلحوت، نصيرة    .8269

األبعاد الداللية " ألنشودة المطر" للسياب [نص مطبوع] : دراسة سيميائية / نصيرة بلحوت; عبد الكريم شرفي. 
  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -

 2005اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية :  ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و

MA.121, MA.122 

  بلخضر، أحمد    .8270

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -نمطية الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني [نص مطبوع] / أحمد بلخضر. 
  سم. 24ص. : غالف مل. ;  120 -. 2013

 9789773504629ر.د.م.ك 

1-220-228/1, 1-220-228/2 

  بلخليفي، جميلة    .8271

أثرالقرآن الكريم في شعر و شعراء صدر األسالم [نص مطبوع] / جميلة بلخليفي, سارة حاج علي; هشام خالدي.  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.594 

  بلخوجة، فتيحة   .8272

دراسة مقارنة لترجمة العبارات الدالة على أخالق الرسول و منزلته في القرآن الكريم من العربية إلى الفرنسية 
  -[نص مطبوع] : ترجمة " محمد حميد هللا " و " ريجيس بالشير" أنموذجا / فتيحة بلخوجة; أيوب بوخاتم. 

  سم. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن], 

 2017واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : ترجمة : كلية اآلداب 

MMF.204, MMF.205 

  بلخير, عمر    .8273

الجزائر : منشورات  -تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية [نص مطبوع] / عمر بلخير. 
  سم. 24ص. ;  224 -. 2003اإلختالف, 

 9961832825ر.د.م.ك 



1-401-57/1, 1-410-118/2 

  مية بلخير، س  .8274

/ الزهراء    -أنموذجا  -أهمية النص األدبي في تعليمية اللغة العربية [نص مطبوع] : السنة األولى ثانوي آداب 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -جندي; سمية بلخير; د. محمد زوقاي. 

 2016ارس المدية : ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي ف -ماستر

MMA.353, MMA.354 

  بلخيرات، جميلة    .8275

الرؤية اإلبداعية و النقدية عند عبد الرحمن شكري [نص مطبوع] / جميلة بلخيرات, حكيمة سايح; سيد علي  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -شطى. 

 2007دية : ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس الم

MA.504, MA.505 

  بلزاك    .8276

ص. : غالف   239 -. 1998دمشق : دار أسامة,  -األب غوريو [نص مطبوع] / بلزاك; نخبة من األساتذة. 
 سم. 24مصور، ملون ; 

1-890-128/1 

  بلزاك    .8277

 -سم.  22ص. ;  312 -. 2008بيروت : عويدات للنشر,  -الناعقون [نص مطبوع] / بلزاك; شكيب الجابري. 

  (روائع الروايات العالمية). 

 9786653281076ر.د.م.ك 

1-890-99/1, 1-890-99/2 

  بلطرش، إيمان    .8278

نموذجا [نص   L'élève et la leçonرواية مالك حداد  -إشكالية ترجمة االستعارات في النصوص األدبية 
رف الدين شكري " التلميذ و الدرس " / إيمان مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة لترجمتي سامي الجندي و ش

  سم. 30  -. 2017[د.م] : [د.ن],  -بلطرش, سهيلة سالمي; سهيلة صايب. 

 2017ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.202, MMF.203 

  بلطرش، عقيلة    .8279

: التدريس و المناهج الصف السادس " أنموذجا " / عقيلة   تعليمية اللغة في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع]
  سم.  30ورقة ;  125 -.  2008[د.م] : [د.ن],  -بلطرش, وهية بن زيباك; هشام خالدي. 

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.691, MA.692 

  بلعابد،عبد الحق    .8280

بيروت :  -[نص مطبوع] : جيرار جينيت من النص إلى المناص / عبد الحق بلعابد, سعيد يقطين. عتبات 
  سم.22;  151ص -. 2008الدارالعربية للعلوم, 

 9789953871851ر.د.م.ك 

1-410-24/1, 1-410-24/2 



  بلعالم، عبد العزيز    .8281

ائية للشيخ ابن عطاء هللا السكندري نموذجا  إشكالية ترجمة المصطلح الصوفي [نص مطبوع] : كتاب الحكم العط
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -عبد العزيز بلعالم; عبد القادر رسول.  /

 2016ل م د : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMF.103 

  بلعباس,كريمة   .8282

غوي [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية احصائية في المؤسسات التربوية  المطالعة وأثرها في التحصيل الل 
سم. +  30ورقة ; 159 -. 2018المدية : [د.ن],  -الجزائرية / كريمة بلعباس; د. قاسمي الحسني عواطف. 

  قرص مضغوط.

 2018ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.776 

  بلعباس، سارة    .8283

ظاهرتا الفصل و الوصل في ضوء ليسانيات النص [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية لنماذج شعرية من ديوان أبي 
سم. + قرص  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],   -فراس الحمداني / حياة حمدي; سارة بلعباس; أ. محمد خريبش. 

  مضغوط. 

 2016كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : الدراسات اللغوية النظرية :

MMA.386, MMA.387 

  بلعباسي، فتحية   .8284

إنجازية أسلوب اإلستفهام في سورة يونس عليه السالم [نص مطبوع] / هجيرة طالب; فتحية بلعباسي; أ. ميلود 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -عبابسي. 

 2016ات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : الدراس

MMA.432, MMA.433 

  بلعربي, جمال    .8285

ص. ;  96 -. 2007الجزائر : منشورات أرتيستيك,  -تماثيل المرمر [نص مطبوع] : قصص / جمال بلعربي. 
  سم. 21

 9789961970751ر.د.م.ك 

1-813-96/1, 1-813-96/2 

  بلعربي، بهية    .8286

تأثير اإللتزام في التجربة الشعرية عند توفيق زياد [نص مطبوع] : قراءة في ديوان أشد على أيدكم / بهية  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بلعربي, ربيعة مش; محمد مكاكي. 

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.540, MA.541 

  بلعربي، ريمة   .8287

مركز األشخاص المسنين بوادي الفضة [نص مطبوع] : ربورتاج مصور "ذكرى التنسى ودمعة ال تجف" / 
  .CDسم +  30ص ;  126 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -ريمة بلعربي. 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1817/1, MA1817/2 



  بلعربي، سعاد    .8288

 -تجليات الرومانسية في أدب العقاد [نص مطبوع] / سعاد بلعربي, سعاد لونيس, فاطمة مبرك; ...[و آخرون]. 

  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن], 

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.287, MA.288 

  بلعرج, بلقاسم    .8289

الجزائر : دار   -قرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة لسانية للمشتقات في الربع األول / بلقاسم بلعرج. لغة ال
  سم. 16×  24ص. : غالف مصور ;  362 -. 2005العلوم, 

 9961805771ر.د.م.ك 

1-220-14/2, 1-220-14/3 

  بلعرج, بلقاسم    .8290

وع] : دراسة لسانية للهجة بني فتح (جيجل) / بلقاسم الدارجة الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى [نص مطب
  سم. 16×  24ص. : غالف مصور ;  366 -. 2008الجزائر : مديرية النشر لجامعة قالمة,  -بلعرج. 

 9789961968703ر.د.م.ك 

1-417-13/1, 1-417-13/2 

  بلعريف, نسرين    .8291

دور إذاعة الشلف في التكافل االجتماعي [نص مطبوع] : نموذج " حصة وتعاونوا" / نسرين بلعريف, يوسف  
  .CDسم +  30ورقة ;  64 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -تايب. 

  64-62بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : سمعي بصري : جامعة د. يحي فارس : 

MA994/1 

  بلعزوقي ، سارة    .8292

 -األسلوبية للخطاب القرآني [نص مطبوع] : سورة " ق " أنموذجا / سارة بلعزوقي, خديجة بن حليمة.  السمات

  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن], 

 2014ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية . : 

MMA.07 

  بلعلى، آمنة    .8293

الجزائر : األمل  -في في ضوء المناهج النقدية المعاصرة [نص مطبوع] / آمنة بلعلى. تحليل الخطاب الصو
  سم. 22ص. ;  374 -. 2009للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789961300008ر.د.م.ك 

1-810-103/1 

  بلعيد ، صالح    .8294

 15*24ص. ;   263 -. 2012الجزائر : دار هومة,  -. 02ط. -في األمن اللغوي [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

  سم.

 9789961654620ر.د.م.ك 

1-410-379/1, 1-410-379/2 



  بلعيد ، صالح    .8295

الجزائر : منشورات مختبر   -معجم مصطلحات التعليم عن بعد [نص مطبوع] / صالح بلعيد, احالم بن عمرة. 
  سم. 24ص. ;  61 -. 2016الممارسات اللغوية, 

 9789931315186ر.د.م.ك 

031-15/1 

  بلعيد, الصادق    .8296

بيروت : منشورات   -. 3ط. -القرآن و التشريع [نص مطبوع] : قراءة جديدة في آيات األحكام / الصادق بلعيد. 
 سم.  24ص. ;   346 -. 2004الحلبي الحقوقية, 

1-250-49/1, 1-250-49/2 

  بلعيد, الصادق    .8297

بيروت : منشورات   -. 3ط. -آيات األحكام / الصادق بلعيد.  القرآن و التشريع [نص مطبوع] : قراءة جديدة في
 سم.  24ص. ;   346 -. 2004الحلبي الحقوقية, 

1-250-90/1 

  بلعيد, صالح    .8298

الجزائر : دار   -الصرف و النحو [نص مطبوع] : دراسة وصفية تطبيقية : أقسام األدب العربي / صالح بلعيد. 
  سم. 24ص. ;  180 -. 2003هومة, 

 9961ر.د.م.ك 

1-415-140/1, 1-415-140/2 

  بلعيد, صالح    .8299

 173 -. 2008الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر,  -. 02ط. -في أصول النحو [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

  سم. 15×  23ص. : غالف مصور ; 

 28706699619ر.د.م.ك 

1-415-372/1, 1-415-372/2 

  بلعيد, صالح    .8300

  سم. 23ص. ; 189 -. 2008الجزائر : دار هومة,  -النهوض باللغة العربية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. في 

 9789961651698ر.د.م.ك 

1-410-94/1, 1-410-94/2 

  بلعيد, صالح    .8301

ص. : غالف ملون ; 249 -. 2008الجزائر : دار هومة,  -علم اللغة النفسي [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم.24

 11686599619د.م.ك ر.

1-401-49/1, 1-401-49/2 

  بلعيد, صالح    .8302

 سم. 24ص. ;  144 -. 2003الجزائر : دار هومة,  -فقه اللغة العربية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

1-410-114/1, 1-410-114/2 



  بلعيد, صالح    .8303

 -. 2003الجزائر : دار هومة,  -صالح بلعيد. الشامل الميسر في النحو [نص مطبوع] : للسنة الثانية الجامعية /  

  سم. 15*  23ص. ;  114

 9961667514ر.د.م.ك 

1-415-139/1, 1-415-139/10 

  بلعيد, صالح    .8304

  ص.182 -. 2004الجزائر : دار هومة,  -نظرية النظم [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

 9961665139ر.د.م.ك 

1-410-296/1, 1-410-296/2 

  بلعيد, صالح    .8305

 23ص. ;  224 -. 2009الجزائر : دار هومة,  -دروس في اللسانيات التطبيقية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

  سم.

 989961664360ر.د.م.ك 

1-401-67/1, 1-401-67/10 

  بلعيد, صالح    .8306

ص. : غالف ملون ;   155 -. 2003الجزائر : دار هومة,  -اللغة العربية العلمية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم. 23

 9961666003ر.د.م.ك 

1-410-292/1, 1-410-292/2 

  بلعيد, صالح    .8307

الصرف و النحو [نص مطبوع] : دراسة وصفية تطبيقية في مفردات برنامج السنة األولى الجامعية / صالح  
  سم. 15×  23ص. ;  177 -. 2003الجزائر : دار هومه,  -بلعيد. 

 9961662598ر.د.م.ك 

1-415-427/1, 1-415-427/2 

  بلعيد، صالح    .8308

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  302 -. 2009الجزائر : دار هومه,  -مقاالت لغوية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

 9789961667743ر.د.م.ك 

1-814-30/1, 1-814-30/10 

  بلعيد، صالح    .8309

. 2012الجزائر : منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر,  -هذه مقاماتي [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

  سم. 14*21ص. ;  90 -

 9789931381099ر.د.م.ك 

1-818-67/1, 1-818-67/2 

  بلعيد، صالح    .8310

ص ; 155 - . 2005الجزائر : دار هومة,  -في المناهج اللغوية و إعداد األبحاث [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 



  سم.17*24

 9961668944.ك ر.د.م

1-001.4-192/1, 1-001.4-192/2 

  بلعيد، صالح    .8311

الجزائر : المجلس األعلى للغة   -حسن استعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم.16*24ص. ; 128 -. 2018العربية, 

 9789931681137ر.د.م.ك 

1-410-424/1 

  بلعيد، صالح    .8312

;  248 -. 2015الجزائر : منشورات مخبر الممارسات اللغوية,  -الجامعة [نص مطبوع] / صالح بلعيد. اللغة 
  سم.17*24

 9789931381341ر.د.م.ك 

1-410-426/1 

  بلعيد، صالح    .8313

ص ; 408 -. 2018الجزائر : دار الخلدونية,  -مناسبة و كلمة [نص مطبوع] : الجزء األول / صالح بلعيد. 
  .سم17*24

 9789931681373ر.د.م.ك 

1-815-9.1/1 

  بلعيد، صالح    .8314

 -. 2018الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -مناسبة و كلمة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / صالح بلعيد. 

  سم.15*23ص ; 208

 9789931681373ر.د.م.ك 

1-815-9.2/1 

  بلعيد، صالح    .8315

الجزائر : مخبر   -غة العربية [نص مطبوع] / صالح بلعيد, دلولة قادري. مصادر المعجم التاريخي في الل
  سم.16*23ص ; 96 -. 2015الممارسات اللغوية, 

 9789931381396ر.د.م.ك 

1-413-170/1, 1-413-170/2 

  بلعيد، صالح    .8316

  سم.17*24; ص 272 -. 2017الجزائر : دار األمة,  -هل تشتعل حرب الحروف [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

 9789961673720ر.د.م.ك 

1-417-25/1 

  بلعيد، صالح    .8317

 -. 2016الجزائر : مختبرالممارسات اللغوية,  -هل تشتعل حرب الحروف [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

  سم.17*24ص ; 160

 978996197865ر.د.م.ك 



1-417-28/1 

  بلعيد، صالح    .8318

 -. 2014الجزائر : مخبر الممارسات اللغوية,  -المنهجية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. في المناهج اللغوية و 

 سم.17*24ص ; 159

1-001.4-195/1 

  بلعيد، صالح    .8319

 -. 2016الجزائر : مخبر الممارسات اللغوية,  -أجروج انلقبايل [نص مطبوع] / صالح بلعيد, كاهنة محيوت.  

  سم.16*24ص ; 189

 9789931315124ر.د.م.ك 

1-417-29/1 

  بلعيد، صالح    .8320

علوم اللغة و تداوليات الخطاب   2+ ماستر 1أساليب التعبير [نص مطبوع] : الكتاب الجامعي المتخصص ماستر
 سم.16*23ص ; 159 -الجزائر : مخبر الممارسات اللغوية, (د.ت).  -وفق برنامج : ل م د / صالح بلعيد. 

1-411-179/1 

  لح  بلعيد، صا  .8321

تيزي وزو : مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر,   -سر النجاح [نص مطبوع] : عمل جماعي / صالح بلعيد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  128 -. 2016

 9789931315193ر.د.م.ك 

1-001-39/1 

  بلعيد، صالح    .8322

زائر : منشورات دار الخلدونية, الج -رأي في تدبير المازيغية لغة رسمية ثانية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  200 -. 2018

 9789961528327ر.د.م.ك 

1-417-26/1 

  بلعيد، صالح    .8323

 168 -. 2012تيزي وزو : مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر,  -المازيغيات [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 

  سم.  23ص. : غالف مصور ; 

 9789931381105ر.د.م.ك 

1-417-27/1 

  بلعيد، صالح    .8324

الجزائر : المجلس االعلى للغة   -حسن استعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  128 -. 2018العربية, 

 9789931681137ر.د.م.ك 

1-410-432/1, 1-410-432/2 



  بلعيد، م ش    .8325

 Architecture desمما يتكون وكيف يعمل [نص مطبوع] : دروس وأعمال تطبيقية مصححة = الكمبيوتر 

ordinateurs  .سم.  16*24ص ;  142 -ت). -الجزائر : الصفحات الزرقاء العالمية, (د -/ م ش بلعيد- 

  (الكمبيوتر في المدرسة : الكمبيوتر في المدرسة). 

 97899475850008ر.د.م.ك 

1-001.6-104/1, 1-001.6-104/2 

  بلعيد، م ش    .8326

 Architecture desالكمبيوتر مما يتكون وكيف يعمل [نص مطبوع] : دروس وأعمال تطبيقية مصححة = 

ordinateurs  .سم.  16*24ص ;  142 -ت). -الجزائر : الصفحات الزرقاء العالمية, (د -/ م ش بلعيد- 

  ). (الكمبيوتر في المدرسة : الكمبيوتر في المدرسة

 97899475850008ر.د.م.ك 

1-001.6-90/1, 1-001.6-90/2 

  بلعيد، محند شريف   .8327

  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -[نص مطبوع] / محند شريف بلعيد.  XP/2000معالجة النصوص بواسطة وورد 

110. 

1-001.6-100/1, 1-001.6-100/2 

  بلعيد، محند شريف   .8328

 .102 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -إكسل [نص مطبوع] / محند شريف بلعيد.  إعداد الجداول الحساب باستعمال

1-001.6-98/1, 1-001.6-98/2 

  بلعيد، محند شريف   .8329

  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -[نص مطبوع] / محند شريف بلعيد.   xpإنشاء عروض تقديمية بواسطة باوربوانت 

111. 

1-001.6-88/4, 1-001.6-88/5 

  يفة، سعاد  بلع  .8330

الكتاب المدرسي بين القديم والحديث [نص مطبوع] : دراسة مقارنة " السنة الرابعة أنموذجا " / حسينة سيفي;  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  - سعاد بلعيفة; مختار أ. الهيطاك.  

 2016ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.293, MMA.294 

  بلغيث, زينب    .8331

  -روبورتاج مصور حول: جمعية ابن سينا لمرضى الربو "معاناة وابتسامة" [نص مطبوع] / زينب بلغيث. 

  .CDسم +  30ورقة ;  34 -. 2012[د.م] : [د.ن], 

  34بيبليوغ.ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1216/1, MA1216/2 

  بلغيث، زينب    .8332

المعالجة اإلعالمية ظاهرة الفساد في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية لبرنامج تحقيقات في قناة 



  .CDسم +  30*21ورقة ;  104 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -نوميديا نيوز / زينب بلغيث, مريم زكارة. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA112/1 

  بلفاضل، السايح    .8333

[نص مطبوع] /   -المدية  -فهرس تحليلي باللغة العربية لجزء من رصيد الكتب لمكتبة متوسطة ثالثة الدوائر 
  سم. 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -السايح بلفاضل; لبنى ميقاتلي. 

 2008:  -المدية  -التكوين المهني تقني سامي في التوثيق : توثيق و أرشيف : المعهد الوطني المتخصص في 

MA.879 

  بلقاسم, خالد    .8334

ص. ;  196 -. 2000الدار البيضاء : دار توبقال,  -أدونيس و الخطاب الصوفي [نص مطبوع] / خالد بلقاسم. 
  سم. 24

 9981880833ر.د.م.ك 

1-811-770/1 

  بلقاسم, سالطنية   .8335

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -األول / سالطنية بلقاسم. أسس البحث العلمي [نص مطبوع] : الكتاب 
 سم.24ص ; 203 -. 2007

1-001.4-85.1/1, 1-001.4-85.1/2 

  بلقاسم، بن نعيجة    .8336

المفردات اللغوية في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع] : المحتوى وطرائق التدريس السنة الثانية ابتدائي ( 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -ة بلقاسم; أ. عبد السالم بن علية. أنموذجا) / بن نعيج

 2015ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.103 

  بلقاسم، نوارة    .8337

ي معجم لسان العرب " إلبن الشاهد النحوي الشعري في المعجم العربي [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية ف
  سم.  30ورقة ;  210 -. 2015[د.م] : [د.ن],   -منظور " / نوارة بلقاسم; مبارك تريكي. 

 2015ماجستير : لغة و أدب عربي : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.105, TA.106 

  بلقاسمي، عبد السالم    .8338

اديمي والممارسة في الجزائر [نص مطبوع] / عبد السالم بلقاسمي, محمد العمل اإلعالمي بين التكوين األك
  سم. 30ورقة ;  122 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -زكرياء جزائري. 

  122بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA918/1 

  بلقاضي، محمد هشام   .8339

دين و اإلصالح في العالم العربي [نص مطبوع] : معجم رجال الدين و اإلصالح في ليبيا، تونس و  معجم رجال ال
(تلمسان  -سم.  24ص. ;  256 -. 2011الجزائر : منشورات بن سنان,  - المغرب / محمد هشام بلقاضي. 



  ).2011: تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  2011عاصمة الثقافة االسالمية 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-59/1, 1-920-59/2 

  بلقاضي، محمد هشام   .8340

معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي [نص مطبوع] : معجم رجال الدين و اإلصالح في العراق /  
(الجزائر وزارة   -سم.  24ص. ;  246 -. 2011الجزائر : دار سحنون للنشر و التوزيع,  -محمد هشام بلقاضي. 

  قافة : الجزائر وزارة الثقافة). الث

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-97/1, 1-920-97/2 

  بلقاضي، محمد هشام   .8341

معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي [نص مطبوع] : معجم رجال الدين و اإلصالح في مصر / محمد 
(تلمسان عاصمة الثقافة   -سم.  24 ص. ; 528 -. 2011الجزائر : منشورات بن سنان,  -هشام بلقاضي. 

  ). 2011اإلسالمية 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-124/1, 1-920-124/2 

  بلقاضي، محمد هشام   .8342

معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي [نص مطبوع] : معجم رجال الدين و اإلصالح في سوريا، 
 24ص. ;   258 -. 2011ائر : دار سحنون للنشر و التوزيع, الجز -فلسطين و األردن / محمد هشام بلقاضي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم. 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-76/1, 1-920-76/2 

  بلقاضي، محمد هشام   .8343

صالح في الجزائر /  معجم رجال الدين و اإلصالح في العالم العربي [نص مطبوع] : معجم رجال الدين و اإل
(الجزائر وزارة   -سم.  24ص. ;  275 -. 2011الجزائر : دار سحنون للنشر و التوزيع,  -محمد هشام بلقاضي. 

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-84/1, 1-920-84/2 

  بلقايد , فوزية   .8344

المدية  -: دراسة حالة مديرية الغابات لوالية المدية / فوزية بلقايد.  دور االتصال في ادارة االزمة [نص مطبوع]
  .CDسم +  30ورقة ;  150 -. 2009ا : [د.ن] ; المدية : [د.ن], 

  156-154بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA788/01 

  بلقرينات, خديجة    .8345

روبورتاج مصور حول البيوت القصديرية [نص مطبوع] : تحت عنوان: إمبراطورية القصدير / خديجة 
  سم. 30ورقة ;  51 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بلقرينات.  

  50بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 



MA982/1 

  بلقيس, قير    .8346

[نص مطبوع] / قير بلقيس, سعيدي   -رواية تاء الخجل لفضيلة الفاروق انموجا-صورة الرجل في االدب النسوي 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -نبيلة; عائشة أ. العشمي. 

 2018مدية : ل م د : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس ال -ماستر

MMA.932, MMA.933 

  بلماضي، بركاهم    .8347

التعليم التحضيري في ظل اإلصالح التربوي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / بركاهم بلماضي, عقيلة حوي; 
  سم + قرص مظغوط.  30* 21ورقة ;  129 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -الصادق د. خشاب. 

 2015و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب 

MMA.91 

  بلملياني، مريم    .8348

القصة في األدبين العربي و الفارسي [نص مطبوع] : رسالة الطير للغزالي و منطق الطير للعطار " أنموذجا " / 
  سم. 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -مريم بلملياني, سهام جبار; عبد الحليم ريوقي. 

 2008أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : 

MA.851, MA.852 

  بلمليح, ادريس    .8349

بيروت : قناديل   -رحلة القلق و العشق في شعر عبد العزيز محي الدين خوجة [نص مطبوع] / ادريس بلمليح. 
 سم.  24ص. ;  510 -. 2003للتاليف و النشر, 

1-811-410/1, 1-811-410/2 

  بلمياني، صبيحة    .8350

  -الفضاء الروائي في رواية طوق الياسمين "لواسين األعرج" [نص مطبوع] / سعيدة عياد; صبيحة بلمياني. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  111 -. 2014-2013, -المدية -المدية : جامعة يحيى فارس

  المشرف:عالوي حميد

 2014-2013:  -المدية -سل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فار -ماستر

MMA.0061 

  بلهادي، يامنة    .8351

نظرية األصل والفرع عند الزجاجي من خالل كتابه اإليضاح في علل النحو [نص مطبوع] / خديجة شرقي;  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],   -يامنة بلهادي; أ. جمال عصام. 

 2016النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : الدراسات اللغوية 

MMA.446 

  بلهواري، حمزة إبراهيم   .8352

/ موسى   -أنموذجا  -سورة هود   -أبنية األفعال و المشتقات [نص مطبوع] : : دراسة صرفية داللية نحوية 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016 [د.م] : [د.ن], -حمادو; حمزة إبراهيم بلهواري; أ. فاطمة عويمر. 

 2016ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.374, MMA.375 



  بلومنتريت, كونثر    .8353

ت  بيروت : منشورا -أسرار الحرب العالمية الثانية في سيرة أبرز قائد ألماني [نص مطبوع] / كونثر بلومنتريت.  
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;   336 -. 1966دار مكتبة الحياة, 

1-902-21/1 

  بلوناس ، حيزية    .8354

 -إشكالية الهوية في النقد النسوي الغربي [نص مطبوع] : هيلين سيكسو نموذجا / حيزية بلوناس; د. سليم حيولة. 

  سم. + قرص مظغوط.  21*30 -. 2014[د.م] : [د.ن], 

 2014ات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراس

MMA.63 

  بلوني ، عائشة    .8355

دراسة وصغية   -تعليمية نشاط اإلمالء في المدرسة اإلبتدائية الجزائرية [نص مطبوع] : السنة الخامسة أنموذجا 
  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2015.م] : [د.ن], [د -/ عائشة بلوني; أ. أم هاني رحماني.  -تحليلية 

 2015ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.118 

  بلي ، أمين   .8356

بنية الزمان و المكان في الليالي العربية [نص مطبوع] : قصة عالء الدين و المصباح العجيب أنموذجا / أمين 
  سم. 30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -عبابسي.  بلي; أ. ميلود

 2014ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.70 

  بلي، أمين   .8357

 -بنية الزمان و المكان في الليالي العربية "قصة عالء الدين والمصباح العجيب" [نص مطبوع] / أمين بلي. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  107  -. 2014دية : جامعة المدية, الم

 2014ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0070 

  بلية، بغداد أحمد   .8358

الجزائر   -مرزاق علواش / بغداد أحمد بلية.  -تجليات الواقع في السنما الجزائرية [نص مطبوع] : محمد زينات  
 سم.  19ص. : غالف مصور، ملون ;  111  -. 2010الثقافة, : إنتاج مديرية 

1-701-30/1 

  بليل، زينب    .8359

ثنائية الضعف و القوة في شعر حاج حمدي أحمد [نص مطبوع] : دراسة بنيوية في الشعر الشعبي الجزائري  
[د.م] : [د.ن],  -. قصيدتا "باسم هللا أبديت"و "يا سايلني" نموذجا / زينب بليل, فاطمة بوزينة; سليم حيولة

  سم.  30ورقة ;  86 -. 2008

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.843, MA.844 

  بن محمود, جمال بن محمد   .8360

الزواج العرفي في ميزان اإلسالم [نص مطبوع] / جمال بن محمد بن محمود, علي أحمد عبد العال الطرطاوي. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ;  135 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 7421274512ر.د.م.ك 

1-210-112/1, 1-210-112/10 

  بن أبي حجلة، أحمد بن يحيى    .8361

أنموذج القتال في نقل العوال [نص  -سلوة الحزين في موت البنين  -صرائح النصائح وتميز الصالح من الطالح 
الجزائر : دار   -ن يحيى بن أبي حجلة; أبي عبد هللا عزت عبد الرحمن السلفي المتطبب. مطبوع] / أحمد ب

:  2011(تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  -سم.  17*24ص ;  158ص+ 189ص+ 104 -. 2011زمورة, 

  ).2011تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية 

 9789931334002ر.د.م.ك 

1-210-227/1, 1-210-227/2 

  بن أبي شنب، محمد    .8362

  -. 2013الجزائر : دار األبحاث,  -تحفة األدب في ميزان أشعار العرب [نص مطبوع] / محمد بن أبي شنب. 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة. األعمال  -سم.  17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  200
 ). 15الكاملة البن أبي شنب* ; 

1-811-1107/1 

  بن أبي شنب، محمد    .8363

الجزائر : دار فليتس للنشر,  -أمثال الجزائر و المغرب [نص مطبوع] / محمد بن أبي شنب; عبد الحميد بورايو. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف مص. و مل. ;  700 -. 2013

 9789931388272ر.د.م.ك 

1-818-61/1, 1-818-61/2 

  أبي بكر عبد هللا بن محمد   بن أبي شيبة,  .8364

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. 
  سم. 24ص. ;  575 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-25.5/2, 1-230-25.5/1 

  ي بكر عبد هللا بن محمد  بن أبي شيبة, أب  .8365

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. 
  سم. 24ص. ;  575 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-50.5/1 

  محمد   بن أبي شيبة, أبي بكر عبد هللا بن  .8366

 -الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الرابع / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. 

  سم. 24ص. ;  580 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط.

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-50.4/1 



  بن أبي شيبة, أبي بكر عبد هللا بن محمد    .8367

 -مصنف في األحاديث و اآلثار [نص مطبوع] : المجلد الثامن / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. الكتاب ال

  سم. 24ص. ;  712 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط.

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-50.8/1 

  بن أبي شيبة, أبي بكر عبد هللا بن محمد    .8368

  -المجلد السابع [نص مطبوع] / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. -ث و االثارالكتاب المصنف في األحادي

  سم. 24ص. ;  567 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط.

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-50.7/1 

  بن أبي شيبة, أبي بكر عبد هللا بن محمد    .8369

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. 
  سم. 24ص. ;  565 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-50.6/1 

  بة, أبي بكر عبد هللا بن محمد  بن أبي شي  .8370

 -الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد التاسع / أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة. 

  سم. 24ص. ;  688 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط.

 2745114093ر.د.م.ك 

1-230-50.9/1 

  بن احمد, سعاد    .8371

ة البيومترية في تفعيل االتصال العمومي [نص مطبوع] : دراسة حالة جواز السفر البيومتري في دور البطاق
  .cdسم +  30ورقة ;  112 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -دائرة المدية / سعاد بن احمد. 

  109-108بيبليو ص ص

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA993/1 

  بن اسماعيل ، أبي الحسن علي   .8372

المخصص [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي الحسن علي بن اسماعيل, ابن سيده المرسي االندلسي, عبد 
  سم. 24ص. ;  544 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحميد هنداوي. 

 2745140892ر.د.م.ك 

1-413-82.3/1, 1-413-82.3/2 

  ن إسماعيل، الثعالبي أبي منصور عبد الملك*  ب  .8373

عمان : عالم الكتب الحديث :  -تحفة الوزراء [نص مطبوع] / الثعالبي أبي منصور عبد الملك* بن إسماعيل. 
  سم. 17*24ص ;  222 -. 2009جدار للكتاب العالمي, 

 948000396ر.د.م.ك 

1-810-509/1, 1-810-509/2 



  ركات بن األنباري, أبو الب   .8374

  02ط. -البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث [نص مطبوع] / أبو البركات بن األنباري; رمضان عبد التواب. 

  ). 10(سلسلة روائع التراث اللغوي ;  -سم. 24ص ; 112 -. 1996القاهرة : مكتبة الخانجي,  -مزيدة ومنقحة. 

 112-104ص -ببليوغرافيا ص

1-410-50/1, 1-410-50/2 

  بن التباني، محمد العربي   .8375

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخيار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد  
 -سم.  24ص. ;  439 -. 2013الجزائر : دار زمورة للنشر و التوزيع,  -العربي بن التباني; خير الدين شترة. 

  ارة الثقافة).(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وز

 9789931334224ر.د.م.ك 

1-210-274.1/1 

  بن التباني، محمد العربي   .8376

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخيار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد  
  سم. 24ص. ;  334 -. 2014الجزائر : دار زمورة للنشر و التوزيع,  -العربي بن التباني; خير الدين شترة. 

 9789931334224ر.د.م.ك 

1-210-274.2/1 

  بن التباني، محمد العربي   .8377

النقد المحكم الموزون لكتاب ( الحديث و   -مجموع مشتمل على النصيحة و االستدراكات على كتاب المحاضرات 
العربي بن التباني; خير الدين  المحدثون ) التعقب المفيد على هدي الزرعي الشديد..... [نص مطبوع] / محمد 

 -سم.  24ص. ;  103 -. 2014الجزائر : دار زمورة للنشر و التوزيع,  -شترة; أبو إسحاق رضا الزواوي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931334224ر.د.م.ك 

1-210-273/1 

  بن الحسين، اإلمام زين العابدين    .8378

 -. 2004بيروت : دار ومكتبة الهالل,  -لحقوق [نص مطبوع] / اإلمام زين العابدين بن الحسين. شرح رسالة ا

 سم. 17*24ص. ;  247

1-210-211/1, 1-210-211/2 

  بن الحسين، محمود    .8379

ص. ;  342 -. 1997بيروت : دار صادر,  -ديوان كشاجم [نص مطبوع] / محمود بن الحسين; مجيد طراد. 
 سم. 24

1-811-932/1, 1-811-932/2 

  بن الخطيب، لسان الدين   .8380

الجزائر : موفم  -مثلى الطريقة في ذي الوثيقة [نص مطبوع] / لسان الدين بن الخطيب; عبد المجيد تركي. 
  سم. 16*24ص. ;  159 -. 2011للنشر, 

 9789931000495ر.د.م.ك 

1-816-17/1, 1-816-17/2 



  طفى  بن الخوجة ، محمد بن مص  .8381

مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة [نص مطبوع] / محمد بن مصطفى بن الخوجة; اشراف عبد  
  سم. 17*24ص ;   288 -. 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية,  -الرحمن دويب. 

 9789931347095ر.د.م.ك 

1-210-239/1 

  بن الشريف, محمود   .8382

ص. : غالف    120 -. 1965القاهرة : دار المعارف,  -/ محمود بن الشريف.  األمثال في القرآن [نص مطبوع] 
 ).265(سلسلة إقرأ ;  -سم.  17مصور ; 

1-220-132/1 

  بن الشريف، محمد   .8383

أحمد بن مصطفى الخيال [نص مطبوع] : أول رواية جزائرية باللسان الفرنسي / محمد بن الشريف; الشيخ  
(الجزائر  -سم.  24ص. ;  213 -. 2007ئر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  الجزا -شعثان; أحمد حيرش. 

  ).2007عاصمة الثقافة العربية 

 9789947244319ر.د.م.ك 

1-890-226/1 

  بن الصغير، مراد    .8384

 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -أعراس.. الكرز [نص مطبوع] : شعر / مراد بن الصغير. 

  (شعريات لبنانية).  -سم.  21;  ص. 102

 9789947242629ر.د.م.ك 

1-811-1330/1, 1-811-1330/2 

  بن العايزة، وهيبة   .8385

/ ليلى بن عروج; وهيبة بن   -أنموذجا  -السمات األسلوبية في النص القرآني [نص مطبوع] : سورة الشعراء 
  قرص مضغوط. سم. +  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -العايزة; محمد نعمي. 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.665, MMA.666 

  بن العربي، دليلة   .8386

[نص مطبوع] / دليلة بن  CDمساهمة في دراسة مدى تا ثير بين االقران على الصحة النفسية للطفل الضحية+
  سم. 30ورقة ; 100 -] : [د.ن], [د.ت]. [د.م -العربي. 

 2013ل م د : علم النفس :  -ليسانس

MA16151, MA16152 

  بن العربي، محي الدين    .8387

الجزائر :    -طبعة جديدة.  -فصو ص الحكم [نص مطبوع] : بحث / محي الدين بن العربي; انطوان موصلي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  218 -. 2007موفم للنشر, 

 9789961625668ر.د.م.ك 

1-260-26/1 



  بن القاسم, عبد الرحمان بن محمد   .8388

الرباط : مكتبة  -مجموع فتاوى [نص مطبوع] : شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية / عبد الرحمان بن محمد بن القاسم. 
 سم. 24ص. ;   405 -المعارف, [د.ت]. 

1-250-7.1/1 

  بن القاسم, عبد الرحمان بن محمد   .8389

 -مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية [نص مطبوع] : توحيد األلوهية / عبد الرحمان بن محمد بن القاسم. 

 سم. 24ص. ;  405 -الرباط : مكتبة المعارف, [د.ت]. 

1-250-31.1/1 

  بن القاضي, عبد القادر بن محمد   .8390

الجزائر :   -نص مطبوع] : أوزانه و قوافيه و ضروراته / عبد القادر بن محمد بن القاضي. الشعر العربي [
  سم. 30ص. : غالف ملون ; 291 -. 2002منشورات أوناب, 

 9961756754ر.د.م.ك 

1-416-51/1, 1-416-51/2 

  بن الموفق، جميلة    .8391

غالف مص. و مل. ;  -. 2013موفم للنشر,   الجزائر : -ديوان نقطة بعيدة [نص مطبوع] / جميلة بن الموفق. 
  سم. 14*21

 9789931000051ر.د.م.ك 

1-811-1106/1 

  بن الوشفون، بن عيسى   .8392

المدية :   - الحرائق الغابية بالمدية [نص مطبوع] : ربورتاج مصور من قلب النار / بن عيسى بن الوشفون. 
  .CDسم +  30ص ;  126 -. 2013جامعة المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1837/1, MA1837/2 

  بن أودينة, يوسف   .8393

/ يوسف بن أودينة; بن  -أنموذجا  -اآلليات الحجاجية في المناظرات العربية [نص مطبوع] : المناظرات النحوية 
  سم.30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -يوسف حميدي. 

 2018ة : كلية اآلداب واللغات : جامعة يجي فارس بالمدية : دكتوراه : اللسانيات وتعليمية اللغ

TDA.01, TDA.02 

  بن باديس، عبد الحميد    .8394

آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين [نص مطبوع] : مجالس التذكير من 
الجزائر : سحب الطباعة   -; عبد الرجمان شيبان. حديث البشير النذير : الجزء الثاني / عبد الحميد بن باديس

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. : غالف مل. ;   348 -. 2007الشعبية للجيش, 

 9789947242049ر.د.م.ك 

1-210-291.2/1 



  بن باديس،عبد الحميد    .8395

م) / عبد الحميد بن باديس, العقبى و  1933-ه1351( 13-1السنة النبوية المحمدية [نص مطبوع] : األعداد 
 سم. 27د.ص. ;  -. 2003بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -الزاهرى. 

1-210-6/1, 1-210-6/2 

  بن باديس،عبد الحميد    .8396

م) / عبد الحميد بن باديس, 1933- ه 1352( -7-1الشريعة النبوية المحمدية [نص مطبوع] : األعداد
 سم. 27د.ص. ;  -. 2003ت : دار الغرب اإلسالمي, بيرو  -العقبىوالزهرى. 

1-210-19/2, 1-210-19/3 

  بن باديس،عبد الحميد    .8397

 -م) / عبد الحميد بن باديس, الصراط السوى. 1933-ه1352(-17-1الصراط السوى [نص مطبوع] : األعداد

 سم. 27د. ص. ;  -. 2003بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

1-210-38/2, 1-210-38/3 

  بن بحة، حورية    .8398

المدية : جامعة المدية,  -أثر األغاني الشبابية على المراهق [نص مطبوع] : ربورتاج مصور / حورية بن بحة. 
  .CDسم +  30ص ;  100 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1798/1, MA1798/2 

  بن بريكة,سلمى    .8399

بناء الشخصية في السيرة الشعبية سيرة االميرة ذات الهمة أنموذجا [نص مطبوع] / سلمى بن بريكة, سهام 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -مريح; محمد أ. سرير. 

 2018ة : ل م د : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدي -ماستر

MMA.935, MMA.936 

  بن بريكة، محمد   .8400

الجزائر :   -موسوعة الطرق الصوفية [خريطة مطبوعة] : الطريقة التيجانية : الجزء الثاني / محمد بن بريكة. 
  سم.  22ص. : غالف مص. و مل. ;  512 -. 2007دار الحكمة, 

 9961906897ر.د.م.ك 

210.3-14.6/1 

  بن عبد هللا  بن بطوطة، محمد   .8401

رحلة ابن بطوطة [نص مطبوع] : تحفة النظار في غرائب األمصار و عجائب األسفار : الجزء األول / محمد بن 
ص. : غالف مص.  386 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  -عبد هللا بن بطوطة; محمد السويدي. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19; 

 9789961625613ر.د.م.ك 

1-819-80.1/1 

  بن بطوطة، محمد بن عبد هللا    .8402

رحلة ابن بطوطة [نص مطبوع] : تحفة النظار في غرائب األمصار و عجائب األسفار : الجزء الثاني / محمد  
غالف  ص. :  375 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.  -بن عبد هللا بن بطوطة; محمد السويدي. 



  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19مص. ; 

 9789961625620ر.د.م.ك 

1-819-80.2/1 

  بن بهاز، فايزة    .8403

[د.م] : [د.ن],   -الحماية المدنية بين الواجب و المتاعب ( والية األغواط ) [نص مطبوع] / فايزة بن بهاز. 
  .CDسم +  30ورقة ;  54 -. 2012

  52-51بيبليوغ.ص

 2012الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : سمعي بصري : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA1532/1, MA1532/2 

  بن بوعزيز، وحيد    .8404

الجزائر : منشورات   -حدود التأويل [نص مطبوع] : قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي / وحيد بن بوعزيز. 
  سم. 17*  24ص. ;  280 -. 2008االختالف, 

 9789953874685ر.د.م.ك 

1-809-101/1, 1-809-101/2 

  بن تفيف، جميلة    .8405

المدية : جامعة المدية,   -الربيع العربي بين الطموح والواقع [نص مطبوع] / ايمان مربوح; جميلة بن تفيف. 
  سم. 30ص ;  125 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1811/1, MA1811/2 

  بن تومرت، محمد   .8406

  سم. 17*24ص. ;  430 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -أعز ما يطلب [نص مطبوع] / محمد بن تومرت.  

 9789931000501ر.د.م.ك 

1-210-258/2 

  بن تومي، اليامين   .8407

امين بن تومي, سميرة بن  التفاعل البروكسيمي في السرد العربي [نص مطبوع] : قراءة في دوائر القرب / الي
ص. : غالف   188 -. 2012الجزائر : ابن النديم للنشر و التوزيع ; بيروت : دار الروافد الثقافية,  -حبيلس. 

  (الرابطة العربية األكاديمية للفلسفة). -سم.  24مص. و مل. ; 

 9789931369011ر.د.م.ك 

1-813-407/1, 1-813-407/2 

  بن ثاية، فطيمة   .8408

  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -اية المصرية " النشأة و التطور" [نص مطبوع] / فطيمة بن ثاية. الرو

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.290, MA.291 

  بن ثاية، مليكة   .8409

 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -; هشام خالدي. موقع اللغة العربية في ظل العولمة [نص مطبوع] / مليكة بن ثاية



  سم.

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.532, MA.533 

  بن جاب هللا، جميلة   .8410

مد بن حجر. التحليل الخطابي و البنوي للغة عند عبد القاهر الجرجاني [نص مطبوع] / جميلة بن جاب هللا, د. مح
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -

 2016ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.450, MMA.451 

  بن جابو، سارة    .8411

/ دنيا بوشيبان; سارة بن  - أنموذجا -المماثلة الصوتية و مظاهرها في القرآن الكريم [نص مطبوع] : جزء عّم 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -جابو; عبد الرحمان زاوي. 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.673, MMA.674 

  بن جلولي، عبد الحفيظ    .8412

  -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -و على الرمل تبكي الرياح... [نص مطبوع] : رواية / عبد الحفيظ بن جلولي. 

  سم. 15*23ص. : غالف مص. و مل. ;  117

 9789931003656ر.د.م.ك 

1-813-365/1, 1-813-365/2 

  بن جني, ابي الفتح عثمان    .8413

عراب [نص مطبوع] : الجزء االول / ابي الفتح عثمان بن جني, محمد حسن محمد حسن سر صناعة اإل
  سم. 24ص. ;  328 -. 2000بيروت : دار الكتب العلمية,  -إسماعيل, أحمد رشدي شحاتة عامر. 

 2745127020ر.د.م.ك 

1-415-252.1/1 

  بن جني, ابي الفتح عثمان    .8414

جزء الثاني / ابي الفتح عثمان بن جني, محمد حسن محمد حسن سر صناعة اإلعراب [نص مطبوع] : ال
ص. ; 447 -. 2000بيروت : دار الكتب العلمية,  -إسماعيل, احمد رشدي شحاتة عامر محمد حسن اسماعيل. 

  سم.24

 2745127020ر.د.م.ك 

1-415-252.2/1 

  بن جني, أبي الفتح عثمان    .8415

القاهرة : عالم الكتب,   -تح عثمان بن جني; حسين محمد محمد شرف. اللمع في العربية [نص مطبوع] / أبي الف
 سم.24ص ; 363 -. 1978

1-410-43/1, 1-410-43/2 

  بن جني, أبي الفتح عثمان    .8416

.  2008عمان : دار البداية,  -اللمع في اللغة العربية [نص مطبوع] / أبي الفتح عثمان بن جني, سميح أبو مغلي. 

 سم. 24ص. ; 171 -



1-415-5/1, 1-415-5/2 

  بن جني، أبي الفتح عثمان    .8417

مصر : المكتبة  -الخصائص [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الفتح عثمان بن جني, محمد علي* النجار. 
 سم.25ص. ; 412 -العلمية, [د.ت]. 

1-410-67.1/1 

  بن جني، أبي الفتح عثمان    .8418

مصر : المكتبة   -/ أبي الفتح عثمان بن جني, محمد علي النجار.  الخصائص [نص مطبوع] : الجزءالثاني
 سم.25ص. ; 512 -العلمية, [د.ت]. 

1-410-67.2/1 

  بن جني، أبي الفتح عثمان    .8419

مصر : المكتبة  -الخصائص [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي الفتح عثمان بن جني, محمد علي النجار. 
 (دار الكتب المصرية : دار الكتب المصرية). -سم. 25ص. ; 424 -العلمية, [د.ت]. 

1-410-67.3/1 

  بن حجر، محمد    .8420

. 2019األردن : مركز الكتاب األكاديمي,  -العلة و التعليل بين النحاة و الفقهاء [نص مطبوع] / محمد بن حجر. 

  سم.24ص. : إيض. ;  294 -

 9789957353520ر.د.م.ك 

1-415-595/1, 1-415-595/2 

  بن حجر، محمد    .8421

النسمات الشذية و النفحات الذكية في تخميس الكواكب الدرية في مدح خير البرية المشهورة بالبردة محمد صلى 
ص. :  51 -. 2009ليبيا : دار الكاتب للبحوث و النشر,  -هللا عليه و سلم [نص مطبوع] / محمد بن حجر. 

  سم.  24غالف ملون ; 

 9789959889003ر.د.م.ك 

1-811-1454/1 

  بن حجوجة, سارة    .8422

البنية السردية في رواية الخبز واإلدام لروائي محمد بورحلة [نص مطبوع] / سارة بن حجوجة, مريم عياش; 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -مسعود د. ناهلية. 

 2018حي فارس المدية : ل م د : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة ي -ماستر

MMA.1012, MMA.1013 

  بن حجوجة، فايزة    .8423

/   -نموذج   -الصورة الشعرية في الشعر الشعبي الجزائري [نص مطبوع] : قصيدة حيزية لمحمد بن قيطون 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -فايزة بن حجوجة; علي برادي. 

 2019ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : أدب حديث 

MMA.1168 



  بن حركات, أحمد    .8424

مفهوم اإلعالم األمني وعالقته باألمن العمومي في الجزائر [نص مطبوع] / عبد القادر جبور; أحمد بن حركات.  
  . CDسم +  30ورقة ;  90 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -

  90بيبليوغ ص 

 2012نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا 

MA1165/1, MA1165/2 

  بن حسن، حسينة   .8425

خطبة رئيس الجمهورية  -العامل الحجاجي و مفهوم التوجيه [نص مطبوع] : راسة تطبيقية في الخطاب السياسي 
[د.م] :  -/ حسينة بن حسن; كمال بخوش.    -جاأنموذ 2009-2008الجزائرية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.ن], 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.669, MMA.670 

  بن حسين, هالل    .8426

تونس :   -[نص مطبوع] / هالل بن حسين; نور الدين المكشر. النص و الداللة في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ 
  (نصوص و قراءات).   -سم. 22ص. : غالف مصور ; 151 -. 2007دار صامد للنشر, 

 978997338076xر.د.م.ك 

1-813-117/1, 1-813-117/2 

  بن حليمة، الجياللي    .8427

سماعيل سعيد: أنموذجا [نص مطبوع] /  صورة المعمر في الرواية الجزائرية رواية " مساء المالئكة " إل
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -الجياللي بن حليمة; بوجمعة الوالي. 

 2012رسالة ماجستير : األدب المقارن : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.46, TA.47 

  بن حليمة، خديجة    .8428

/ خديجة بن حليمة;   -أنموذجا  -القرآني و أثرها في المعنى [نص مطبوع] : سورة التوبة البنية اإليقاعية للخطاب 
  سم.30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -محمد زوقاي. 

 2018دكتوراه : نظريات اإليقاع وتحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TDA.24, TDA.25 

  بن حليمة، سارة    .8429

 -/ سارة بلعزوقي; سارة بن حليمة.  -سمات األسلوبية للخطاب القرآني [نص مطبوع] : سورة:"ق": أنموذجاال

  . CDسم. +  30سم.×21و. ;   137 -. 2014-2013, -المدية -المدية : جامعة يحيى فارس

  المشرف: محمد زوقاي

 2014-2013:  -المدية -ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0007 

  بن حنيش ، حسين    .8430

التعريف و التنكير وأثرهما النحوي و البالغي [نص مطبوع] / حسين بن حنيش, عبد الرحمان الزاوي, محمد  
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -عايد; ...[و آخرون]. 

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس



MA.379, MA.380 

  بن خالويه, أبو عبد هللا الحسين بن أحمد    .8431

بيروت :   -كتاب ليس في كالم العرب [نص مطبوع] / أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه, دريزيرره سقال. 
 (المكتبة اللغوية). -سم.  24ص. ;  162 -. 2000دار الفكر العربي, 

1-410-15/1 

  لحكيم  بن خاوة, عبد ا  .8432

مظاهر التجديد في الخطاب اإلعالمي اإلسالمي [نص مطبوع] / مراد بوغفالة; مراد حدبي; عبد الحكيم بن  
  . CDسم +  30ورقة ;  129 - . 2012[د.م] : [د.ن],  -خاوة. 

  129بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1190/1, MA1190/2 

  بن خاوة، أمينة   .8433

إشكالية المنفى في رواية " مصابيح أورشليم" للكاتب العراقي" علي بدر" [نص مطبوع] / أمينة بن خاوة; سليم 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -حيولة. 

 2017س المدية : ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فار -ماستر

MMA.741, MMA.742 

  بن خاوة، كمال    .8434

اإلستراتيحية الفنية لتجليات الطبيعة في حديقة النبي "لجبران خليل جبران" [نص مطبوع] / كمال بن خاوة, عبد 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -الكريم زياد; بلخير دوالى. 

 2019ية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : أدب حديث ومعاصر : كل

MMA.1133, MMA.1134 

  بن خرف هللا, الطاهر    .8435

الجزائر : دار هومة,  -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء األول / الطاهر بن خرف هللا. 
 سم.24ص. ; 103 -. 2002

1-370-801.1/1, 1-370-801.1/2 

  هللا, الطاهر   بن خرف  .8436

الجزائر : دار هومة,   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / الطاهر بن خرف هللا. 
 سم.24ص. ; 136 -. 2002

1-370-801.5/1, 1-370-801.5/2 

  بن خرف هللا، الطاهر    .8437

الجزائر : دار هومه,   -ن خرف هللا. الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء العاشر / الطاهر ب
  سم.x17سم24ص ;  166 -. 2005

 9947011267ر.د.م.ك 

SH/1-370-801.10/1, SH/1-370-801.10/2 



  بن خرف هللا،الطاهر    .8438

الجزائر : دار هومة,   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / الطاهر بن خرف هللا. 
  سم. 23; ص. 119 -. 2003

 9947002177xر.د.م.ك 

1-370-801.4/1, 1-370-801.4/10 

  بن خرف هللا،الطاهر    .8439

الجزائر : دار   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر / الطاهر بن خرف هللا. 
  سم. 23ص. ; 149 -. 2006هومة, 

 9947015394ر.د.م.ك 

1-370-801.13/1, 1-370-801.13/10 

  بن خرف هللا،الطاهر    .8440

الجزائر : دار   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الثاني عشر / الطاهر بن خرف هللا. 
  سم. 23ص. ; 138 -. 2006هومة, 

 9947013766ر.د.م.ك 

1-370-801.12/1, 1-370-801.12/2 

   بن خروبي، أمينة  .8441

المدية : جامعة المدية,  -واقع العالقات العامة داخل المؤسسات اإلجتماعية [نص مطبوع] / أمينة بن خروبي. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  145 -. 2014

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA115/1 

  بن خضار، إبراهيم    .8442

ة للمصطلحات الدينية اإلسالمية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية [نص  دراسة تحليلية نقدية لألخطاء الترجمي
  -مطبوع] : كتاب أركان اإلسالم لصادق أحمد عواد نموذجا / إبراهيم بن خضار, مراد زيوش; فريد عزيزان. 

  سم. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن], 

 2017 ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :

MMF.220, MMF.221 

  بن خطار، سمية   .8443

[نص مطبوع] / سميرة بومعزة; سمية   -أنموذجا  -دراسة بالغية أسلوبية لقصيدة " كم تشتكي " إليليا أبو ماضي 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -بن خطار; أ. علي برادي. 

 2016ت : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغا

MMA.229, MMA.230 

  بن خلفة, مسعودة    .8444

االتصال الداخلي للمؤسسة [نص مطبوع] : نموذج المؤسسة العمومية الشغال الطرق بالمدية / مسعودة بن خلفة. 
  .CDسم +  30;  80 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -

  80بيبليو ص 

 2010م و االتصال : جامعة يحي فارس بالمدية : ليسا نس : علوم االعال

MA662/01 



  بن خليفة, نادية    .8445

المدية : [د.ن] :   -تأثير اإلعالن اإللكتروني على سلوك المستهلك [نص مطبوع] / نادية بن خليفة, ياسمينة فرح. 
  سم. 30ورقة ;  195 -. 2011[د.ن], 

  195-194بيبليو ص ص 

 2011ات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : اتصال و عالق

MA926/1 

  بن خليفة، مشري   .8446

عمان : دار الحامد   -الشعرية العربية مرجعياتها و ابداالتها النصية [نص مطبوع] : دراسة / مشري بن خليفة. 
  سم. 17*24ص. ;   247 -. 2010للنشر و التوزيع, 

 9789957325305ر.د.م.ك 

1-811-990/1, 1-811-990/2 

  بن خليفة، مشري   .8447

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,   -النقد المعاصر و القصيدة الحديثة [نص مطبوع] / مشري بن خليفة. 
  سم. 24ص. ;  210 -. 2013

 9789957327118ر.د.م.ك 

1-811-1260/1, 1-811-1260/2 

  بن خمار، سميرة    .8448

 - .2015 ,(S.N)المدية :  -ية [نص مطبوع] / مسعودة بريك; سميرة بن خمار. التقويم في تعليمية اللغة العرب

  سم.  30*21ورقة ;  149

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0117 

  بن خميسي، عمار   .8449

 ص. 216 -. 2009بيروت : دار ابن حزم,  -أخبار النساء في األدب العربي [نص مطبوع] / عمار بن خميسي. 

  سم. 14*20; 

 9789953818269ر.د.م.ك 

1-811-918/1, 1-811-918/2 

  بن خميسي، عمار   .8450

الوافي في التطبيق النحوي [نص مطبوع] : الجزء األول : األسماء الستة المثنى و الملحق به جمع المذكرالسالم  
  .17*24ص ; 242 -. 2007بيروت : دار ابن حزم,  -و الملحق به الممنوع من الصرف / عمار بن خميسي. 

 9789953814957ر.د.م.ك 

1-415-578.1/1 

  بن خويا، إدريس    .8451

البحث الداللي عند األصوليين [نص مطبوع] : قراءة في مقصدية الخطاب الشرعي عند الشوكاني / إدريس بن 
  سم. 23ص. : غالف مصور ;  229 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -خويا. 

 9789957704001ر.د.م.ك 

1-412-52/1, 1-412-52/10 



  بن دادو، أسماء   .8452

دور القرآن الكريم في إكتساب الملكة اللغوية لدى أطفال المرحلة الوسطى [نص مطبوع] : جزء تبارك أنموذجا 
 -. 2016, [د.م] : [د.ن]  -: دراسة ميدانية لعينة من تالميذ السنة الثالثة إبتدائي / أسماء بن دادو; مبارك تريكي. -

  سم. + قرص مضغوط.  30

 2016ماجستير : لغة عربية ودراسات قرآنية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.129, TA.130 

  بن دعيب، مريم    .8453

المصطلح الصوتي في الدراسات العربية بين القدماء و المحدثين [نص مطبوع] / مريم بن دعيب, نصيرة 
  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -موزاوي; هشام خالدي. 

 2005ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.102, MA.103 

  بن دوخة, هشام    .8454

  الجزائر : ابن -نيتشه والمتوسط [نص مطبوع] : عن مفهوم الثقافة في فلسفة فريدريك نيتشه / هشام بن دوخة. 

  سم.24ص. : ايض. ; 132 -. 2013النديم ; بيروت : دار الروافد, 

 9789931369035ر.د.م.ك 

1-102-29/1, 1-102-29/2 

  بن ذباح, موني   .8455

تحديات الصحافة المكتوبة في ظل التكنولوجيات الحديثة (الصحافة الرقمية) [نص مطبوع] : دراسة مقارنة 
سم +  30ورقة ;  90 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -موسى كبير.   جريدة الشروق / موني بن ذباح, رتيبة

CD.  

  89بيبليو ص 

 2011ليسا نس : صحافة مكتوبة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1003/1 

  بن ذريل, عدنان    .8456

مجدالوي للنشر عمان : دار  -. 02ط. -اللغة و األسلوب [نص مطبوع] : دراسة / عدنان بن ذريل, حسن حميد. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 229 -. 2006و التوزيع, 

1-410-257/1, 1-410-257/10 

  بن رابح ، دليلة    .8457

 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -شعر مطران بين التقليد و التجديد [نص مطبوع] / دليلة بن رابح; عاشور سرقمة. 

  سم.

 2006ة يحى فارس بالمدية : ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامع

MA.224, MA.225 

  بن راشد، فاطمة    .8458

الثورة التجديدية عند " أبي نواس " [نص مطبوع] / فاطمة بن راشد, عائشة ولهة, سيد علي شطى; ...[و 
  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2005س بالمدية : لبسانس : األدب العربي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فار

MA.01 



  بن رامي ، علي   .8459

[نص مطبوع] / علي بن   -أنموذجا  -تعليمية البالغة العربية في الطورالثانوي " السنة الثالثة آداب و فلسفة " 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -رامي, سعد بحة; أ. حسين سعدودي. 

 2014داب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآل

MMA.27 

  بن ربيعي، فطيمة   .8460

  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -خصائص اللغة البشرية [نص مطبوع] / فطيمة بن ربيعي. 

 2006ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.126, MA.127 

  مينة  بن رحال، ي  .8461

م) [نص  1973-هـ1393(-م)1888-هـ1306الشيخ أبو اليقظان إبراهيم ابن الحاج عيسى و قضايا عصره 
ص. : غالف مص. و مل.  272 -. 2013الجزائر : دار اإلرشاد للنشر و التوزيع,  -مطبوع] / يمينة بن رحال. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  24; 

 9789947955284ك ر.د.م.

1-920-118/1, 1-920-118/2 

  بن رقية، حفيظة   .8462

التقدير النحوي من خالل نماذج قرآ نية [نص مطبوع] / نبيلة فايد عيشاوي; حفيظة بن رقية, حياة سليمان, ...[و  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2007فارس المدية : ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي 

MA.425, MA.426 

  بن رمضان، حسن    .8463

 -. 2007الجزائر : منشورات مديرية الثقافة,  -رباعيات البن التراب [نص مطبوع] : شعر / حسن بن رمضان. 

  سم. 22ص. ;  82

 9789947020449ر.د.م.ك 

1-811-1298/1, 1-811-1298/2 

  بن رمضان، صالح    .8464

و دورها في تطوير النثر العربي القديم [نص مطبوع] : ( مشروع قراءة شعرية ) / صالح بن  الرسائل األدبية 
  سم. 24ص. ;  639 -. 2007بيروت : دار الفرابي ; تونس : دار المعرفة للنشر,  -. 2ط.  -رمضان. 

 9953711895ر.د.م.ك 

1-816-22/1 

  بن زرقة ، مسعودة    .8465

ة النثر " أمير من المطر، وحاشية من الغبار" لمحمد الماغوط أنموذجا [نص آليات التحليل األسلوبي في قصيد 
  سم.  30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] / مسعودة بن زرقة, أ. خيرة ولد العزازي, محمد برزان. 

 2006ل م د : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.323, MA.324 



  بن زرقة، حنان    .8466

المدية : جامعة المدية,  -الجلفة أصالة وتواصل [نص مطبوع] : ربورتاج مصور / فاتح يوسفي; حنان بن زرقة. 
  .CDسم +  30ص ;  132 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1833/1, MA1833/2 

  بن زرقة، مليكة   .8467

العربية ومدى انسجامها مع مبادئ المقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] : السنة األولى  طرائق تدريس قواعد اللغة
[د.م] : [د.ن],  -/ الزهرة بن طاهر; مليكة بن زرقة; أ. بلقاسم بن قطاية.  -أنموذجا  -ثانوي جذع مشترك آداب 

  سم. + قرص مظغوط. 30 -. 2014

 2014امعة يحي فارس المدية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : ج

MMA.30, MMA.31 

  بن زرقة، نوال    .8468

) [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية / نوال بن 2006نشاط القراءة للسنة الرابعة إبتدائي في المنهاج الجديد (
  سم. 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -زرقة, زهية تونسي; محمد زوقاي. 

 2008لية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسا نس : دراسات نقدية : ك

MA.705, MA.706 

  بن زروق، أنيسة   .8469

التجليات الشعرية في ديوان "عيون عبلة " لشاعر المصري مصطفى الجزار [نص مطبوع] / أنيسة بن زروق; 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],   -زكريا يوسف الرحماني. 

 2019نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : 

MMA.1234 

  بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس    .8470

معجم مقاييس اللغة [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا; عبد السالم محمد 
  سم.24ص. ; 520 -. 1969ة مصطفى البابي والحلبي, القاهرة : شركة مكتبة ومطبع -. 2ط. -هارون. 

 519-514ص: -بيبليوغرافية ص

1-413-1.1/1 

  بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس    .8471

معجم مقاييس اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا; عبد السالم محمد 
  سم.24ص. ; 512 -. 1970بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة : شركة مكت -. 2ط. -هارون. 

 512-511ص: -بيبليوغرافية ص

1-413-1.2/1 

  بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس    .8472

معجم مقاييس اللغة [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا; عبد السالم محمد 
 سم.24ص. ; 516 -. 1971ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة : ش -. 2ط. -هارون. 

1-413-1.4/1 



  بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس    .8473

معجم مقاييس اللغة [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا; عبد السالم محمد 
  سم.24ص. ; 488 -. 1972حلبي, القاهرة : شركة ومطبعة مصطفى البابي ال -هارون. 

 486-485ص: -بيبليوغرافية ص

1-413-1.5/1 

  بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس    .8474

معجم مقاييس اللغة [نص مطبوع] : الجزء السادس / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا; عبد السالم محمد 
  سم.24ص. ; 424 -. 1972حلبي, القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال -هارون. 

 420-164ص: -كشافات ص

1-413-1.6/1 

  بن زكريا, أبي الحسين أحمد بن فارس    .8475

معجم مقاييس اللغة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا; عبد السالم محمد 
  سم.24ص. ; 480 -. 1970البابي الحلبي, القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  -. 2ط. -هارون. 

 478-477ص: -بيبليوغرافية ص

1-413-1.3/1 

  بن زيد, حنان    .8476

[نص مطبوع] / حنان بن زيد; د. صادق   -سورة الواقعة انموذجا-دور القرينة الصوتية في فهم الخطاب القراني 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -خشاب. 

 2018د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م -ماستر

MMA.872 

  بن زيد، عبد الحميد    .8477

بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -خصائص اإليقاع في الموشحات العربية [نص مطبوع] / عبد الحميد بن زيد. 
  سم. 17*24ص. ;  719 -. 2009

 9789959294449ر.د.م.ك 

1-811-1007/1, 1-811-1007/10 

  بن ساري، مسعود    .8478

. 2011الجزائر : منشورات بن سنان,  -جماليات المكان في حاضرة تلمسان [نص مطبوع] / مسعود بن ساري. 

 سم. 17×24ص. ;  470 -

1-811-1042/1, 1-811-1042/2 

  بن ساعد، فتيحة   .8479

وتطورات / فتيحة بن ساعد, هجيرة مصطفاوي; أ. محمد   نشأة البالغة عند العرب [نص مطبوع] : دوافد
  سم + قرص مضغوط. 30*21ورقة ;  126 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -بوزواوي. 

 2015ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.144 

  بن ساعد، فتيحة   .8480

رواية (ريح الجنوب) لعبد الحميد بن هدوقة [نص مطبوع] / فتيحة بن ساعد, مليكة بركان; داللة الفضاء في 



  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],   -فتيحة بن يحي. 

 2007ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.506, MA.507 

  بن سالم, أمينة   .8481

الطور المتوسط على استخدام االنترنت [نص مطبوع] : دراسة مسحية لمتوسط الشيخ محمد  إقبال تالميذ 
  سم. 30ورقة ;  50 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بوسالمي بالمدية / أمينة بن سالم, نسيمة مزاري. 

  53بيبليو ص

 2011ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA896/1 

  بن ساهل، سفيان    .8482

[د.م] : [د.ن],  -شعر الحاج خالد: دراسة وصفية تحليلية [نص مطبوع] / سفيان بن ساهل; محمد زوقاي. 
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  227 -. 2013

 2013ماجسبير : األدب الشعبي : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.66, TA.67 

  بن سعادة, منير    .8483

المدية : [د.ن] :   -واقع االتصال في مديرية الثقافة لوالية المدية [نص مطبوع] : دراسة حالة / منير بن سعادة. 
  .CDسم +   30ورقة ;  97 -. 2009[د.ن], 

  101-98بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA793/01 

  بن سعد, أبي عبد الرحمن عادل    .8484

المواريث و أحكامها في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : من كالم شيخ اإلسالم إبن تيمية... / أبي عبد 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 135 -. 2007لبنان : دار الكتب العلمية,  -الرحمن عادل بن سعد. 

 3560674512ر.د.م.ك 

1-250-76/1, 1-250-76/2 

  بن سعد، محمد السعيد   .8485

القصر في القرآن الكريم ( تراكيبه و دالالته ) [نص مطبوع] : دراسة بالغية / محمد السعيد بن سعد; بري 
  سم.30 -. 2000[د.م] : [د.ن],  -حواس. 

 2000ماجستير : األدب العربي : معهد اللغة العربية وآدابها: جامعة الجزائر : 

TA.01 

  نورة  بن سعدة,   .8486

المدية :  -اثر االشهار على سلوك المستهلك [نص مطبوع] : دراسة حالة : اذاعة الجلفة المحلية / نورة بن سعدة. 
  . CDسم +  30ورقة ;  112 -. 2010[د.ن] : [د.ن], 

  110بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA687/01 



  سعدية، نعيمة   بن  .8487

 ,(S.N)المدية :  -اإلستفهام و داللة ديوان وحدي مع األيام " فدوى طوقان " [نص مطبوع] / نعيمة بن سعدية. 

  سم. 30*21ورقة ;  102 - .2015/2016

 2015/2016ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0075 

  بن سعيد, نسيمة فاطمة الزهراء   .8488

حان وشباب" [نص مطبوع] : دراسة استطالعية لطلبة علوم االعالم واالتصال / نسيمة  جمهور برنامج "أل
  سم.  30ورقة ;  100 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -فاطمة الزهراء بن سعيد. 

  99-98بيبليو ص ص 

 2011لبسانس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA956/1 

  أبي عبيد القاسم بن سالم,   .8489

تونس :   -الغريب المصنف [نص مطبوع] : المجلد األول / أبي عبيد القاسم بن سالم; محمد مختار العبيدي. 
  سم.24ص. ;  648 -. 1996المجمع التونسي للعلوم واألداب والفنون ; دار سحنون للنشر : [د.ن], 

 9973911393ر.د.م.ك 

1-410-13.1/1, 1-410-13.1/2 

  سالم, أبي عبيد القاسم  بن  .8490

تونس :   -الغريب المصنف [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي عبيد القاسم بن سالم; محمد مختار العبيدي. 
  سم.24ص. ;  1152 -. 1996المجمع التونسي للعلوم واألداب والفنون ; دار سحنون للنشر : [د.ن], 

 9973767128ر.د.م.ك  -. 1144-1133ص: -بيبليوغرافيا ص 1132-1013ص: -كشافات ص

1-410-13.2/1, 1-410-13.2/2 

  بن سالمة, الربعي   .8491

الجزائر : دار مداد   -. 1ط. -من أدب األطفال في الجزائر و العالم العربي [نص مطبوع] / الربعي بن سالمة. 
  سم. 17×24ص. ;  175 -. 2009يونيفارسيتي براس, 

 9961977606ر.د.م.ك 

1-810-473/1, 1-810-473/2 

  بن سالمة, الربعي   .8492

عمان : عالم الكتب,  -الوجيز في مناهج البحث األدبي وفنيات البحث العلمي [نص مطبوع] / الربعي بن سالمة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 176 -. 2014

 9789957707422ر.د.م.ك 

1-001.4-188/1, 1-001.4-188/2 

  بن سالمة، الربعي    .8493

الجزائر :   - موسوعة الشعر الجزائري [نص مطبوع] : الجزء األول / الربعي بن سالمة, محمد العيد تاورته. 
  سم.  16×24ص. : غالف ملون ;  986 -. 2002دار الهدى, 

 9961604180ر.د.م.ك 

1-811-874.1/1, 1-811-874.1/2 



  بن سالمة، الربعي    .8494

الجزائر :   -بي و األندلسي بين التأسيس و التأصيل و التجديد [نص مطبوع] / الربعي بن سالمة. األدب المغر
  سم. 17*24ص. ;   223 -. 2010دار بهاء الدين ; األردن : عالم الكتب الحديث, 

 9789961948644ر.د.م.ك 

1-810-516/1, 1-810-516/2 

  بن سلمان ، حسيبة    .8495

لجمالية في ديوان "غيم إلى شمس الشمال " لمحمد توامي [نص مطبوع] / حسيبة بن  تجليات التناص و وظائفه ا
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -سلمان, فريحة سعداوي; أ. العبزوزي لخذاري. 

 2018ل م د : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.955, MMA.956 

  بن سلميان, أسماء   .8496

اآلخطاء اللغوية في التعبير الكتابي [نص مطبوع] : "السنة الخامسة ابتدائي انموذجا" / أسماء بن سلميان, 
  سم. + قرص.  30ورقة ; 150 -. 2018[د.م] : [د.ن],  - سميحة برحال; محمد أ. مداني. 

 2018: جامعة يحي فارس المدية : ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات  -ماستر

MMA.778, MMA.779 

  بن سليمان, جمال    .8497

اإلعالم الثقافي في الجزائر [نص مطبوع] : تحليل مضمون الصفحة الثقافية لجريدة الخبر / جمال بن سليمان, 
  سم.  30ورقة ;  91 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -حميدة قمقام. 

  93بيبليو ص 

 2011علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية :  ليسا نس :

MA895/1 

  بن سليمان, عبد الكريم    .8498

من خالل الصورة  2010-2009التغطية اإلعالمية لمبارات الجزائر مصر خالل تصفيات كأس العالم و إفريقيا 
لية سيميولوجية / عبد الكريم بن الكاريكاتورية [نص مطبوع] : "نموذج جريدة الشروق اليومي" دراسة تحلي

  .CDسم +  30ورقة ;  93 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -سليمان. 

  98-95بيبليو ص ص

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA760/01 

  بن سليمان، محمد   .8499

الجزائر : وزارة الشؤون  -ص مطبوع] / محمد بن سليمان. المناهل المحمدية في شرح الصالة األنموذجية [ن
  سم... 14*22ص. ;  80 -. 2012الدينية, 

 9789931374022ر.د.م.ك 

1-000-17/1, 1-000-17/2 

  بن سليمان، محمد   .8500

  -ديوان محمد بن سليمان المستغانمي الندرومي [نص مطبوع] / محمد بن سليمان; العربي دحو; بومدين بوزيد. 

(تلمسان عاصمة   -سم.  16*24ص. ;  134 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف, 
  الثقافة اإلسالمية).

 9789931374060ر.د.م.ك 



1-000-35/1, 1-811-1089/1 

  بن سواف, هجيرة    .8501

ة لمجمع سيم / هجيرة بن مراحل إنجاز االشهار في المؤسسة االقتصادية [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلي
  سم.  30ورقة ;  105 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -سواف, بهية مرزوق. 

  105بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA954/1 

  بن شارف، أمنية   .8502

[نص   -أنموذجا  -ي " نونية أبي البقاء الرندي " أليات التحليل األسلوبي في الخطاب الشعري العربي األندلس
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] / أمنية بن شارف, صبرينة شرقي; محمد مكي. 

 2019ماستر : نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1256, MMA.1257 

  بن شبيرة، نسيمة   .8503

جمالية المكان في العمل الروائي العربي [نص مطبوع] : رواية زينب أنموذجا / نسيمة بن شبيرة, خيرة  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بلميهوب; هشام خالدي. 

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.582, MA.583 

  ناء  بن شعاب، س  .8504

الحداثة في الفكر النقدي العربي المعاصر [نص مطبوع] : روح الحداثة لطه عبد الرحمان / العزاوي حفصة;  
  سم + قرص مضغوط.  30*21ورقة ;  186 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -سناء بن شعاب; أ. ميلود عبابسي. 

 2015يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة 

MMA.200 

  بن شعبان، كريمة   .8505

  -أنموذجا  -صعوبات التحصيل وأثرها في المستوى الدراسي [نص مطبوع] : السنة األولى من التعليم المتوسط 

  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -فاطمة بواللة; كريمة بن شعبان, أ. محمد مداني.  /

 2016يمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تعل

MMA.373 

  بن شيخ، جمال الدين    .8506

 dictionnaire de littératuresمعجم آداب اللغة العربية و األدب الفرانكوفوني المغاربي [نص مطبوع] = 

de langue arabe et maghrébine francophone ;1ط.  -مصباح الصمد.  / جمال الدين بن شيخ .- 

بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ; الجزائر : دار األبحاث للترجمة و النشر و 
  سم. 17*24ص. ;  552 -. 2008التوزيع, 

 9789953515243ر.د.م.ك 

1-890-172/1, 1-890-172/2 

  بن صابر, جويدة    .8507

/ سعاد   Djezzyأثر الدعاية على سلوك المستهلك [نص مطبوع] : دراسة ميدانية حول سلوك مستخدمي شريحة 
  .CDسم +  30ورقة ;  170 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -مباركي; سعاد كتابي; جويدة بن صابر. 



  170بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1161/1, MA1161/2 

  بن صالح، سميرة    .8508

صورة المجتمع الجزائري أثناء اإلستعمار من خالل ثالثية محمد ديب [نص مطبوع] : رواية الحريق أنموذجا /  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -سميرة بن صالح, فاطمة الزهراء بن عودة; عاشور سرقمة. 

 2007اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ليسانس : أدب عربي حديث : كلية

MA.482, MA.483 

  بن صاولة، فاطمة   .8509

[نص مطبوع] / أيوب بن قرطبي;   -قناة الجزيرة  -هجرة اإلعالميين الجزائريين نحو القنوات العربية نموذج 
  .CDسم +  30ورقة ;  113 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -فاطمة بن صاولة. 

  111-108بيبليوغ.ص

 2012بالمدية : الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس 

MA1554/1, MA1554/2 

  بن صديرة, بلقاسم    .8510

مدخل و استعماالتها في   20000محادثة ) يحتوي على -آداب -فرنسي [نص مطبوع] : (لغة -قاموس عربي 
 Dictionnaire Arabe Français ( langue, lettres, conversation )األداب و المحادثة ... = 

contenant 20000 ...../  .ص. :  311 -. 1995بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -. 2ط. -بلقاسم بن صديرة
  سم. 25x18ايض. ; 

 311- 281ص :-خرائط ص

1-413.4-5/1, 1-413.4-5/2 

  بن طالب, إيمان   .8511

ي انموذجا" التمارين البنوية واهميتها في تنمية الملكة اللغوية لدى المتعلمين [نص مطبوع] : "السنة الرابعة ابتدائ
سم. + قرص  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -إيمان بن طالب, ياسمين جوابري; أ. أحمد محمد الصغير.  /

  مضغوط. 

 2018ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.819, MMA.820 

  بن طبيب، هشام    .8512

المبنية بكلمة " قلب " من الفرنسية إلى العربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية  ترجمة العبارات اإلصطالحية
  -مقارنة بين قاموسي المنهل والروس المحيط أنموذجا / هشام بن طبيب, إيمان بلقاضي; خليل فاروق الشرفي. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن], 

 2019ة يحي فارس المدية : ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامع

MMF.334, MMF.335 

  بن طير ، لويزة    .8513

السرد و التاريخ في رواية كتاب األمير " مسالك أبواب الحديد " لـ " واسيني األعرج " [نص مطبوع] / لويزة  
  سم. + قرص مظغوط.  21* 30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -بن طير; د. محمد السعيد عبدلي. 

 2014ت نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسا



MMA.64 

  بن طير، لويزة    .8514

السرد والتأريخ في رواية كتاب األمير [نص مطبوع] : مسالك أبواب الحديد ل"واسيني األعرج" / لويزة بن 
  .CDم + س 30*21ورقة ;  124 -. 2014[د.م] : جامعة المدية,  -طير. 

  المشرف: عبدلي ، محمد السعيد 

 2014ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0064 

  بن عاشور، إيمان    .8515

/ أمال نواورية; إيمان  -أنموذجا  -تأثير العامية في تعليم العربية الفصحى [نص مطبوع] : السنة الرابعة ابتدائي 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017], [د.م] : [د.ن -بن عاشور; محمد مداني. 

 2017ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.655, MMA.656 

  بن عائشة سعيدي، زكية   .8516

[نص مطبوع] /  لـ: " مفدي زكرياء "  -أنموذجا  -التجليات الشعرية في ديوان " اللهب المقدس" زنزانة العذاب 
سم. + قرص   30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -سمية بوسيلة; زكية بن عائشة سعيدي; أ. العبزوزي لخذاري. 

  مضغوط. 

 2016ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.504, MMA.505 

  بن عائشة، حسين أحمد   .8517

نموذجا ) / حسين أحمد بن   -قي النص األدبي [نص مطبوع] : ( رحلة السندباد البحري األولى مستويات تل
  سم.  17*25ص. : غالف مص. ;  304 -. 2012عمان : دار جرير للنشر و التوزيع,  -عائشة. 

 9789957382452ر.د.م.ك 

1-810-614/1, 1-810-614/2 

  بن عبد الباقي، زكرياء    .8518

شعر األمير عبد القادر " المواقف " أنموذجا [نص مطبوع] / زكرياء بن عبد الباقي, عبد   مظاهر التصوف في
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -المالك العيدي; محمد زوقاي. 

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1142, MMA.1143 

  بن عبد الرحمان، أمال   .8519

 -رحلة الرواية الحديثة [نص مطبوع] : دراسة نظرية / أمال بن عبد الرحمان, نجية زرارقة; سيد علي شطي. 

  سم.30 -. 2006[د.م] : [د.ن], 

 2006ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.146, MA.147 

  بن عبد الكريم ، جمعان   .8520

الدار البيضاء : النادي االدبي  -اشكاالت النص [نص مطبوع] : دراسة لسانية نصية / جمعان بن عبد الكريم. 
  سم.  17*  24ص : غالف ملون ;  590 -. 2009بالرياض ; بيروت : المركز الثقافي العربي, 

 978995368376Xر.د.م.ك 



1-410-329/1, 1-410-329/2 

  بن عبد الكريم، جمعان    .8521

بيروت :  -التطور اإلبستيمولوجي للخطاب اللساني [نص مطبوع] : غموض األوليات / جمعان بن عبد الكريم. 
  سم.  21ص. : غالف ملون ;  157 -. 2010دار الفارابي, 

 9789953715193ر.د.م.ك 

1-410-331/1, 1-410-331/2 

  د بن عبد هللا، أبو عثمان سعي  .8522

ص. :  91 -.  2011الجزائر : موفم للنشر,  -ديوان [نص مطبوع] / أبو عثمان سعيد بن عبد هللا; رابح بونار.  
  (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية).  -سم.  16*24غالف مص. و مل. ; 

 9789931000594ر.د.م.ك 

1-811-1232/1, 1-811-1232/2 

  بن عبد هللا، بلقاسم    .8523

الجزائر : دار األوطان  -و ملحمة الثورة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / بلقاسم بن عبد هللا.  األدب الجزائري
(الجزائر وزارة الثقافة :  -سم.  16*24ص. : غالف مل. ;   500ص.،   224 -. 2013للنشر و التوزيع, 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 978994798343ر.د.م.ك 

1-810-608.2/1 

  بلقاسم   بن عبد هللا،  .8524

الجزائر : سحب الطباعة   -بصمات و توقيعات [نص مطبوع] : كتابات في األدب و النقد / بلقاسم بن عبد هللا. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية   -سم.  24ص. : غالف مص. ;   196 -. 2007الشعبية للجيش, 

 9789947244227ر.د.م.ك 

1-810-684/1, 1-810-684/2 

  بد هللا، بلقاسم  بن ع  .8525

 -حوارات وذكريات مفدي زكريا [نص مطبوع] : شاعر مجد الثورة / بلقاسم بن عبد هللا; سليمان الشيخ نجل. 

  سم. 27ص. : غالف ملون ; 400 -. 2013الجزائر : دار األوطان للنشر والتوزيع,  -. 1ط.

 9789974983447ر.د.م.ك 

1-811-1130/1 

  بن عبد هللا، بلقلسم    .8526

الجزائر : منشورات الحضارة,   -. 2ط.  -األدب الجزائري و ملحمة الثورة [نص مطبوع] / بلقلسم بن عبد هللا. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  16*23ص. : غالف مل. و مص. ;  216 -. 2013

 9789931357070ر.د.م.ك 

1-810-605/1, 1-810-605/2 

  عبد الهادي، نورة  بن   .8527

أنموذجا [نص مطبوع] / نورة بن عبد الهادي, رشيدة بن سليمان; هشام  -عوامل النمو اللغوي " النحت " 
  سم. 30 -.  2005[د.م] : [د.ن],  -خالدي. 

 2005ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 



MA.71, MA.72 

  بن محمد بن عبد ربه، أحمد   .8528

  -. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء األول / أحمد بن محمد بن عبد ربه. 

  سم. 24ص. ;  370

 2782745110916ر.د.م.ك 

1-818-68.1/1 

  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8529

  -. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -ربه. العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أحمد بن محمد بن عبد 

  سم. 24ص. ;  336

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.4/1 

  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8530

. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أحمد بن محمد بن عبد ربه. 

  سم. 24ص ;  394 -

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.5/1 

  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8531

. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء السادس / أحمد بن محمد بن عبد ربه. 

  سم. 24ص. ;  378 -

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.6/1 

  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8532

بيروت : دار الكتب  -] : الجزء السابع و الجزء الثامن / أحمد بن محمد بن عبد ربه. العقد الفريد [نص مطبوع
  سم. 24ص. ;  177ص.+ 331 -. 2013العلمية, 

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.7/1 

  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8533

بيروت : دار الكتب العلمية,   -فهارس العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء التاسع / أحمد بن محمد بن عبد ربه. 
  سم. 24ص. ;  285 -. 2013

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.9/1 

  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8534

  -. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أحمد بن محمد بن عبد ربه. 

  سم. 24ص. ;  376

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.3/1 



  بن عبد ربه، أحمد بن محمد   .8535

  -. 2013بيروت : دار الكتب العلمية,  -العقد الفريد [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد بن محمد بن عبد ربه. 

  سم. 24ص. ;  391

 2745110918ر.د.م.ك 

1-818-68.2/1 

  بن عبيد، فؤاد    .8536

القاهرة : دار الكتاب  -يه الباجي [نص مطبوع] : الجانب النظري / فؤاد بن عبيد. اإلجتهاد المقاصدي عند الفق
  سم. 17*24ص. : غالف مص. مل. ;  520 -. 2012الحديث, 

 9789773504916ر.د.م.ك 

1-250-149.1/1, 1-250-149.1/2 

  بن عبيد، فؤاد    .8537

القاهرة : دار الكتاب  -لتطبيقي / فؤاد بن عبيد. اإلجتهاد المقاصدي عند الفقيه الباجي [نص مطبوع] : الجانب ا
  سم. 24ص. : غالف مل. ;  554 -. 2013الحديث, 

 9789773504916ر.د.م.ك 

1-250-149.2/1, 1-250-149.2/2 

  بن عثمان، محمد بن حسن   .8538

كتب العلمية, بيروت : دار ال -المرشد الوافي في العروض و القوافي [نص مطبوع] / محمد بن حسن بن عثمان. 
  (منشورات محمد علي بيضون). -سم.  24ص. : غالف ملون ;  216 -. 2004

 2745141708ر.د.م.ك 

1-416-58/1, 1-416-58/2 

  بن عداد، بركاهم    .8539

دراسة للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية [نص مطبوع] : رواية " رصيف األزهار ال يجيب " لمالك 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بركاهم بن عداد, آمال بوسالم; عاشور سرقمة.  حداد أنموذجا /

 2007ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.593 

  بن عدة, زهير    .8540

 -/ زهير بن عدة.  -ة المديةدراسة حالة والي-دور نظام المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات [نص مطبوع] : 

  . CDسم +  30ورقة ;  163 - . 2010المدية : [د.ن] : [د.ن], 

  163-160بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA759/01 

  بن عدة, عبد العزيز    .8541

[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] / عبد العزيز بن عدة.  دور المدونات والشبكات اإلجتماعية في المجال اإلعالمي
  .CDسم +  30ورقة ;  73 -. 2012

  75-68بيبليوغ ص ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1376/1 



  بن عدة، عبد العزيز    .8542

المدية : جامعة  -عبد العزيز بن عدة, سعاد قيرواني.  التفاعلية ووسائلها في إذاعة المدية المحلية [نص مطبوع] /
  .CDسم +  30*21ورقة ;  132 -. 2014المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA097/1 

  بن عراب، عبد القادر    .8543

الجزائر :   -القادر صوحابي. معركة سطيف [نص مطبوع] : رواية / عبد القادر بن عراب; سعيد بوطاجين; عبد 
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. : غالف مص. ;  144 -. 2013دار بهاء الدين للنشر و التوزيع, 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931322504ر.د.م.ك 

1-890-227/1, 1-890-227/2 

  بن عربي، محي الدين    .8544

بيروت : دار المتنبي,    -. 02الطبعة -ن عربي; سعيد عبدالفتاح. كتاب المعرفة [نص مطبوع] / محي الدين ب
 سم. 17×24ص. ;  221 -. 2006

1-210-176/1, 1-210-176/2 

  بن عربي، محي الدين    .8545

كتاب محاضرة األبرار و مسامرة الخيار [نص مطبوع] : في األدبيات و النوادر و األخبار : المجلد الثاني / 
 سم. 24ص. ;  510 -. 2005بيروت : دار صادر,  -. 02ط. -محي الدين بن عربي. 

1-818-37.2/1, 1-818-37.2/2 

  بن عربي، محي الدين    .8546

 23ص. ;  441 -. 2011[د.م] : ثالة,  -فصوص الحكم [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محي الدين بن عربي. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم. 

 9789931348030ر.د.م.ك 

1-210-223.2/1 

  بن عربي، محي الدين    .8547

كتاب محاضرة األبرار و مسامرة األخبار [وثيقة الكترونية] : في األدبيات و النوادر و األخبار : المجلد األول / 
 سم. 17*24ص. ;  488 -. 2005بيروت : دار صادر,  -محي الدين بن عربي. 

1-818-37.1/1, 1-818-37.1/2 

  بن عروس ، حورية    .8548

سيميائية تناص القصيدة مع نصوص العقيدة [نص مطبوع] : قصيدة " وادي النمل " لجمال الصليعي أنموذجا / 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -حورية بن عروس; أ. حسين العربي. 

 2014ب اللغات : جامعة يحي فارس المدية. : ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلدا

MMA.06 

  بن عروس, حورية   .8549

. 2008[د.م] : [د.ن],  -نظرية العامل بين القبول و الرفض [نص مطبوع] / حورية بن عروس; محمد خليفاتي. 



  سم.  30ورقة ;  116 -

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.619, MA.620 

  بن عروس، العيد    .8550

ص. : غالف مل. ;   232 -. 2012الجزائر : موفم للنشر,  -رسائل في أوراق [نص مطبوع] / العيد بن عروس. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  12*21

 9789931002123ر.د.م.ك 

1-816-19/1, 1-816-19/2 

  بن عروس، العيد    .8551

الجزائر :   -أناشيد الحلم [نص مطبوع] : مقاالت في األدب و الثقافة / العيد بن عروس. موسيقى العصافير و 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  20ص. ;  93 -. 2007سحب الطباعة الشعبية للجيش, 

 9789947243190ر.د.م.ك 

1-814-52/1, 1-814-52/2 

  بن عروس، العيد    .8552

 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -مطبوع] : قصص / العيد بن عروس. تكسير الرياح [نص 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. ;  114

 9789947243985ر.د.م.ك 

1-813-493/1, 1-813-493/2 

  بن عروس، حورية    .8553

[نص مطبوع] / حورية بن عروس; محمد خليفاتي.   البعد الحجاجي من خالل أسلوب اإلستفهام في القرآن المكي
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -

 2018دكتوراه : نظريات اإليقاع وتحليل الخطاب : كلية اإلداب واللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

TDA.07, TDA.08 

  بن عزوز، رشيد    .8554

حيح البخاري [نص مطبوع] / رشيد بن عزوز, قويدر مناد; التضمين النحوي وأثره الداللي: نماذج من ص
  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],   -الصديق قوري. 

 2019ماستر : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1116, MMA.1117 

  بن عزيزة، سيدعلي    .8555

تونس الخضراء جئتك عاشقا" لنزار قباني [نص مطبوع] / فاتح بوترعة;  السمات األسلوبية في قصيدة "يا
  سم. 30*21ورقة ;  2015. - 96 ,(S.N)المدية :  -سيدعلي بن عزيزة. 

 2015ماستر : األدب العربي : المدية : 

MMA.0081 

  بن عطاء هللا, فيروز    .8556

بن عطاء هللا, سمية لونيس, فاطمة الزهراء   أطفال مرضى السرطان بين االالم واالمال [نص مطبوع] / فيروز
  سم.  30ورقة ;  35 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -لونيسي. 



  35بيبليو ص 

 2011ليسا نس : صحافة مكتوبة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA998/1 

  بن عطية, عبد الرحمان   .8557

 430 -. 2007الجزائر : دار هومة,  -مان بن عطية. تاريخ العربية لسان العالمين [نص مطبوع] / عبد الرح

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9789961650714ر.د.م.ك 

1-410-295/1, 1-410-295/2 

  بن عفيف الدين، شمس الدين    .8558

 164 -طبعة جديدة.  -ديوان الشاب الظريف [نص مطبوع] : شعر / شمس الدين بن عفيف الدين; محمد قنانش. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية   -سم.  19مص. ; ص. : غالف 

 9789961625316ر.د.م.ك 

1-811-1374/1, 1-811-1374/2 

  بن علو, األزرق    .8559

 -. 2001القاهرة : دار قباء للنشر,  -الرحلة [نص مطبوع] : أساطير، تاريخ، أدب، حكايات / األزرق بن علو. 

  سم. 24ص. ;  280

 3345303977ر.د.م.ك 

1-813-32/1, 1-813-32/2 

  بن علي بن الحسن بن بشر, أبي عبد هللا محمد   .8560

األمثال من الكتاب و السنة [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمد بن علي بن الحسن بن بشر, سالم مصطفى 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  191 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -البدري. 

 9370674512ر.د.م.ك 

1-220-73/1, 1-220-73/2 

  بن علي, عامر    .8561

ورقة ;  118 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -اإلتصال الداخلي في المؤسسة [نص مطبوع] / عامر بن علي. 
  .CDسم +  30

  118-117بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA721/01 

  بن علية، شوقي    .8562

س اللغة العربية [نص مطبوع] : السنة الثانية متوسط " أنموذجا ": تعليمية اللغات أهمية المقاربة النصية في تدري
  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -شوقي بن علية, محمد شيح; محمد ولد دالى.  /

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1022, MMA.1023 

  بن علية، فاطمة   .8563

اإلزدواجية اللغوية وأثرها في تعليمية اللغة العربية في الجزائر"السنة االولى من المرحلة اإلبتدائية" [نص 



  .CDورقة +  56ورقة ;  2013-2014. - 56 ,(S.N)المدية :  -مطبوع] / فاطمة نبيح; فاطمة بن علية. 

  المشرف:بن حجر محمد

 2014-2013:  -المدية  -لعربي : جامعة يحيى فارسل م د : األدب ا -ماستر

MMA.0029 

  بن علية،فطيمة   .8564

صعوبات تعليم اللغة العربية في المرحلة المتوسطة [نص مطبوع] : السنة األولى أنموذجا / فطيمة بن علية; أ.  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -سمير مكي. 

 2016كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : تعليمية اللغة :

MMA.329, MMA.330 

  بن عمار، جمال    .8565

 -سم.  19ص. ;  70 -. 2005الجزائر : المكتبة الوطنية الجزائرية,  -الحافة [نص مطبوع] / جمال بن عمار. 

  ). 3(سلسلة ممرات شعرية ; 

 9961901320ر.د.م.ك 

1-811-1406/1, 1-811-1406/2 

  بن عمار، مليكة   .8566

دور الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع] : قسم السنة األولى إبتدائي / 
 30سم.×21ورقة ;  80 -. 2014-2013, -المدية -المدية : جامعة يحيى فارس  -أمينة لوالي; مليكة بن عمار. 

  .CDسم. + 

  عبد السالم   المشرف: بن علية

 2014-2013:  -المدية -ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس  -ماستر

MMA.0014 

  بن عمر، حمدادو   .8567

 -عرفانية الخطاب [نص مطبوع] : من خالل رسائل علماء المغرب األقصى و األوسط / حمدادو بن عمر. 

  سم. 17*24ص. ;  290  -. 2011الجزائر : دار طليطلة, 

 9789947949610.ك ر.د.م

1-210-255/1, 1-210-255/2 

  بن عمور، منال   .8568

/   -أنموذجا  -خصوصيات الكتابة النسوية الجزائرية [نص مطبوع] : رواية " في الجبة ال أحد " لـ: زهرة ديك 

  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -منال بن عمور, حليمة لعروسي; سليم حيولة. 

 2019نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر :

MMA.1255 

  بن عمير، مروة   .8569

/ مروة   -أنموذجا  -تجليات القومية في الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] : قالت ضحى ل " بهاء طاهر" 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -.  2019[د.م] : [د.ن],  -بن عمير, رتيبة خياري; صليحة جالب. 

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1210, MMA.1211 



  بن عميش، منى   .8570

= ، خياط منيرة / منى   -أنموذجا-شعرية التناص في الرواية العربية [نص مطبوع] : برق الليل لـ البشير خريف 
  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -اط; لعموري زاوي. بن عميش, منيرة خي

 2005ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.59, MA.60 

  بن عوالى، إيمان    .8571

م  السمات األسلوبية في رواية األجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران [نص مطبوع] / إيمان بن عوالى; هشا
  سم.  30ورقة ;  59 -.  2008[د.م] : [د.ن],  -خالدي. 

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.725, MA.726 

  بن عوالى، إيمان    .8572

ان بن من االنغماس إلى الملكة عند ابن خلدون [نص مطبوع] : دراسة مصطلحية في التسمية و المفهوم / إيم
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -عوالى; صادق خشاب. 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1093 

  بن عودة, بختي   .8573

بن عودة; معاشوا قرور.  ظاهرة الكتابة في النقد الجديد [نص مطبوع] : مقاربة تأويلية ًالخطيبي نموذجا ً / بختي 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 223 -. 2005الجزائر : دار األديب للنشر والتوزيع,  -

 0257939961ر.د.م.ك 

1-411-51/1, 1-411-51/2 

  بن عودة, عقيلة    .8574

بالمدية / دور العالقات العامة في المؤسسات الثقافية [نص مطبوع] : دراسة حالة دار الثقافة "حسن الحسني" 
  سم.  30ورقة ;  87 -. 2010/2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -عقيلة بن عودة, عقيلة زغار. 

  110-108بيبليو ص ص 

 2010/2011ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA879/1 

  بن عودة، خديجة    .8575

/   -أنموذجا  -[نص مطبوع] : ظاهرة اإلبدال بين القدماء و المحدثين الصوتيات التركيبية عند الليسانيين العرب 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],   -خيرة عودة; خديجة بن عودة; أ. محمد ولد دالي. 

 2016ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.406, MMA.407 

  بن عون، الطيب    .8576

إربد :  -نظرية الكتابة عند روالن بارت [نص مطبوع] : التجليات في النقد العربي المعاصر / الطيب بن عون. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  176 -. 2016عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957709938ر.د.م.ك 

1-809-118/1, 1-809-118/2 



  عياد, سفيان  بن   .8577

[د.م] : [د.ن],   -اتجاهات الطلبة نحو األساتذة المشرفين على مذكرات التخرج [نص مطبوع] / سفيان بن عياد. 
  .CDسم +  30ورقة ;  130 -. 2012

  128بيبليوغ.ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1160/1, MA1160/2 

  بن عياد, نسرين    .8578

منهج السياق في توجيه داللة الخطاب القرآني [نص مطبوع] / نسرين بن عياد, يمينة ولد علي, نصيرة حمودي; 
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  79 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.976 

  بن عيجة، أمينة    .8579

مظاهر اإلنسجام في سورة النمل [نص مطبوع] : دراسة في لسانيات النص / أمينة بن عيجة; مفتاح بن عروس. 
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;   123 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -

 2016ماجستير : علوم اللسان وتحليل الخطاب : المدية : 

TA.135, TA.136 

  بن عيسى, الياس   .8580

بنية الفضاء المكاني في رواية "الحي السفلي " لعبد الوهاب بن منصور [نص مطبوع] / الياس بن عيسى, حسان 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -بوجالل; بلخير أ. دوالي. 

 2018دية : ل م د : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس الم -ماستر

MMA.1010, MMA.1011 

  بن عيسى، لمياء    .8581

/ لمياء بن عيسى, سارة بلحنيش;   -أنموذجا  -الوصف ووظائفه [نص مطبوع] : رواية " األيام " لطه حسين 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],   -مسعود ناهلية. 

  أ. مسعود ناهلية 

 2007: جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات 

MA.524, MA.525 

  بن عيسى، مجدي    .8582

بيروت : المؤسسة الجامعية   -اللسان و علومه في مقدمة ابن خلدون [نص مطبوع] / مجدي بن عيسى. 
  (طريق المعرفة).  -سم. 17*20ص ;  160 -. 2015للدراسات, 

 9786144179ر.د.م.ك 

1-410-394/1, 1-410-394/2 

  بن عيمش، بشير   .8583

تعليمية مادة التربية اإلسالمية في المرحلة اإلبتدائية و دورها في تهيئة النشء [نص مطبوع] : السنة الثالثة من  
سم. + قرص  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -التعليم اإلبتدائي أنموذجا / بشير بن عيمش; د. النذير بولمعالي. 

  مضغوط. 

 2016ربية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تعليمية اللغة الع



MMA.357, MMA.358 

  بن غربية, أمينة    .8584

دور الكتاب المدرسي في تنمية المهارات اإلتصالية لدى الطفل [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية لعينة من 
المدية : [د.ن] : [د.ن],  -آسيا زرادني.  / أمينة بن غربية, -والية المدية-تالميذ السنة األولى ابتدائي

  سم. 30;  160 -. 2010/2011

  165-162بيبليوص ص

 2010/2011ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA880/1 

  بن غربية, رباب    .8585

المدية : [د.ن] :  -بية. الداعي عمرو خالد مسيرة ومساهمات [نص مطبوع] : بورتري مصور / رباب بن غر
  سم.  30ورقة ;  40 -. 2011[د.ن], 

  40بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA985/1 

  بن غربية، أكرم   .8586

ضمير الفصل [نص مطبوع] : دراسة نحوية بالغية / أكرم بن غربية, محمد شيخي, عيسى ياحي; ...[و  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -ن]. آخرو

 2007ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.423, MA.424 

  بن غربية، رباب    .8587

  .CDسم +  30ورقة ;  45 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -الداعي عمرو خالد [نص مطبوع] / رباب بن غربية. 

  36-35بيبليوغ.ص

 2012س في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : الليسان

MA1559/1 

  بن غنيسة، نصر الدين    .8588

ص.  227 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -فصول في السيميائيات [نص مطبوع] / نصر الدين بن غنيسة. 
 سم.  21: غالف ملون ; 

1-810-539/1, 1-810-539/10 

  بن غوالة, بدرة    .8589

[د.م]   -الدليل اللساني بين اآلمدي و دوسوسور [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / بدرة بن غوالة, بشيرة بلجوهر. 
  سم. 30ورقة : غالف ملون ;  68 -. 2008: [د.ن], 

 2008:  ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية

MA.627, MA.628 

  بن غوث، غياث    .8590

 -. 2005بيروت : دار المعرفة,  -ديوان األخطل [نص مطبوع] / غياث بن غوث; عبد الرحمان المصطاوي. 

  سم. 15*22ص. ;  292

 9953429081ر.د.م.ك 



1-811-892/1, 1-811-892/2 

  بن فرج،عبد اللطيف بن حسين   .8591

األردن :   -. 2ط. -واحد و العشرين [نص مطبوع] / عبد اللطيف بن حسين بن فرج. طرق التدريس في القرن ال
  سم.17سم*24ص ; 208 -. 2009دار المسيرة, 

 208-202بيبليوغرافيا:ص

1-370-483/2, 1-370-483/1 

  بن فرحات، خيرة    .8592

/   -أنموذجا  -الخامسة ابتدئي نشاط التعبير في ظل المقاربة النصية [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية للسنة 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -إيمان بوهالي; خيرة بن فرحات, عبد السالم بن علية. 

 2017ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.581, MMA.582 

  أحمد  بن فريحة الغريسين،  .8593

/ أحمد بن فريحة  2سلسلة الدراسات الكبرى في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : العقائد و الرساالت : ج.
 سم. 27*21ص. ;   448 -. 2007[د.م] : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الغريسين. 

1-210-148.2/1, 1-210-148.2/2 

  بن فريحة الغريسين، أحمد   .8594

/  3رى في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : نظام المعامالت اإلقتصادية واإلجتماعية ج.سلسلة الدراسات الكب

 سم. 27*21ص. ;  400 -. 2007[د.م] : ديوان المطبوعات الجامعية,  -أحمد بن فريحة الغريسين. 

1-210-148.3/1, 1-210-148.3/2 

  بن فريحة الغريسين، أحمد   .8595

  -ع] : حول العقائد و الرساالت : الجزء األول / أحمد بن فريحة الغريسين. في الحياة اإلسالمية [نص مطبو 

 سم. 27*21ص. ;  448 -. 2007[د.م] : ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-210-148.1/1, 1-210-148.1/2 

  بن فريحة الغريسين، أحمد   .8596

/ أحمد بن فريحة الغريسين.  3اإلقتصادية واإلجتماعية ج.في الحياة األسالمية [نص مطبوع] : نظام المعامالت 
  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم.  27*21ص. ;  400 -. 2007[د.م] : ديوان المطبوعات الجامعية,  -

 9789961009567ر.د.م.ك 

1-250-76.3/1 

  بن فقير، حدة    .8597

  -بن فقير, فريدة دوي حسني; جمال عصام. التكرار و دوره في البنية النصية لجزء عم [نص مطبوع] / حدة 

  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن], 

 2019ماستر : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1124, MMA.1125 

  بن قتيبة، أبي محمد عبد هللا   .8598

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -بن قتيبة.  الشعر و الشعراء [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا



  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. ;  897 -. 2007

 9789947241677ر.د.م.ك 

1-920-86/1 

  بن قربة،صالح   .8599

الجزائر   - المسكوكات المغربية [نص مطبوع] : من الفتح اإلسالمي الى سقوط دولة بني حماد / صالح بن قربة.
  سم. 17سم*24ص. ;  663 -. 2011: موفم للنشر, 

 9789931000785ر.د.م.ك 

1-953-407/1, 1-953-407/2 

  بن قرطبي, رياض    .8600

المدية : [د.ن]  -مالك بن نبي: ابن خلدون القرن العشرين [نص مطبوع] : بورتري مصور / رياض بن قرطبي. 
  .CDسم +  30ورقة ;  40 -. 2010: [د.ن], 

  39بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA695/01 

  بن قسمية, أحمد   .8601

[نص مطبوع] : تحت عنوان األغواط ثروة وثراء / أحمد بن قسمية,  -والية االغواط -روبورتاج مصور حول 
  سم. 30ورقة ;  62 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -صادقي رهواجة. 

  60بيبليو ص

 2011ليسا نس : سمعي بصري : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA990/1 

  بن قشوط، محمد العربي   .8602

الحجج المسلمة في حكم من طلق امرأته ثالثا في كلمة [نص مطبوع] : و يليها المباحث الرائقة في إجراء حكم 
يليها ملحق بعنوان مساجلة علمية في حكم زكاة األوراق / محمد العربي بن النقدين على مالك الكارطة : و 

(الجزائر  -سم.  24ص. ;  399 -. 2013الجزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع,  -قشوط; عبد الرحمن دويب. 
  وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931407263ر.د.م.ك 

1-250-145/1 

  ، عائشة  بن قويدر   .8603

التماسك النصي في الخطاب القرآني [نص مطبوع] : سورة " النبأ " أنموذجا / سهام عماد; عائشة بن قويدر; أ.  
  سم. + قرص مظغوط . 30 - . 2014[د.م] : [د.ن],  -محمد. 

 2014ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.05 

  ر، أحالم  بن قويد   .8604

األبنية الصرفية ودالالتها في القرآن الكريم "سورة غافر أنموذجا " [نص مطبوع] / أحالم بن قويدر, سمية 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -بوقرومي; فاطمة عويمر. 

 2019ماستر : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1118, MMA.1119 



  بن قويدر، زينب    .8605

. 2013المدية : جامعة المدية,  -االخطاء الطبية [نص مطبوع] : علة بعد العالج / حنان رملة; زينب بن قويدر. 

  .CDسم +  30ص ;  125 -

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1834/1, MA1834/2 

  بن قيار، عبد النور    .8606

لحات أسماء الجنة والنار [نص مطبوع] : ترجمة دونيس ماسون أنموذجا / عبد النور بن قيار, ترجمة مصط
  سم. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -باهي الدين وارد; عبد القادر رسول. 

 2018ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.282, MMF.283 

  بن قيرة، مليكة    .8607

[د.م] : [د.ن],  -النزعة التحررية بين أبي القاسم ورمضان حمود [نص مطبوع] / مليكة بن قيرة; عطية رغيسة. 
  سم. 30 -. 2007

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.546, MA.547 

  بن قيرش، بركاهم    .8608

/   -أنموذجا   -كتاب اللغة العربية  -ي المرحلة االبتدائية [نص مطبوع] : السنة الرابعة تعليمية القواعد النحوية ف

  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -بركاهم بن قيرش, خيرة لحول; محمد مداني. 

 2019ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.1062, MMA.1063 

  بن قينة, عمر   .8609

الجزائر :   -في األدب الجزائري الحديث [نص مطبوع] : تاريخا..وأنواعا.. وقضايا.. وأعالما / عمر بن قينة. 
  سم. 15*22ص. ;  261 -. 2009ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961000410ر.د.م.ك 

1-810-533/1, 1-810-533/2 

  بن قينة، عمر   .8610

. 2012الجزائر : شركة دار األمة,  -/ عمر بن قينة.  foyer Jean Dolentجان دوالن [نص مطبوع] =  مأوى

  سم. 14* 20ص. : غالف مل. ;  141 -

 9789961672792ر.د.م.ك 

1-813-334/1, 1-813-334/2 

  بن كثير الدمشقي،اإلمام الحافظ أبى الفداءاسماعيل   .8611

  -بوع] : الجزء الثاني / اإلمام الحافظ أبى الفداءاسماعيل بن كثير الدمشقي. تهذيب البداية و النهاية [نص مط

  سم.24ص ; 644 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي, 

 x203410977ر.د.م.ك 

1-953-248.2/1, 1-953-248.2/2 



  بن كثير، أبي الفدا اسماعيل   .8612

  496 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].  -. قصص األنبياء [نص مطبوع] / أبي الفدا اسماعيل بن كثير

 ص.

1-242-2/1, 1-242-2/2 

  بن كراديجة, ريمة   .8613

 100 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -داء السكري...بين الواقع والمأمول [نص مطبوع] / ريمة بن كراديجة. 

  سم.  30ورقة ; 

  90بيبليو ص 

 2011يحي فارس بالمدية : ليسا نس : سمعي بصري : جامعة د. 

MA1000/1 

  بن لخضر, فورار امحمد   .8614

  -الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية [نص مطبوع] : دراسة موضوعية وفنية / فورار امحمد بن لخضر. 

  سم. 17*24ص. ;  224  -. 2009الجزائر : دار الهدى, 

 4497025192ر.د.م.ك 

1-811-830/1, 1-811-830/2 

  بن لعيد، سميرة    .8615

الرمز التراثي في ديوان أثر الفراشة لمحمود درويش [نص مطبوع] / سميرة بن لعيد, مليكة سويدى; فيروز بن 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -رمضان. 

 2017ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.561, MMA.562 

  بن مالك ، رشيد    .8616

ص. ;  356 -. 2012عمان : دار مجدالوي,  - من المعجميات إلى السيميائيات [نص مطبوع] / رشيد بن مالك.  
  سم. 17*24

 9789957024895ر.د.م.ك  -_. 

1-401-138/1, 1-401-138/2 

  بن مالك, رشيد    .8617

فرنسي / رشيد بن مالك,  -إنجليزي-لنصوص [نص مطبوع] : عربي قاموس مصطلحات التحليل السيميائي ل
  سم. 22ص. : غالف ملون ; 272 -. 2000الجزائر : دار الحكمة,  -أحمد ماضي. 

 996190611ر.د.م.ك 

403-7/1, 403-7/2 

  بن مالك, رشيد    .8618

غالف  -. 2000صبة للنشر, الجزائر : دار الق  -مقدمة في السيميائية السردية [نص مطبوع] / رشيد بن مالك. 
  (كلية).  -سم. 23ملون ; 

 9961642430ر.د.م.ك 

1-401-54/1, 1-401-54/2 



  بن مالك، رشيد    .8619

 24ص. : غالف ملون ; 184 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -السيميائيات السردية [نص مطبوع] / رشيد بن مالك. 

  سم.

 9957022504ر.د.م.ك 

1-813-173/1, 1-813-173/10 

  بن مالك، سيدي محمد    .8620

الجزائر : دار   -سيمائية الحيوان في الشوقيات [نص مطبوع] : الرمز و النسق الثقافي / سيدي محمد بن مالك. 
  سم. 14*21ص. : غالف مص. و مل. ;  148 - . 2015الفكر للنشر و اإلشهار, 

 9789938955583ر.د.م.ك 

1-813-386/1, 1-813-386/2 

  سيدي محمد   بن مالك،  .8621

 -السرد و المصطلح [نص مطبوع] : عشر قراءات في المصطلح السردي و ترجمته / سيدي محمد بن مالك. 

  سم. 15*23ص. ;  151 -. 2015الجزائر : دار ميم للنشر, 

 9789931585152ر.د.م.ك 

1-810-641/1, 1-810-641/2 

  بن مالك، سيدي محمد    .8622

الجزائر : دار ميم للنشر,  -واية الجزائرية [نص مطبوع] / سيدي محمد بن مالك. جدل التخييل و المخيال في الر
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  109 -. 2016

 9789931585244ر.د.م.ك 

1-813-411/1, 1-813-411/2 

  بن محجوب، حفصة    .8623

[نص مطبوع] / حفصة   CDء+قلق اال نفصال على االسرة لدى طلبة سنة اولى جامعي المقمين بمراكز اال يوا
  .CDسم + 30ورقة ; 100 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -بن محجوب. 

 ل م د : علم النفس : المدية -ليسانس

MA1640/1, MA1640/2 

  بن محجوبة، أمينة    .8624

[نص مطبوع] / أمينة بن محجوبة.   CDبورتري مصور بعنوان "سعيد بن زرقة" سنوات من العطاء والكفاح+ 
  .CDسم +  30*25ورقة ;  129 -.  2013دية : جامعة المدية, الم -

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1753/1, MA1753/2 

  بن محرز، ركن الدين محمد   .8625

الجزائر : سحب الطباعة   -منامات الوهراني و مقاماته و رسائله [نص مطبوع] / ركن الدين محمد بن محرز. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  27ص. ;   308 -. 2007, الشعبية للجيش

 9789947241844ر.د.م.ك 

1-819-78/1, 1-819-78/2 



  بن محمد العروضي، أبو الحسن أحمد   .8626

الجامع في العروض و القوافي [نص مطبوع] : أوسع كتاب في علم العروض و القافية / أبو الحسن أحمد بن 
ص : غالف   352 -د.م.ن : مؤسسة الثقافة الجامعية, د.ت.  -ي; زهير غازي زاهد; هالل ناجي. محمد العروض

 سم. 24ملون ; 

1-416-67/1, 1-416-67/2 

  بن محمد الميلي ,مبارك   .8627

الجزائر : دار   -تاريخ الجزائر فى القديم والحديث [نص مطبوع] : الجزء األول / مبارك بن محمد الميلي. 
  سم. 23ص. ; 454 -. 2010لعربي, الكتاب ا

 9947833124ر.د.م.ك 

1-965-358.1/6, 1-965-358.1/4 

  بن محمد, أبي الحسن علي   .8628

الوظائف والحرف في عهد رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) وصدر اإلسالم [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن  
  سم. 24ص. ;  100 -. 2001األداب, القاهرة : مكتبة  -محمد; تعليق سعيد هارون عاشور. 

 9772413533ر.د.م.ك 

1-230-10/1, 1-230-10/2 

  بن محمد, أبي الحسن علي   .8629

الوظائف والحرف في عهد رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وصدر اإلسالم [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن  
  سم. 24ص. ;  100 -. 2001 القاهرة : مكتبة األداب, -محمد; تعليق سعيد هارون عاشور. 

 9772413533ر.د.م.ك 

1-230-34/1, 1-230-34/2 

  بن محمد، محمد بن علي   .8630

ص. :  592  -. 2008بيروت : عالم الكتب,  -إعراب ألفية ابن مالك [نص مطبوع] / محمد بن علي بن محمد. 
 سم.  25غالف ملون ; 

1-415-465/1, 1-415-465/2 

  بن مخارق بن سليم, عبد هللا   .8631

بيروت : دار الكتاب العربي,   -ديوان نابغة بني شيبان [نص مطبوع] / عبد هللا بن مخارق بن سليم; قدري مايو. 
  (شعراؤنا).  -سم.  23ص. : غالف مصور و ملون ;  184 -. 2004

 3209279953ر.د.م.ك  -. 182 - 181كشاف ص ص: 

1-811-416/1, 1-811-416/2 

  بن مرسلي, أحمد   .8632

الجزائر : ديوان  -مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال [نص مطبوع] / أحمد بن مرسلي. 
  سم.24ص. ; 497  -. 2003المطبوعات الجامعية, 

 9961005953ر.د.م.ك 

1-001.4-150/1, 1-001.4-150/2 

  بن مريسي، قدور    .8633

الجزائر : دار الكتاب العربي لطباعة النشر،  -عة قصصية / قدور بن مريسي. تيودورا [نص مطبوع] : مجمو



  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. ;  98 -. 2007التوزيع و الترجمة, 

 9789947833285ر.د.م.ك 

1-813-428/1 

  بن مزيان، زهية   .8634

 90 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -زهية بن مزيان. ذاكرة النسيان [نص مطبوع] : (مذكرات ) : رواية / 

  سم. 15*23ص. : غالف مص. و مل. ; 

 9789931003366ر.د.م.ك 

1-813-358/1, 1-813-358/2 

  بن مسعود، وافية   .8635

ص. ;  191 -. 2013الجزائر : منشورات فاصلة,  -اشتباه الظل [نص مطبوع] : قصص / وافية بن مسعود. 
  (أدبا جزائريون).  -سم.  14*20

 9789931443056ر.د.م.ك 

1-813-292/1, 1-813-292/2 

  بن مغيزل، أبو الفضل محمد   .8636

الكواكب الزاهرة في اجتماع األولياء يقظة بسيد الدنيا واآلخرة صلى هللا عليه و سلم [نص مطبوع] / أبو الفضل  
 24ص. : غالف مل. ;  451 -. 2011للنشر, الجزائر : موفم  -محمد بن مغيزل; محمد بن بريكة البوزيدي. 

  ).1(جمهرة األعمال الصوفية ;  -سم. 

 9789931001102ر.د.م.ك 

1-230-87/1 

  بن مقالش، عبد الرحمان بن محمد   .8637

  -شرح البردة البوصيرية [نص مطبوع] : الشرح المتوسط : المجلد األول / عبد الرحمان بن محمد بن مقالش. 

(تلمسان عاصمة الثقافة   -سم.  17*24ص. ;  384 -. 2011ردادة للنشر و التوزيع, الجزائر : دار ك
  االسالمية). 

 9789961999219ر.د.م.ك 

1-811-1043.1/1, 1-811-1043.1/2 

  بن مقالش، عبد الرحمان بن محمد   .8638

ن محمد بن مقالش;  شرح البردة البوصيرية [نص مطبوع] : الشرح المتوسط : المجلد الثاني / عبد الرحمان ب
 -سم.  17*24ص. ;  944ص.،  385 -. 2011الجزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع,  -محمد مرزاق. 

  (تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية).

 9789961999219ر.د.م.ك 

1-811-1043.2/1, 1-811-1043.2/2 

  بن منصور، عبد الوهاب   .8639

 153 -. 2011الجزائر : منشورات البرزخ,  -د الوهاب بن منصور. فصوص التيه [نص مطبوع] : رواية / عب

  (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية). -سم.  11*21ص. ; 

 9789931325116ر.د.م.ك 

1-813-269/1, 1-813-269/2 



  بن منصور، عبد الوهاب   .8640

: دار األلمعية للنشر و  الجزائر -. 2ط.  -قضاة الشرف [نص مطبوع] : رواية / عبد الوهاب بن منصور. 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  14*20ص. : غالف مل. ;  128 -. 2013التوزيع, 

 9789931305293ر.د.م.ك 

1-813-310/1 

  بن موسى، عبد القادر    .8641

المدية : جامعة المدية,   -البرواقية تاريخ وأصالة [نص مطبوع] : ربورتاج مصور / عبد القادر بن موسى. 
  .CDسم + 30ص ;  105 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1813/1, MA1813/2 

  بن موسى،فريدة إبراهيم   .8642

عمان : دار    -زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة نقدية / فريدة إبراهيم بن موسى. 
  سم. 24 -. 2012غيداء, 

 9789957555313ر.د.م.ك 

1-813-273/1, 1-813-273/2 

  بن مولود, حكيم    .8643

واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية [نص مطبوع] : والية المدية نموذجا / حكيم بن مولود, رضوان عبدلي,  
  سم. 30ورقة ;  142 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -سارة بوبكري. 

  143ليو ص بيب

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA907/1 

  بن مولود، مونية   .8644

إشكالية ترجمة المصطلح العلمي [نص مطبوع] : ترجمة المصطلح الطبي من الفرنسية إلى العربية أنموذجا 
[د.م] :  -مولود, بسمة بوبكر; عبد القادر بن صدقة. دراسة تحليلية لنماذج من المعجم الطبي الموحد / مونية بن 

  سم. 30 -. 2017[د.ن], 

 2017ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.206, MMF.207 

  بن ميلود ، أحالم    .8645

  -تركية إليف شفق آليات تحليل الخطاب الصوفي [نص مطبوع] : رواية قواعد العشق األربعون للروائية ال

  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -/ أحالم بن ميلود; متقدم د. موالي.  -أنموذجا 

 2018ل م د : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.969 

  بن ميلود، محمد   .8646

المدية : جامعة المدية,  -اية الشباب [نص مطبوع] / محمد بن ميلود. االتصال والخدمة االجتماعية في مجال رع
  .CDسم +  30*25ورقة ;  127 -. 2013

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1713/1, MA1713/2 



  بن ميمون، محمد    .8647

البليدة :  -ي محمد نبيل. منتهى الطلب من أشعار العرب [نص مطبوع] : المجلد األول / محمد بن ميمون; طريف
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. ;  414 -. 2011دار المدار الثقافية, 

islamique.(  

 9789953132044ر.د.م.ك 

1-811-1045.1/1, 1-811-1045.1/2 

  بن ميمون، محمد    .8648

/  Muntaha al talab min asar al arabمنتهى الطلب من أشعار العرب [نص مطبوع] : المجلد الثالث = 

  سم.17*24ص. ;  438 -. 2011البليدة : دار المدار الثقافية,  -محمد بن ميمون, طريفي محمد نبيل. 

 9789953132044ر.د.م.ك 

1-811-1045.3/1, 1-811-1045.3/2 

  د  بن ميمون، محم  .8649

البليدة : دار المدار الثقافية,   -منتهى الطلب من أشعار العرب [نص مطبوع] : المجلد الخامس / محمد بن ميمون. 
  سم. 17*24ص. ;  439 -. 2011

 9789953132044ر.د.م.ك 

1-811-1045.5/1, 1-811-1045.5/2 

  بن ميمون، محمد    .8650

البليدة :  -السابع / محمد بن ميمون, طريفي محمد نبيل.  منتهى الطلب من أشعار العرب [نص مطبوع] : المجلد
  سم. 24ص. ; 414 -. 2011دار المدار الثقافية, 

 9789953132044ر.د.م.ك 

1-811-1045.7/1, 1-811-1045.7/2 

  بن ميمون، محمد    .8651

دار المدار الثقافية,   البليدة : -منتهى الطلب من أشعار العرب [نص مطبوع] : المجلد التاسع / محمد بن ميمون. 
  سم. 24ص. ;  487 -. 2011

 9789953132044ر.د.م.ك 

1-811-1045.9/1, 1-811-1045.9/2 

  بن نباتة، جمال الدين    .8652

(د.م.ن) : العميد للنشر و  -سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون [نص مطبوع] / جمال الدين بن نباتة. 
  سم. 24ص. ;  555 -. 2013التوزيع, 

 9789931423010ر.د.م.ك 

1-818-56/1 

  بن نبي, مالك    .8653

بيروت : دار الفكر المعاصر ; دمشق :  -من أجل التغيير [نص مطبوع] : مشكالت الحضارة / مالك بن نبي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  144 -. 2002دار الفكر, 

 1575472112ر.د.م.ك 

SS/1-301-26/1 



  بن نبي، مالك    .8654

 -. 2005الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار,  -لعالم اإلسالمي [نص مطبوع] / مالك بن نبي. وجهة ا

 سم. 15×23ص. ;  163

1-210-174/1, 1-210-174/2 

  بن نبي، مالك    .8655

 -. 2005واإلشهار, الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر  -وجهة العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 

 سم. 15×23ص. ;  163

1-210-154/1, 1-210-154/2 

  بن نعمان, أحمد   .8656

 -اللغة العربية [نص مطبوع] : أسئلة التطور الذاتي و المستقبل / أحمد بن نعمان, سامي سويدان, أحمد الحمو. 

 سم. 24ص. ;  284 -. 2005بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 

1-410-138/1, 1-410-138/2 

  بن نعيجة، بلقاسم    .8657

المدية :   -المفردات اللغوية في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع] : المحتوى وطرائق التدريس / بلقاسم بن نعيجة. 
(S.N), 2015. - 99  ; سم. 30*21ورقة  

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0103 

  بن نعيجة، زينب    .8658

ة " اإللياذة الشعبية " ليحي بختي: دراسة أسلوبية [نص مطبوع] / زينب بن نعيجة, فاطمة أهنصري; قصيد
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -زوليخة حنطابلي. 

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1184, MMA.1185 

  نوة, فوزية بن   .8659

المدية :  -اإلعالم االلكتروني الجزائري [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة األنباء الجزائرية / فوزية بن نوة. 
  . CDسم +  30ورقة ;  114 -. 2009جامعة المدية : [د.ن], 

  103بيبليوص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA847/01 

  بن نية, خضرة    .8660

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -تحقيق مصور: المثليين بين واقع التجاهل و المعالجة [نص مطبوع] / خضرة بن نية. 
  .CDسم +  30ورقة ;  45 -. 2010

  43بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA706/01 

  بن الحاج يحي، الجيالني  -البليش، بلحسن  -ة، علي بن هادي  .8661

بن الحاج يحي،   -البليش، بلحسن  -القاموس الجديد للطالب [نص مطبوع] : معجم عربي مدرسي ألفبائي / علي 



ص. :  1536 -. 1991الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -. 7ط. -الجيالني بن هادية, محمود المسعدي. 
  سم. 23x16;  غالف ملون، إيض.

 I - XIXXلوحات علمية : 

1-413-114/1, 1-413-114/2 

  بن هدوقة، عبد الحميد    .8662

 -/ عبد الحميد بن هدوقة.  les ames vacantes : poèmesاألرواح الشاغرة [نص مطبوع] : شعر = 

  سم. 24ص. ;  95-ص. 119 -. 2010الجزائر : دار القصبة للنشر, 

 9789961649015ر.د.م.ك 

1-811-1030/1, 1-811-1030/2 

  بن وارد ، سارة    .8663

اللغة العربية والقراءات القرآنية [نص مطبوع] : مستويات القراءة القرآنية وأثرها في استعمال اللغة العربية /  
  سم. + قرص مظغوط.  21*30 -. 2014[د.م] : [د.ن],   -سارة بن وارد, زهية جالبي; أ. محمد ولد دالي. 

 2014ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.56 

  بن واز، شريف   .8664

عمان :  -نظرية السلم العروضي [نص مطبوع] : قراءة جديدة لعروض قديم / شريف بن واز; عبد الحق بلعابد. 
  سم.16*22ص ; 146 -. 2016دار كنوز المعرفة, 

 9789957743239د.م.ك ر.

1-416-77/1, 1-416-77/2 

  بن يحي ، عقيلة   .8665

  -صورة المرأة المظلومة في شعر نزار قباني [نص مطبوع] / عقيلة بن يحي, سميرة سالم; أ. محمد توامي. 

  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن], 

 2006ية : ل م د : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المد -ليسانس

MA.311, MA.312 

  بن يحي ، مختاري    .8666

سيميائيات الشعر الصوفي [نص مطبوع] : قصيدة"الشبابة" لعثمان لوصيف أنموذجا / مختاري بن يحي, حكيم 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -بوذينة; محمد بن مرزوقة. 

 2017داب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآل

MMA.535, MMA.536 

  بن يحي, سامية   .8667

عالقة التلفزيون باألسلوب التربوي للوالدين [نص مطبوع] : دراسة استطالعية لعينة من جمهور حصة للعائلة  
ورقة ;   123 -. 2012د.ن], [د.م] : [ -بوالية المدية / بختة سعيدي; فاطمة الزهراء عماري; سامية بن يحي. 

  .CDسم +  30

  112بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1183/1, MA1183/2 



  بن يحي, محمد   .8668

دور العالقات العامةفي تحسين صورة المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة الصندوق الوطني للتقاعد 
  سم.  30ورقة ;  110 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -الة المدية / محمد بن يحي. وك

  108بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA811/01 

  بن يحي، عقيلة   .8669

[نص مطبوع] / فتيحة سليماني;   -نموذجا  -تعليمية محتوى نشاط القراءة في الطور االبتدائي السنة الرابعة 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],   -عقيلة بن يحي; د.مدني محمد. 

 2017ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.631, MMA.632 

  بن يحي، فاطنة الزهراء   .8670

أنموذجا [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في إبتدائية   -م اللغة العربية في المستوى اإلبتدائي السنة الثالثة واقع تعلي
سم. +  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -فيفري / فتيحة بن لكحل; فاطنة الزهراء بن يحي; محمد أ. مدني.  24

  قرص مضغوط..

 2016عة يحي فارس المدية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جام

MMA.289, MMA.290 

  بن يحي، فتيحة   .8671

[د.م] : [د.ن],  -التجليات الفلكلورية في مقامات الحريري [نص مطبوع] / فتيحة بن يحي; بشير عبد العالي. 
  سم. 30ورقة ;  191 -. 2005

  127 - 125بيبليوغرافيا ص ص: 

 2005لعلوم اإلنسانيةوالعلوم اإلجتماعية:جامعة تلمسان : ماجستير : األدب الشعبي : كلية اآلداب وا

TA.03 

  بن يحي، محمد   .8672

  -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث,  -السمات األسلوبية في الخطاب الشعري [نص مطبوع] / محمد بن يحي. 

  سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  333

 9789957704087ر.د.م.ك 

1-811-973/1, 1-811-973/2 

  بن يحي، نبيهة   .8673

[د.م] :  -الخصائص الفنية في شعر الصعاليك [نص مطبوع] / نبيهة بن يحي, حمزة جفال; فائزة حسناوي.  
  سم. 30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.773, MA.774 

  بن يحيى، محمد    .8674

الصوتي في بناء اللغة عند الطفل [نص مطبوع] / محمد بن يحيى, فوزي موازوي; عواطف   ظاهرة االستبدال
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -قاسمي الحسني. 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 



MMA.1102, MMA.1103 

  بن يشو, جياللي    .8675

القاهرة :  -في اللسانيات [نص مطبوع] : االدرس الصوتي العربي: المماثلة والمخا لفة / جياللي بن يشو.  بحوث
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  225 -. 2007دار الكتاب الحديث, 

 97750140xر.د.م.ك 

1-411-5/1, 1-411-5/2 

  بن يطو، بن عمران    .8676

  -نص مطبوع] : رياض الصالحين ( كتاب األمور المنهي عنها )  تجليات الحجاج في الحديث النبوي الشريف [

  سم.30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -/ بن عمران بن يطو; محمد بن حجر.  -أنموذجا 

 2018دكتوراه : اللسانيات وتعليمية اللغة : كلية اإلداب واللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

TDA.13, TDA.14 

  الح  بن يغلة، محمد الص  .8677

.  2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -ورود الشتاء [نص مطبوع] : شعر / محمد الصالح بن يغلة. 

  ).2007(عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.  21ص. ;  87 -

 9789947243084ر.د.م.ك 

1-811-1412/1 

  بن يلس، محمد عطاء هللا   .8678

إلمام الشاعر المادح سيدي الحاج محمد بن يلس [نص مطبوع] / محمد عطاء الرسائل و المواقف الصوفية عند ا
  ص.526 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية لألوقاف,  -هللا بن يلس. 

 9789931384373ر.د.م.ك 

1-000-20/1, 1-902-93/1 

  بن يمينة، رشيد   .8679

بنية السرد في خطاب " حكاية العشاق في الحب و بواكير الرواية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية ل
 -سم.  16*24ص. : غالف مص. و مل. ;   175 -. 2013الجزائر : دار تفتيلت,  -االشتياق " / رشيد بن يمينة. 

 (وزارة الثقافة الجزائر). 

1-813-359/1, 1-813-359/2 

  بن يوسف، حميدي    .8680

األردن : مركز الكتاب   -انية [نص مطبوع] / حميدي بن يوسف. الهجرة المصطلحية و تعدد المفاهيم نماذج لس
  سم. 24ص. : أيض. ;  183 -. 2019األكاديمي, 

 9789957353490ر.د.م.ك 

1-412-60/1, 1-412-60/2 

  بن يوسف، حميدي    .8681

األردن :   -التعريف المصطلحي [نص مطبوع] : دراسة في ضوء المصطلحية الحديثة / حميدي بن يوسف. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  166 -.  2019مركز الكتاب األكاديمي, 

 9789957353377ر.د.م.ك 

1-410-419/1, 1-410-419/2 



  بن يوسف، حميدي    .8682

األردن : عالم   - التعريف بين التراث العربي و الفكر الغربي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / حميدي بن يوسف. 
  سم.  24ص. : إيض. ;   258 -. 2019الكتاب الحديث, 

 9789957686833ر.د.م.ك 

1-410-416/1, 1-410-416/2 

  بن يوسف، حميدي    .8683

األردن : مركز الكتاب   -مفاهيم و تطبيقات في اللسانيات الحاسوبية [نص مطبوع] / حميدي بن يوسف. 
  س.18*25ص. ;  162 -. 2019األكاديمي, 

 9789957353339ر.د.م.ك 

1-418-158/1, 1-418-158/2 

  بن يوسف، حميدي    .8684

  -. 2019األردن : مركز الكتاب األكاديمي,  -بحوث في الصناعة المعجمية [نص مطبوع] / حميدي بن يوسف. 

  سم.  24ص. : إيض. ;  266

 9789957353483ر.د.م.ك 

1-410-418/1, 1-410-418/2 

  بناصر, حنيفي    .8685

الجزائر :   -تها النظرية و تعميقاتها المنهجية / حنيفي بناصر, مختار لزعر. اللسانيات [نص مطبوع] : منطلقا 
  سم. 15×  22ص. : غالف ملون ;  175 -. 2009ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961012055ر.د.م.ك 

1-401-101/1, 1-401-101/2 

  بناني ,احمد بوجمعة   .8686

  -[نص مطبوع] : مقاربة منهجية / احمد بوجمعة بناني.  المصطلح النقدي المعاصر عند عبد المالك مرتاض

  سم. 24ص. ;  264 -. 2014عمان : دار االيام, 

 9789957950408ر.د.م.ك 

1-810-647/1, 1-810-647/2 

  بناني, محمد الصغير    .8687

محمد الصغير  /النظريات اللسانية و البالغية و األدبية عند الجاحظ [نص مطبوع] : من خالل البيان و التبيين 
 سم.  24ص. ;  438 -. 1994الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -بناني. 

1-414-58/1, 1-414-58/10 

  بناني، نصيرة    .8688

أثر دالالت حروف الجر عند المفسرين في القرآن الكريم [نص مطبوع] : جزء "عم" أنموذجا / مليكة شوراق; 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017: [د.ن], [د.م]  -نصيرة بناني; جمال عصام. 

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.695, MMA.696 

  بنشلي، بيتر    .8689

ص.  255 -. 2006بيروت : دار الحرف العربي,  -الفك المفترس [نص مطبوع] / بيتر بنشلي; رحاب عكاوي. 



  (أجمل الروايات العالمية). -سم.  14*21; 

 9953449724ر.د.م.ك 

1-890-164/1, 1-890-164/2 

  بنعبد العالي, عبد السالم   .8690

الرباط : دار   -/ عبد السالم بنعبد العالي; كمال التومي.  de la traductionفي الترجمة [نص مطبوع] = 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  99 -. 2006توبقال, 

 9954496009ر.د.م.ك 

1-418-103/1, 1-418-103/2 

  بنعبد هللا، عبد العزيز    .8691

 Lexique d'osteologieانكليزي =  - فرنسي  -معجم العظام [نص مطبوع] : عربي   -معجم المعاني 

.Lexicon of osteology  .ص. :  239 -. 1975بيروت : دار الكتاب اللبناني,   -/ عبد العزيز بنعبد هللا
 ). 2(سلسلة اللغة العربية و التكنولوجيا ;  -سم.  24x7إيض. ; 

403-3/1, 403-3/2 

  بنك الجزائر    .8692

الجزائر : بنك   -[نص مطبوع] : التطور اإلقتصادي و النقدي للجزائر / بنك الجزائر.  2007التقرير السنوي 
 سم.30ص. ;   246 -. 2008الجزائر, 

050-21/1 

  ئر  بنك الجزا  .8693

Rapport 2008  : [نص مطبوع]Evolution economique et monetaire en Algerie  .بنك الجزائر /
 سم. 30ص. ;  Juin2009. - 226الجزائر : بنك الجزائر,  -

050-23/1, 050-23/2 

  بنكر, ستيفن    .8694

الرياض : دار   -الن المزيني. الغريزة اللغوية [نص مطبوع] : كيف يبدع العقل اللغة / ستيفن بنكر; حمزة بن قب
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  636 -. 2000المريخ, 

 9960244695ر.د.م.ك 

1-401-40/1, 1-401-40/2 

  بنكراد, سعيد    .8695

بيروت : المركز الثقافي  -السميائيات و التأويل [نص مطبوع] : مدخل لسميائيات ش.س. بورس / سعيد بنكراد. 
 سم. 24;  ص. 206 -. 2005العربي, 

1-401-32/1, 1-401-32/2 

  بنكراد، سعيد    .8696

 -. 2008المغرب : المركز الثقافي العربي,  -السرد الروائي و تجربة المعنى [نص مطبوع] / سعيد بنكراد. 

  سم. 14*  22ص. ;  269

 9789953683123ر.د.م.ك 

1-813-254/1, 1-813-254/10 



  بنلحسن، محمد    .8697

إربد :   -التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل منهاج البلغاء و سراج األدباء [نص مطبوع] / محمد بنلحسن. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  568 -. 2011عالم الكتب الحديث, 

 9789957704599ر.د.م.ك 

1-810-559/1, 1-810-559/2 

  بني أحمد، خالد علي سليمان   .8698

عمان :   -قانون الضمان األجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / خالد علي سليمان بني أحمد. 
  سم. 17×24ص. ;  309 -. 2008دار الحامد, 

 9789957323387ر.د.م.ك 

1-210-177/1, 1-210-177/2 

  بني أحمد، خالد علي سليمان   .8699

 -. 2006عمان : دارالحامد,  -ت اإلمام إبن حزم الظاهري [نص مطبوع] / خالد علي سليمان بني أحمد. مخالفا

  سم. 17×24ص. ;  383

 9957320904ر.د.م.ك 

1-250-98/3, 1-250-98/1 

  بني أحمد، خالد علي سليمان   .8700

 -. 2006عمان : دارالحامد,  - مخالفات اإلمام إبن حزم الظاهري [نص مطبوع] / خالد علي سليمان بني أحمد.

  سم. 17×24ص. ;  383

 9957320904ر.د.م.ك 

1-250-109/1, 1-250-109/2 

  بني خالد،حسن ظاهر    .8701

عمان : دار أسامة,   -فن التدريس [نص مطبوع] : في الصفوف اإلبتدائية الثالثة األولى / حسن ظاهر بني خالد. 
  سم.  24ص. : غال ف ملون ; 263 -. 2012

 9789957224226.د.م.ك ر

1-370-757/1, 1-370-757/2 

  بني دومي, خالد قاسم    .8702

عمان : جدارا للكتاب   -دالالت الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم [نص مطبوع] / خالد قاسم بني دومي. 
 سم. 24ص. ;  284 -. 2006العالمي ; إربد : عالم الكتب الحديث, 

1-220-13/10, 1-220-13/11 

  بني عامر، عاصم محمد أمين    .8703

 -. 2005عمان : دار صفاء,  -لغة التضاد في شعر أمل دنقل [نص مطبوع] / عاصم محمد أمين بني عامر. 

  سم. 17*24ص. ;  175

 9957242083ر.د.م.ك 

1-811-889/1, 1-811-889/2 

  بني هاني،وليد عبد    .8704

عمان : دار عالم   -. 1ط. -عليمية / وليد عبد بني هاني. لعبة ت 100التعلم عن طريق اللعب [نص مطبوع] : 



  سم. 24ص. : غالف مصور ; 238 -. 2010الثقافة, 

 9957730452ر.د.م.ك 

1-370-633/1, 1-370-633/2 

  بني ياسين، محمد فوزي أحمد   .8705

تقييم نعلمها /    -يمها مداخل تعل -مهاراتها   -نظرياتها   -قضاياها  -مشكالتها  -اللغة [نص مطبوع] : خصائصها 
 -. 2011اربد : مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ; عمان : دار اليازوري,   -محمد فوزي أحمد بني ياسين. 

  سم. 25ص. : غالف ملون ;  278

 9789957491399ر.د.م.ك 

1-401-133/1, 1-401-133/2 

  بنيامين, فالتر    .8706

القاهرة :  -قبة الرأسمالية العليا / فالتر بنيامين; أحمد حسان. شارل بودلير [نص مطبوع] : شاعر غنائي في ح
  سم. 24ص. ;  196 -. 2004دار ميريت, 

 9773511790ر.د.م.ك 

1-890-7/1, 1-890-7/2 

  بنيس ، عبد الحي    .8707

المجلد موسوعة الثقافة الشعبية المغربية : أطيب األحاجي و األمثال من أفواه النساء و الرجال [نص مطبوع] : 
 سم . 24ص. ;  559 -( د.م) : (د.ن), (د.ت).   -األول / عبد الحي بنيس, خالد الجامعي. 

803-18.1/1 

  بنيس، محمد   .8708

الدار   -. 2ط.   -/ محمد بنيس.  4الشعر العربي الحديث [نص مطبوع] : بنياته و إبداالتها : مساءلة الحداثة : ج. 
  سم. 24ص. ;  239 -. 2001البيضاء : دار توبقال, 

 9981880981ر.د.م.ك 

1-811-870.4/1, 1-811-870.4/2 

  بهي, عصام    .8709

.  1996القاهرة : دار النشر للجامعات,  -طالئع المقارنة في األدب العربي الحديث [نص مطبوع] / عصام بهي. 

  سم.  24ص : غالف ملون ; 160 -

 159-154بيبليوغرافيا ص ص.

1-810-45/1, 1-810-45/2 

  بهياني ، سامية   .8710

[د.م] :  -تقويم كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي [نص مطبوع] / سامية بهياني, زهرة; أ. جمال عصام. 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.ن], 

 2014ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.24 

  بو رايب ، خوخة    .8711

العامل النحوي و دوره في التحليل اللغوي [نص مطبوع] / خوخة بو رايب, أسماء أدرغال, سعاد بوسليمانى;  



  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.343, MA.344 

  بو عبد هللا، ليلى    .8712

المدية :  -[نص مطبوع] / ليلى بو عبد هللا.  CDروبورتاج مصور بعنوان "التلفزيون الجزائري من الداخل+ 
  سم.  30*25ورقة ;  129 -. 2013جامعة المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1741/1, MA1741/2 

  بواهي، شعيب    .8713

 125 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -األنترنت على المراهقين [نص مطبوع] / شعيب بواهي. مدى تأثير 

  سم.  30*25ورقة ; 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1721/1, MA1721/2 

  بواهي، محمد    .8714

محمد بن شطاح; محمد    روبورتاج مصور حول أكادمية رواد التألق لخدمات التنمية البشرية [نص مطبوع] /
  .CDسم +  30ورقة ;  21 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -بواهي. 

  21بيبليوغ.ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1538/1, MA1538/2 

  بوبعيو، بوجمعة   .8715

الشعر العربي الحديث و المعاصر / بوجمعة  النص الشعري بين التأصيل و التحليل [نص مطبوع] : دراسة في 
 سم.  24ص. ;   205 -. 1998طرابلس : منشورات جامعة قازيونسن,   -بوبعيو. 

1-811-387/1, 1-811-387/2 

  بوبكر, إلهام    .8716

نموذجا [نص مطبوع] / إلهام   -الترجمة األدبية بين التقيد و التصرف و ترجمة رواية " الغريب " لـ ألبيير كامي 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -بوبكر, حفيظة حسناء بركاني; عقيلة صحورية. 

 2016ل م د : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMF.121, MMF.122 

  بوبكر, امينة   .8717

ؤسسة [نص مطبوع] : نموذج مؤسسة الضمان  نمط االدارة لدى المدير و تاثيره على فعالية االتصال داخل الم
  .CDسم +  30ورقة ;  92 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -االجتماعي بالبليدة / امينة بوبكر. 

  96-93بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA742/01 



  بوبكري, محمد    .8718

  سم. 24ص. ;  192 -. 2003الدار البيضاء : دار الثقافة,  -مطبوع] / محمد بوبكري. في القراءة [نص 

 998124597ر.د.م.ك 

1-418-54/1, 1-418-54/2 

  بوبكري، زهور    .8719

[د.م] :  -إعداد ملصق حول المشاكل الصحية الناجمة عن زواج األقارب [نص مطبوع] / زهور بوبكري.  
  .CDسم +   30ورقة ;  87 -. 2012[د.ن], 

  81-80-79بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1170/1, MA1170/2 

  بوتليس، نبيلة   .8720

[د.م] : [د.ن],  -الرمزية في شعرإيليا أبو ماضي [نص مطبوع] / نبيلة بوتليس, أنيسة بن قيدة; عاشور سرقمة. 
  سم.30 -. 2006

 2006سانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : لي

MA.254, MA.255 

  بوتور، ميشال    .8721

  -/ ميشال بوتور, فريد أنطونيوس.  Essais Sur Le Romanبحوث في الرواية الجديدة [نص مطبوع] : 

 سم.  17ص. ; 159 -[د.م] : [د.ن], [د.ت]. 

1-890-16/1 

  أمال بوتومي,   .8722

  -قناة طيور الجنة والطفل [نص مطبوع] : تحليل مضمون أناشيد طيور الجنة / أنيسة الشيكر; أمال بوتومي. 

  .CDسم +  30ورقة ;  81 -. 2012[د.م] : [د.ن], 

  79بيبليوغ. ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1169/1, MA1169/2 

  بوتومي, سمية    .8723

[د.م]   -تطور النثر و الشعر في العصر العباسي [نص مطبوع] / سمية بوتومي, زهرة الوالي; رشيدة بن عيسى. 
  سم. 30ورقة ;   156 -. 2008: [د.ن], 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.861, MA.862 

    بوتومي, ليلى  .8724

أسلوبية الصوت و التركيب و الداللة في قصيدة إرادة الحياة ألبي القاسم الشابي [نص مطبوع] / ليلى بوتومي, 
  سم. 30ورقة ;  95 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -فاطمة الزهراء جرود, سامية بوغرارة; ...[و آخرون]. 

 2008المدية : ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس 

MA.713, MA.714 



  بوتومي، ليندة    .8725

/ ليندة   -النزعة الوحدوية في شعر " مفدي زكريا " [نص مطبوع] : الوحدة الوطنية و المغاربية أنموذجا 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بوتومي, مسعودة تومي; يحي بن بهون الحاج أ محمد. 

 2009لية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : أدبي : ك

MA.944 

  بوثلجة، جمال    .8726

  -. 2007الجزائر : سحب المطبعة الرسمية,  -وجهان للملكة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / جمال بوثلجة. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. ;  93

 9789947243725ر.د.م.ك 

1-813-435/1 

  بوجادي, خليفة    .8727

الجزائر   -في اللسانيات التداولية [نص مطبوع] : مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم / خليفة بوجادي. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;   265 -. 2009: بيت الحكمة, 

 9789947867099ر.د.م.ك 

1-410-294/1, 1-410-294/2 

  بوجادي, خليفة    .8728

الجزائر : بيت الحكمة,  -ت في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات [نص مطبوع] / خليفة بوجادي. محاضرا
  سم. 24ص ;  277 -. 2009

 9789947867082ر.د.م.ك 

1-412-44/1, 1-412-44/2 

  بوجدرة, رشيد    .8729

 -. 2007تيك, الجزائر : منشورات ارتيس -من أجل إغالق نوافذ الحلم [نص مطبوع] : شعر / رشيد بوجدرة. 

  سم. 21ص. ;  112

 9789961756096ر.د.م.ك 

1-811-653/1, 1-811-653/2 

  بوجدرة، رشيد    .8730

ص. ;  143 - . 2012الجزائر : منشورات البرزخ,  -ليليات امرأة آرق [نص مطبوع] : رواية / رشيد بوجدرة. 
  سم. 12*19

 9789931325277ر.د.م.ك 

1-813-311/1, 1-813-311/2 

  بوجدرة، رشيد    .8731

الجزائر : منشورات  -واقعة اغتيال ياماها [نص مطبوع] : رواية / رشيد بوجدرة; عبد الرحمان مزيان. 
  سم. 12*21ص. ;  226 -. 2012البرزخ, 

 9789931325345ر.د.م.ك 

1-890-205/1, 1-890-205/2 



  بوجدرة، رشيد    .8732

الجزائر :   -/ رشيد بوجدرة.  cinq fragments du désertالمجتزءات الخمس للصحراء [نص مطبوع] =  
  سم. 12*19ص. ;  46ص.+ 50 -. 2012منشورات البرزخ, 

 9789931325284ر.د.م.ك 

1-813-300/1, 1-813-300/2 

  بوجدرة، رشيد    .8733

ص. ;  ANEP, 2007. - 351الجزائر : منشورات  -اإلنكار [نص مطبوع] / رشيد بوجدرة; صالح القرمادي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19

 9789961756065ر.د.م.ك 

1-813-418/1 

  بوجدرة، رشيد    .8734

الجزائر :  -ألف و عام من الحنين [نص مطبوع] : رواية : الجزء األول / رشيد بوجدرة; مرزاق بقطاش.  
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. ;  ANEP, 2007. - 248منشورات 

 9789961756058ر.د.م.ك 

1-890-232.1/1 

  بوجدرة، رشيد    .8735

 .ANEP, 2007الجزائر : منشورات  -ضربة جزاء [نص مطبوع] : رواية / رشيد بوجدرة; مرزاق بقطاش. 

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. ;  299 -

 9789961756119ر.د.م.ك 

1-890-244/1 

  بوجدرة، رشيد    .8736

 19ص. ;   ANEP, 2007. - 108الجزائر : منشورات  -تيميمون [نص مطبوع] : رواية / رشيد بوجدرة. 

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -ص. 

 9789961756027ر.د.م.ك 

1-813-502/1 

  بوجدرة، رشيد    .8737

سم.   19ص. ;  ANEP, 2007. - 243الجزائر : منشورات  -اإلراثة [نص مطبوع] : رواية / رشيد بوجدرة. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -

 9789961756041ر.د.م.ك 

1-890-256/1 

  بوجدرة، رشيد    .8738

سم.   19ص. ;  ANEP, 2007. - 334ر : منشورات الجزائ -الرعن [نص مطبوع] : رواية / رشيد بوجدرة. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -

 9789961756010ر.د.م.ك 

1-813-437/1 



  بوحبيب، حميد    .8739

الجزائر : دار   -الغجري األخير [نص مطبوع] : دراسة نقدية تحليلية لشعر سي محند أومحند / حميد بوحبيب. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24. : غالف مص. و مل. ; ص 374 -. 2007الحكمة, 

 9789947842041ر.د.م.ك 

1-811-1408/1 

  بوحجة, عبد الرزاق    .8740

الخصائص األسلوبية في قصيدة "علم الجزائر " للشاعر محمد العيد آل خليفة [نص مطبوع] / عبد الرزاق  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -بوحجة; أحمد فجر. 

 2018ل م د : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.981 

  بوحزام ، محمد   .8741

صورة العراق في شعر بدر شاكر السياب [نص مطبوع] = بوحزام محمد، جربي هاجر / محمد بوحزام, هاجر 
  سم. 30 -. 2005] : [د.ن], [د.م -جربي; سيد علي شطى. 

 2005ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.37, MA.38 

  بوحسن, أحمد   .8742

الدار البيضاء : دار توبقال   -العرب و تاريخ األدب [نص مطبوع] : نموذج كتاب األغاني / أحمد بوحسن. 
  سم.24ف مصور ; ص. : غال 210 -. 2003للنشر, 

 4424099954ر.د.م.ك 

1-810-65/1, 1-810-65/2 

  بوحسين, نوال    .8743

البنى اآلسلوبية في قصيدة "نبؤة" للشاعر اآلخضر فلوس [نص مطبوع] / نوال بوحسين, بتيل خضرة; محمد بن 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -مرزوقة. 

 2018: كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ل م د : دراسات نقدية  -ماستر

MMA.1000, MMA.999 

  بوحفص, عبد الكريم    .8744

دليل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي [نص مطبوع] : جذع مشترك طلبة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية / 
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 132 -. 2006الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -عبد الكريم بوحفص. 

 8101009961ر.د.م.ك 

1-001.4-37/1, 1-001.4-37/2 

  بوحمبل, نبيلة    .8745

السياق و الداللة في القرآن الكريم [نص مطبوع] / نبيلة بوحمبل, معمري خديجة بوتومي حيزية; المركز  
  م.س 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -الجامعي يحي فارس; ...[و آخرون]. 

 2008ليسا نس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : المركز الجامعي يحي فارس : 

MA.684 



  بوحموم، حورية    .8746

آليات تحليل الخطاب القرأني سورة " القيامة " نموذجا [نص مطبوع] / حورية بوحموم, التالية بارة; عبد الكريم 
  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -شرفي. 

 2005ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.124 

  بوحميدي، حبيبة   .8747

الخطاب الزنجي و مركزية الرجل األوروبي في رواية أشياء تتداعى لـ: تشينوا أتشيبي [نص مطبوع] / حبيبة 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019] : [د.ن],  [د.م -بوحميدي, ليندة بوعمرة; فاطمة الزهراء عقال. 

 2019ماستر : نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1242, MMA.1243 

  بوحوش ,عمار    .8748

الجزائر : الشركة الوطنية  -العمال الجزائريون في فرنسا [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / عمار بوحوش.  
  سم.24ص. : غالف ملون. ;  418 -. 1975للنشر, 

 9789961846759ر.د.م.ك 

1-965-409/1, SH/1-965-409/2 

  بوحوش, رابح    .8749

.  2006الجزائر : منشورات جامعة باجي مختار,  -األسلوبيات و تحليل الخطاب [نص مطبوع] / رابح بوحوش. 

  سم. 24ص. ;  155 -

 9961899105ر.د.م.ك 

1-410-211/1, 1-410-211/2 

  بوحوش, رابح    .8750

الجزائر : دار العلوم للنشر و  -اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري [نص مطبوع] / رابح بوحوش. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  320 -. 2006التوزيع, 

 9961805992ر.د.م.ك 

1-401-69/1, 1-401-69/10 

  بوحوش, رابح    .8751

ص. ;  294 -. 2007إربد : عالم الكتب الحديث,  -ات و تحليل النصوص [نص مطبوع] / رابح بوحوش. اللساني
  سم. 24

 9957466828ر.د.م.ك 

1-411-80/1, 1-411-80/10 

  بوحوش, عمار    .8752

  -. 03ط. -مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث [نص مطبوع] / عمار بوحوش, محمد محمود الذنيبات. 

  سم.22ص. : غالف مصور. ;  211 -. 2001ئر : ديوان المطبوعات الجامعية, الجزا

 9789961003954ر.د.م.ك  -. 204-199بيبليوغرافيا ص ص:  198-197ملحق ص ص: 

1-001.4-35/3, 1-001.4-35/4 



  بوحوش، رابح    .8753

ة التوليدية التحويلية التراكيب اللسانية في الخطاب الشعري القديم [نص مطبوع] : تطبيقات على النظري
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  303 -.  2006القاهرة : مكتبة األداب,  - ل"تشومسكي" / رابح بوحوش. 

 9772417715ر.د.م.ك 

1-410-305/1, 1-410-305/2 

  بوحوش، رابح    .8754

 -. 2010لوم, الجزائر : دار الع -المناهج النقدية و خصائص الخطاب اللساني [نص مطبوع] / رابح بوحوش. 

  سم. 14*23ص. ;  207

 9789961539ر.د.م.ك 

1-410-377/1, 1-410-377/2 

  بوحوش، رابح    .8755

.  1993الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -البنية اللغوية لبردة البوصيري [نص مطبوع] / رابح بوحوش. 

  سم.19ص. ; 271 -

 263 - 249بيبليوغرافيا ص ص: 

1-410-9/1 

  بوحوش، عمار    .8756

الجزائر : المؤسسة  -دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية [نص مطبوع] / عمار بوحوش. 
 سم. 24ص : غالف مصور. ; 105 -. 1985الوطنية للكتاب, 

1-001.4-160/1 

  بوخاتم, ليندة    .8757

وصفية لعينة من أطفال مدينة تابالط /   تأثير قناة طيور الجنة على السلوك الطفل [نص مطبوع] : دراسة مسحية
  سم. 30ورقة ;  140 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -ليندة بوخاتم.  

  139بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA796/01 

  بوخاتم, موالي علي   .8758

دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض و الدرس السيميائي المغاربي [نص مطبوع] : 
ص. : غالف ملون ;   288 -. 2005الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -محمد مفتاح / موالي علي بوخاتم. 

  سم. 24

 9961008413ر.د.م.ك 

1-410-215/1, 1-410-215/2 

  بوخاري، وردية   .8759

 -ية الذروة لربيعة جلطي [نص مطبوع] / وردية بوخاري; د. بلقاسم عيساني. التناص القرآني و التراثي في روا

  سم.  30*21ورقة ;  75 -. 2015[د.م] : [د.ن], 

 2015ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.87 



  بوخالفة، الزهرة    .8760

[د.م] : [د.ن],  -/ قادة الزهرة; الزهرة بوخالفة; جميلة قوجيل.  سورة الحاقة [نص مطبوع] : دراسة أسلوبية
  سم.  30ورقة ;  108 -. 2008

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.635, MA.636 

  بوخالفة، صدام   .8761

ق أنموذجا :دراسة أسلوبية / محمد  الشعر الجزائري المعاصر [نص مطبوع] = آيات من كتاب السهو لفاتح عال
  سم + قرص مضغوط..  21*30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -أمين عالش; صدام بوخالفة, أ. محمد توامي. 

 2016ل م د : تحليل الخطاب : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.279, MMA.280 

  بوخالفة، عزي    .8762

الجزائر :   -الروايات الشفهية الهاللية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء األول / عزي بوخالفة.  الحياة البدوية في
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة  -سم.   16*24ص. : غالف مل. ;  472 -. 2013منشورات الرياصية, 

 الثقافة).

1-813-309.1/1 

  بوخالفة، عزي    .8763

الجزائر :   -الروايات الشفهية الهاللية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عزي بوخالفة. الحياة البدوية في 
  سم. 16*24ص. : غالف ملون ; 521 -. 2013منشورات الرياصية, 

 9789947980538ر.د.م.ك  -. 520 - 501بيبليوغرافيا ص ص: 

1-813-309.2/1 

  بوخالفة، فتحي    .8764

إربد   -ربية [نص مطبوع] : دراسة في الفاعليات النصية و آليات القراءة / فتحي بوخالفة. التجربة الروائية المغا
  سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  614  -. 2010: عالم الكتب الحديث, 

 9789957702182ر.د.م.ك 

1-813-245/1, 1-813-245/2 

  بوخالفة،الياقوت    .8765

الجزائرية [نص مطبوع] : قراءة من خالل كتابي اللغة  أثر اإلصالح على المصطلح التربوي في المدرسة
[د.م] :  -العربية السنة السابعة أساسي واألولى متوسط والوثائق المرافقة / الياقوت بوخالفة; أ. مباركي تريكي. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.ن], 

 2016ة : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدي

MMA.366 

  بوخالفة،يوسف   .8766

المعارضات في الشعر العربي إقتفاء أثر نونية ابن زيدون في مدونة المنظوم [نص مطبوع] / محمد جعيدي; 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -يوسف بوخالفة; أ. مفتاح بخوش.  

 2016و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب 

MMA.221, MMA.222 



  بوخدود, علي بهاء الدين   .8767

بيروت :  -. 4ط. -المدخل النحوي [نص مطبوع] : تطبيق و تدريب في النحو العربي / علي بهاء الدين بوخدود. 
 سم. 18ص. ;  320 -. 2002مجد المؤسسة الجامعية للنشر, 

1-415-74/1, 1-415-74/2 

  بوخديم ، خليدة    .8768

دور الوضعية اإلدماجية في تعليم اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وصفية: الصف الخامس ابتدائي  
سم. + قرص  30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -أنموذجا / خليدة بوخديم, خديجة دهيمي; د. محمد الهاشمي. 

  مضغوط. 

 2015ل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : تحلي

MMA.114 

  بوخديم، خليدة    .8769

المدية :    -دور الوضعية اإلدماجية في تعليم اللغة العربية [نص مطبوع] / دهيمي، خديجة; بوخديم، خليدة. 
(S.N), 2015. - 146  ; سم. 30*21ورقة  

 2015ية : ماستر : لغة و أدب عربي : المد

MMA.0114 

  بوخرص، محند    .8770

المدية : جامعة  -" [نص مطبوع] : اوالد البهجة / عبد الرحيم بداش; محند بوخرص. 12االعب رقم اثنا عشر "
  .CDسم +   30ص ;  132 -. 2013المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1844/1, MA1844/2 

   بوخزاني ، فضيلة  .8771

اإليحاء في أصوات اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة نظرية مقارنة بين القدماء و المحدثين / فضيلة  
  قرص مظغوط.  -. 2014[د.م] : [د.ن],  -بوخزاني, حنان زفان; أ. محمد ولد دالي. 

 2014ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.45 

  بوخضرة ,سعدية   .8772

استثمار النظرية اللسانية الوظيفية في اكتساب الملكة اللغوية [نص مطبوع] : كتاب السنة الرابعة المتوسطة 
سم. + قرص   30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -انموذجا / سعدية بوخضرة, سليمة بوحنبل; د. أحمد محمد الصغير. 

  مضغوط. 

 2018الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م د : لسانيات -ماستر

MMA.885, MMA.886 

  بوخضرة، فاطمة    .8773

  -مستويات النظم عند عبد القاهر الجرجاني [نص مطبوع] / فاطمة بوخضرة, سميحة عرباوي; محمد مكي. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2009[د.م] : [د.ن], 

 2009اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : أدبي : كلية 

MA.935 



  بوخليف، إلهام    .8774

البعد الحجاجي في النص القرآني [نص مطبوع] : دراسة لنظام الروابط والعوامل الحجاجية "سورة الكهف" / 
  .CD سم + 30*21ورقة ;  112 -. 2014-2013, -المدية-المدية : جامعة يحيى فارس -إلهام بوخليف. 

  المشرف: بخوش كمال 

 2014-2013:  -المدية-ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0049 

  بوخليف، إلهام    .8775

البعد الحجاجي في النص القرآني [نص مطبوع] : دراسة لنظام الروابط و العوامل الحجاجية " سورة الكهف 
  سم. + قرص مظغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -أنموذجا " / إلهام بوخليف; كمال أ. بخوش. 

 2014ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.49 

  بوخليف، سيد علي   .8776

جريدة الخبر ) /  الداللة السيميولوجية للرسالة الكاريكاتورية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لكاريكاتور أيوب (
  . CDسم +  30ورقة ;   91 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -حمزة منادلي; سيد علي بوخليف. 

 2012الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1561/1 

  بودالي, أحالم    .8777

مطبوع] : أنواعه و أهميته اللسانية / أحالم بودالي, لمياء مكيوي; محمد  اإلشتقاق بين القدماء و المحدثين [نص 
  سم.  30ورقة ;  40 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -ولد دالى. 

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.653, MA.654 

  بودالي, نصيرة    .8778

[د.م] :  -ص مطبوع] / نصيرة بودالي, مديحة عزيزي; صادق خشاب. إشكالية ترجمة المصطلح العلمي [ن
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  103 -. 2009[د.ن], 

 2009ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.984 

  بوداوي، نورة    .8779

جياللي / نورة بوداوي, رباب حاج عيسى,  شيخ الشيوخ وطود الرسوخ [نص مطبوع] : الشيخ عبد الرحمن ال
  سم. 30ورقة ;  30 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -سعاد بن مبارك. 

  29بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA910/1 

  بودراجي، خالد    .8780

[نص مطبوع] : سورتي البقرة و يوسف انموذج / خالد   أحكام النون الساكنة و التنوين في القرآن الكريم
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بودراجي; هشام خالدي. 

 2007ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.453, MA.454 



  بودربالة، حدة    .8781

آل خليفة أنموذجا / حدة بودربالة, رزيقة بوتليس;   سمات الشعر الثوري الجزائري [نص مطبوع] : محمد العيد
  سم.  30ورقة ;  56 -. 2008[د.م] : [د.ن],   -بلقاسم عيساني. 

 2008ليسا نس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.701, MA.702 

  بودرقة، فاطمة الزهراء   .8782

الصغيرة للروائي الجزائري عمارة لخوص [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء   األنا واآلخر في رواية القاهرة
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -بودرقة; محمد السعيد عبدلي. 

 2014ماجستير : األدب المقارن : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.92, TA.93 

  بودرومي, خديجة    .8783

ميثاق السلم و المصالحة الوطنية من خالل الصحافة المكتوبة الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية  تطبيقات 
ورقة ;   90 -.  2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -/ خديجة بودرومي.  2007الى سنة  2006ليومية الخبر من سنة 

  سم. 30

  86بيبليو ص 

 2009حي فارس بالمدية : ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. ي

MA828/01 

  بودرومي, سهام    .8784

المدية  -واقع الحياة اليومية للطفل غير الشرعي بالجزائر "روبورتاج مصور" [نص مطبوع] / سهام بودرومي. 
  . CDسم +  30ورقة ;  34 -. 2011: [د.ن] : [د.ن], 

  33بيبليو ص 

 2011ليسا نس : سمعي بصري : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1023/1 

  بودرومي، حياة    .8785

لزهور ونيسي   -انموذجا  -مسار امرأة "  -دب النسوي الجزائري في "عبرالزهور واألشواك  المرأة في األ
سم. +  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] / حياة بودرومي, فطيمة سعدي; فاطمة الزهراء عقال. 

  قرص مضغوط.

 2019 ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :

MMA.1197, MMA.1198 

  بودرومي، سميحة    .8786

بناء الشخصيات عند نجيب محفوظ [نص مطبوع] : المجموعة القصصية " دنيا هللا " أنموذج / سميحة 
  سم.30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -بودرومي, عائشة سليماني; مسعود ناهلية. 

 2006ة يحى فارس بالمدية : ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامع

MA.155, MA.156 

  بودغاغن، ليلى    .8787

 72 -. 2014المدية : جامعة المدية,   -اإلتصال الداخلي في المؤسسات العمومية [نص مطبوع] / ليلى بودغاغن. 

  . CDسم +  30*21ورقة ; 

 2014:  2014ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر



MMA129/1 

   بودالل  .8788

  -روبورتاج إذاعي حول: المسرح الجزائري ودوره في مقاومة اإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] / بودالل. 

  .CDسم +  30*25ورقة ;  127  -. 2013المدية : جامعة المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1709/1, MA1709/2 

  بودوخة، مسعود   .8789

إربد : عالم الكتب الحديث,  -ة في البالغة العربية [نص مطبوع] / مسعود بودوخة. عناصر الوظيفة الجمالي
  سم.  21ص. : غالف ملون ;  252 -. 2011

 9789957703738ر.د.م.ك 

1-414-182/1, 1-414-182/2 

  بودوخة، مسعود   .8790

 68 -. 2011الكتب الحديث, إربد : عالم  -األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية [نص مطبوع] / مسعود بودوخة. 

  سم.  20ص. : غالف مصور ; 

 9789957703752ر.د.م.ك 

1-414-188/1, 1-414-188/2 

  بودوخة، مسعود   .8791

 سم.17* 24ص ; 224 -. 2014عمان : دار األيام,  -السياق و الداللة [نص مطبوع] / مسعود بودوخة. 

1-412-59/1, 1-412-59/2 

  بودورة, نعيمة   .8792

في الجامعات الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وصفية لطلبة جامعة د. يحي فارس  L.M.Dنظام  واقع
  سم.  30ورقة ;  109 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بالمدية / نعيمة بودورة, تركية مالكي, نسرين شبيل. 

  107بيبليو ص

 2011لمدية : ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس با

MA974/1 

  بودومة، حبيبة   .8793

/ حبيبة   -أنموذجا  -دور القصة في العملية التعليمية التعلمية [نص مطبوع] : كتاب القراءة السنة الرابعة ابتدائي 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -بودومة; كمال بخوش.  

 2017ية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ل م د : تعليمية اللغة العربية : كل -ماستر

MMA.601, MMA.602 

  بودومي, خديجة    .8794

الشابي والتحام الطبيعة بشعره [نص مطبوع] : قصيدة " إرادة الحياة " أنموذجا / خديجة بودومي, عائشة 
  سم. 30ورقة ;  68 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -حجيمي; فتيحة بن يحي. 

 2009أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : 

MA.927 



  بودويك ،محمد   .8795

عمان  -شعر عز الدين المناصرة: بنياته ، إبداالته، بعده الرعوي [نص مطبوع] : دراسة نقدية / محمد بودويك. 
  سم.  28ص. ;  407 -. 2006: دار مجدالوي, 

 9957022482ر.د.م.ك 

1-811-893/1, 1-811-893/2 

  بوديا أبو ثلجة، زهية   .8796

الجزائر : دار   -مي حديقة الورد [نص مطبوع] : عشق و اطالع في متحف اإلبداع / زهية بوديا أبو ثلجة. 
  سم.  14*22ص. : غالف مص. و مل. ;  668 -. 2013الورسم للنشر و التوزيع, 

 9789931383130ر.د.م.ك 

1-920-82/1, 1-920-82/2 

  بوديبة، إدريس    .8797

الجزائر : منشورات بونة   -. 1ط. -الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار [نص مطبوع] / إدريس بوديبة. 
  سم. 24ص. ;  306 -. 2011للبحوث و الدراسات, 

 9789947241998ر.د.م.ك 

1-813-267/1, 1-813-267/2 

  بوديبة، إدريس    .8798

الجزائر : دار المدار الثقافية,   -. 2013 -ب [نص مطبوع] / إدريس بوديبة. رباعيات سيدي عبد الرحمان مجذو
 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  17*24ص. : غالف مل. ;  155 -الجزائر. 

1-811-1125/1 

  بوديبة، إدريس    .8799

: دار األبحاث للترجمة و النشر و التوزيع, الجزائر  -الظالل المكسورة [نص مطبوع] : شعر / إدريس بوديبة. 
 (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  16*24ص. : غالف مص. و مل. ;  156 -. 2013

1-811-1211/1, 1-811-1211/2 

  بوديبة، إدريس    .8800

. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -مائة شاعرة و شاعرة عربية [نص مطبوع] / إدريس بوديبة. 

  ).2007(عاصمة الثقافة العربية الجزائر  -سم.  23ص. ;  348 -

 9789947242438ر.د.م.ك 

1-811-1418/1 

  بوديسة, فضيلة    .8801

المدية : [د.ن] :  -دور التلفزيون في احياء االصالة داخل المجتمع الجزائري [نص مطبوع] / فضيلة بوديسة. 
  .CDسم +   30ورقة ;  82 -. 2010[د.ن], 

  82-80بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA744/01 

  بودين، مسعودة    .8802

[نص مطبوع] / نصيرة كروش; مسعودة   -أنموذجا  -لسيرة الذاتية " سيمفونية العذاب " لمصطفى فاسي أدب ا



  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],   -بودين, د. ناهيلة مسعود. 

 2016ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.458, MMA.459 

  بودين، نعيمة   .8803

صورة المرأة في رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي [نص مطبوع] / نعيمة بودين, عقيلة موسلي; عثمان 
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -مجدوبي. 

 2006ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.131, MA.132 

  بودين، هجيرة    .8804

دور الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] / هجيرة بودين, فتيحة بابا; أ. الشاذلي  
  سم + قرص مظغوط.  30*21ورقة ;  148 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -سعدودي. 

 2015س المدية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فار

MMA.104 

  بوذينة, عزيز    .8805

/ عزيز بوذينة, مرزوق زياد;  -أنموذجا  -المتون النحوية و بعدها التعليمي [نص مطبوع] : متن اآلجرومية 
  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -محمد مداني. 

 2019يحي فارس المدية :  ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة -ماستر

MMA.1076, MMA.1077 

  بورابعة, موسى   .8806

دراسة تحليلية لترجمة المصطلحات اإلقتصادية والتجارية من الفرنسية إلى العربية [نص مطبوع] : معجم 
], [د.م] : [د.ن -المصطلحات اإلقتصادية والتجارية لنكاع حياة أنموذجا / موسى بورابعة; عبد القادر رسول. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018

 2018ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.285 

  بوراعي, فوزية    .8807

المركز الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد بالمدية [نص مطبوع] : اإلنجازات والتطلعات / سعاد قيرواني; فطيمة 
  .CDسم +  30ورقة ;  28 -. 2012.م] : [د.ن], [د -بن خليفة; فوزية بوراعي. 

  27بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1374/1, MA1374/2 

  بوراكي, حنان    .8808

: المدية  -/ حنان بوراكي.  jاالخطاء الطبية جرائم بدون حلول حاسمة [نص مطبوع] : تحقيق صحفي مصور

  سم.  30ورقة ;  48 -. 2009[د.ن] : [د.ن], 

  48بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA810/01 



  بوراكي، حنان    .8809

إستراتيجيات ترجمة مصطلحات األرونيميا و الهيدرونيميا من العربية إلى الفرنسية في معجم المصطلحات 
سم. +  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -بيار جورج [نص مطبوع] / حنان بوراكي, مريم عجرود. الجغرافية ل

  قرص مضغوط.

 2019ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.344, MMF.345 

  بوراوي، نينا    .8810

/ نينا بوراوي; أمينة  Mes Mauvaises Pensées : Romanتخيالتي الشريرة [نص مطبوع] : رواية = 
(سلسلة فسيفساء. الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. ;  2789 -. 2007الجزائر : سيديا,  -غصن. 
2007.( 

1-890-252/1 

  بوراوية، فاطمة   .8811

محمدي;  البنية الزمنية في رواية " العسكري األسود " ليوسف إدريس [نص مطبوع] / فاطمة بوراوية, خيرة 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],   -محمد رغميت. 

 2019ماستر : نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1228, MMA.1229 

  بورايو، عبد الحميد    .8812

اسات حول خطاب المرويات  البطل الملحمي و البطلة الضحية في األدب الشفوي الجزائري [نص مطبوع] : در
 223 -. 1998الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الداللة / عبد الحميد بورايو.  -الشكل  -الشفوية األداء 

  سم.  19ص. ; 

 9961001346ر.د.م.ك 

1-813-193/1, 1-813-193/2 

  بوربيع, سعاد    .8813

مطبوع] : دراسة حالة : اذاعة الجلفة الجهوية / سعاد  تناول قضايا االسرة الجزائرية في االذاعة المحلية [نص 
  .CDسم + 30ورقة ;  105 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بوربيع.  

  109-106بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA716/01 

 60 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -. و حيدر [نص مطبوع]بورتري مصور بعنوان: تحديات امرأة....أمنت  .8814

  . CDسم +  30ورقة ; 

  60بيبليوغ ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1381/1, MA1381/2 

  بورحلة، آسية   .8815

ألول أنموذجا / آسية بورحلة, رتيبة أهمية الوسائل التربوية في التحصيل اللغوي للتلميذ [نص مطبوع] : الطور ا
  سم.  30ورقة ;  101 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -لقام, سهام علواني; ...[و آخرون]. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 



MA.849, MA.850 

  بورحلة،محمد   .8816

ص. : غالف   164 -. 2006الجزائر : دار الحضارة,  -حلة. الخبز واإلدام [نص مطبوع] : رواية / محمد بور
 سم. 22ملون ; 

1-813-140/1, 1-813-140/2 

  بورحلة،محمد   .8817

 -. 2009المدية : نونو لإلتصال,  -الملك يلعب [نص مطبوع] : مسرحية في أربعة فصول / محمد بورحلة. 

  سم. 22ص. ;  164

 9789961962374ر.د.م.ك 

1-812-14/1, 1-812-14/2 

  بورحماني، إيمان   .8818

سيميائية الشخصيات في رواية " ماال تذروه الرياح " لمحمد العالي عرعار [نص مطبوع] / إيمان بورحماني,  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -أمنية يوسفي تومي; زوليخة حنطابلي. 

 2019داب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآل

MMA.1146, MMA.1147 

  بورزامة، سارة   .8819

[نص مطبوع] / سارة    -أنموذجا  -البعد االجتماعي في رواية األزمة " بعد أن صمت الرصاص " لـ: سمير قبلي 
  ص مضغوط. سم. + قر 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -بورزامة, فتيحة مونسي; فطيمة بن ربيعي. 

 2019ماستر : نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1260 

  بورزق,السعيد    .8820

الجزائر :   -الجيل المعجزة [نص مطبوع] : أو المدرسة الجزائرية من اإلستدمار إلى اإلعمار / السعيد بورزق. 
  سم.22ص. ; 72 -. 2008دار الخلدونية, 

 9789961522332م.ك ر.د.

1-965-324/1, 1-965-324/2 

  بورزق، وسام    .8821

عمان : دار   -التحيز و الموضوعية في العلوم االنسانية [نص مطبوع] : رؤية إدوارد سعيد / وسام بورزق. 
 سم. 24ص ;  178 -. 2015االيام, 

1-102-19/1, 1-102-19/2 

  بورصاص، مسعود    .8822

ص. : غالف    103 -. 2006الجزائر : دار القصبة للنشر,  -شعر / مسعود بورصاص. وجد و تأمل [فيديو] : 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21مص. ; 

 9789961646878ر.د.م.ك 

1-811-1328/1 



  بورقعة، ربيعة    .8823

 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -ي. واقع الكتابة العربية في النظام الصوتي [نص مطبوع] / ربيعة بورقعة; هشام خالد

  سم. 30

 2006ليسا نس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.403, MA.404 

  بوركبة، سميرة   .8824

 63 -. 2007الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -وهج الخاطر [نص مطبوع] : شعر / سميرة بوركبة. 

  ).2007الثقافة العربية الجزائر (عاصمة  -سم.  21ص. ; 

 9789947243909ر.د.م.ك 

1-811-1404/1, 1-811-1404/2 

  بورويبة, رشيد    .8825

العهد اإلسالمي [نص مطبوع] : من الفتح إلى بداية العهد العثماني / رشيد بورويبة, عبد الحميد  
ص. : ايض. ; 608 -. 1984اب, الجزائر : المؤسسة الوطنية للكت -حاجيات......(وآخرون) موسى لقبال. 

  سم.23

 597- 529ص: -ببليوغرافيا مالحق ص

1-965-7/1 

  بورويبة، رشيد    .8826

 - .ENAG, 2011الجزائر :  -الكتابات األثرية في المساجد الجزائرية [نص مطبوع] / رشيد بورويبة. 

  سم.  27ص : غالف مصور ; 278

 9789931000259ر.د.م.ك 

1-411-137/1, 1-411-137/2 

  بورياح، أمينة   .8827

البنية السردية في رواية " رمضان حبيبي " لنجيب الكيالني [نص مطبوع] / أمينة بورياح, صورية بولرياح; 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -علي برادي. 

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1176, MMA.1177 

  بورياح، سهام    .8828

األخطاء اللغوية لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي شعبة األداب والفلسفة [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية 
  سم. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -لألخطاء اإلمالئية والنحوية / حياة ساقة; سهام بورياح. 

 2016د مداني : ماستر : تعليمية اللغة : أ. محم

MMA.335, MMA.336 

  بوريجي, خالدة    .8829

ص. ;  96 -. 2007الجزائر : منشورات أرتيستيك,  -أب للمحبة كلها [نص مطبوع] : قصص / خالدة بوريجي. 
  سم. 21

 978996197074ر.د.م.ك 

1-813-97/1, 1-813-97/2 



  بوزار ديلمي, احمد   .8830

تصال باللجنة االولمبية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة حالة / احمد بوزار دور العالقات العامة في تطوير اال
  .CDسم + 30ورقة ;  83 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],   -ديلمي. 

  82-79بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA735/01 

  بوزار، فاطمة الزهراء   .8831

تطور الشعر في العصرالعباسي [نص مطبوع] : المدح " أنموذجا " / فاطمة الزهراء بوزار, بختة شرقي; هشام  
  سم. 30 -.  2007[د.م] : [د.ن],  -خالدي. 

 2007لبسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.556, MA.557 

  بوزارة، أحالم    .8832

  -باطن الشخصية في الرواية العربية المعاصرة [نص مطبوع] : مقامات الذاكرة المنسية ل " حبيب مونسي " 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -/ أحالم بوزارة, فريدة بودين; صليحة جالب.  -أنموذجا 

 2019لغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب وال

MMA.1190, MMA.1191 

  بوزاري، محمد   .8833

[نص   -انموذجا  -لمحمد االخضر عبد القادر السائحي  -روحي لكم  -األبعاد الجمالية والتأويلية للتناص في 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] / محمد بوزاري; محمد بوزواوي. 

 2019استر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : م

MMA.1189 

  بوزاوي, مريم    .8834

المدية : [د.ن] :   -"بن شعبان" بين الوجود والزوال [نص مطبوع] / مريم بوزاوي, رانيا حطابي, حسينة روان. 
  سم.  30ورقة ;  48 -. 2011[د.ن], 

  48بيبليو ص 

 2011: اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية :  ليسا نس

MA968/1 

  بوزاير، صليحة   .8835

/  -أنموذجا  -بنية اإلستفهام في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة نحوية داللية سورتا البقرة و األعراف 

  سم.  30ورقة ;  98 -. 2008[د.م] : [د.ن],  - صليحة بوزاير; ميلود عبابسي. 

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.661, MA.662 

  بوزرقولة ، رزيقة    .8836

[د.م] :  -النداء في اللغة العربية [نص مطبوع] / رزيقة بوزرقولة, فاطمة الزهراء بن ساري; أ. مبارك تريكي. 
  سم. 30 -. 2006[د.ن], 

 2006: كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م د : لغوي -ليسانس

MA.340, MA.341 



  بوزعوط, نبيل    .8837

[د.م] :  -وسائل االعالم وعالقتها بثقافة الموضة عند الشباب [نص مطبوع] / توفيق طاسي; نبيل بوزعوط. 
  .CDسم +  30ورقة ;  101 -. 2012[د.ن], 

  102بيبليوغ ص 

 2012عالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : علوم اال

MA1163/1, MA1163/2 

  بوزغادة، ميلود    .8838

 -اإلتساق من الجمل إلى المقاطع: سورة مريم " أنموذجا " [نص مطبوع] / ميلود بوزغادة; مفتاح بن عروس. 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن], 

 2016تحليل الخطاب : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماجستير : علوم اللسان و

TA.137, TA.138 

  بوزفور، منصف    .8839

ص. : غالف    172 -. 2007الجزائر : دار الكتاب العربي,  -على وقع الدف [نص مطبوع] / منصف بوزفور. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21مص. ; 

 9789947833339ر.د.م.ك 

1-814-51/1 

  بوزفور، منصف    .8840

الجزائر : دار قرطبة للنشر و  -قابيل و هابيل [نص مطبوع] : حوار بين الخير و الشر / منصف بوزفور. 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  106 -. 2004التوزيع, 

 9961946391ر.د.م.ك 

1-813-485/1, 1-813-485/2 

  بوزفور، منصور    .8841

 -. 2007الجزائر : دار الكتاب العربي,  -الت أبو يزيد صاحب الحمار [نص مطبوع] / منصور بوزفور. مح

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   21ص. : غالف مص. ;  142

 9789947833322ر.د.م.ك 

1-818-84/1 

  بوزقولة، فطيمة   .8842

وع] : هوامش الرحلة األخيرة / بوطويل، سارة; فطيمة العتبات النصية في رواية محمد مفالح [نص مطب
  سم + قرص مضغوط. 30*21ورقة ;  127 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -بوزقولة; حسين أ. العربي. 

 2015ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.176 

  بوزو، ماريو    .8843

  -/ ماريو بوزو.  The Godfather : English - Arabicعربي =  -[نص مطبوع] : إنجليزي العراب 

ص. :  120 -الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ; بيروت : المكتبة الحديثة ناشرون, (د.ت.). 
  (كنوز سلسلة روائع القصص العالمية). -سم.  24غالف مص. و مل. ; 

 9789953553030ر.د.م.ك 

1-890-240/1 



  بوزواوي, محمد    .8844

تاريخ العروض العربي من التأسيس إلى اإلستدراك [نص مطبوع] : دراسة في نشأة علم العروض و تطوره /  
 16×  23ص. : غالف مصور ;  266 -الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر, (د.ت.ن).  -محمد بوزواوي. 

  سم.

 9961666666ر.د.م.ك 

1-416-50/1, 1-416-50/2 

  بوزواوي، محمد   .8845

الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و  -الوجيز في شرح المعلقات العشر [نص مطبوع] / محمد بوزواوي. 
  سم.  14*22ص. : غالف ملون ;  446 -. 2013التوزيع, 

 9789961657270ر.د.م.ك 

1-811-1142/1, 1-811-1142/10 

  مد بوزواوي، مح  .8846

الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و  -. 2ط.   -موسوعة شعراء العرب [نص مطبوع] / محمد بوزواوي. 
  سم. 15*23ص. ;  542 -. 2012التوزيع, 

 9789961654675ر.د.م.ك 

1-811-1152/1, 1-811-1152/2 

  بوزيان, آمال    .8847

 119 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بوزيان. وكاالت اإلعالن والفعالية االتصالية [نص مطبوع] / آمال 

  . CDسم +  30ورقة ; 

  119-117بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1009/1 

  بوزيان، نبيلة    .8848

 -ن عبد الهادي; خالد السراج. النظريات المعجمية العربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / نبيلة بوزيان, نعيمة ب

  سم.30 -. 2006[د.م] : [د.ن], 

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.197, MA.198 

  بوزيان، فايزة    .8849

م تعليم الّصرف العربي بين تكامل المستويات وانفصال المجاالت [نص مطبوع] : السنة األولى من التّعلي
. 2019[د.م] : [د.ن],  -" تعليمية اللغة " / فايزة بوزيان, خيرة جماح; أحمد محمد صغير.  -انموذجا  -المتوسط 

  سم. + قرص مضغوط. 30 -

 2019ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MMA.1043, MMA.1044 

  بوزيان، كوثر    .8850

لرسوم المتحركة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من  دبلجة ا
كان يا مكان ...الحياة, الكي لوك، وأستريكس في اإلثنا عشر مهمة نموذجا / كوثر بوزيان, نزيهة اسكندر; فريد 

  سم. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -عزيزان. 

 2018ة اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : ترجمة : كلي



MMF.275, MMF.276 

  بوزيان، نبيلة    .8851

السمة المميزة لروايات أجاثا كريستي [نص مطبوع] / نبيلة بوزيان, أمال بن عمار, خيرة سعيدوني; ...[و 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2007ب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلدا

MA.598 

  بوزياني، حنان    .8852

اإلستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند أبي حيان األندلسي من خالل إرتشاف الضرب من لسان العرب [نص  
  30*21ورقة ;  125 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] / حنان بوزياني, سعاد يوشريط; د. النذير بولمعالي. 

  سم + قرص مضغوط. 

 2015ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.137 

  بوزيد, فتحية    .8853

الشعر النسائي بين الوطفية الفنية وخصوصية المرأة في ديوان "ساحل وزهرة " لزهرة بلعاليا [نص مطبوع] /  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -بوزيد, صبرينة طيباوي; أ. مفتاح بخوش. فتحية 

 2018ل م د : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.951, MMA.952 

  بوزيدي ،عمر    .8854

نموذجا ) [نص مطبوع] / عمر بوزيدي, أ. محمد توظيف التكنولوجية في التحصيل اللغوي (التعليم المتوسط أ
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -مداني. 

 2016ماستر : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.325, MMA.326 

  بوزيدي، محمد    .8855

 -. 2012الجزائر : دار الكتاب العربي,  -مد بوزيدي. صوت الجزائر [نص مطبوع] : مجموعة شعرية / مح

  سم. 24ص. ;  165

 9789947833995ر.د.م.ك 

1-811-844/1, 1-811-844/2 

  بوزيدي، نعيمة   .8856

عمان : دار مجدالوي للنشر  -ابن الرومي [نص مطبوع] : مظاهر الصراع الداخلي في شعره / نعيمة بوزيدي. 
  سم. 17*24: غالف مص. و مل. ;  ص. 397 -. 2015و التوزيع, 

 9789957025250ر.د.م.ك 

1-811-1241/1 

  بوزينة, مباركة   .8857

الواقعية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة [نص مطبوع] / مباركة بوزينة, قاضي سلمى; سيد علي  
  سم.  30ورقة ;  74 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -شطى. 

 2008كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : دراسات نقدية : 



MA.759, MA.760 

  بوسالم, راضية    .8858

 -بورتري مصور بعنوان الشهيد سي المحجوب حلوان رمز وعطاء [نص مطبوع] / سارة قبال; راضية بوسالم. 

  .CDسم +  30ورقة ;  32 -. 2012[د.م] : [د.ن], 

  31بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1184/1, MA1184/2 

  شايعة  بوسدرة، ال  .8859

دور اإلتصال في تفعيل اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكالة الوطنية للتأمينات  
CAAT .سم +   30ورقة ;  146 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -فرع وكالة الجلفة / الشايعة بوسدرةCD.  

  146-143بيبليو ص ص 

 2010: جامعة د. يحي فارس بالمدية :  ليسا نس : علوم االعالم و االتصال

MA678/01 

  بوسرية, احالم   .8860

المدية : [د.ن] :   -بطاقة شفاء ثورة جديدة في عصرنة قطاع الضمان االجتماعي [نص مطبوع] / احالم بوسرية. 
  .CDسم +   30ورقة ;  41 -. 2010[د.ن], 

  42بيبليو ص 

 2010د. يحيى فارس بالمدية : ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة 

MA750/01 

  بوسريحي، زهية   .8861

 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -عمال النظافة [نص مطبوع] : أيادي تتحدى أعين الناس / زهية بوسريحي. 

  .CDسم +  30ص ;  132

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1835/1, MA1835/2 

  يلة بوسعادي, جم  .8862

مقاربة بين اللفظ والمعنى عند النقاد والبالغيين [نص مطبوع] / جميلة بوسعادي, سعاد حميدوش, حورية صيد; 
  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  88 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.975 

  وسعادي، بركاهم  ب  .8863

/ بركاهم بوسعادي, حبيبة   -انموذجا  -صعوبات تعلم اللغة لدى دارسي محو األمية [نص مطبوع] : مدينة المدية 
  سم. + قرص مضغوط.30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -غيدي; نورة كادي. 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1089, MMA.1090 

  بوسعادي، رشيدة    .8864

مستويات التحليل األسلوب في شعر أحمد مطر قصيدتا " القرصان ومفقودات " [نص مطبوع] / حكيمة  
سم + قرص  30*21ورقة ;  88 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -إبراهيمي; رشيدة بوسعادي; د. صادق خشاب. 



  مضغوط. 

 2015: المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة 

MMA.187 

  بوسعادي، صباح    .8865

اللغة واللهجات العربية القديمة [نص مطبوع] : دراسة في المستوى الصوتي / صباح بوسعادي, رقية بودالي;  
  سم.30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -هشام خالدي. 

 2005ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.77, MA.78 

  بوسعادي،أمينة   .8866

مساهمات إبن سينا في الدرس الصوتي العربي من خالل رسالة أسباب حوث الحروف [نص مطبوع] / أمينة 
سم + قرص  30*21ورقة ;  148 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -بوسعادي, فوزية عدنان, د. حورية بشير. 

  مضغوط. 

 2015ة اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلي

MMA.161 

  بوسعيد, رندا    .8867

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -ما إعراب إقرأ في نحو أمة ال تقرأ [نص مطبوع] : تحقيق مصور / رندا بوسعيد. 
  سم.  30ورقة ;  75 -. 2011

  ورقة 66بيبليو ص 

 2011د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة 

MA969/1 

  بوسعيد، رندة    .8868

المدية : جامعة  -[نص مطبوع] / رندة بوسعيد.  2013المعالجة اإلعالمية لمرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  264 -. 2014المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA120/1 

  بوسماحة ، الزهراء   .8869

األبعاد الحجاجية و الجمالية في الخطاب السياسي [نص مطبوع] : خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على  
سم.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -/ الزهراء بوسماحة, مباركة بن حليمة; محمد د. خربيش.  -أنموذجا  -العراق 

  + قرص مضغوط. 

 2018د : لسانيات الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م -ماستر

MMA.909, MMA.910 

  بوسنة ، فتيحة   .8870

الجزائر :   -انسجام الخطاب في مقامات جالل الدين السيوطي [نص مطبوع] : مقاربة تداولية / فتيحة بوسنة. 
  سم. 16*22;  ص. 182 -. 2012مخبر تحليل الخطاب : دار األمل, 

 9789931906919ر.د.م.ك 

1-818-50/1, 1-818-50/2 



  بوسنة, محفوظ    .8871

الجزائر : منشورات   -التقويم والبيداغوجيا في النسق التربوي [نص مطبوع] : بحوث مختارة / محفوظ بوسنة. 
  سم.22ص. ; 168 -. 2004العمل, -التكوين-مخبرالتربية 

 9195439961ر.د.م.ك 

1-370-94/1 

  بوسنة,محفوظ    .8872

- الجزائر : منشورات مخبرالتربية  -التقويم والبيداغوجية في النسق التربوي [نص مطبوع] / محفوظ بوسنة. 

  سم. 22ص. ; 168 -. 2004العمل, -التكوين

 9195439961ر.د.م.ك 

1-370-428/1 

  بوسنينة. المنجي   .8873

بيروت   -/ بوسنينة. المنجي.  5و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الجيم  موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب
 سم.24ص : غالف مذهب ; 623 -. 2004: دار الجيل, 

1-203-19.5/1, 1-203-19.5/2 

  بوسنينة. المنجي   .8874

دار  بيروت :  -/ بوسنينة. المنجي.  6موسوعة العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الحاء 
 سم.24ص : غالف مذهب ; 475 -. 2004الجيل, 

1-203-19.6/1, 1-203-19.6/2 

  بوسهوة ، أمينة   .8875

اإلستثناء في القرآن الكريم ( أدواته و أنواعه ): [نص مطبوع] : مقاربة تطبيقية لبعض السور القرآنية / أمينة 
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -بوسهوة; محمد أ. مكي.  

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -نسليسا

MA.391, MA.392 

  بوسهوة, حنان    .8876

مقروئية الصحف اإللكترونية مقارنة بالصحف المطبوعة في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة عينة من طلبة 
 -. 2010/2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -.  جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية / حنان بوسهوة, رفيقة بهناس

  سم.  30ورقة ;  117

  120بيبليو ص 

 2010/2011ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA868/1 

  بوسهوة، عائشة    .8877

ؤسسة توزيع التنظيم الرسمي ودوره في ضبط سلوك العاملين في المنظمة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بم
 30*25 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -الكهرباء و الغاز ًسونلغاًز المدية / عائشة بوسهوة, كريمة عيساوي. 

  .CDسم + 

 2013ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ليسانس

MA1774/1, MA1774/2 



  بوسهوة، علي    .8878

مطبوع] / علي بوسهوة, الطاهر بوطريق, محمد    الخليل بن أحمد الفراهدي بين المعجمية و العروض [نص
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بوسالم; ...[و آخرون]. 

 2007ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.574, MA.575 

  بوسوبل, سعاد    .8879

/ سعاد بوسوبل, سعاد بوقرة;  -أنموذجا  -ة أولى آداب تدريس البالغة في الطور الثانوي [نص مطبوع] : سن
  سم.  30ورقة ;  79 -. 2008[د.م] : [د.ن],   -محمد ولد دالي. 

 2008ليسانس في األدب العربي : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.602 

  بوسيس، و سيلة   .8880

الجزائر : سحب الطباعة الشعبية للجيش,  -] : شعر / و سيلة بوسيس. أربعون وسيلة و غاية واحدة [نص مطبوع 
  (شعريات أردنية*). -سم.  21ص. : غالف مص. ;  79 -. 2007

 9789947243244ر.د.م.ك 

1-811-1308/1 

  بوسيس، وسيلة   .8881

ص. ; 94 -. 2011الجزائر : دار األوطان,  -المواربة و الختل [نص مطبوع] : شعر / وسيلة بوسيس. 
  سم.13*20

 97899315935ر.د.م.ك 

1-811-1460/1 

  بوسيلة،امحمد    .8882

الحذف في الحديث القدسي [نص مطبوع] : دراسة لسانية نصية / يوسف دومة; امحمد بوسيلة; أ. عائشة جمعي.  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -

 2016و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب

MMA.436, MMA.437 

  بوشحيط، محمد    .8883

دراسات في األدب و السياسة [نص مطبوع] : مستويات السرد في الرواية الجزائرية : في الشعر و المسرح : 
ص.  224 -. 2013, الجزائر : دار األبحاث للترجمة و النشر و التوزيع -عن السياسة أتحدث / محمد بوشحيط. 

 (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  17*23: غالف مص. ; 

1-810-635/1, 1-810-635/2 

  بوشرف، منيرة   .8884

 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -خطاب التمرد في شعر أبي نواس [نص مطبوع] / منيرة بوشرف, أ. محمد سرير. 

  سم. + قرص مضغوط.  30

 2016اصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقدية حديثة ومع

MMA.517, MMA.518 



  بوشريط ، تركية    .8885

  -ثنائية الموت والحياة عند أبي القاسم الشابي [نص مطبوع] / تركية بوشريط, وسيلة بوشريط; علي محجوب. 

  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن], 

 2006اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : ليسانس : أدبي : كلية 

MA.221, MA.222 

  بوشريط، شيماء    .8886

التماسك النصي في الخطاب القرآني الكريم سورة " الضحى " أنموذجا [نص مطبوع] / شيماء بوشريط, منال  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],   -شبان; محمد مكي. 

 2019ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : أدب حديث 

MMA.1152, MMA.1153 

  بوشريط، عبد القادر    .8887

التكامل العلمي بين الصوتيات وعلم القراءات [نص مطبوع] / عبد القادر بوشريط, حورابي حكيمي; حورية 
  سم. 30 - . 2007[د.م] : [د.ن],  -بشير. 

 2007كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : لغوي : 

MA.479 

  بوشريط، وهيبة    .8888

  -إشكالية المعنى بين الرسم العثماني و الخط العربي القياسي [نص مطبوع] / وهيبة بوشريط; النذير بولمعالي. 

  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  273 -. 2014[د.م] : [د.ن], 

 2014ودراسات قرآنية : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماجستير : لغة عربية

TA.100, TA.101 

  بوشريط، وهيبة    .8889

آليات التحليل األسلوبي [نص مطبوع] : " قصيدة مديح الظل العالي " جزء سقط القناع لـ محمود درويش  
  سم. 30 -. 2007[د.ن],  [د.م] :  -أنموذجا / وهيبة بوشريط, يمينة طاهري; محمد مكاكي. 

 2007لبسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.600, MA.601 

  بوشعبة, جمال   .8890

الصورة التعليمية في كتاب اللغة العربية [نص مطبوع] : السنة الثانية متوسط دراسة وصفية تحليلية / جمال  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -بوشعبة; د. كمال بخوش. 

 2018ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.784 

  بوشعبة, فضيلة    .8891

/ فضيلة   -أنموذجا  -سورة محمد  -ظاهرتا التفخيم والترقيق في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة صوتية 
سم. + قرص  30ورقة ;  78 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بوشعبة, سعيدة فريدة, سعيدة شريط; ...[و آخرون]. 

  مضغوط. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.920 



  بوشعبة, كلثوم    .8892

المدية : جامعة المدية,  -] / كلثوم بوشعبة. حصص التلفزيون الجزائري و معالجتها لقضايا االسرة [نص مطبوع
  .CDسم + ِ 30ورقة ;  110 -. 2010

  109-108بيبليو ص ص 

 2010ليسانس : علوم االعالم و االتصال : جامعة يحي فارس بالمدية : 

MA 665/1 

  بوشعير, الرشيد    .8893

دمشق : منشورات   -بوشعير.  مساءلة النص الروائي [نص مطبوع] : في أعمال عبد الرحمن منيف / الرشيد
 سم. 24ص. ;  320 -. 2004الثقافة, 

1-813-146/1, 1-813-146/2 

  بوشلغوم، زهرة    .8894

شعبة آداب و فلسفة /   -صعوبات تعلم التشبيه [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لعينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي 
  سم. + قرص مظغوط .  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -دي. سليمة جعفري; زهرة بوشلغوم; بوعبد هللا د. لعبي

 2014ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.42 

  بوشنافة، أسماء   .8895

ع]  المعالجة اإلعالمية لقضية إختطاف الطفلين "هارون وإبراهيم" من خالل صحيفة الشروق اليومي [نص مطبو
  .CDسم +  30*21ورقة ;  190 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -أسماء بوشنافة, زهية بن رقية.  /

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA095/1 

  بوشنافة، سامية   .8896

  -مطبوع] / سامية بوشنافة. التنظيم القانوني لحرية اإلعالم خالل التعددية السياسية واإلعالمية في الجزائر [نص 

  . CDسم +  30*21ورقة ;  90  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA107/1 

  بوشنافة، سهام    .8897

دور اإلشتقاق في وضع المصطلحات العلمية من خالل معجم البيولوجيا [نص مطبوع] / سهام بوشنافة; أ.  
  . CDسم. +  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -حورية مدان. 

 2014ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.47 

  بوشنافة، سهيلة    .8898

[د.م] : [د.ن],  -زوقاري. دور وسائل اإلعالم في نمو لغة الطفل [نص مطبوع] / سهيلة بوشنافة; الجياللى 
  سم. 30 -. 2005

 2005ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.47, MA.48 



  بوشنافة، فايزة    .8899

المقاومة الثقافية و أشكالها في رواية كاماراد للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد الزيواني [نص مطبوع] /  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -ن بوزيد; فايزة بوشنافة; د. سليم حيولة. إيما

 2017ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.747, MMA.748 

  بوشهرة,تركية    .8900

بالكفاءات "السنة الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجا" [نص  صعوبات تدريس النحو العربي وفق المقاربة
 سم.25 -. 2014/2015المدية : [د.ن] : [د.ن],  -مطبوع] / تركية بوشهرة, فتحة لعروسي ديلمي. 

MMA.0102 

  بوشهير, فاطمة الزهراء   .8901

, حفصة رافع; خالد السراج. إشكالية ترجمة المصطلح اللساني و النقدي [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء بوشهير
  سم.  30ص. ;   77 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.625, MA.626 

  بوشهير، سامية   .8902

وع] : دراسة  البنى األسلوبية ومظاهرها في بعض األحاديث النبوية الشريفة المتواترة لفظا ومعنى [نص مطب 
سم. + قرص  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -وصفية تحليلية / خيرة يسبع; سامية بوشهير; أ. فايزة حسناوي. 

  مضغوط. 

 2016ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية . : 

MMA.257, MMA.258 

  بوشهيرة، محمد   .8903

[د.م] :  -مطبوع] : رياض النصوص أنموذجا / محمد بوشهيرة; محمد ولد دالى.  تعليمية اللغة العربية [نص
  سم. 30 -. 2007[د.ن], 

 2007ليسا نس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.455, MA.456 

  بوشوشة، أحمد    .8904

األستاذ زرقاوي قلب الجامعة النابض......بورتري مصور [نص مطبوع] / ليليا بن كسيرات; إيمان سليمان 
  .CDسم +   30ورقة ;  35 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -فيسة; أحمد بوشوشة. 

  34بيبليوغ.ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1545/1, MA1545/2 

  بوشوية, كريمة    .8905

جريمة تبيض االموال وآليات مكافحتها على الصعيد الوطني [نص مطبوع] : دراسة مسحية وصفية لطلبة  
ورقة ;   107 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -الحقوق بجامعة المدية / كريمة بوشوية, صبيحة آيت وعرابي. 

  سم. 30

  107بيبليو ص

 2011ات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : اتصال و عالق



MA951/1 

  بوشويحة, امينة    .8906

االخبار االقتصادية في الصحافة المكتوبة الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية ليوميتي " الخبر والشروق " 
  .CDسم +  30رقة ; و 80 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -/ امينة بوشويحة.  2008من جانفي الى ديسمبر 

  83-81بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA822/01 

  بوصالح, نسيمة    .8907

 237 -. 2009الجزائر : دار بهاء,  -جدلية الحب والموت في قصة البوغي [نص مطبوع] / نسيمة بوصالح. 

  سم. 14*21ص. ; 

 9789961948477ر.د.م.ك 

1-813-195/1, 1-813-195/10 

  بوضراوية, الزهرة    .8908

االفتراض اللغوي واثره في تنمية واثراء اللغة العربية [نص مطبوع] : المعرب والدخيل سورتي الكهف  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -واالنسان أنموذجا) / الزهرة بوضراوية; سهام دويفي. 

 2018: تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  ل م د -ماستر

MMA.818 

  بوضربة، عبد القادر    .8909

ص. :  344 -. 2013الجزائر : شيكو للطباعة و النشر,  -رقصة القمر [نص مطبوع] / عبد القادر بوضربة. 
  سم.  15*21غالف مص. ; 

 9789931910039ر.د.م.ك 

1-813-385/1, 1-813-385/2 

  بوضياف، أسماء   .8910

أساليب ترجمة المصطلح التقني من اإلنجليزية إلى العربية [نص مطبوع] : دليل مستخدم الهاتف الذكي سامسونغ  
سم. +  30ورقة ;  116 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -نموذجا / أسماء بوضياف; محمد باب الشيخ.  5غالكسي آس 

  قرص مضغوط.

 2015كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : ترجمة :

MMF.28 

  بوطاجين, السعيد    .8911

 -السرد ووهم المربع [نص مطبوع] : مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث / السعيد بوطاجين. 

  سم. 15*  22ص. ;  191 -. 2005الجزائر : منشورات اإلختالف,  

 9947804089ر.د.م.ك 

1-813-200/1, 1-813-200/2 

  بوطاجين، السعيد    .8912

  -الترجمة و المصطلح [نص مطبوع] : دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد / السعيد بوطاجين. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  224 -. 2009بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون ; الجزائر : [د.ن], 

 9789953875040ر.د.م.ك 



1-418-112/1, 1-418-112/2 

  بوطارن، محمد الهادي    .8913

االغتراب في الشعر العربي الرومانسي [نص مطبوع] : مقاربة موضوعاتية للخطابات الشعرية إليليا أبي 
  -. 2010القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -ماضي و إبراهيم ناجي و أبي القاسم الشابي / محمد الهادي بوطارن. 

  سم. 24: غالف مص. و مل. ; ص.  647

 9789773503024ر.د.م.ك 

1-811-788/1, 1-811-788/2 

  بوطالب, عبد القادر    .8914

األمير عبد القادر و بناء األمة الجزائرية [نص مطبوع] : من األمير عبد القادر إلى حرب التحرير / عبد القادر  
  سم.  23ص. : غالف مصور. ;   351 -. 2009الجزائر : منشورات دحلب,  -بوطالب; أجيرون. 

 9789961612392ر.د.م.ك  - ص.  346 -ص. 335مالحق: 

1-965-191/1, 1-965-191/2 

  بوطريق، نسيمة   .8915

الصورة الشعرية عند بدر شاكر السياب [نص مطبوع] = بوطريق نسيمة، جيلي رقية / نسيمة بوطريق, رقية 
  سم.30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -جيلي; خالد السراج. 

 2005ليسانس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.08, MA.09 

  بوطهراوي, نعيمة   .8916

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -[نص مطبوع] / نعيمة بوطهراوي.  2010-2009حصيلة حوادث المرور بالمدية
  .CDسم +  30ورقة ;  40 -. 2010

  39بيبليو ص

 2010ا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : ليس

MA783/01 

  بوطوبة ، خديجة    .8917

تعليمية اللغة العربية في المرحلة المتوسطة الطور" السنة الرابعة من التعليم المتوسط " [نص مطبوع] / خديجة 
  + قرص مظغوط. سم.  30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -بوطوبة; أ. محمد بوزواوي. 

 2014ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.21 

  بوطوبة، خديجة    .8918

تعليمية اللغة العربية في المرحلة المتوسطة الطور [نص مطبوع] : السنة الرابعة من التعليم متوسط / خديجة  
  .CDسم. + 30سم.× 21ورقة ;  167  -. 2014-2013, -مديةال -المدية : جامعة يحيى فارس -بوطوبة. 

  المشرف: محمد بوزواوي

 2014-2013:  -المدية-ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0021 

  بوطيب، جمال    .8919

إربد :   -يب. الرواية العربية الحديثة المرجع و الداللة [نص مطبوع] : بحث في انثروبولوجيا الجسد / جمال بوط



  سم. 17*24ص. : غالف مص. و مل. ;  248 -. 2013عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957705992ر.د.م.ك 

1-813-326/1, 1-813-326/2 

  بوطيب، جمال    .8920

إربد : عالم الكتب الحديث,  -النص و المدار [نص مطبوع] : سردية الشعر و شعرية السرد / جمال بوطيب. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  126 -. 2013

 9789957705985ر.د.م.ك 

1-810-662/1, 1-810-662/2 

  بوطيبة، أشواق   .8921

[نص مطبوع] / آسيا وناس; أشواق  -أنموذجا  -السمات األسلوبية في قصيدة محمود درويش " أنا يوسف يا أبي 
  مضغوط. سم. + قرص  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -بوطيبة; علي برادى. 

 2017ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.717, MMA.718 

  بوعامر, يمينة   .8922

روبورتاج مصور المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية [نص مطبوع] / يمينة بوعامر, عائشة بلحاج. 
  .CDسم +  30ورقة ;  34 -. 2011.ن] : [د.ن], المدية : [د -

  33-32بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : سمعي بصري : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1022/1 

  بوعامر، صفية    .8923

الصورة الشعرية في شعر أمل دنقل [نص مطبوع] : دراسة نماذج / الزهرة شريفي; صفية بوعامر; حسين 
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  115 -. 2009ن], [د.م] : [د. -العربي. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.943 

  بوعبد هللا ، سعاد    .8924

الصوامت و الصوائت بين القدماء و المحدثين [نص مطبوع] / سعاد بوعبد هللا, صليحة تومي, حكيمة بوسيلة; 
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.346, MA.347 

  بوعبد هللا, سماح    .8925

. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -دور السياحة في انعاش التنمية بوالية جيجل [نص مطبوع] / سماح بوعبد هللا. 

  .CDسم +  30ورقة ;  70 -

  70بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1026/1 



  بوعبد هللا، عز الدين    .8926

[نص مطبوع] / بالل بن حميدي; عز  -السنة الخامسة أنموذجا  -العربي في المستوى االبتدائي تعليمية النحو 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -الدين بوعبد هللا; محمد مداني. 

 2017ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.621, MMA.622 

  بوعبد هللا، لحسن    .8927

الجزائر : منشورات مخبر إدارة و تنمية   -مقاربة منظومية للبرامج التكوينية [نص مطبوع] / لحسن بوعبد هللا. 
  (دراسات في التربية و التنمية البشرية). -سم.  24ص. ; 216 -. 2010الموارد البشرية, 

 9789961992319ر.د.م.ك 

1-370-174/1, 1-370-174/2 

  بوعبد هللا،لحسن    .8928

الجزائر : منشورات مخبر إدارة و  -نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية [نص مطبوع] / لحسن بوعبد هللا. 
  (دراسات في التربية و التنمية البشرية). -سم.  21ص. : غالف ملون ; 212 -. 2010تنمية الموارد البشرية, 

 9789961992326ر.د.م.ك 

1-370-748/1, 1-370-748/10 

  بوعتو، بشير    .8929

التصوف في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية و الهبرية و الرحمانية و األويسية : 
(الجزائر  -سم.  24ص. ;  544 -. 2013الجزائر : دار السبيل للنشر و التوزيع,  -الجزء األول / بشير بوعتو. 

 قافة : الجزائر وزارة الثقافة).وزارة الث

1-210-259.1/1 

  بوعتو، بشير    .8930

التصوف في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية و الهبرية و الرحمانية و األويسية : 
(الجزائر  - سم. 23ص. ;  400 -. 2013الجزائر : دار السبيل للنشر و التوزيع,  -الجزء الثاني / بشير بوعتو. 

 وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

1-210-259.2/1 

  بوعديلة، وليد    .8931

عمان : دار    -شعرية الكنعنة [نص مطبوع] : تجليات األسطورة في شعر عز الدين المناصرة / وليد بوعديلة. 
  سم. 17*24ص. ;  432 -. 2008مجدالوي, 

 9789957023416ر.د.م.ك 

1-811-868/1, 1-811-868/2 

  بوعزابية، سيد علي    .8932

/   -أنموذجا  -التيمة التاريخية في الرواية التسجيلية [نص مطبوع] : رواية " الزمن الصعب " لعبد القادر عميش 

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -سيد علي بوعزابية, علي زواتيني; ناهلية مسعود. 

 2017دية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ل م د : دراسات نق -ماستر

MMA.763, MMA.764 



  بوعزيز, يحي   .8933

 2-1األعمال التاريخية [نص مطبوع] : الموجز في تاريخ الجزائر:الجزائر القديمة والوسيطة والجزائر الحديثة 

ص. ;  224ص+  224 -. 2009, 1960ديسمبر  11الثقافية الجزائر : الجمعية التاريخية و  -يحي بوعزيز.  /
 سم. 24

1-965-440.5/4, 1-965-440.5/5 

  بوعزيز,يحي   .8934

الجزائر :   -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمسان / يحي بوعزيز.  
  سم.24ص. ; 256 -. 2009عالم المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.3/2, 1-965-440.3/3 

  بوعزيز,يحي   .8935

الجزائر : عالم   -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : تاريخ قسنطينة ويليه روضة النسرين / يحي بوعزيز. 
  سم.24ص. ; 244 -. 2009المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.4/2, 1-965-440.4/3 

  بوعزيز، حنان    .8936

المقاربة بالكفاءات في تعليمية نصوص اللغة العربية [نص مطبوع] : السنة الثالثة ثانوي أنموذجا / خديجة  تطبق 
  سم. 30*21ورقة ;  2015. - 116 ,(S.N)المدية :  -ودوع; حنان بوعزيز. 

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0098 

  بوعزيز، حورية   .8937

أبي نواس ق [نص مطبوع] : قصيدتا ( مدعي الفلسفة، الموت و األحياء ) أنموذجا /  الجملة الوصفية في شعر 
  سم.  30ورقة ;  52 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -حورية بوعزيز, عائشة بوراس. 

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.663, MA.664 

  بوعزيز، يحي    .8938

ديسمبر   11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -ثورات القرن التاسع عشر [نص مطبوع] / يحي بوعزيز. 
  سم. 24ص. ;  368 -. 2009, 1960

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.15/4, 1-965-440.15/5 

  بوعسرية, أحمد   .8939

الحاج صالح في تأصيل المفاهيم النحوية [نص مطبوع] / أحمد بوعسرية; تركي جهود الباحث عبد الرحمن 
  سم.30 -.  2018[د.م] : [د.ن],  -مبارك. 

 2018دكتوراه : اللسانيات وتعليمية اللغة : كلية اإلداب واللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

TDA.11, TDA.12 



  بوعشة, محمد    .8940

 -زائر و العالم العربي بين الضياع و أمل المستقبل [نص مطبوع] / محمد بوعشة. أزمة التعليم العالي في الج

 سم. 24ص ;  144 -. 2000بيروت : دار الجيل, 

1-370-46/1 

  بوعكاز, لمياء    .8941

 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -االغواط: معالم أثرية [نص مطبوع] : روبورتاج مصور / لمياء بوعكاز. 

  سم.  30 ورقة ; 25

  18بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA864/01 

  بوعالق، محمد   .8942

[د.م] : [د.ن],  -الهدف اإلجرائي تمييزه و صياغته [نص مطبوع] : دراسة نظرية و ميدانية / محمد بوعالق. 
  سم.  24ص. ; 287 -[د.ت]. 

 996170052xر.د.م.ك 

1-370-7/1 

  بوعالم هللا، سعيدة    .8943

الجهود اللغوية في أهم المدارس اللسانية الغربية [نص مطبوع] : المدرسة التوليدية التحويلية و الوظيفية أنموذجا 
  سم.30. ;  -. 2005[د.م] : [د.ن],   -طيب سعاد; سعيدة بوعالم هللا, هجيرة بركان; ...[و آخرون].  /

.  

 2005: لية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : لبسانس : لغوي 

MA.112, MA.113 

  بوعالم، أحمد   .8944

  .30سم. -. 2006[د.م] : [د.ن],  -علم العروض [نص مطبوع] : نشأة و تطورا / أحمد بوعالم, عيسى زروقي. 

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.251, MA.252 

  بوعالم، خديجة   .8945

البني األسلوبية في قصيدة " أحالم شاعر " ألبي القاسم الشابي [نص مطبوع] / خديجة بوعالم; محمد بن 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -مرزوقة. 

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1135 

  بوعالم، عبد القادر    .8946

/ عبد   L'internet pour les ettudiantsاألنترنيت للطلبة [نص مطبوع] : دروس هادفة وتطبيقات محلولة = 

  سم. 24*16ص ;  205 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -القادر بوعالم. 

 9789947850404ر.د.م.ك 

1-001.6-101/1, 1-001.6-101/2 



  فؤاد   بوعلي,  .8947

االردن : عالم   -األسس الفكرية و اللغوية للدراسة النحوية عند أبي حيان األندلسي [نص مطبوع] / فؤاد بوعلي. 
  سم.  24ص ;   169 -. 2014الكتب الحديث, 

 9789957707385ر.د.م.ك 

1-415-556/1, 1-415-556/2 

  بوعلي، فؤاد    .8948

إربد : عالم الكتب الحديث,   -ربي [نص مطبوع] / فؤاد بوعلي. األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي الع
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  669 -. 2011

 9789957704407ر.د.م.ك 

1-415-517/1, 1-415-517/2 

  بوعمران، العربي   .8949

 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / العربي بوعمران.  CDالمرأة المطلقة تحت الميكروسكوب+ 

  .CDسم +  30*25ورقة ;  105

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1747/1, MA1747/2 

  بوعمرة, أحالم    .8950

األخطاء اللغوية لدى متعلمي السنة الثالثة ابتدائي [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية في ظل اللسانيات  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.م] : د.ن,  -ن زروق. الحديثة / أحالم بوعمرة, صفية بلعزوز; سامية ب

 2019:  -المدية  -ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس  -ماستر

MMA.1070, MMA.1071 

  بوعمرة، رزيقة    .8951

اسمينة صالح /  رمزية المكان في الخطاب السردي [نص مطبوع] : نموذج تطبيقي لرواية " وطن من زجاج " ي
  سم. + قرص مضغوط..  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -صليحة ليشاني; رزيقة بوعمرة; أ. أحمد محمد الصغير. 

 2016ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.281 

  بوعمرة، لخضر    .8952

مطبوع] / لخضر بوعمرة, عبد الرزاق مهدي, علي سي العربي; ...[و  المعاجم العربية ( دراسة وصفية ) [نص 
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2007ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.475 

  بوعمرة، لينة    .8953

غة الفرنسية [نص مطبوع] : دراسة تجليلية إشكالية ترجمة المصطلحات المعلوماتية من اللغة العربية إلى الل
[د.م] :  -لنماذج في محرك بحث ويكيبيديا أنموذجا / لينة بوعمرة, فاطمة الزهراء طفراوي; سميرة صايب.  

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.ن], 

 2019ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.342, MMF.343 



  بوعناني, مختار    .8954

الجزائر : دار هومة,  -المصنفات اللغوية لألعالم الجزائرية عبر القرون [نص مطبوع] / مختار بوعناني. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  149 -. 2001

 9961665856ر.د.م.ك 

1-410-65/1, 1-410-65/2 

  بوعناني، مصطفى    .8955

مطبوع] : أبعاد التصنيف الفونيتيقي ونماذج التنظير الفونولوجي / في الصوتيات العربية والغربية [نص 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   264 -. 2010إربد : عالم الكتب الحديث,  -مصطفى بوعناني. 

 9789957702076ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-411-121/1, 1-411-121/2 

  بوعناني، مصطفى    .8956

  -اآللية [نص مطبوع] : بعص الثوابت النظرية و اإلجرائية / مصطفى بوعناني.  اللسانيات الحاسوبية و الترجمة

  سم.17*24ص ; 247 -. 2015عمان : عالم الكتب الحديث, 

 9789957709181ر.د.م.ك 

1-418-156/1, 1-418-156/2 

  بوعود, بركاهم    .8957

لمجتمع المداني / بركاهم بوعود, المرأة العاملة في المجتمع الجزائري [نص مطبوع] : دراسة استطالعية ل
  سم. 30ورقة ;   162 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -فاطمة بوراكي. 

  160-152بيبليو ص ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA938/1 

  بوعياد، محمود آغا    .8958

 -. 2009الجزائر : موفم للنشر,   -ل / محمود آغا بوعياد. كتاب [نص مطبوع] : الجزء األو -تأمالت رجل 

: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية  -سم.   23ص. : غالف مص. ;  312
  ). 2011االسالمية 

 9789961628423ر.د.م.ك 

1-920-5.1/2 

  بوعيسى ، حنان    .8959

[نص مطبوع] / حنان بوعيسى, فاطمة  -سورة " النجم " أنموذجا  -اإلدغام في القرأن الكريم: دراسة صوتية 
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -شمام; أ. رزيقة بورحلة. 

 2006ل م د : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.337, MA.338 

  بوعيشات، فضيلة   .8960

رواية مملكة الفراشة لواسيني األعرج [نص مطبوع] / خيرة بالي; فضيلة   بنية الفضاء الزماني والمكاني في
  سم. + قرص مضغوط.  30 -.  2016[د.م] : [د.ن],  -بوعيشات; أ. زكرياء يوسف الرحماني. 

 2016ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.482, MMA.483 



  بوعيشاوي ، سعاد    .8961

/ نورة بحري; سعاد  -أنموذجا  -تعليمية القراءة في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية سنة أولى 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],   -بوعيشاوي, أ. مداني محمد. 

 2016دية : ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس الم

MMA.367 

  بوعيشاوي, راضية   .8962

دراسة تحليلية لترجمة المصطلحات الدينية في خطبة الجمعة الصادرة عن مسجد باريس الكبير بفرنسا [نص  
سم. + قرص  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -مطبوع] / راضية بوعيشاوي, جميلة مراح; عبد القادر رسول. 

  مضغوط. 

 2018اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : ترجمة : كلية

MMF.286, MMF.287 

  بوعيشاوي، تونس    .8963

ظاهرة اإلختصار في اللغة العربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية ألبواب النحو و الصرف / نسيمة ياحي;  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -تونس بوعيشاوي; العربي ركي.  

 2017ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -رماست

MMA.683, MMA.684 

  بوعيشاوي، فايزة    .8964

المصطلح اللساني اإلجتماعي في المعاجم اللسانية العربية الحديثة [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية في  
 30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -يشاوي; فايزة بوعيشاوي; د. بن يوسف حميدي. الصيغة و المفهوم / سعاد بوع

  سم. + قرص مظغوط. 

 2014ماستر : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.44 

  بوعيشاوي، فايزة    .8965

ص مطبوع] : دارسة وصفية تحليلية في الصيغة  مصطلحات تعليمية اللغة في المعاجم المتخصصة الحديثة [ن
  سم.30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -والمفهوم / فايزة بوعيشاوي; بن يوسف حميدي. 

 2018دكتوراه : اللسانيات وتعليمية اللغة : كلية اإلداب واللغات : جامعة يحي فارس المدية ) : 

TDA.16, TDA.17 

  بوعيشة، مريم   .8966

[نص مطبوع] / هجيرة  -أنموذجا  -اآلليات الحجاجية في المناصرات الدينية "عيون المناظرات للسكوني" 
  سم. + قرص مضغوط.  30 - . 2016[د.م] : [د.ن],  -قنفود; مريم بوعيشة; أ. ميلود عبابسي. 

 2016جامعة يحي فارس المدية :  ماستر : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات :

MMA.219, MMA.220 

  بوغرارة، ابو بكر    .8967

[د.م] : [د.ن],  -التغطية االعالمية للثورة المصرية من خالل قناة الجزيرة [نص مطبوع] / ابو بكر بوغرارة. 
  .CDسم +  30ورقة ;  147 -. 2012

  147-144بيبليوغ.ص

 2012: اتصال و عالقات عامة : جامعة د . يحي فارس بالمدية : الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال 



MA1526/1, MA1526/2 

  بوفاتح, جميلة   .8968

المساحات اإلشهارية في الصحف الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وصفية مقارنة بين جريدتي  
  .CDسم +  30ورقة ;  115 -. 2010], المدية : [د.ن] : [د.ن -الشروق اليومي والشعب / جميلة بوفاتح. 

  119-116بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA762/01 

  بوفراش، أحالم    .8969

إشكالية دبلجة التقرير التلفزي من العربية إلى اللغة الفرنسية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية على التقرير "  
[د.م] :  -ار الجزائر " عجائب و غرائب من رحم التاريخ. / أحالم بوفراش, أمينة بركاني; محمد باب الشيخ. أسر

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.ن], 

 2019ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.352, MMF.353 

  بوفالقة، سعد    .8970

الجزائر :   -"األميرة الشاعرة" و أثرها في شعر ابن زيدون [نص مطبوع] / سعد بوفالقة.  والدة بنت المستكفي
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. ;  109 -. 2007سحب الطباعة الشعبية للجيش, 

 9789947244326ر.د.م.ك 

1-920-90/1 

  بوقارة، زبيدة    .8971

لتقليدية بوالية المدية [نص مطبوع] : مهارة األنامل المبدعة / زبيدة بوقارة.  روبورتاج مصور حول: الصناعة ا
  .CDسم +  30ورقة ;  54 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -

  52بيبليو ص

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA685/01 

  بوقبال، محمد    .8972

.  2013الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع,  -نص مطبوع] : شعر / محمد بوقبال. ما لم يقله نزار [

  سم. 14*22ص. : غالف مص. ;  118 -

 9789961657959ر.د.م.ك 

1-811-1167/1, 1-811-1167/2 

  بوقرة, نعمان    .8973

 192 -. 2005القاهرة : مكتبة األداب,  -النظرية البيانية عند ابن حزم األندلسي [نص مطبوع] / نعمان بوقرة. 

  سم.  24ص. ; 

 9772416662ر.د.م.ك 

1-410-131/1, 1-410-131/2 

  بوقرة, نعمان    .8974

 24ص. ;  208 -. 2004القاهرة : مكتبة األداب,  -المدراس اللسانية المعاصرة [نص مطبوع] / نعمان بوقرة. 



  سم.

 9772415550ر.د.م.ك 

1-401-83/1, 1-401-83/2 

  بوقرة, نعمان    .8975

 -المصطلحات األساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب [نص مطبوع] : دراسة معجمية / نعمان بوقرة. 

 سم.  22ص. : غالف ملون ;  173 -. 2009عمان : عالم الكتب الحديث : جدارا للكتاب العالمي, 

1-401-112/1, 1-401-112/10 

  بوقرة,نعمان    .8976

  -. 1ط -دبي و رهانات التأويل [نص مطبوع] : قراءات نصية تداولية حجاجية / نعمان بوقرة. الخطاب األ

  سم.17*24ص. ; 380 -. 2012األردن : عالم الكتب الحديث, 

 9789957705213ر.د.م.ك 

1-810-593/1, 1-810-593/2 

  بوقرة، أمينة   .8977

المدية : جامعة  -] / ايمان خوالد; أمينة بوقرة. سنة خدمة لصحة الفرد [نص مطبوع 26مجمع صيدال لألدوية 
  . cdسم +   30ص ;  128 -. 2013المدية, 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1831/1, MA1831/2 

  بوقرة، غنية   .8978

 -ي. بين التناص والسرقات األدبية [نص مطبوع] : الموشحات أنموذجا / غنية بوقرة, سمية بابا; هشام خالد

  سم. + قرص مضغوط. 30ورقة ;  93 -. 2009[د.م] : [د.ن], 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.978 

  بوقرة، نعمان    .8979

 -. 2009عمان : عالم الكتب الحديث,  -اللسانيات [نص مطبوع] : اتجاهاتها وقضايها الراهنة / نعمان بوقرة. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  278

 9789957701185ر.د.م.ك 

1-401-115/1, 1-401-115/2 

  بوقرة، نعمان    .8980

.  2008إربد : عالم الكتب الحديث,  -مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري [نص مطبوع] / نعمان بوقرة. 

 سم. 25ص. : غالف مصور ;  160 -

1-410-333/1, 1-410-333/2 

  بوقرة، وهيبة    .8981

  -المشكالت السلوكية لدى المراهقين المحرومين من الرعاية السرية [نص مطبوع] / وهيبة بوقرة, امينة شباح.  

  . CDسم + 30ورقة ; 93 -المدية : جامعة المدية, [د.ت]. 

 ليسانسس : علم النفس : المدية 



MA 1583/2, MA1583/1 

  بوقرني، فتيحة   .8982

  -التحويلية بين المبدأ و التطبيق [نص مطبوع] / فتيحة بوقرني, رزيقة سعدادو; مبارك تريكي. النظرية التوليدية 

  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن], 

 2005ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.61, MA.62 

  بوقرورة,عمر احمد   .8983

قراءة نقدية في مكونات الذات العربية المحاورة / عمر احمد بوقرورة.  تهافت حوار الحضارات [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص : غالف ملون ; 134  -. 2014عمان : عالم الكتب,  -

 9789957706531ر.د.م.ك 

1-001-25/1, 1-001-25/2 

  بوقرورة، عمر أحمد   .8984

إربد  -اآلفاق / عمر أحمد بوقرورة. فوضى اإلبدال في النقد العربي المعاصر [نص مطبوع] : بحث في الواقع و 
  سم. 17*24ص. ;  176  -. 2012: عالم الكتب الحديث, 

 9789957705442ر.د.م.ك 

1-810-585/1, 1-810-585/2 

  بوقصة، نصيرة    .8985

أثر إختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية في سورة مريم / نصيرة بوقصة; 
  سم. + قرص مظغوط.  21*30 -. 2014[د.م] : [د.ن],  -ن حجر. د. محمد ب

 2014ل م د : الدراسات اللغوية النظرية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.58 

  بوقلماني، ليلى    .8986

بوقلماني, خديجة كاملي;  تجليات التناص التاريخي في ديوان محمد العيد آل خليفة أنموذجا [نص مطبوع] / ليلى
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],   -محمد رغميت. 

 2017ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.547, MMA.548 

  بوقمرة، عمر    .8987

[د.م] :  -مى حمادي; عمار ساسي. نظرية النظم من األسس إلى التطبيق [نص مطبوع] / عمر بوقمرة, السال
  سم. 30 -. 2005[د.ن], 

 2005ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.82, MA.83 

  بوكتاب, امينة   .8988

تحقيق اجتماعي حول حوادث المرور في والية الجزائر [نص مطبوع] : دراسة وصفية استطالعية / امينة 
  سم.  30ورقة ;  173 -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بوكتاب. 

  186بيبليو ص 

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة .د يحي فارس بالمدية : 



MA821/01 

  بوكدرون, ابراهيم    .8989

يانة االستراتيجية اإلتصالية في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة:المؤسسة الوطنية للعتاد الصحي بمل
EIMS  .ورقة ;   80 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -/ ابراهيم بوكدرون, فيصل عدالحين, حمدان طهراوي

  سم. 30

  80بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA906/1 

  بوكروح، مخلوف    .8990

سوسيولوجية المسرح الجزائري و مصادره / مخلوف بوكروح.  المسرح و الجمهور [نص مطبوع] : دراسة في 
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  23ص. : غالف مص. ;  172 -. 2013الجزائر : مقامات للنشر و التوزيع,  -

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931419044ر.د.م.ك 

1-812-34/1, 1-812-34/2 

  بوكروح، مخلوف    .8991

  -. 2013الجزائر : مقامات للنشر و التوزيع,  -دة في المسرح [نص مطبوع] / مخلوف بوكروح. التلقي و المشاه

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.   22ص. : غالف مص. ;  124

 9789931419075ر.د.م.ك 

1-812-36/1, 1-812-36/2 

  بول, جورج    .8992

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -ول; محمود فراج عبد الحافظ. معرفة اللغة [نص مطبوع] / جورج ب
  سم.  24ص. ;  262 -. 2000للشئون الجامعية, 

 9771978462ر.د.م.ك 

1-401-15/1, 1-401-15/2 

  بواللة, فاطمة الزهراء   .8993

المدية :   -أثر القيم اإلجتماعية على العالقات اإلتصالية [نص مطبوع] : مؤسسة نفطال / فاطمة الزهراء بواللة. 
  . CDسم +  30ورقة ;  94 -. 2010[د.ن] : [د.ن], 

  95بيبليوص

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

MA755/01 

  بواللة، سميرة   .8994

[د.م] :  -البيئة اإلجتماعية في المقامة الهمذانية [نص مطبوع] / سميرة بواللة, هاجر صابري; فتيحة بن يحي. 
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  155 -. 2009[د.ن], 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.911 

  بولبداوي ، زوليخة   .8995

التناص عند مفدي زكرياء : مقاطع من إلياذة الجزائر أنموذجا [نص مطبوع] / زوليخة بولبداوي; جميلة   تجليات



  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -أ. قوجيل. 

 2006ل م د : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ليسانس

MA.314, MA.315 

  بولبداوي ، مريم    .8996

" أنموذجا " / زينب   -األربعين النووية  -في الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : دراسة بالغية  المجاز
  سم. 30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -عيسى ديلمي; مريم بولبداوي, أ. علي برادي. 

 2016ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية . : 

MMA.251, MMA.252 

  بولحليب، أحمد بن رمضان    .8997

  152 -ت. -الجزائر : دارالهدى, د -اإلمالق في التربية واألخالق [نص مطبوع] / أحمد بن رمضان بولحليب. 

 سم. 17×24ص. ; 

1-210-180/1, 1-210-180/2 

  بولدم، أحمد    .8998

ولدم, عبد الكريم سعيداني, فتحي / أحمد ب -أنموذجا  -الشعر الثوري الجزاري [نص مطبوع] : مفدي زكرياء  
  سم. 30 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -حمروش; ...[و آخرون]. 

 2007ليسا نس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.597 

  بولرحال، فيروز    .8999

نص مطبوع] / حكيمة لوناس; فيروز دور المسجد و المدرسة القرانية في المجمع الجزائري " مسجد الحرية" [
  .CDسم +  30ورقة ;  43 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -بولرحال. 

  41بيبليوغ.ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1570/1, MA1570/2 

  بولرحال، فيروز    .9000

ذاعة المدية" [نص مطبوع] / فيروز بولرحال, حكيمة لوناس.  اإلعالم الجواري و تأثيره على التنشئة األسرية "إ
  .CDسم +  30*21ورقة ;  64 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA128/1 

  بولصنام، صارة    .9001

عائشة غطاس / صارة بولصنام, عائشة   شعر أحمد شوقى بين التقليد و التجريد [نص مطبوع] : صارة بولصنام،
  سم. 30 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -غطاس; محمد توامي. 

 2005ليسا نس : أدب عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.26, MA.27 

  بولعراش، فتيحة   .9002

ة بن الورد أنموذجا / نسرين زرواطي; فتيحة تأثير الحياة الجاهلية في الشعراء الصعاليك [نص مطبوع] : عرو



  سم. 30ورقة ;  105 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بولعراش; سيد علي شطى. 

 2009ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.945 

  بولعسل، كمال    .9003

.  2011الجزائر : نوميديا,  -لة / كمال بولعسل. رحلة أبي حامد الغرناطي [نص مطبوع] : دراسة في فضاء الرح 

  ). 2011: تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  17*24ص ;  448 -

 9789931332169ر.د.م.ك 

1-810-604/1, 1-810-604/2 

  بولمية, سميرة   .9004

 -. 2007الجزائر : منشورات أرتيستيك,  -بولمية. من طين و سبعة أرواح [نص مطبوع] : قصص / سميرة  

  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. ;  142

 9789947841358ر.د.م.ك 

1-813-92/1, 1-813-92/2 

  بولمية، سميرة   .9005

الشعبية  الجزائر : سحب الطباعة -من طين و سبعة أرواح.. [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / سميرة بولمية. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  23ص. : غالف مص. ;  205 -. 2007للجيش, 

 9789947243237ر.د.م.ك 

1-813-480/1, 1-813-480/2 

  بولنوار, سميحة   .9006

سميحة بولنوار,  الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] : الطور الثانوي بمستوياته الثالثة / 
  سم.  30ورقة ;  55 -. 2008[د.م] : [د.ن],  - مسعودة تامن; محمد بوزواوي. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.775, MA.776 

  بولنوار، علي    .9007

الجزائر : ديوان المطبوعات  -بولنوار. الشعر الشعبي الجزائري [نص مطبوع] : منطقة بوسعادة / علي 
  سم. 15*22ص. : غالف ملون و مصور ;  205 -. 2010الجامعية, 

 9789961013229ر.د.م.ك 

1-811-996/1, 1-811-996/2 

  بومدين, ملكية   .9008

المدية الخطاب التعليمي الجامعي واثره في مخرجات التعليم [نص مطبوع] : "أساتذة قسم اللغة العربية لجامعة 
سم + 25 -. 2017/2018جامعة يحيي فارس المدية : [د.ن] ; المدية : [د.ن],  -انموذجا" / ملكية بومدين. 

  قرص. 

  ام هاني رحماني

 2017/2018ماستر : األدب العربي : المدية : 

MMA.0799 



  بومدين، مليكة   .9009

أساتذة قسم اللغة العربية لجامعة المدية  الخطاب التعليمي الجامعي وأثره في مخرجات التعليم [نص مطبوع] :
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2018[د.م] : [د.ن],  -أنموذجا / مليكة بومدين; أ. أم هاني رحماني. 

 2018ل م د : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.799 

  بومزبر, الطاهر بن حسين   .9010

لشعرية العربية [نص مطبوع] : نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري / الطاهر بن  أصول ا
  سم.  24ص. ;  208 -. 2007بيروت : الدار العربية للعلوم,  -حسين بومزبر.  

 978995387009ر.د.م.ك 

1-811-7/1, 1-811-7/2 

  بومزبر, الطاهر بن حسين   .9011

مطبوع] : مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون / الطاهر بن حسين التواصل اللساني و الشعرية [نص 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 68 -. 2007لبنان : الدار العربية للعلوم ناشرون,  -بومزبر.  

 9789953870083ر.د.م.ك 

1-411-38/1, 1-411-38/2 

  بومعزة, إلهام    .9012

] / إلهام بومعزة, أمال بن صالح, شريفة ديلمي; ...[و فن المقال عند الشيخ البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع
  سم.  30ورقة ;  75 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2008ليسا نس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.695, MA.696 

  بومعزة, رابح   .9013

إربد : عالم الكتب   -ه ، أنواعه، صوره / رابح بومعزة. التحويل في النحو العربي [نص مطبوع] : مفهوم
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  237 -. 2007الحديث, 

 90537099579ر.د.م.ك 

1-415-389/11, 1-415-389/9 

  بومعزة, رابح   .9014

  -بومعزة.  توجيهها الداللي / رابح -بنيتها العميقة   -الجملة الوظيفية في القرأن الكريم [نص مطبوع] : صورها 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  578 -. 2009عمان : عالم الكتب الحديثة : جدارا للكتاب العالمي, 

1-415-437/1, 1-415-437/10 

  بومعزة، رابح   .9015

الوحدة اإلسنادية الوظيفية في القرآن الكريم [نص مطبوع] : صور الوحدات اإلسنادية الخمس المؤدية وظيفة 
(دراسات  -سم.  24ص. ; 323 -. 2008دمشق : دار ومؤسسة رسالن,   -رابح بومعزة.  /العنصر المتمم 

 نحوية). 

1-415-441/1, 1-415-441/2 

  بومعزة، رابح   .9016

صور اإلعالل واإلبدال في المشتقات األحد عشر والمصادر [نص مطبوع] : من خالل الربع الثاني من القرآن  



دمشق : دار ومؤسسة رسالن,  -هها الصوتي والداللي / رابح بومعزة. الكريم تحليل للصيغ الصرفية وتوج
 (دراسات نحوية). -سم.  24ص. : غالف مصور ;  232 -. 2008

1-415-444/1, 1-415-444/2 

  بومعزة، رابح   .9017

دمشق : دار   -التراكيب النحوية العربية [نص مطبوع] : صورها وأساليب تطوير تعليمها / رابح بومعزة. 
 (دراسات نحوية). -سم.  24ص. ;  196 -. 2008مؤسسة رسالن, 

1-415-448/1, 1-415-448/2 

  بومعزة، رابح   .9018

دمشق : دار ومؤسسة   -الجملة في القرآن الكريم [نص مطبوع] : صورها وتوجهها البياني / رابح بومعزة. 
 (دراسات نحوية).  -سم.  24ص. : غالف مصور ;  272 -. 2008رسالن, 

1-220-168/1 

  بومعزة، رابح   .9019

إربد : عالم الكتب الحديث,  -نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية [نص مطبوع] / رابح بومعزة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  239 -. 2011

 9789957700539ر.د.م.ك 

1-415-541/1, 1-415-541/2 

  بومعيزة، أحسن   .9020

الجزائر : دار الهدى   -من السيرة الذاتية لسيدة الحامور [نص مطبوع] : و قصص أخرى / أحسن بومعيزة. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. ;  191 -. 2007للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9961609491ر.د.م.ك 

1-920-88/1, 1-920-88/2 

  بومعيزة، حياة    .9021

/ حياة   -انموذجا  -األبعاد األسلوبية في شعر فاتح عالق [نص مطبوع] : قصيدة " قالت فرنسا و قالت "
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -بومعيزة, سعاد حبيش; زكريا يوسف الرحماني. 

 2019المدية :  ماستر : نقد حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس

MMA.1254 

  بوملحم, علي    .9022

 سم.  24ص. ;  176 -. 1995بيروت : دار هالل,  -. 2ط. -في األسلوب األدبي [نص مطبوع] / علي بوملحم. 

1-810-83/1, 1-810-83/2 

  بومنجل، عائدة    .9023

الطباعة الشعبية للجيش,   الجزائر : سحب -شعر األطفال في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة / عائدة بومنجل. 
  (شعريات لبنانية).  -سم.  24ص. ;  125 -. 2007

 9789947244142ر.د.م.ك 

1-811-1376/1 



  بومنجل، عبد الملك    .9024

جدل الثابت و المتغير في النقد العربي الحديث [نص مطبوع] : مساءلة الحداثة : الجزء الثاني / عبد الملك 
  سم.  17*  24ص. : غالف ملون ;  501 -. 2010الحديث, اربد : عالم الكتب  -بومنجل. 

 9789957701970ر.د.م.ك 

1-810-562.2/1, 1-810-562.2/2 

  بومنجل، عبد الملك    .9025

جدل الثابت و المتغير في النقد العربي الحديث [نص مطبوع] : مساءلة الحداثة : الجزء األول / عبد الملك  
  سم.  16*  24ص. : غالف ملون ;  401 -. 2009يث, اربد : عالم الكتب الحد -بومنجل. 

 9789957701970ر.د.م.ك 

1-810-562.1/1, 1-810-562.1/2 

  بومنجل، عبد الملك    .9026

األدب العربي بين األصالة و التبعية [نص مطبوع] : قراءة في خصائص األدب العربي ألنور الجندي / عبد 
 104 -. 2015الجزائر : منشورات مخبر المثاقفة العربية في األدب و نقده,  -الملك بومنجل, جميلة بورحلة. 

  سم.  23ص. ; 

 9789947044964ر.د.م.ك 

1-810-672/1 

  بومنجل، عبد الملك    .9027

المصطلحات المحورية في النقد العربي [نص مطبوع] : بين جادبية المعنى و إغراء الحداثة / عبد الملك 
  سم.  23ص. ;  85 -. 2015نشورات مخبر المثاقفة العربية في األدب و نقده, الجزائر : م -بومنجل. 

 9789947044988ر.د.م.ك 

1-810-670/1 

  بومنجل، عبد الملك    .9028

  -تأصيل البالغة [نص مطبوع] : بحوث نظرية و تطبيقية في أصول البالغة العربية / عبد الملك بومنجل. 

  سم.24ص ;  177 -. 2015لعربية, الجزائر : منشورات مخبر المثاقفة ا

 9789947044995ر.د.م.ك 

1-414-211/1 

  بومنير، راضية   .9029

إشكالية ترجمة مصطلحات التجارة اإللكترونية من الفرنسية إلى العربية [نص مطبوع] : قانون التجارة 
  -. 2019[د.م] : [د.ن],  -اإللكترونية في الجزائر أنموذجا / راضية بومنير, نهاد بختاوي; عبد القادر رسول. 

  سم. + قرص مضغوط.  30

 2019ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.339 

  بومهدي، البشير    .9030

دور االعالمي االمني في الوقاية من حواد المرور [نص مطبوع] : دراسة استطالعية / ابراهيم براهيمي; البشير  
  سم. 30ص ;  115 -. 2013ية : جامعة المدية, المد -بومهدي. 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1807/1, MA1807/2 



  بوناس، حيزية   .9031

المدية :   - إشكالية الهوية في النقد النسوي الغربي [نص مطبوع] : هيلين سيكسو : انموذجا / حيزية بوناس. 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  109 -. 2014جامعة المدية, 

  المشرف:حيولة، سليم 

 2014ل م د : األدب العربي : المدية :  -ماستر

MMA.0063 

  بونتنج, كارل ديتري    .9032

القاهرة : مؤسسة المختار  -المدخل إلى علم اللغة [نص مطبوع] / كارل ديتري بونتنج; سعيد حسن بحيري. 
  سم. 24ص. ;  336 -. 2003للنشر, 

 9775283906ر.د.م.ك 

1-401-26/1, 1-401-26/2 

  بونسي، سامية    .9033

صعوبات تدريس البالغة العربية وفق المقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] : دراسة حالة السنة األولى ثانوي: 
  سم. 30سم.×21 -. 2014-2013, -المدية -المدية : جامعة يحيى فارس -أنموذجا / أمينة شعبة; سامية بونسي. 

  برادي علي المشرف: 

 2014-2013:  -المدية -ل م د : األدب العربي : جامعة يحيى فارس -ماستر

MMA.0009 

  بونيف، الحاج    .9034

 -. 2008الجزائر : دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع,  -الكرسي [نص مطبوع] : رواية / الحاج بونيف. 

  وزارة الثقافة).(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر  -سم.  23ص. ;  205

 9789961401712ر.د.م.ك 

1-813-312/1, 1-813-312/2 

  بوهاني بن زيان، حياة    .9035

  -[نص مطبوع] / حياة بوهاني بن زيان, فاطمة الزهراء بوجمعة.  03-09سرطان الطرقات في ظل مرسوم 

  سم.  30ورقة ;  33 - . 2011المدية : [د.ن] : [د.ن], 

  31بيبليو ص 

 2011ال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : ليسا نس : اتص

MA920/1 

  بوهرور, حبيب    .9036

تشكل الموقف النقدي عند أدونيس و نزار قباني [نص مطبوع] : قراءة في آليات بناء الموقف النقدي و األدبي 
ص. ;  300 -. 2008ث, عمان : عالم الكتب الحدي -عند الشاعر العربي المعاصر / حبيب بوهرور; هادي نهر. 

 سم. 24

1-811-627/1, 1-811-627/2 

  بوهرور، حبيب    .9037

إربد :   -عتبات القول [نص مطبوع] : دراسات في النقد و نظرية األدب / حبيب بوهرور; الربعي بن سالمة. 
 سم. 17*  24ص. ; 199 -. 2009عالم الكتب الحديث, 

1-810-513/1, 1-810-513/2 



  صر الدين الشيخ بوهني، ن  .9038

عمان : دار الراية,   -اإلعراب في العربية بين اإلبقاء و اإللغاء [نص مطبوع] / نصر الدين الشيخ بوهني. 
  سم.17*24ص ; 228 -. 2014

 9789957579043ر.د.م.ك 

1-415-566/1, 1-415-566/2 

  بويجرة محمد، بشير    .9039

الجزائر :   -بية الجزائرية [نص مطبوع] / بشير بويجرة محمد. األنا، اآلخر و رهانات الهوية في المنظومة األد
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر   -سم.  24ص. : غالف مص. ;   205 -. 2013تفتيلت طباعة.نشر.إتصال, 

  وزارة الثقافة).

 9789961987520ر.د.م.ك 

1-810-687/1, 1-810-687/2 

  بويحي, مريم   .9040

المدية : [د.ن] :   -نب المعجم اللغوي [نص مطبوع] : بورتري مكتوب / مريم بويحي. العالمة محمد ابن أبي ش
  سم.  30ورقة ;  40 -. 2009[د.ن], 

  35بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA843/01 

  بويحيى, محمد    .9041

ة [نص مطبوع] : رواية " نداء المالك " للروائي الفرنسي " غيوم ترجمة الوصف في الرواية الفرنسية المعاصر
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2018[د.م] : [د.ن],   -ميسو " أنموذجا / محمد بويحيى; سيد أحمد طاسيست. 

 2018ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.281 

  بويزري, سعيد    .9042

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -دراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / سعيد بويزري. مدخل الى 
  سم. 22ص. ;  126 -. 1994

 122-117بيبليوغرافيا ص ص: 

1-250-43/2 

  بيات, فاضل    .9043

لبنان :  -بيات. الدولة العثمانية في المجال العربي [نص مطبوع] : دراسة تاريخية في األوضاع اإلدارية / فاضل 
  سم.24ص ; 680 -. 2007مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953821245ر.د.م.ك 

1-953-296/1, 1-953-296/2 

  بياتة،علي    .9044

 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -الرئيس علي كافي ... نصف قرن من الكفاح و النضال [نص مطبوع] / علي بياتة. 

  . CDسم +  30ورقة ;  36

  33بيبليوغ.ص

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د . يحي فارس بالمدية : 



MA1207/1, MA1207/2 

  بيار، برناردين دي سان   .9045

بيروت   -. 2ط.  -أو بول و فرجيني [نص مطبوع] / برناردين دي سان بيار; مصطفى لطفي المنفلوطي. الفضيلة 
  سم. 21ص. ;  168 -. 2006: دار الكتب العلمية, 

 2745123858ر.د.م.ك 

1-890-126/1, 1-890-126/2 

  بيان، شريفة    .9046

عرج [نص مطبوع] / سامية إبراهيم; شريفة بيان. التعدد اللغوي في الرواية الجزائرية "سيدة المقام" لواسيني األ
  سم.  30*21ورقة ;  2015. - 91 ,(S.N)المدية :  -

 2015ماستر : األدب العربي : المدية : 

MMA.0072 

  بية،جميلة   .9047

العلمية عمان : دار اليازوري  -دور التمدرس [نص مطبوع] : في نمو نظرية الذهن عند الطفل / جميلة بية. 
 سم.  24ص. : غال ف مصور ; 333 -للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

1-370-766/1, 1-370-766/2 

  بيتر، كوزان    .9048

اإلمارات   -البحث عن الهوية [نص مطبوع] : الهوية و تشتتها في حياة إيريك إيركسون و أعماله / كوزان بيتر. 
 .17sl* 24ص ; 514 -. 2010العربية المتحدة : دار الكتاب الجامعي, 

1-150-562/6, 1-150-562/1 

  بيترز, رودلف    .9049

 204 -. 1996القاهرة : مركز األهرام,  -الجهاد في اإلسالم [نص مطبوع] : قديما وحديثا / رودلف بيترز.  

  سم.  24ص. ; 

 9775514509ر.د.م.ك 

1-250-26/1 

 ,(S.N)المدية :  -. وع] : المرحلة المتوسطةبيداغوجية القراءة في تعليمية اللغة العربية [نص مطب  .9050

  * سم. 21ورقة ;  145 - .2015

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0121 

  بيدبا    .9051

ص.  224 -. 2004الجزائر : دار الكتاب,  -الثالثة.  -كليلة و دمنة [نص مطبوع] / بيدبا; تر عبد هللا بن المقفع. 
  سم. 24; 

 2745100416ر.د.م.ك 

1-819-22/1, 1-819-22/2 



  بيدبا    .9052

 40ص. ;  398 -. 2004الجزائر : دار الكتاب,  -كتاب كليلة ودمنة [نص مطبوع] / بيدبا; عبد هللا بن المقفع*. 

 سم.

1-819-13/1, 1-819-13/2 

  بيدبا    .9053

 159 -. 2000بيروت : دار صادر,  -كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف الهندي [نص مطبوع] / بيدبا, ابن المقفع. 

 سم. 24ص. ; 

1-819-12/1, 1-819-12/2 

  بير, رقية    .9054

مظاهر الواقعية في رواية بداية و نهاية لنجيب محفوظ [نص مطبوع] / رقية بير, عقيلة بوقريبة, جوهر 
  سم. 30ورقة ;  85 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -خربوش; ...[و آخرون]. 

 2008كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : أدبي : 

MA.771, MA.772 

  بيسوا، فرناندو    .9055

ص. ;  96 -. 2007المانيا : منشورات الجمل,  -حارس القطيع [نص مطبوع] / فرناندو بيسوا, حبش إسكندر. 
 سم. 22

1-890-10/1, 1-890-10/2 

  بيسوا، فرناندو    .9056

 Alberto Cairoكاملة [نص مطبوع] : الكتاب األول: ألبرطو كاييرو : مختارات شعرية = األعمال الشعرية ال

: Antologia De Poesia  .223 -. 2013الجزائر : منشورات البيت,  -/ فرناندو بيسوا, المهدي أخريف 

  سم.  19ص. ; 

 9789931485018ر.د.م.ك 

1-890-215.1/1, 1-890-215.1/2 

  بيسوا، فرناندو    .9057

 : Ricardo Reisاألعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع] : الكتاب الثاني: ريكاردو رييس: أناشيد = 

Canciones  .سم. 19ص. ;  111 -. 2013الجزائر : منشورات البيت,  -/ فرناندو بيسوا, المهدي أخريف  

 9789931485025ر.د.م.ك 

1-890-215.2/1, 1-890-215.2/2 

  بيسوا، فرناندو    .9058

 Allbaro Deاألعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع] : الكتاب الثالث: ألبارودي كامبوس: قصائد = 

Campos : Poemas  .ص. ;  389 -.  2013الجزائر : منشورات البيت,  -/ فرناندو بيسوا, المهدي أخريف
  سم. 19

 9789931485032ر.د.م.ك 

1-890-215.3/1, 1-890-215.3/2 

  ندو  بيسوا، فرنا  .9059

األعمال الشعرية الكاملة [نص مطبوع] : الكتاب الرابع: فرناندو بيسوا: ديوان األغاني و قصائد أخرى = 



Fernando Pessoa : Diwan Canciones Y Otras Poemas  .فرناندو بيسوا, المهدي أخريف /- 

  سم. 19ص. ;  278 -. 2013الجزائر : منشورات البيت, 

 9789931485049ر.د.م.ك 

1-890-215.4/1, 1-890-215.4/2 

  بيشار،بيير    .9060

بيروت : الدار   -. 2ط.  -اإلبتكار في التعليم العالي [نص مطبوع] / دونيس بيدار; بيير بيشار, محمد المقريني. 
  سم. 22ص. : غالف ملون ; 318 -. 2010العربية للعلوم ناشرون, 

 9786140100183ر.د.م.ك 

1-370-195/1 

  بيشل, أنريكا كولوتي    .9061

الثورة المتواصلة [نص مطبوع] : عرض و تحليل لتطور الثورة الصينية و أطروحاتها اإليديولوجية و السياسية 
 -سم.  25ص. ;  264 -. 1971بيروت : دار الحقيقة,  -أنريكا كولوتي بيشل; نبيل مهايني فؤاد مرقص.  /

  (المكتبة اإلشتراكية). 

 بيبليوغرافيا

1-902-36/1 

  بيشوا, كلود    .9062

القاهرة : مكتبة األنجلو   -. 3ط. -األدب المقارن [نص مطبوع] / كلود بيشوا, أندريه م. روسو; أحمد عبد العزيز. 
  سم. 24ص. ;   388 -. 2001المصرية, 

 977051876xر.د.م.ك 

1-809-48/1, 1-809-48/2 

  بيضون ، عبد الحفيظ    .9063

 Students dictionaryعربي [نص مطبوع] = -إنجليزي / إنجليزي -ج عربي معجم الطالب المزدو

bilingual: Arabic- English / English- Arabic  .9 -/ عبد الحفيظ بيضون th .-  بيروت : دار الكتب
  سم. 16*12ص. : غالف مصور. ;  848 -. 2014العلمية, 

 9782745146083ر.د.م.ك 

1-413.2-6/1, 1-413.2-6/2 

  بيضون ، عبد الحفيظ    .9064

 -. 5ط. -/ عبد الحفيظ بيضون.  Students dictionaryإنجليزي =  -معجم الطالب [نص مطبوع] : عربي 

  سم. 17*12ص. : غالف مصور.إيض. ;  384 -. 2011بيروت : دار الكتب العلمية, 

 9782745145529ر.د.م.ك 

1-413.2-8/1, 1-413.2-8/2 

  بيضون, زكي    .9065

 21ص. ;  64 -. 2007بيروت : دار النهضة العربية,  -ب من الوقت النائم [نص مطبوع] / زكي بيضون. ملع

 سم.

1-818-7/1, 1-818-7/2 



  بيكيس، أحمد   .9066

  -" األدبية " في النقد العربي القديم [نص مطبوع] : من القرن الخامس حتى القرن الثامن للهجرة / أحمد بيكيس. 

  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;   212 -. 2010ب الحديث, إربد : عالم الكت

 9789957702205ر.د.م.ك 

1-810-571/1, 1-810-571/2 

  بيل أشكروفت    .9067

اإلمبراطورية ترد بالكتابة [نص مطبوع] : أداب ما بعد اإلستعمار النظرية و التطبيق / بيل أشكروفت; خيري 
 .سم24ص ; 243 -. 2005عمان : أزمنة,  -دومة. 

1-890-20/1 

  بيلسي, كاثرين    .9068

 سم. 14*21ص. ;  216 -.  2006دمشق : دار الينابيع,  -الممارسة النقدية [نص مطبوع] / كاثرين بيلسي. 

1-809-80/1, 1-809-80/2 

  بيلون، كرستيان    .9069

فابر, توفيق عزيز   / كرستيان بيلون, بول Initiation a la linguistiqueتوطئة في علم اللغة [نص مطبوع] :  
 سم. 25ص. : غالف ملون ;  210 -. 2011عمان : دار زهران,  -البزاز. 

1-401-121/1, 1-401-121/2 

  بيلينسكي    .9070

 -. 1982بيروت : المركز الرئيسي,  -الممارسة النقدية [نص مطبوع] / بيلينسكي; فؤاد مرعي; مالك صفور. 

 ي).(سلسلة النقد األدب -سم.  18ص. ;  192

1-809-117/1 

  بين, هيلين    .9071

القاهرة : مجموعة النيل   -. 1ط. -فهم الطفولة المبكرة [نص مطبوع] : قضايا ومسائل جدلية / هيلين بين. 
  سم.24ص ; 328 -. 2008العربية, 

 9773770583ر.د.م.ك 

1-150-520/4, 1-150-520/3 

  بيوض، أحمد   .9072

الجزائر : غرناطة للنشر و التوزيع,   -أته و تطوره / أحمد بيوض. المسرح الجزائري [نص مطبوع] : نش
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. ;  405 -. 2013

 9789947290187ر.د.م.ك 

1-812-82/1, 1-812-82/2 

  بيومي، أبو زيد   .9073

االسكندرية :  - وع] / أبو زيد بيومي; مصطفي رجب.  التوظيف الفني للشعر في القصة العربية القديمة [نص مطب 
  سم.17×24ص. ;  256 -. 2008العلم و اإليمان, 

 9773081818ر.د.م.ك 

1-813-199/1, 1-813-199/2 



  تاتون, رنية   .9074

 -. 2006بيروت : مجد,   -. 2ط. -تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] : العلم الحديث / رنية تاتون, علي مقلد. 

 سم. 24ص. ;  709

1-902-39.2/1 

  تاتون, رنية   .9075

 709 -. 2006بيروت : مجد,  -. 2ط. -تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] : العلم القديم و الوسيط / رنية تاتون. 

 سم.  24ص. ; 

1-902-39.1/1 

  تاتون, رنية   .9076

 -. 2006بيروت : مجد,  -. 2ط. -تاتون, علي مقلد. تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] : العلم المعاصر / رنية 

 سم. 24ص. ;  709

1-902-39.3/1 

  تاتون, رنية   .9077

 24ص. ;  709 -. 2006بيروت : مجد,  -. 2ط. -تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] / رنية تاتون, علي مقلد. 

 سم.

1-902-39.4/1 

- [نص مطبوع] : دراسة حالة "معصرة زيت الزيتون تاثير االعالن االشهاري على سلوك المستهلك  .9078
  .CDسم +  30ص ;  132 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -. ار الضياف" بحاسي بحبح والية الجلفةد

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1823/1, MA1823/2 

ات الطلبة [نص مطبوع] : دراسة ) على قيم واتجاهMBC2( 2تأثير القناة المتخصصة أم بي سي   .9079
  -. 2009المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. مسحية على عينة من طلبة السنة الرابعة علوم االعالم واالتصال بالمدية

  سم.  30ورقة ;  83

  79بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA806/01 

النقال في استحداث لغة جديدة لدى الشباب [نص مطبوع] : دراسة حالة: نموذج جامعة تأثير الهاتف   .9080
  سم.  30ورقة ;  111 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. د يحي فارس بالمدية

  110بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA996/1 

  -.  سرة المعدل على العائلة الجزائرية [نص مطبوع] : الزواج وأركانه, الطالق وآثارهتأثير قانون األ  .9081

  . CDسم +  30ورقة ; 108 - . 2010المدية : [د.ن] : [د.ن], 

  106-105بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 



MA778/01 

  تاج، محمد قدور    .9082

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و  -ب العربي في ميزان االستشراق [نص مطبوع] / محمد قدور تاج. األد
  سم.  24ص. : غالف مص. ;  317 -. 2013التوزيع, 

 9789957832780ر.د.م.ك 

1-810-653/1, 1-810-653/2 

  تارزي، مصطفى باش    .9083

الجزائر : دار األمل,  -طبوع] / مصطفى باش تارزي. المنح الربانية في شرح المنظومة الرحمانية [نص م
  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  30*24ص. ;  319 -. 2011

 9789947301111ر.د.م.ك 

1-210-236/1 

  تاركوفسكي، أندريه   .9084

 -. 2006عربية للدراسات والنشر, بيروت : المؤسسة ال -النحت في الزمن [نص مطبوع] / أندريه تاركوفسكي. 

  سم. 17*24ص ;  243

 9990190305ر.د.م.ك 

1-790-5/1, 1-790-5/2 

 Histoireتاريخ الحضارات العام [نص مطبوع] : العهد المعاصر : الجزء السابع =   .9085
GENERALE des civilisation .-  .[د.ت] ,سم.24ص. ; 965 -بيروت : عويدات للنشر و الطباعة  

 9953280509د.م.ك ر.

1-902-44.7/3, 1-902-44.7/1 

  تاني، حكيمة   .9086

[د.م] :  -اللسانيات [نص مطبوع] : النشأة و التطور / حكيمة تاني, سمية زخمي, فايزة سعيداني; ...[و آخرون]. 
  سم. 30 -. 2007[د.ن], 

 2007ليسا نس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.413, MA.414 

  تاوريرت، بشير    .9087

آليات الشعرية الحداثية عند أدونيس [نص مطبوع] : دراسة في المنطلقات واألصول و المفاهم / بشير تاوريرت.  
 سم.22ص ; 239  -. 2009عمان : عالم الكتب,  -

1-811-518/1, 1-811-518/2 

  تاوريريت، بشير    .9088

دمشق : دار  -أفق النقد األدبي و أفق النظرية الشعرية [نص مطبوع] / بشير تاوريريت.  الشعرية و الحداثة بين 
 سم. 17*24ص. ;  175 -. 2008رسالن, 

1-811-944/1 

  تاوريريت،بشير    .9089

  -أدونيس في ميزان النقد [نص مطبوع] : أربع مسائل خالفية بين أدونيس و معارضيه / بشير تاوريريت. 



  سم. 17*24ص. ;  119 -. 2009الكتب, القاهرة : عالم  

 977232668xر.د.م.ك 

1-811-730/8, 1-811-730/1 

  تاوريريت،بشير    .9090

التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة في األصول و المالمح و اإلشكاالت النظرية و 
 سم. 24ص. ;  122 -. 2008دمشق : دار أرسالن,   -التطبيقية / بشير تاوريريت, سامية راجح. 

1-809-90/1, 1-809-90/2 

  تايبرشاين, جاك    .9091

  -دليل لغة باسكال [نص مطبوع] / جاك تايبرشاين; وائل الزين, نصير الدين يحفوفي تر. مفيد شرف الدين. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  496 -. 1988بيروت : الدار العربية للعلوم, 

1-001.6-54/4 

  اسين, عبد الرحمن تبرم  .9092

 152 -. 2003القاهرة : دار الفجر,  -العروض و إيقاع الشعر العربي [نص مطبوع] / عبد الرحمن تبرماسين. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 

 9773580229ر.د.م.ك 

1-416-12/1, 1-416-12/10 

  تبرماسين, عبد الرحمن   .9093

القاهرة : دار الفجر,   -الجزائر [نص مطبوع] / عبد الرحمن تبرماسين. البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في 
  سم. 24ص. ;  380 -. 2003

 9773580210ر.د.م.ك 

1-811-66/1, 1-811-66/2 

  تجيني، جلول    .9094

نظرية الحقول الداللية ودورها في تعليمية النصوص األدبية [نص مطبوع] : نماذج من الكتاب المدرسي للغة  
[د.م] :  -" السنة الثالثة ثانوي أداب وفلسفة ": تعليمية اللغة / جلول تجيني, عماد نواري; العربي ركي. العربية 
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2019[د.ن], 

 2019ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1030, MMA.1031 

  تحريشي، محمد   .9095

ة و القصة و المسرح [نص مطبوع] : قراءة في المكونات الفنية و الجمالية السردية / محمد تحريشي.  في الرواي
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. ;  215 -. 2007الجزائر : دار النشر دحلب,  -

 9789961612248ر.د.م.ك 

1-813-491/1, 1-813-491/2 

  ي الدار. تحقيق لجنة التراث ف   .9096

  -األنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية [نص مطبوع] / عبد الوهاب الشعراني; تحقيق لجنة التراث في الدار. 

  سم. 25ص. ;  530 -. 1999بيروت : دار صادر ; دمشق : دار الستائر, 

 526-519ص: -كشاف: ص



1-260-1/1, 1-260-1/2 

  تحقيق لجنة التراث في الدار.   .9097

  -ار القدسية في بيان قواعد الصوفية [نص مطبوع] / عبد الوهاب الشعراني; تحقيق لجنة التراث في الدار. األنو

  سم. 25ص. ;  530 -. 1999بيروت : دار صادر ; دمشق : دار الستائر, 

 526-519ص: -كشاف: ص

1-210-5/1 

  تراس، نزيهة   .9098

تحليلية لبعض نماذج من كتاب أمثال المغرب و الجزائر   ترجمة البعد الثقافي من خالل المثل الشعبي: دراسة
لمحمد بن أبي شنب من العربية إلى الفرنسية أنموذجا [نص مطبوع] / نزيهة تراس, هاجر فرقاني; عبد القادر  

  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -رسول. 

 2019ية : ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المد

MMF.346, MMF.347 

  ترشين، صالح    .9099

 -. 2007الجزائر : منشورات ألفا,  -ذاكرة السنين [نص مطبوع] : ( تيتي ن ايالن ) : شعر / صالح ترشين. 

  (شعريات لبنانية).  -سم.  22ص. ;  138

 9961780450ر.د.م.ك 

1-811-1271/1, 1-811-1271/2 

  تركمان, عبد الرحمان    .9100

رتري مكتوب حول الشيخ البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع] / عبد الرحمان تركمان, حمزة قويسمي, دحمان بو
  .CDسم +  30ورقة ;  40 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -بشير. 

  40بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1021/1 

  تركمان، إيمان   .9101

استراتيجيات ترجمة مصطلحات النباتات من العربية إلى الفرنسية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية لكتاب 
مائة عشبة طبية جزائرية ألحمد جرومي و محمد ناصف " أنموذجا / إيمان تركمان, سهام باشن; حفصة نعماني.  

  سم. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -

 2017ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية :  ماستر :

MMF.198, MMF.199 

  تركى،إبراهيم محمد   .9102

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  - فلسفة الموت عند الصوفية [نص مطبوع] / إبراهيم محمد تركى. 
  سم. 24ص. ;  260 -. 2007الجامعية, 

 0335327977ر.د.م.ك 

1-260-11/1, 1-260-11/2 

  تركى،إبراهيم محمد   .9103

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشئون  - فلسفة الموت عند الصوفية [نص مطبوع] / إبراهيم محمد تركى. 



  سم. 24ص. ;  260 -. 2007الجامعية, 

 0335327977ر.د.م.ك 

1-210-13/1 

  تركي, ابراهيم محمد   .9104

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -طبوع] : قضايا و مناقشات / ابراهيم محمد تركي. في الفكر الصوفي [نص م
  سم. 24ص. ;  282 -. 2006العالمية للشئون الجامعية, 

 977327568xر.د.م.ك 

1-260-8/1, 1-260-8/2 

  تركي, ابراهيم محمد   .9105

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -بين الفلسفة و األدب في الفكر العربي [نص مطبوع] / ابراهيم محمد تركي. 
  سم.  24ص. ;  216 -. 2004للشئون الجامعية, 

 9773274527ر.د.م.ك 

1-810-170/1, 1-810-170/2 

  تركي, إبراهيم محمد   .9106

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة  -دراسات في مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد تركي. 
  سم.24ص. ; 250 -. 2006 و النشر,

 9773275906ر.د.م.ك 

1-001.4-101/1 

  تركية ، بوشهير    .9107

صعوبات تدريس النحو العربي وفق المقاربة بالكفاءات " السنة الرابعة من التعليم المتوسط أنموذجا" [نص 
سم. +  30 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -مطبوع] / بوشهير تركية, لعروسي ديلمي فتيحة; أ. الشاذلي سعدودي. 

  قرص مظغوط. 

 2015ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.102 

  ترمنجهام، سبنسر    .9108

بيروت : دار النهضة   -الفرق الصوفية في اإلسالم [نص مطبوع] / سبنسر ترمنجهام; عبد القادر التبحراوي. 
 سم. 17*24; ص.  424 -. 1997العربية, 

1-260-19/1, 1-260-19/2 

  ترمنجهام، سبنسر    .9109

بيروت : دار النهضة   -الفرق الصوفية في اإلسالم [نص مطبوع] / سبنسر ترمنجهام; عبد القادر التبحراوي. 
 سم. 17*24ص. ;  424 -. 1997العربية, 

1-210-245/1, 1-210-245/2 

  ترويات، هنري    .9110

 208 -. 2007دمشق : دار الحوار,  -ص مطبوع] : رواية / هنري ترويات; نادية شومان. السعادة الثالثة [ن

 سم.  21ص. ; 



1-890-132/1 

  تريش، فايزة    .9111

[نص مطبوع] / فايزة تريش, سارة  -أنموذجا  -بنية الشخصية من خالل رواية "المؤامرة" لمحمد مصايف 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -حنيش; محمد بوزواوي. 

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1180, MMA.1181 

  تريكي، حمزة    .9112

نقد االستشراق عند محمود محمد شاكر من خالل كتابه [نص مطبوع] : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا / حمزة  
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.م] : [د.ن],  -ية; بالل لكحل. تريكي, جلول بن قو

 2019ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.1150, MMA.1151 

  تريكي، مبارك    .9113

اب األكاديمي, عمان : مركز الكت -بحوث محكمة في تعليمية اللغة العربية [نص مطبوع] / مبارك تريكي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 254 -. 2020

 9789957353995ر.د.م.ك 

1-410-438/1 

  تريكي، مبارك    .9114

ص. : 344 - . 2020عمان : مركز الكتاب األكاديمي,  -بحوث لسانية محكمة [نص مطبوع] / مبارك تريكي.  
  سم. 24غالف ملون ومصور ; 

 9789957354022ر.د.م.ك 

1-410-439/1 

  تريكي، مبارك    .9115

 -. 2020عمان : مركز الكتاب األكاديمي,    -فصول اللسانيات االجتماعية [نص مطبوع] / مبارك تريكي.  

  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 258

 9789957354008ر.د.م.ك 

1-410-437/1 

  تريكي، مبارك    .9116

عمان : مركز الكتاب األكاديمي,  -[نص مطبوع] / مبارك تريكي. محاضرات في أصول النحو ومدارسه 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 230 -. 2020

 9789957354015ر.د.م.ك 

1-415-600/1 

  تريكي، مبارك    .9117

ن :  عما -الجملة الندائية في القرآن الكريم [نص مطبوع] : بين التراث والمناهج اللسانية الحديثة / مبارك تريكي. 
  سم.24ص. : غالف ملون زمصور ; 432 -.  2020مركز الكتاب األكاديمي, 

 9789957353902ر.د.م.ك 

1-220-241/1 



  تزغوين، نوال    .9118

األبعاد الدينية و الفلسفية و التربوية في فكر مالك بن نبي [نص مطبوع] / نوال تزغوين, فوزية زيان; الصادق 
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -دهاش. 

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.188, MA.189 

  تسافايغ، شتيفان    .9119

الجزائر : الشركة   -/ شتيفان تسافايغ, دودو أبو العيد.  Al - Hurub ila llahالهروب إلى هللا [نص مطبوع] :  
 سم. 24 ص. ; 69 -الوطنية للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

1-890-159/1 

  تشافيلد, كارل    .9120

بيروت   -/ كارل تشافيلد, تيموثي جونسون.  microsoft office project 2007خطوة خطوة [نص مطبوع] : 
  . 544 -: الدار العربية للعلوم ناشرون, [د.ت]. 

 9789953871097ر.د.م.ك 

1-001.6-95/1, 1-001.6-95/2 

  تشالندلر، دانيال    .9121

  -بيروت : المنظمة العربية للترجمة, (د.ت.ن).  -السيميائية [نص مطبوع] / دانيال تشالندلر; طالل وهبه.  أسس

  سم. 22ص. ;  511

 9789953012810ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-401-114/1, 1-401-114/10 

  تشبالو, ياسمينة   .9122

االجتماعي بين الشباب الجزائري [نص مطبوع] :  أثر استخدام التكنولوجيات الحديثة لالتصال على االتصال  
ورقة ;   209 -. 2011المدية : [د.ن] : [د.ن],  -دراسة ميدانية بوالية المدية / ياسمينة تشبالو, شفيقة شراير. 

  سم. 30

  208-207بيبليو ص ص

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA965/1 

  سكي, نوعم تشوم  .9123

القاهرة : زهراء الشرق,  -. 2ط. -اللغة و المسؤولية [نص مطبوع] / نوعم تشومسكي, حسام البهنساوي. 
 سم. 24ص. ;  394 -. 2005

1-401-58/1, 1-401-58/2 

  تشومسكي, نوم   .9124

القاهرة : دار   -المعرفة اللغوية [نص مطبوع] : طبيعتها و أصولها و استخدامها / نوم تشومسكي; محمد فتيح. 
  سم.  24ص. ;  490 -. 1993الفكر العربي, 

 9771005847ر.د.م.ك 

1-415-253/1 



  تشيخوف, أنطون    .9125

/ أنطون  The Seagull and other playsإنجليزي =  -النورس و مسرحيات أخرى [نص مطبوع] : عربي 
  سم.  18ص. ;   558 -. 2006بيروت : دار البحار,  -تشيخوف; ليندا منصور. 

 9953751935ر.د.م.ك 

1-890-80/1 

  تشيكو، هاجر    .9126

دراسة تحليلية وصفية لترجمة حكايات شارل بيرو من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية [نص مطبوع] : " ذات 
د.ن], [د.م] : [ -القلنسوة الحمراء, القط ذو الجزمتين، و ذو اللحية الزرقاء نماذجا / هاجر تشيكو; فريد عزيزان. 

  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  115 -. 2015

 2015ماستر : ترجمة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMF.36 

 - .2015 ,(S.N)المدية :  -.  تعليمية نشاط اإلمالء في المدرسة اإلبتدائية الجزائرية [نص مطبوع]  .9127

  سم.  30*21ورقة ;  165

  انيالمشرف: رحماني،أم ه

 2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0118 

 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -طبعة جديدة.   -تغريبة بني هالل [نص مطبوع] : سيرة / ليلى قريش.   .9128

  ). 2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.   19ص. : غالف مص. ;  303

 9789961625293ر.د.م.ك 

1-813-448/1 

بيروت :  -. تغريبة بني هالل و رحيلهم إلى بالد المغرب [نص مطبوع] : قصة أبو زيد الهاللي كاملة   .9129
  سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  216 -. 2004مكتبة المعارف, 

 995343607Xر.د.م.ك 

1-813-470/1, 1-813-470/2 

  تلجوم، سليمة   .9130

المدية :  -نصائح ل: أمل دنقل [نص مطبوع] / خديجة سوادقية; سليمة تلجوم. البنى األسلوبية في قصيدة 
(S.N), 2016/2015. - 118   ; سم.  30*21ورقة  

  المشرف:العربي ،حسين 

 2016/2015ماستر : لغة و أدب عربي : المدية : 

MMA.0185 

  تلعوم، اسمهان   .9131

[د.م] : [د.ن],  -وع] / أمال ابراهمي; اسمهان تلعوم. تأثير الدراما التركية على الطلبة الجامعيين [نص مطب
  .CDسم +  30ورقة ;  72 -. 2012

  71-70بيبليوغ.ص

 2012الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1567/1, MA1567/2 



ماري والميراث الفني [نص مطبوع] : أعمال ملتقى  تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني والمع  .9132
ص. ;  310 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -. الجزء األول 2011 5-4-3دولي بتلمسان أيام 

 سم. 17*24

1-720-33/1, 1-720-33/2 

  تلمساني، فاطمة   .9133

يقية"عنترة بن شداد أنموذجا / فاطمة الطبيعة و الحب في الشعر الجاهلي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية تطب
  سم. 30ورقة ;  73 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -تلمساني, حنيفة لكحل, أمينة صالح; ...[و آخرون]. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.787, MA.788 

  تليمة, عبد المنعم   .9134

ص. ;  160 -. 1978القاهرة : دار الثقافة,  -دبي [نص مطبوع] / عبد المنعم تليمة. مداخل إلى علم الجمال األ
  سم. 23

 6687257977ر.د.م.ك 

1-810-122/1 

  تليمة، عبد المنعم   .9135

ص. :  239 -. 1982بيروت : دار العودة,  -. 3ط.   -مقدمة في نظرية األدب [نص مطبوع] / عبد المنعم تليمة. 
 م. س 24غالف مص. ; 

1-810-701/1 

تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء إستراتيجيات التعلم البنائي [نص مطبوع] : هل يحقق الطالب   .9136
 غالف مصور.  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -. مستوى تعلم أفضل مع الجماعة مما لو عمل بمفرده

1-370-792/1 

  تهاني، رزيقة   .9137

 -مية مهارة التعبير في كتاب اللغة العربية [نص مطبوع] : السنة الخامسة ابتدائي تأثير المحتوى اللغوي في تن

سم + قرص  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  - / فاطمة الزهراء فرطاس; رزيقة تهاني; مداني محمد.  -أنموذجا 
  مضغوط. 

 2017المدية : ل م د : تعليمية اللغة العربية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس  -ماستر

MMA.593, MMA.594 

  توات, دنيا    .9138

العالقات العامة ودورها في تسيير األزمات [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الحماية المدنية لوالية البويرة /  
  . CDسم +  30ورقة ;  95  -. 2012[د.م] : [د.ن],  -منال سفير; فاطيمة قرزو; دنيا توات. 

  95-92بيبليوغ. ص ص

 2012سا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : لي

MA1218/1, MA1218/2 

  توات، الطاهر    .9139

أدب الرسائل في المغرب العربي [نص مطبوع] : في القرنين السابع و الثامن الهجريين : الجزء األول / الطاهر  



  سم. 15*22ص. : غالف ملون ;  288 - .2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -توات. 

 9789961012765ر.د.م.ك 

1-816-13.1/1, 1-816-13.1/10 

  توات، الطاهر    .9140

أدب الرسائل في المغرب العربي [نص مطبوع] : في القرنين السابع و الثامن الهجريين : الجزء الثاني / الطاهر  
  سم. 15*22ص. : غالف ملون ;  227 - .2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -توات. 

 9789961012772ر.د.م.ك 

1-816-13.2/1, 1-816-13.2/10 

  توات، رنجة   .9141

السنة الرابعة من التعليم  -دور الوضعية اإلدماجية في تعلم اللغة العربية [نص مطبوع] : المرحلة المتوسطة 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -برادي. / سعاد جالدي; رنجة توات; أ. علي  -المتوسط 

 2016ماستر : تعليمية اللغة : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.364 

  توات، طاهر    .9142

الجزائر : الملكية للطباعة و النشر و  -ابن خميس التلمساني [نص مطبوع] : حياته و شعره / طاهر توات. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  24ص. : عالف مل. ;  400 -. 2007, التوزيع

 5770731699ر.د.م.ك 

1-920-128/1 

  توات، فتيحة   .9143

الصورة الشعرية عند جبران خليل جبران " المواكب " أنموذجا [نص مطبوع] / فتيحة توات, رزيقة ريجمي, 
  سم. 30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -ضاوية بلعباس. 

 2008ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.815, MA.816 

  تواتي، ربيحة   .9144

الشعر الشعبي ( الملحون) عند قبيلة مسعد دراسة ميدانية ( غرضية، فنية) [نص مطبوع] / ربيحة تواتي, لويزة  
  سم. 30 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -مسعودي; عيسى قوادري. 

 2006ليسانس : أدبي : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : 

MA.278, MA.279 

  تواتي، أمينة    .9145

[د.م] :  -الكآبة في أدب جبران خليل جبران [نص مطبوع] / أمينة تواتي, نشيدة بوسهوة; عبد الكريم شرفي. 
  سم. 30 -. 2006[د.ن], 

 2006عربي حديث : كلية اآلداب و اللغات: جامعة يحى فارس بالمدية : ليسا نس : أدب 

MA.167, MA.168 

  تواتي، نور الدين    .9146

الجزائر : دار   -. 2ط -الصحافة المكتوبة والسمعية و البصرية في الجزائر [نص مطبوع] / نور الدين تواتي. 



  سم.x16سم24ص ;  260 -. 2009الخلدونية, 

 9789961522400ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-535/1, SH/1-001.5-535/2 

  توام، عائشة   .9147

شعرية االغتراب في الخطاب األدبي عند جبران خليل جبران [نص مطبوع] : كتاب " العواصف " أنموذجا / 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2016[د.م] : [د.ن],  -فتيحة قرار; عائشة توام, أ. محمد توامي. 

 2016ية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقد

MMA.488, MMA.489 

  توامي، يوسف    .9148

[نص مطبوع] / يوسف  CDدور الصحافة المكتوبة في نشر الروح الرياضية في بعض مالعب كرة القدم+ 
  سم. 30*25ورقة ;  117 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -توامي. 

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

MA1745/1, MA1745/2 

  تورنبي, ميشيل   .9149

/   ELEAZAR Ou La Source et le Buissonأليعازار او الينبوع و شجيرات العليق [نص مطبوع] = 

 سم. 21ص. ;  122 -. 2005دمشق : دار عالء الدين,  -ميشيل تورنبي; علي باشا. 

1-890-88/1, 1-890-88/2 

  تورنيي, ميشيل   .9150

دمشق : دار عالء الدين,   -/ ميشيل تورنيي; علي باشا.  Gilles et Jeanneجيل و جان [نص مطبوع] = 
 سم. 24ص. ;  136 -. 2005

1-890-33/1, 1-890-33/2 

  توزوت, جميلة    .9151

المدية : [د.ن] :  -جميلة توزوت.  دور الصحافة المكتوبة الجزائرية في تشكيل الراي العام [نص مطبوع] / 
  .CDسم +  30ورقة ;  160 -. 2010[د.ن], 

  156بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA701/01 

  توزوت, منال    .9152

السنة الثالثة من التعليم  واقع تدريس اللغة العربية الفصحى في المؤسسات التربوية الجزائرية [نص مطبوع] :
 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -/ منال توزوت, خديجة توامي; هشام خالدي.  -أنموذجا  -الثانوي: ثانوية ابن شنب  

  سم.  30ورقة ;  77

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.755, MA.756 

  توزوت، محمد   .9153

الجزائر :   -بستان الملحون [نص مطبوع] : مختارات من األدب الغنائي المغاربي الملحون / محمد توزوت.  من



  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية   -سم.  24ص. : غالف مص. ;  394 -. 2006قصر الكتاب, 

 9961749782ر.د.م.ك 

1-811-1394/1 

  توشي, كلثوم    .9154

  -البليدة / كلثوم عيسو; كلثوم توشي. -سحر بالدي [نص مطبوع] : نموذج الجزائرروبورتاج مصور بعنوان 

  .CDسم +  30ورقة ;  30 -. 2012[د.م] : [د.ن], 

  30بيبليوغ. ص 

 2012ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

MA1373/1, MA1373/2 

  توفيق, حسن   .9155

بيروت :   - رعد الغضب و ليالي الطرب [نص مطبوع] : مقامات عصرية / حسن توفيق. مجنون العرب بين 
 سم. 21ص. ;  296 -. 2004مؤسسة الرحاب الحديثة, 

1-819-14/1 

  توفيق, حسن   .9156

بيروت : مؤسسة الرحاب   -بغداد خانتني [نص مطبوع] : قصائد و مقامات في حب العراق / حسن توفيق. 
 سم. 24ص. ;  128 -. 2004الحديثة, 

1-811-290/1 

  توفيق, سعيد    .9157

 168 -. 2002بيروت : مجد المؤسسة الجامعية,   -في ماهية اللغة و فلسفة التأويل [نص مطبوع] / سعيد توفيق. 

 سم.  21ص. ; 

1-401-62/1, 1-401-62/2 

  توفيق, مجدي أحمد    .9158

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -/ مجدي أحمد توفيق.  المعرفة التاريخية للنقد العربي القديم [نص مطبوع]
  سم.  24ص. ;  224 -. 2001للشئون الجامعية, 

 97732024x5ر.د.م.ك 

1-810-147/1, 1-810-147/2 

  توفيق، رؤوف عزمي   .9159

: االسكندرية  -تدريس العلوم بالكميوتر [نص مطبوع] / عيد أبو المعاطي الدسوقي; رؤوف عزمي توفيق. 

  (سلسلة تعلم العلوم). -سم.  24ص. ; 431 -. 2010المكتب الجامعي الحديث, 

 9777380605ر.د.م.ك 

1-370-193/1 

  توفيق، عمر إبراهيم    .9160

 -. 2010عمان : دار غيداء,  -فنية شعر المدح النبوي في األندلس [نص مطبوع] / عمر إبراهيم توفيق. 

 سم. 17*24

1-230-74/1, 1-230-74/2 



  توفيق، عمر إبراهيم    .9161

 -. 2010عمان : دار غيداء,  -فنية شعر المدح النبوي في األندلس [نص مطبوع] / عمر إبراهيم توفيق. 

 سم. 17*24

1-230-62/1, 1-230-62/2 

  توفيق،رؤوف عزمي   .9162

االسكندرية :  -تدريس العلوم بالكميوتر [نص مطبوع] / عيد أبو المعاطي الدسوقي; رؤوف عزمي توفيق. 
  (سلسلة تعلم العلوم). -سم.  24ص. ; 431 -. 2010المكتب الجامعي الحديث, 

 9777380605ر.د.م.ك 

1-370-739/1, 1-370-739/2 

  توفيقي، عبد هللا    .9163

بد : إر -السيرة الذاتية في النقد العربي الحديث و المعاصر [نص مطبوع] : مقاربة في نقد النقد / عبد هللا توفيقي. 
  سم. 17*24ص. ;  254 -. 2012عالم الكتب الحديث, 

 9789957704940ر.د.م.ك 

1-810-586/1, 1-810-586/2 

  توقة, عائشة   .9164

[نص مطبوع] / عائشة توقة, زهرة سلطاني; محمد  -أنموذجا  -صورة الممدوح عند زهير بن أبي سلمى 
  سم.  30ورقة ;  70 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -زوقاي. 

 2008ليسانس : دراسات نقدية : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.745, MA.746 

  تولستوي, ليو    .9165

بيروت :  -/ ليو تولستوي.  Anna Kareninaإنجليزي: المجلد األول =  -آنا كارنينا [نص مطبوع] : عربي 
 سم. 18ص. ;  620 -. 2002دار و مكتبة الهالل, 

1-890-61.1/1 

  تولستوي, ليو    .9166

بيروت :  -/ ليو تولستوي.  Anna Kareninaإنجليزي: المجلد الثاني =  -آنا كارنينا [نص مطبوع] : عربي 
 سم. 18ص. ;  508 -. 2002دار البحار, 

1-890-61.2/1, 1-890-61.2/2 

  تولستوي, ليو    .9167

بيروت :   -/ ليو تولستوي.  Anna Kareninaالثالث =   إنجليزي: المجلد -آنا كارنينا [نص مطبوع] : عربي 
 سم. 18ص. ;  380 -. 2002دار البحار, 

1-890-61.3/1, 1-890-61.3/2 

  تولستوي, ليو    .9168

بيروت :  -/ ليو تولستوي.  Anna Kareninaإنجليزي: المجلد الرابع =  -آنا كارنينا [نص مطبوع] : عربي 
 سم. 18ص. ;  380 -. 2002دار البحار, 

1-890-61.4/1, 1-890-61.4/2 



  توما، جان عبد هللا    .9169

  -. 2011بيروت : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -تحقيق المخطوطات العربية [نص مطبوع] / جان عبد هللا توما. 

  سم. 24ص ;  237

 9789953559711ر.د.م.ك 

1-020-190/1, 1-020-190/2 

  توماوي، النخلة   .9170

"لرواية أللبير كامو"   Meur sault contre enquete l'etrangerمصادر رواية كمال داود [نص مطبوع] : 
سم + قرص  30*21ورقة ;  910 -. 2015[د.م] : [د.ن],  -يامنة زاوي; النخلة توماوي; د. سليم حيولة.  /

  مضغوط. 

 2015ية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ماستر : دراسات نقد

MMA.195 

  تومي، خديجة   .9171

[د.م] :  - تجليات المقدس في شعر سعيد المنداسي " أنموذجا " [نص مطبوع] / خديجة تومي; محمد سرير. 
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2019[د.ن], 

 2019ة اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : ماستر : أدب حديث ومعاصر : كلي

MMA.1144 

  توميليلين, عبد القادر    .9172

لوديك " [نص مطبوع] / عبد  -صورة الجزائر بين الثورة و اإلستقالل في رواية عنب الجزائر األحمر لـ : " آن 
  . + قرص مضغوط.سم30ورقة ; 141 -. 2011[د.م] : [د.ن],  - القادر توميليلين; حميد عالوي. 

 2011ماجستير : األدب المقارن : كلية اآلداب واللغات: جامعة يحي فارس المدية : 

TA.06, TA.07 

  تونسي، لطيفة    .9173

العالقة بين المعاني األصلية و المعاني ااإلشتقاقية [نص مطبوع] / لطيفة تونسي, باية مليتي; الشاذلي سعدودي. 
  سم.  30ورقة ;  69 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -

 2008ليسانس : لغوي : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MA.609, MA.610 

  تويز, سارة    .9174

الصوت و الصورة في الفيلم السينمائي [نص مطبوع] : تحليل سيسيولوجي لفيلم : الشيخ بوعمامة / سارة تويز.  
  .CDسم +  30ة ; ورق 73 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -

  67بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحيى فارس بالمدية : 

MA691/01 

  تويزة، سليمة   .9175

بنية الشخصيات في رواية " سيرة المنتهى عشتها كما اشتهتني" لواسيني األعرج [نص مطبوع] / سليمة تويزة;  
  سم. + قرص مضغوط. 30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -دوالي بلخير. 

 2017ل م د : دراسات نقدية حديثة ومعاصرة : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية :  -ماستر

MMA.727, MMA.728 



  تويزة، نسيمة   .9176

ويزة; أ.  تجليات الشعرية في قصيدة " السامة" لـ: أبي القاسم الشابي [نص مطبوع] / رتيبة بوعالم هللا; نسيمة ت
  سم. + قرص مضغوط.  30 -. 2017[د.م] : [د.ن],  -العبزوزي لخذاري. 

 2017ماستر : تحليل الخطاب : كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : 

MMA.529, MMA.530 

  توين، مارك    .9177

الجزائر : األهلية   -/ مارك توين.  the adventures of Tom Sawyerمغامرات توم سوير [نص مطبوع] = 
 (سلسلة روائع القصص العالمية). -سم.  14*19ص. : غالف مص. و مل. ;   326 -. 2013للنشر و التوزيع, 

1-890-211/1, 1-890-211/2 

  توينبي, أرنولد    .9178

أحمد عزت عبد  مختصر دراسة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أرنولد توينبي; تر. فؤاد محمد شبل;
 سم. 24ص. ; 472 -.  1964(د.م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية,  -الكريم مرا. محمد شفيق غربال.  

1-902-17.3/1, 1-902-17.3/2 

  توينبي, أرنولد    .9179

د عزت مختصر دراسة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أرنولد توينبي; تر. فؤاد محمد شبل; مرا. أحم
 سم.24ص. ; 324 -. 1965(د.م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية,  -عبد الكريم. 

1-902-17.4/1, 1-902-17.4/2 

  توينبي, أرنولد    .9180

مختصر دراسة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أرنولد توينبي; تر. فؤاد محمد شبل; مرا. محمد شفيق  
 سم.24ص. ; 500 -. 1968( د.م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية,  -. منقحة 02ط. -غربال. 

1-902-17.2/1, 1-902-17.2/2 

  توينبي, أرنولد    .9181

  -مختصر دراسة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء األول / أرنولد توينبي; محمد شفيق غربال; فؤاد محمد شبل. 

 سم.24ص. ; 482 -. 1966لدول العربية, (د. م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة ا 

1-902-17.1/1, 1-902-17.1/2 

  تيتان، فريدة    .9182

/ فريدة تيتان, نفيسة محمدي; محمد  -أنموذجا  -شعر السجون في فلسطين [نص مطبوع] : محمود درويش 
  سم. + قرص مضغوط.  30ورقة ;  74 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بوزواوي. 

 2009كلية اآلداب و اللغات : جامعة يحي فارس المدية : ليسانس : أدبي : 

MA.912 

  تيمور, أحمد   .9183

القاهرة : دار اآلفاق   -مختارات أحمد تيمور [نص مطبوع] : طرائف من روائع األدب العربي / أحمد تيمور.  
  سم. 24ص. ;  244 -. 2003العربية, 

 9773440702ر.د.م.ك 

1-810-75/1, 1-810-75/2 


