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Arabi00001أدبجامعة النجاح الوطنیةعادل أبو عمشةأحالم محمد سلیمان بشاراتالبطل في الروایة الفلسطینیة في فلسطین من عام 1993 - 2002م

Arabi00002نحو ، صرفسلیمان بن عبد العزیز بن عبد هللا العیونيمحمد جمال الدین بن یوسف بن ھشام األندلسيألفیة ابن مالك في النحو والتصریف المسماة الخالصة في النحو

Arabi00003شعرمنشورات اتحاد كتاب المغربعبد هللا شریقفي شعریة قصیدة النثر

Arabi00004أدبدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحمدي محمود منصورآداب الضیافة في الشعر الجاھلي

Arabi00005بالغةدار الطلیعة للطباعة والنشرأبو یعرب المرزوقيأبو یعرب المرزوقي في العالقة بین الشعر المطلق واإلعجاز القرآني

Arabi00006نحوالمجمع العلمي العربيمحمد بھجت البیطارعبد الرحمن بن محمد بن أبو سعید األنباري أبو البركاتكتاب أسرار العربیة

Arabi00007لغةمطابع الھیئة المصریة العامة للكتابسامح مقارأصل األلفاظ العامیة من اللغة المصریة القدیمة

Arabi00008أدبدار البشائرحاتم صالح الضامنعبد الملك بن قریب األصمعي أبو سعیدكتاب اإلبل

Arabi00009معاجم ، غریب اللغةدار الرائد العربيامتیاز على عرشي الرامقوريالقاسم بن سالم النحوي الھروي البغدادي أبو عبیدكتاب األجناس من كالم العرب و ما اشتبھ في اللفظ و اختلف في المعنى

Arabi00010أدبندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمیةمحمد عبد الحلیم خلیفةاألسواق العامة حول مكة المكرمة ودورھا في تشكیل المالمح األدبیة لمكة المكرمة

Arabi00011معاجمالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیممحمد بن القاسم األنباريكتاب األضداد

Arabi00012نحو ، إعرابدار ابن الجوزيعبد هللا بن صالح الفوزانمحمد بن عبد هللا بن ظھیرة المكي الشافعياإلعراب عن نظم قواعد اإلعراب البن ھشام األنصاري

Arabi00013شعرجامعة الخلیلحسن محمد عبد الھادي السراحنةمحمد یوسف عبد العزیز غریباتجاھات شعر الھجاء في مصر والشام زمن الزنكیین واألیوبیین

Arabi00014معاجممؤسسة الرسالةمكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسوسيمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزاباديالقاموس المحیط

Arabi00015أدب ، نقددار صادرإحسان عباس، إبراھیم السعافیین، بكر عباسأبو الفرج األصفھانياألغاني

Arabi00016معاجمالمطبعة العلمیةعون الدین أبو المظفر یحیى بن محمد بن ھبیرةكتاب اإلفصاح عن معاني الصحاح

Arabi00017أدب ، معاجممكتبة الملیجيعبد الرحمن بن عیسى الھمذانيكتاب األلفاظ الكتابیة

Arabi00018صرف ، معاجممطبعة مصرعلي فودة، بإشراف وتوجیھ السید علي راتبمحمد بن عمر بن عبد العزیز القوطیة أبو بكركتاب األفعال البن القوطیة

Arabi00019صرف ، معاجممكتبة الخانجيعلي فودة، بإشراف وتوجیھ السید علي راتبمحمد بن عمر بن عبد العزیز القوطیة أبو بكركتاب األفعال البن القوطیة

Arabi00020(الجزء العاشر) أدب ، لغةمجلة الجامعة األسالمیةصادق یسلم العيأثر ابن الحاجب في الدرس النحوي في الیمن ابن ھطیل وابن أبي القاسم والخالدي أنموذجا

Arabi00021لغةدار البشیرحامد صادق قنیبيابن مرزبان الباحثكتاب األلفاظ الكتابة والتعبیر

Arabi00022أدبمؤسسة الكتب الثقافیةصالح بن فتحي ھلل، سید بن عباس الجلیمياسماعیل بن القاسم بن عیذون القالي أبو علي، أبو عبید األندلسيكتاب األمالي مع كتابي ذیل األمالي و النوادر ویلیھم كتاب التنبیھ مع أوھام أبي علي في أمالیھ

Arabi00023أدبدار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیععلى إبراھیم كرديزید بن الرفاعة الھاشميكتاب األمثال

Arabi00024أدبدار المأمون للتراثعبد المجید قطامشالقاسم بن سالم النحوي الھروي البغدادي أبو عبیدكتاب األمثال

Arabi00025إمالءجامعة البلمندحسن األبیضاإلمالء العربي مشكالتھ وكیفیة معالجتھا، ھل یمكن االستغناء عن اإلمالء؟

Arabi00026أدبمطبعة جامعة كامبردجمحمد عبد المعبد خانابن أبي عونكتاب التشبیھات

Arabi00027أدبدار القبس للنشر والتوزیععبد العزیز بن محمد بن عبد هللا السدحانعبد العزیز بن عبد هللا بن محمد الشایعاألماني العلمیة، أماني العلماء في التألیف والتصنیف

Arabi00028أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعأحمد خصخوصيالحمق والجنون في التراث العربي من الجاھلیة إلى أواخر القرن الرابع

Arabi00029شعرمجلّة جامعة أم القرى المحكمـة لعلـوم الشریعة واللغـة العربیة وآدابھاعبد هللا خلف العسافالصورة الفنیة لحقول التراجیدي في الشعر الجاھلي
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Arabi00030شعرالمكتبة العربیةن المطبعة السلفیةمحمد بھجة األزدي البغداديمحمود شكري األلوسى البغداديالضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر

Arabi00031معاجمدار ومكتبة الھاللمھدي المخزومي، إبراھیم السامرائيالخلیل بن أحمد الفراھیدي أبو عبد الرحمنالعین

Arabi00032معاجمالمطبعة الوھبیةمصطفى وھبيیوسف بن محمد البلوي أبو الحجاجكتاب ألف باء

Arabi00033نحو ، شعراتحاد الكتاب العربزین الدین المختاريالمدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا

Arabi00034نقدمركز األبحاث والدراسات االشتراكیةھادي العلويأبو العالء المعريالمنتخب من اللزومیات نقد الدولة والدین والناس

Arabi00035أدب ، تاریخأحمد شفیق أبو عوفتاریخ أھم األحداث الفنیة و األدبیة في العالم

Arabi00036شعرلجنة إحیاء التراث اإلسالميحفني محمد شرفعبد العظیم بن الواحد بن ظافر بن أبي اإلصبع العدواني البغداديتحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر

Arabi00037نحومجلس الثقافة العاممحمد أبو بكر لیّاسآمال بن غزيجھود الرضي اللغویة في شرحیھ على مقدمتي ابن الحاجب، دراسة توصیفیة تحلیلیة نقدیة

Arabi00038أدبمطبعة الجوائبمحمد بن العباس الخوارزمي أبو بكررسائل أبي بكر الخوارزمي

Arabi00039أدبالمطبعة األمیریةأحمد زكيرسائل إخوان الصفا

Arabi00040نحو ، صرفالمطبعھ الحفنیةمحمد األمیررسالة إتحاف اإلنس في العلمین واسم الجنس

Arabi00041شعرالدار الشرقیةخالد عبد الكریم جمعةشواھد الشعر في كتاب سیبویھ

Arabi00042أدب ، نقددار األندلس للطباعة والنشر والتوزیععلي البطلشبح قایین بین إیدث سیتول و بدر شاكر السیاب، دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi00043أدب ، تاریخریاض الریس للكتب والنشرریاض نجیب الریسصحافي ومدینتان رحلة إلى سمرقند وزنجبار

Arabi00044أدب ، تاریخجامعة أم القرىمصطفى أحمد حسن إمامنجالء محمد نور عبد الغفور عطاراألمر في اللغة العربیة دراسة صرفیة نحویة

Arabi00045شعردار العودةصالح عبد الصبوردیوان صالح عبد الصبور

Arabi00046أدب ، نقددار المعارفعبد الستار أحمد فراجعبد هللا بن محمد بن المعتز العباسيطبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب

Arabi00047شعرالشركة المتحدة للتوزیعنادیا علي الدولةأبو العالء المعريعبث الولید في الكالم على شعر أبي عبادة الولید بن عبید البحتري

Arabi00048أدب ، نقددار نھضة مصر للطبع والنشرمحمد غنیمي ھاللقضایا معاصرة في األدب و النقد

Arabi00049أدب ، تاریخلجنة نشر المؤلفات التیموریة، مطبعة دار التألیفأحمد تیمورلعب العرب

Arabi00050شعرجامعة أم القرىعبد العظیم إبراھیم المطعنيصالح سعید عید الزھرانيمآخذ البیانیین على النص الشعري حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi00051معاجمالھیئة المصریة العامة للكتابإبراھیم األبیاريمعجم األدباء لیاقوت الرومي

Arabi00052معاجمدار الشؤون الثقافیة العامةأحمد مطلوبمعجم النقد العربي القدیم

Arabi00053نقد ، لغةجامعة بغدادخدیجة عبد الرزاق الحدیثيِكیان أحمد حازم یحیىمنھجیة القرافي وجھوده في دراسة الفروق في اللغة

Arabi00054شعرمكتبة اآلدابمحمد المویلحيأحمد شوقي، سلیم البشرينھج البردة وعلیھ وضح النھج

Arabi00055بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد بن علي الصاملقضایا المصطلح البالغي، كثرتھ، وتعدده، واشتراكھ، وصیاغتھ

Arabi00056أدب ، تاریخجامعة الجنانعمار محمد النھارمنذر حمیدي الحسینمكتبات مصر وبالد الشام في عصر الممالیك

Arabi00057نحومجلة جامعة أم القرىعبد هللا بن حمد الدایلأرأیت وفروعھ، دراسة لغویة

Arabi00058نحومجلة جامعة األزھرحمدي الجباليأل) في الكالم العربي دراسة في اتجاھات الفكر النحوي العربي
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Arabi00059نحوالجامعة اإلسالمیةمحمد بن عبد الحي بن عمار سالمصالح بن مطلق بن سعد القرشي المالكيالتعلیل النحوي عند الرماني في شرحھ لكتاب سیبویھ دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi00060شعر ، تراجمجامعة بغدادعبد السالم محمد رشیدحافظ محمد عباس الشمريكثیر عزة بین ناقدیھ ومادحیھ

Arabi00061نحووزارة التراث القومي والثقافةعبد الكریم خلیفة، نصرت عبد الرحمن، صالح جرار، محمد حسن عواد، جاسر أبو صفیةسلمة بن مسلم بن إبراھیم الصحاري العوتبي أبو المنذركتاب اإلبانة في اللغة العربیة

Arabi00062شعرالجامعة اإلسالمیةمنذر محمد جاسمماجد عبید دایح عباس الجمیليفلسطین في شعر ولید األعظمي و رشید العبیدي

Arabi00063نحوالمكتبة العصریةمحمد أسعد النادرينحو اللغة العربیة، كتاب في قواعد النحو و الصرف

Arabi00064أدبمكتبة اآلدابعادل خلفنحو اللغة العربیة

Arabi00065نحودار الیازوريھادي نھرنحو الخلیل من خالل معجمھ

Arabi00066نحومطبعة المجمع العلمي العراقيأحمد عبد الستار الجوارينحو التیسیر، دراسة و نقد منھجي

Arabi00067صرفالدار العالمیة للنشر والتوزیعسعد كریم الفقي400 سؤال وجواب في قواعد الصرف العربي

Arabi00068لغةجامعة أم درمانعباس السر محمد عليعبد الحكیم عبد الخالق الحسناألثر الداللي الختالف الصوائت والمورفیمات بین روایتي حفص عن عاصم، والدوري عن أبي عمرو، دراسة صوتیة صرفیة داللیة

Arabi00069لغةالھیئة العامة لمكتبة اإلسكندریةحمزة عبد هللا النشرتيمن مظاھر التخفیف في اللسان العربي

Arabi00070شعرالمطبعة األمیریةمحمد الجنبیھيائتالف المعاني والمباني بمجاراة الطغرائي وأبو فراس الحمداني

Arabi00071أدبدار الكتب العلمیةعبد هللا بن المقفعآثار ابن المقفع

Arabi00072أدبدار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیععبد الحمید عبد هللا الھرامةجمع بعض تالمیذه في حیاتھآثار أبي زید الفازازي األندلسي، نصوص أدبیة من القرن الھجري السابع

Arabi00073أدبجامعة أم القرىمحمود عبد ربھ فیاضأحمد سعید أحمد الزھرانيآثار البرامكة وبني سھل والصولیین على النثر الفني

Arabi00074أدبجامعة منتوريتاورتة محمد العیدقیس خالدآثار العربي التبسي، دراسة فنیة

Arabi00075أدبجامعة المدینة العالمیةداود عبد القادر إیلیغابدماصي أحمد أوما أونيآثار العولمة في المصطلحات العربیة المعاصرة دراسة وصفیة تحلیلیة جریدة األھرام نموذجا

Arabi00076أدبجامعة ماالنج اإلسالمیة الحكومیةالحاج توفیق الرحمنمخلصینآثار اللھجات العربیة في القراءات السبع دراسة وصفیة

Arabi00077أدب ، تراجممجلة المجمع العلمي العراقيأحمد مطلوبآثر ابن جّني في عبد القاھر وابن األثیر

Arabi00078أدبدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیعمحمد خیر رمضان یوسفآداب إعارة الكتاب في التراث اإلسالمي یلیھ جزء فیھ عارّیة الكتب، و بذل المجھود في خزانة محمود

Arabi00079أدبكلیة اآلداب بالجامعة المستنصریةلجنة المجلةمجلة آداب المستنصریة

Arabi00080أدبمنشورات عویداتھنري زغیبلویس رینوآداب الھند

Arabi00081نحو ، شعرحولیات كلیة اآلدابفاطمة راشد الراجحيآراء ابن الحاجب النحویة في أبیات للمتنبي

Arabi00082نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمعبد العزیز بن حمید بن محمد الجھنيآراء ابن السراج غیر البصریة في كتابھ األصول في النحو

Arabi00083أدبمؤسسة الرسالةمحمد محمد حسینمقاالت في األدب واللغة

Arabi00084نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةرضوانمحمد أنس مباركآراء أبي البقاء في النحو، دراسة وصفیة عن آراء أبي البقاء في مسائل النحویة

Arabi00085لغةجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورناننعیمة روابحآراء أبي علي القالي اللغویة في أمالیھ في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi00086نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديمحمد عمر عمار الدراوشةآراء األخفش األوسط النحویة والصرفیة عند شّراح ألفیة ابن مالك في القرن الثامن الھجري، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi00087نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديسماح سمیر سلیمان دلولآراء األخفش في كتاب ھمع الھوامع للسیوطي جمعا وتوثیقا ودراسة
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Arabi00088أدبالجامعة األمیركیةسامي مكارمجمال فؤاد العطارآراء الجاحظ في مناقب األمم ومثالبھا، عرض وتحلیل

Arabi00089نحومجلة اآلدابمحمد ضیاء الدین خلیل إبراھیمآراء الخلیل اللغویة والنحویة في كتاب المقتضب للمبّرد

Arabi00090نحومجلة جامعة النجاح العلوم اإلنسانیةحمدي الجباليآراء الخلیل النحویة في ضوء كتاب العین

Arabi00091أدبإحیاء التراث اإلسالمي الكتاب 38شاكر العاشورأبو منصور الثعالبيتقبیح الحسن وتحسین القبیح

Arabi00092نحوجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرنوري خذريآراء السكاكي النحویة في كتابھ مفتاح العلوم دراسة في ضوء المنھج الوظیفي

Arabi00093نحوجامعة أم القرىمحمد أحمد خاطرعلي محمد علي عبد هللا صالحآراء الفّراء النحویة في خزانة األدب، عرض ودراسة وتقویم

Arabi00094نحوجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد المسمليبندري بنت سعید بن محمد الغامديآراء الفّراء النحویة في كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرھا في أحكام الوقف واإلبتداء

Arabi00095نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديعلي كمال أبو عونآراء الفّراء النحویة والصرفیة عند شّراح ألفیة ابن مالك في القرن الثامن الھجري، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi00096نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيعبد العزیز بن سعدي بن أحمد المطرفيآراء الكسائي النحویة في كتابھ مغني اللبیب

Arabi00097نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العامودينھاد عبد الفتاح فریح بدریةآراء الكسائي عند شّراح ألفیة ابن مالك في القرن الثامن الھجري

Arabi00098نحوجامعة أم القرىمحمود محمد عبد المولى خمیسرشدي عبد هللا علي خنفورآراء المّبرد النحویة في نظر ابن مالك

Arabi00099شعرالجامعة اإلسالمیةإیمان كمال مصطفى المھداويمحمود شالل حسین القیسيشعر ذي النون المصري ت 245ھـ

Arabi00100نقدمكتبة زھراء الشرقإبراھیم عوضمناھج النقد العربي الحدیث

Arabi00101نحومجلة الجامعة اإلسالمیةعبد الھادي عبد الكریم برھومآراء النحاة في حاشا

Arabi00102نحومجلة معارف، اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعبد الرحمن عیساويآراء بعض النحاة في تصنیف الفعل األجوف في اللغة العربیة ودراستھ صوتیا

Arabi00103نحو ، نقدجامعة عبد القادر بلقایدمحمد عباسعبد القادر مباركآراء تمام حسان في نقد النحو العربي

Arabi00104لغةمجمع اللغة العربیةمحمد مكي الحَسني الجزائرينحو إتقان الكتابة العلمیة باللغة العربیة

Arabi00105أدبمجلة العلوم العربیة واإلنسانیةعبد هللا بن عبد الرحمن الحیدريآراء عبد القدوس األنصاري في قضایا األدب، وسمات منھجھ النقدي

Arabi00106أدبدار الثقافةعبد الكریم الجھیمانآراء فرد من الشعب

Arabi00107مذاھب نحویةكلیة التربیة بجدةنجاة حسن عبد هللا نوليفوزیة عبد هللا عتیق آل جمیلابن ھشام الخضراوي آراؤه النحویة والصرفیة ومنھجھ

Arabi00108أدبجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميمحاسن بنت أحمد بن محمود مولوي قربانآراء محمود شاكر وجھوده اللغویة

Arabi00109بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد رفعت أحمد زنجیرمسائل علم المعاني في كتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي

Arabi00110شعرجروس برسیاسین األیوبيآفاق الشعر العربي في العصر المملوكي

Arabi00111شعردار الكفاح للنشر والتوزیعشریف شفیق رزقآفاق الشعریة العربیة الجدیدة في قصیدة النثر

Arabi00112أدبمركز دراسات الوحدة العربیةھیثم سرحانإبراھیم أبو ھشھش وآخرینآفاق اللسانیات دراسات مراجعات شھادات، تكریما لألستاذ الدكتور نھاد الموسى

Arabi00113لغةدار المعرفة الجامعیةمحمود أحمد نحلةآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر

Arabi00114لغةالمجلس األعلى للثقافةترجمة حمزة بن قبالن المزینينعوم تشومسكيآفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن

Arabi00115أدبعالم المعرفةترجمة لطیف زیتونيإیمانویل فریس، برنار مورالیسآفاق جدیدة في نظریة األدب

Arabi00116أدب ، تاریخمجلة حولیات كلیة اآلدابشاكر مصطفىآل قدامة والصالحیة
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Arabi00117نحومكتبة الشبابعبد الحمید السید طلبناصر الدین بن عبد السید بن علي المطرزي أبو الفتحالمصباح في علم النحو

Arabi00118شعرآداب الرافدینعمار حازم محمد عليرثاء األبناء في شعر صدر اإلسالم والعصر األموي

Arabi00119أدبمكتبة الخانجيتقي الدین أحمدنحل عبر النحل، مكتبة المقریزي الصغیرة

Arabi00120شعرمركز الحضارة العربیةعبد الناصر ھاللآلیات السرد في الشعر العربي المعاصر

Arabi00121بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد إقبال عرويآلیات منھجیة إلستثمار الدرس البالغي في تحلیل النصوص

Arabi00122نحوالمركز الثقافي العربينعیم علویةنحو الصوت و نحو المعنى

Arabi00123تراجمدار الشروقمحمد محمود غاليأئمة النحاة في التاریخ

Arabi00124مذاھب نحویةالمكتب الجامعي الحدیثتقدیم عبده الراجحيأحمد ماھر البقرينحاة و مناھج

Arabi00125بالغة ، لغةمطبعة المعارفإبراھیم الیازجينجعة الرائد و شرعة الوارد في المترادف و المتوارد

Arabi00126أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمحمد علي قرنة، علي محمد البجاويمنصور بن الحسین اآلبي أبو سعدنثر الدر

Arabi00127نحودار الكتب العلمیةعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضعبد الرحمن عبد هللا السھیلي أبو القاسمنتائج الفكر في النحو

Arabi00128نحومطابع الثورة للطباعة والنشرمصطفى الصادق العربيمحمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدالئينتائج التحصیل في شرح كتاب التسھیل

Arabi00129شعرمؤسسة ھنداوي التعلیم والثقافةأحمد الھاشميمیزان الذھب في صناعة شعر العرب

Arabi00130شعردار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالحكمة في الشعر العربي، موسوعة روائع الشعر العربي

Arabi00131صرفاألكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعيمحمود عكاشةالبناء الصرفي في الخطاب المعاصر

Arabi00132أدب ، نقدمكتبة الخانجيمحمود محمد شاكرأباطیل وأسمار

Arabi00133أدبمؤسسة نوفلمي زیادةفریدریخ مكس مولرابتسامات و دموع، أو الحب األلماني

Arabi00134نحودار عمار للنشر والتوزیعغانم قدوري الحمدأبحاث في العربیة الفصحى

Arabi00135نقد ، شعردار المعارفمحمد العبدإبداع الداللة في الشعر الجاھلي مدخل لغوي أسلوبي

Arabi00136أدبدار الرشید للنشرمحمد حسین الزبیديقدامة بن جعفرالخراج وصناعة الكتابة

Arabi00137شعرمحمد طاھر بن عبد القادر بن محمود الكرديإبداع الشعر ولطائف الفن

Arabi00138شعردار البراقسعاد الحكیمإبداع الكتابة وكتابة اإلبداع عین على العینیة، شرح معاصر لعینیة اإلمام الصوفي عبد الكریم الجیلي

Arabi00139لغةمكتبة الغرباء األثریةسلمان بن سالم بن رجاء السحیميإبدال الحروف في اللھجات العربیة

Arabi00140شعرجامعة الخرطومأحمد حسن علي قریناتھاشم علي طھ عثمانإبـراھیـم بـن َھْرَمـة دراسـة فنیة فـي شـعره

Arabi00141أدبجامعة أم القرىمحمود بن حسن زینيأحمد بن موسى بن عبد هللا السعدي الزھرانيإبراھیم فودة حیاتھ وأدبھ

Arabi00142نحومجلة كلیة اآلدابجالل عبد هللا خلفأبرز مسائل العطف التي تحتمل وجھین أو أكثر عند النحاة وصف ودراسة الرمز في الشعر الغربي

Arabi00143نقد ، شعرمجلة كلیة التربیة، الجامعة المستنصریةنادیة ھناويأبعاد التجربة اإلبداعیة عند الشاعر فاضل العزاوي، قراءة في قصائد األسفار

Arabi00144أدب ، شعرمجلة كلیة التربیة األساسیةحسین علي قیس، محمود شاكر محمودأبعاد التسامح في الشعر األندلسي دراسة تاریخیة أدبیة

Arabi00145أدب ، شعرالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیینصابر عبد الدایمأبعاد تجربة الحرمان في شعر األمیر الشاعر عبد هللا الفیصل
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Arabi00146نحومجلة الدراسات اللغویةبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنإبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى األصل، بحث في أصول النحو

Arabi00147معاجم ، إشتقاقمجلة جامعة النجاح لالبحاثعودة أبو عودةإبلیس والشیطان دراسة في االشتقاق والداللة مع معجم ما ورد على صیغة إفعیل وصیغة فیعال

Arabi00148شعرمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةحمدي منصورابن أبي العافیة الُكُتْنِدي (513– 584 ھـ) دراسة في حیاتھ وشعره

Arabi00149أدبمنشورات عكاظعبد المجید القدرويابن أبي محلي الفقیھ الثائر ورحلتھ اإلصلیت الخریت

Arabi00150أدبالجامعة األمیركیةإحسان عباسماھر زھیر جرارابن األبار األندلسي األدیب

Arabi00151شعرجامعة الحاج الخضرمحمد حجازيحمید طریفةابن األّبار القضاعي و مدائحھ في البالط الحفصي دراسة موضوعیة فنیة

Arabi00152لغة، نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديندى بنت سالم بن جلوي التمیميالتعریف في اللغة العربیة دراسة نحویة

Arabi00153نحوجامعة القدیس یوسفمیشیل أالرجمیل إبراھیم علوشابن األنباري وجھوده في النحو

Arabi00154أدب ، نقدجامعة األزھرأحمد الشرباصيعلي جمیل علي مھناابن الجوزي ومقاماتھ األدبیة

Arabi00155شعرمنشورات المكتبة العصریةعباس محمود العقادابن الرومي حیاتھ من شعره

Arabi00156أدب ، تراجمالجامعة األمیركیةإحسان عباسعفیفة محمود دیرانيابن الزقاق البلنسي

Arabi00157مذاھب نحویةالجامعة المستنصریةنھاد فلیح حسنغالب علي حسینابن السراج وخالفھ النحوي مع البصریین والكوفیین

Arabi00158شعر ، تراجملطفي منصورابن الشبل البغدادي حیاتھ و شعره

Arabi00159شعر ، تراجممجلة جامعة ذي قارعارف عبد الكریم مطرودابن الفخار الرعیني اإلشبیلي ومختصر أشعار شیوخھ

Arabi00160نحوجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيحماد بن محمد حامد الثماليأبو عبد هللا بن الفخار وجھوده في الدراسات النحویة مع تحقیق كتابھ شرح الجمل

Arabi00161شعردار المعارفعلي صافي حسینابن الكیزاني الشاعر الصوفي المصري حیاتھ و دیوانھ

Arabi00162لغةمجلة علوم اللغةقباري محمد شحاتةالخصائص الصوتیة لقبائل وسط الجزیرة العربیة وشرقیھا من خالل القراءات القرآنیة

Arabi00163أدب ، تراجمالجامعة األمریكیةأنیس فریحةدالرا سینغ سندھاابن المقفع، حیاتھ، آثاره ونفوذ األفكار الفارسیة في اللغة العربیة

Arabi00164أدبدار المعرفة الجامعیةعثمان موافيالخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم تاریخھا وقضایاھا

Arabi00165أدب ، تراجممكتبة عرفةخلیل مردم بكابن المقفع، أئمة األدب

Arabi00166نحوجامعة أم القرىفتحي أحمد مصطفى علي الدینحسن محمد عبد الرحمن أحمدابن النحویة وحاشیتھ على كافیة ابن الحاجب دراسة وتحقیق

Arabi00167شعر ، تراجممجلة أكادیمیة القاسميسمیر كتانيابن الھباریة شاعر مغمور من عصر السالجقة نسبھ، آثاره، حیاتھ، عصره

Arabi00168أدب ، تراجمالجامعة األمیركیةشادي حكمت ناصرابن بطوطة وصناعة أدب الرحلة نسیج الواقع والخیال

Arabi00169نقد ، تراجممجلة كلیة اإلمام األعظمماھر جاسم حسن األومريابن جزي الكلبي ناقدا لغویا في تفسیره التسھیل لعلوم التنزیل من خالل سورة البقرة - دراسة مقارنة ألقوالھ بأقوال غیره من المفسرین

Arabi00170نحو ، تراجمجامعة بغداد، دار النذیر للطباعة والنشر والتوزیعفاضل صالح السامرائيابن جني النحوي

Arabi00171نحو ، صرفمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةخالد عبد فزاعكنز المباني في حروف المعاني لمصطفى البدري ت بعد 1293ھـ

Arabi00172معاجممؤسسة الرسالةمكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسوسيمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزاباديالقاموس المحیط

Arabi00173نقدجامعة بغدادقیس إسماعیل األوسيإسراء عریبي فدعم الدوريابن جني ناقًدا لغویا

Arabi00174نحوجامعة العلوم والتكنولوجیاعبد الغني حیدرسلیمان سالم علي باقشعابن جني وجھوده اللغویة والنحویة
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Arabi00175نحو ، إعرابدار القلمحسن ھنداويأبو الفتح عثمان بن جنيسر صناعة اإلعراب

Arabi00176أدب ، تراجممحمد بن شریفةابن حریق البلنسي، حیاتھ وآثاره

Arabi00177أدب ، تراجممؤسسة الرسالةمحمود جاسم محمدابن خالویھ وجھوده في اللغة مع تحقیق كتابھ شرح مقصورة ابن درید

Arabi00178مذاھب نحویةجامعة بابلأسعد محمد علي النجارحسین علي حسین عبد الفتليابن َخروف وآراؤه النحویة

Arabi00179شعر ، تراجمجامعة أبي بكر بلقایدمحمد مرتاضمحصر وردةابن خلدون شاعرا

Arabi00180لغة ، تراجممجلة اللغة العربیةعبد الجلیل مرتاضابن خلدون والدرس اللغوي الحدیث

Arabi00181أدب ، تراجممجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة المحكمةسعود بن حمید السبیعيابن خلدون ولیس تشومسكي المؤسس الحقیقي لنظریة الملكة اللسانیة

Arabi00182أدب ، تراجمجامعة األزھرأحمد الشرباصياألمین منوفلي عبد الكریمابن سید الناس وأدبھ دراسة وتحلیل

Arabi00183نقد ، تراجمالجامعة اإلسالمیةجبیر صالح حمادي القرغوليزیاد طارق جاسم حسین الجنابيابن شھید األندلسي ناقًدا

Arabi00184نقد ، تراجمجامعة الملك عبد العزیزعبد الحكیم حسان عمرعبد هللا سالم المعطانيابن شھید األندلسي وجھوده في النقد األدبي

Arabi00185نحو ، صرفجامعة بغدادخولة تقي الدین الھالليھدى ناجي عبد صباح البدیريابن طاھر وإسھاماتھ في علم الصرف والنحو

Arabi00186شعرابن طباطبا العلويعیار الشعر

Arabi00187أدب ، تراجمالجامعة األمریكیةإحسان عباسمحمد مھدي كرانيابن عربشاه وكتابھ فاكھة الخلفاء ومفاكھة الظرفاء

Arabi00188صرفجامعة أبي بكر بلقایدالزبیر دراقينجیة قداحابن عصفور وجھوده الصرفیة

Arabi00189شعر ، تراجممعھد الدراسات اإلسالمیةأحمد الشرباصيأحمد محمد أحمد الشریفابن عمار عصره وحیاتھ وشعره

Arabi00190لغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعمحمد محمد داودالداللة و الكالم دراسة تأصیلیة أللفاظ الكالم في العربیة المعاصرة في إطار المناھج الحدیثة

Arabi00191"نقد ، تراجممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد بن حسن العمريابن عنقاء حیاتھ وآثاره ومنھجھ في كتابھ كشف الھم والباس عن آیتي " ثم أنزل علیكم من بعد الغم " و " إذ یغشیكم النعاس

Arabi00192لغةجامعة تلمسانحسن عبد الھاديعبد الرحمن خربوشابن فارس و أثره في الدراسات اللغویة

Arabi00193"نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريعبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعديابن فالح النحوي المتوفي سنة ( 680ھـ 1281م )حیاتھ وآراؤه ومذھبھ مع تحقیق الجزء األول من كتابھ الموسوم ب"المغني

Arabi00194نقدجامعة الملك عبد العزیزعبد الحكیم حسان عمرمحمد مریسي سعد الحارثيابن قتیبة ونقد الشعر

Arabi00195بالغةدار العلوم العربیةعلي جمیل سلوم، حسن محمد نور الدینالدلیل إلى البالغة و عروض الخلیل

Arabi00196شعر ، تراجممجلة حولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتسھام عبد الوھاب الفریحابن قالقس حیاتھ وشعره

Arabi00197تراجمجامعة الملك عبد العزیزراشد بن راجح الشریفمحمد بن حمود الدعجانيابن كیسان النحوي

Arabi00198أدبجامعة الملك سعودصالح بن معیض الغامديماریا روزا مونیكالالدور العربي فى التاریخ األدبي للقرون الوسطى

Arabi00199مذاھب نحویةجامعة الملك عبد العزیزعبد العزیز برھامغنیم غانم عبد الكریم الینبعاويابن مالك اللغوي

Arabi00200مذاھب نحویةمجلة نزوىمحمد عبد الخالقابن مضاء القرطبي ھجوم على مدارس المشرق لتخفیف أثقال النحو

Arabi00201شعر ، تراجمجامعة األزھرفھد بن عوض بن وریدةابن مقّرب العیوني حیاتھ وشعره

Arabi00202شعر ، تراجممطبعة الجبالويسامي جاسم عبد العزیز المناعيابن مقّرب العیوني شاعر الخلیج العربي في العصور اإلسالمیة حیاتھ وشعره

Arabi00203أدب ، تراجمدار الشؤون الثقافیة العامةھالل ناجيابن مقلة خطاطا وأدیبا وإنسانا، مع تحقیق رسالتھ في الخط والقلم
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Arabi00204شعر ، تراجمدار ابن كثیرعلي أبو زیدمحمود سالم محمدابن نباتة شاعر العصر المملوكي، سلسلة األعالم

Arabi00205شعر ، تراجممجلة جامعة تكریت للعلوممحمد عوید السایر، عكاب طرموز علي الحیانيابن ھذیل التجیبي الغرناطي (ت753ھـ) حیاتھ وماتبقى من شعره جمع وصنعة ودراسة

Arabi00206مذاھب نحویة ، تراجمجامعة الملك سعودعلي فودة نیلابن ھشام األنصاري آثاره ومذھبھ النحوي

Arabi00207مذاھب نحویة ، تراجمجامعة أبي بكر بلقایددراقي زبیرعوني أحمد محمدابن ھشام األنصاري حیاتھ و جھوده النحویة

Arabi00208مذاھب نحویة ، تراجمدار طالس للدراسات و الترجمة و النشرسامي عوضابن ھشام النحوي( 708-761ھـ ) بیئتھ، فكره، مؤلفاتھ منھجھ في النحو

Arabi00209لغةمؤسسة الثقافة الجامعیةجالل شمس الدینالتعلیل اللغوى عند الكوفیین مع مقارنة بنظیره عند البصریین دراسة ابستومولوجیة

Arabi00210"مذاھب نحویة ، تراجمجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینعلي بن حسن محمد الظاھريابن یعیش الصنعاني، حیاتھ وآثاره مع تحقیق الجزء األول من كتابھ" المحیط المجموع في األصول والفروع

Arabi00211أدب، شعرالجامعة األسالمیة الحكومیة ماالنجأسوة حسنةالتغرب في دیوان الشافعي

Arabi00212مذاھب نحویة ، تراجمجامعة قاصدي مرباحعیساني عبد المجیدمولدي بن عبد الباسطابن یعیش و جھوده في النحو من خالل كتابھ شرح المفصل

Arabi00213مذاھب نحویة ، تراجمجامعة الكویتعبد اللطیف محمد الخطیبابن یعیش وشرح المفصل

Arabi00214مذاھب نحویة ، تراجممجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةجمعة حسین محمد البیاتي، موفق حسین علیويأبناء الّدھان من اللغویین والنحویین مع ترجمة وافیة لمحمد بن علي بن شعیب بن الدھان البغدادي ( 590ھـ ) و بیان جھوده اللغویة

Arabi00215نحومجلة جامعة ذي قارحسن جعفر صادق البلداويأبنیة األسماء في المعجم الوجیز

Arabi00216بالغةدار الثقافة للنشر والتوزیعنجاة عبد العظیم الكوفيأبنیة األفعال دراسة لغویة قرآنیة

Arabi00217بالغةجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البنامھدي بن علي بن مھدي آل ملحان القرنيأبنیة اإللحاق في الصحاح دراسة وتحلیل

Arabi00218بالغةمركز دراسات الكوفةعبد هللا حبیب كاظم، سالم جمعة كاظمأبنیـة الحدث فـي االعتـراف األخیر لمالك بن الریب

Arabi00219(1270ھـ) صرفجامعة بغدادخدیجة زبار عنیزان الحمدانيشیماء متعب محمود الشمريأبنیة الصرف في تفسیر روح المعاني ألبي الثناء األلوسي

Arabi00220أدبدار صادرإحسان ذنون الثامريسالم بن عبد هللا أبو الحسنالذخائر و األعالق في آداب النفوس و مكارم األخالق

Arabi00221بالغةمؤسسة علوم نھج البالغةحیدر ھادي خلخال الشیبانيأبنیة المبالغة و أنماطھا في نھج البالغة دراسة صرفیة نحویة داللیة

Arabi00222بالغةجامعة البصرةعدنان عبد الكریم جمعةمیثاق علي عبد الزھرة الصیمريأبنیة المشتقات في نھج البالغة دراسة داللیة

Arabi00223نحومجلة العلوم اإلنسانیةأسیل عبد الحسین حمیديأبنیة المصادر عند ابن خالویھ في كتاب "الحجة في القراءات السبع

Arabi00224معاجمدار العلم للمالیینجبران مسعودالرائد معجم لغوي عصري رتبت مفرداتھ وفًقا لحروفھا األولى

Arabi00225صرفمجلة جامعة الناصرحمود ناصر نصارأبنیة صرفّیة تحمل معنى الّنسبة دراسة صرفیة داللیة

Arabi00226شعر ،تاریخجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيمنصور فازع بن أحمد آل ناصر القرنيأبھا في الشعر السعودي المعاصر، دراسة موضوعیة فنیة

Arabi00227نحومكتبة مسقطحمید بن عبد هللا الجامعي أبو سرورإبھاج الصدور في شرح نحویة أبي سرور

Arabi00228نقد ، تراجممجلة جامعة البعثمحمود درابسةأبو أحمد العسكري وآراؤه النقدیة في كتابھ المصون

Arabi00229شعر ، تراجمالجامعة األمریكیةندى أبو رسالنأبو اسحاق الصابي الكاتب والشاعر

Arabi00230نقد ، تراجممطبعة مكتب اإلعالم اإلسالميمحمد المنصورأبو األسود الدؤلي في المیزان

Arabi00231أدب ، تراجمدار الجیل، دار عمارمصطفى نعمان البدريالرافعي الكاتب بین المحافظة و التجدید

Arabi00232مذاھب نحویة ، تراجممجلة أھل البیتمجید البدريأبو البركات البغدادي (األنباري) أثر عصره علیھ وآراؤه النحویة
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Arabi00233قوافى ، تراجمصحیفة معھد الدراسات اإلسالمیةعبد هللا كنونأبو البقاء الّرندي وكتابھ الوافي في نظم القوافي

Arabi00234ً صرف ، تراجمجامعة القادسیةھاشم طھ شالشمجید خیر هللا راھي الزامليأبو البقاء العكبري صرفیا

Arabi00235مذاھب نحویة ، تراجممجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاشریف عبد الكریم النجارأبو الحسن بن األخضر اإلشبیلي وآراؤه في النحو واللغة

Arabi00236مذاھب نحویة ، تراجممجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاشریف عبد الكریم النجارأبو الحسن بن الباذش الغرناطي و أثره النحوي

Arabi00237أدبمؤسسة األبحاث العربیةیمنى العیدالراوي الموقع و الشكل بحث في السرد الروائي

Arabi00238مذاھب نحویة ، تراجممجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةمزید إسماعیل نعیم، روفائیل أنیس مرجانأبو الحسین بن الطراوة وآراؤه في النحو والصرف 438- 528ھـ

Arabi00239مذاھب نحویة ، تراجممجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةمزید إسماعیل نعیم، روفائیل أنیس مرجانأبو الحسین بن الطراوة وآراؤه في النحو والصرف 438- 528ھـ

Arabi00240بالغةجامعة حضرموتماھر مھدي ھاللالرؤیة البالغیة في قراءة النص

Arabi00241مذاھب نحویة ، تراجمجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيحیاة مصطفى محمد عقابأبو الخطاب األخفش الكبیر، حیاتھ، آراؤه

Arabi00242أدبدار المعارفعبد المحسن طھ بدرالرؤیة و األداء نجیب محفوظ

Arabi00243أدب ، تراجممجلة جامعة الملك سعودمحمد یونس عبد العال رضوانأبو الخطاب المفضل بن ثابت الصابئ وما تبقى من نثره، نثر ودراسة

Arabi00244معاجممجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزاباديالقاموس المحیط -مخطوط

Arabi00245شعر ، تراجماتحاد الكتاب العربثائر زین الدینأبو الطیب المتنبي في الشعر العربي المعاصر

Arabi00246نقد ، تراجممكتبة الحسین التجاریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريأبو الطیب المتنبي وما لھ وما علیھ

Arabi00247شعر ، تراجمالجامعة األمریكیةأسامة عانوتيأبو العتاھیة رائد الزھد في الشعر العربي

Arabi00248لغة ، تراجمجامعة تكریتسھیلة طھ محمد البیاتي، خالد عبد حربيطالل وسام أحمد البكريأبو العالء العطار وجھوده اللغویة 569 ھـ

Arabi00249شعر ، تراجممطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرأحمد تیمور باشاأبو العالء المعري، نسبھ وأخباره، شعره، معتقده

Arabi00250أدب ، تراجمدار توبقال للنشرعبد الفتاح كیلیطوأبو العالء المعري أو متاھات القول

Arabi00251أدب ، تراجمدار الكتب العلمیةعبد العزیز المیمني الراجكوتي األثري الھنديأبو العالء وما إلیھ ویلیھ رسالة المالئكة للمعري، ویلیھ رسالة المالئكة للمعري

Arabi00252مذاھب نحویة ، تراجمجامعة األزھرمحمد إبراھیم حسنین عبد الفتاحأبو الفرج الجریري المعافى بن زكریا وآراؤه النحویة والصرفیة في كتابھ الجلیس الصالح

Arabi00253مذاھب نحویة ، تراجمجامعة تكریتسھیلة طھ محمدعباس محمود عباسأبو الفضل الرازي وجھوده في اللغة والنحو

Arabi00254مذاھب نحویة ، تراجمالجامعة األمریكیةخلیل ھاويمحمد علي أبو حمدةأبو القاسم اآلمدي وكتاب الموازنة بین الطائیین

Arabi00255مذاھب نحویة ، تراجمدار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیعمحمد إبراھیم البناأبو القاسم السھیلي و مذھبھ النحوي

Arabi00256أدبدار المعارفشوقي ضیفالرثاء، فنون األدب العربي

Arabi00257شعر ، تراجمالدار المصریة اللبنانیةعبد العزیز النعمانيأبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنیا الشعر

Arabi00258شعر ، تراجمالھیئة العامة السوریة للكتابسحر عبد هللا عمرانأبو القاسم الشابي عبقریة فریدة وشاعریة متجددة

Arabi00259شعر ، تراجمالمكتبة العصریةسالم شمس الدینأبو النواس في نوادره وبعض قصائده

Arabi00260أدب ، تراجمجامعة الملك عبد العزیزمحمد نبیھ حجابعائض سعد الحارثيأبو بكر الخوارزمي حیاتھ وأدبھ

Arabi00261شعر ، تراجمجامعة الخلیلحسن محمد عبد الھادي عیسىسارة حسین السراحنةأبو بكر الدمامیني شاعرا وناقدا مع جمع شعره وتوثیقھ ودراستھ
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Arabi00262نقد ، تراجمجامعة الشرق األوسطسعود محمود عبد الجبارعلي محمد مسلم الحواتمةأبو بكر الصولي وجھوده النقدیة

Arabi00263نقد ، تراجممكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیععبد هللا بن حمد المحاربأبو تمام بین ناقدیھ قدیما وحدیثا دراسة نقدیة لمواقف الخصوم واألنصار

Arabi00264شعر ، تراجمجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدحجازي حسین مھديأبو تمام حبیب بن أوس الطائي، دراسة نقدیة في تجربتھ الشعریة

Arabi00265أدبجامعة بغدادحذام جمال الدین األلوسيسفانة داود سلومظاھرة التمرد في أدبي الرصافي والزھاوي

Arabi00266شعر ، تراجمجامعة مؤتةسمیر الدروبيطارق محمد علي أبو نواسأبو حیان األندلسي شاعرا

Arabi00267أدب ، تراجمالدار المصریة للتألیف والترجمةزكریا إبراھیمأبو حیان التوحیدي أدیب الفالسفة وفیلسوف األدباء

Arabi00268أدب ، تراجمدار الثقافة للنشر والتوزیعأحمد عبد الھاديأبو حیان التوحیدي فیلسوف األدباء وأدیب الفالسفة

Arabi00269أدب ، تراجماألستاذ، جامعة بغدادجمال عبد الحمید السودانيأبو حیان التوحیدي وموقفھ من أدب الھزل

Arabi00270أدب ، تراجممجلة كلیة التربیة، الجامعة المستنصریةقاسم حسن آل شامان السامرائيأبو دلف العجلي ت 225ھـ وعالقتھ بالخلفاء العباسیین

Arabi00271شعر ، تراجمجامعة الریاضنورة الشمالنأبو ذؤیب الھذلي حیاتھ وشعره

Arabi00272نقد ، تراجممجلة كلیة اآلداب، جامعة بغدادإبراھیم السامرائيأبو سعید السیرافي وكتاب سیبویھ

Arabi00273شعرمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیةعبد اللطیف یوسف عیسىأسالیب الرفض في شعر ابن زیدون

Arabi00274أدبدار النشر للجامعات المصریة، مكتبة الوفاءناصر عبد الرازق الموافيالرحلة في األدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi00275مذاھب نحویة ، تراجممجلة آداب الرافدینمحمد سعید حمیدأبـو عدنـان اللغـوي ومرویاتـھ اللغویة في كتاب تھذیب اللغة لألزھري

Arabi00276مذاھب نحویة ، تراجمدار المطبوعات الحدیثةعبد الفتاح إسماعیل شلبيأبو علي الفارسي حیاتھ ومكانتھ بین أئمة التفسیر العربیة وآثاره في القراءات والنحو

Arabi00277مذاھب نحویة ، تراجمجامعة بغدادمھدي صالح سلطان الشمريرحیم جمعة علي الخزرجيأبو علي الفارسي في مصنفات ابن جني

Arabi00278نقد ، تراجمنادي المنطقة الشرقیة األدبيخالد بن سعود الحلیبيأبو فراس الحمداني في رومیاتھ، دراسة موضوعیة و فنیة

Arabi00279مذاھب نحویة ، تراجممجلة آداب الرافدینعبد العزیز یاسین عبد هللاأبو لیلى األعرابي ومرِویاتـھ اللغویة في كتاب العین

Arabi00280مذاھب نحویة ، تراجمجامعة أم القرىمحمود محمد طناحيرابیة محمد حسن رفیعأبو محمد الیزیدي حیاتھ وأثره في علوم العربیة

Arabi00281مذاھب نحویة ، تراجمالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیة، جامعة واسطنعیم سلیمان البدريأبو معاذ النحوي ت 211ھـ أخباره وآراؤه

Arabi00282ًنقد ، تراجموزارة الثقافةأمل المشایخأبو ھالل العسكري ناقدا

Arabi00283أدبدار الوراقمیر بصريأعالم التركمان و األدب التركي في العراق الحدیث

Arabi00284نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدیحیى بن عبد هللا بن حسن الشریفأبواب الفعل الثالثي بین المعجم والرأي الصرفي دراسة صرفیة لغویة من خالل لسان العرب

Arabi00285نحو ، صرفالمطبعة السلفیةعبد العزیز المیمني الراجكوتي األثريأبواب مختارة من كتاب أبي یوسف یعقوب بن إسحاق األصبھاني

Arabi00286أدب ، نقدجامعة األزھرفخري أحمد حسن طملیةأبو القاسم الشابي دراسة في حیاتھ وأدبھ

Arabi00287أدب ، تراجمجامعة السلیمانیةعبد المنعم أحمد صالح، صبیح حمود الشاتيأبي منصور الجوالیقيالرد على الزجاج في مسائل أخذھا على ثعلب

Arabi00288بالغة ، تراجمجامعة وھرانإسطمبول ناصرفاطمة الزھراء بوغنةأبو تمام بین البالغة و التحلیل األسلوبي

Arabi00289بالغة ، تراجمجامعة أم القرىمحمد بن إبراھیم البنامحمد بن نجم بن عواض السیاليأبو عبد هللا السلمي مع تحقیق كتابھ الضوابط الكلیة فیما تمس الحاجة إلیھ من العربیة

Arabi00290أدب ، تراجمجامعة األزھرحسن جاد حسنحسین محمد سعید عبد الحلیمأبو منصور الثعالبي وآثاره األدبیة
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Arabi00291مذاھب نحویة ، تراجمجامعة الملك عبد العزیزنجـاة حسن عبد هللا نوليعائشة بنت سعید الشمرانيأبو بكر خطاب بن یوسف بن ھالل الماردّي و آراؤه النحویة

Arabi00292نحوجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدوفاء سعد أحمدأبیات االستشھاد النحوي في شعر ذي الرمة

Arabi00293بالغةجامعة أم القرىعبد هللا سلیمان الجربوعجریدي سلیم سالم المنصوري الثبیتيأبیات المعاني حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi00294شعرمكتبة العبیكانعائض القرنيأبیات سارت بھا الركبان

Arabi00295شعرمكتبة آفاق للنشر والتوزیعفھد حمود حامد الحیصأبیات مشھورة وقصائد مغمورة

Arabi00296لغةامحمد المالخإبیستمولوجیا اللسانیات نماذج نظریات

Arabi00297أدبجامعة األزھرعبد هللا بن إبراھیم الجھماناتجاه الشعر اإلسالمي في العصر العباسي األول

Arabi00298أدبدار المعارفعلي الخطیباتجاھات األدب الصوفي بین الحالج وابن عربي

Arabi00299أدبمكتبة اآلداب و مطبعتھا بالجمایز، المطبعة النموذجیةمحمود تیموراتجاھات األدب العربي في السنین المائة األخیرة

Arabi00300لغةالمجلس األعلى للثقافةترجمة سعد عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فایدمیلكا ایفتشاتجاھات البحث اللساني

Arabi00301لغةدار قباء للطباعة والنشر والتوزیعمحمد عبد الرحمن الریحانياتجاھات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة

Arabi00302لغةدار الكتاب الجدید المتحدةعبد الرحمن حسن محمد العارفاتجاھات الدراسات اللغویة المعاصرة في مصر 1932-1985م

Arabi00303لغةجامعة الملك سعودتمام حسانعبد الرحمن حسن محمد العارفاتجاھات الدراسات اللغویة المعاصرة في مصر 1932-1985م

Arabi00304" أدبجامعة دمشقمحمود الربداويروضة المحمداتجاھات الرثاء في القرن الثالث الھجري من خالل أعالمھ أبي تمام، دیك الجن، دعبل الخزاعي، البحتري، ابن الرومي

Arabi00305أدبعالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابأحمد مشاري العدوانيإحسان عباساتجاھات الشعر العربي المعاصر

Arabi00306شعردار المعارفمحمد مصطفى ھدارةاتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري

Arabi00307أدب ، نقدالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليمحمد حسین محمود صالحةاتجاھات الشعر الفلسطیني بعد أوسلو دراسة نقدیة

Arabi00308لغةمطبعة السفیرمراد فرجملتقى اللغتین العبریة والعربیة

Arabi00309أدب ، نقدجامعة أم القرىحمزة عبد الرحمن باجودةعبد هللا دخیل هللا عوض الثقفياتجاھات النقد الفني عند أسعد عرابي وعز الدین نجیب وطالل معال دراسة تحلیلیة

Arabi00310أدب ، نقدجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن مرعي الحازمياتجاھات تجدید النحو االتجاه اإلحیائي

Arabi00311أدب ونقدجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدأحمد جار هللا الصالحي الزھرانياتجاھات تجدید النحو عند المحدثین، دراسة وتقویم

Arabi00312نقدمنشورات اتحاد الكتاب العربمرشد الزبیدياتجاھات نقد الشعر العربي في العراق

Arabi00313لغةشركة اإلعالنات الشرقیةعادل سعد خلیل حربإبراھیم مدكوراتحاد المجامع اللغویة العلمیة العربیة في خمس عشرة سنة

Arabi00314أدبدار السویدي، المؤسسة العربیة للدرسات و النشرعز المغرب معنینوإدریس الجعیدي السلوياتحاف األخیار بغرائب األخبار، رحلة إلى فرنسا، بلجیكا، انكلترا، إیطالیا

Arabi00315شعر ، نثرمطبعة االرشادعدنان عبد الرحمن الدوريمحمود شكري األلوسيإتحاف األمجاد في ما یصح بھ االستشھاد

Arabi00316نحومجلة جامعة أم القرىإبراھیم بن صالح الحندودمحمد بن محمد السنباويإتحاف األنس في العلمین واسم الجنس

Arabi00317نحو ، صرفدار الكتب العلمیةإبراھیم شمس الدینمحمد علي بن عالّن الصدیقيإتحاف الفاضل بالفعل المبني لغیر الفاعل

Arabi00318أدب ، تراجممكتبة السنةإبراھیم علي علي شحاتھ السمنودي، محمود حافظ برانق، محمود أمین طنطاويجمال بن السید الرفاعي الشایبإتحاف الفضالء في بیان من ألف في الضاد والظاء

Arabi00319نحودار الكتب العلمیةیسري عبد الغني عبد هللامحمد علي بن عالّن الصدیقيإتحاف الفاضل بالفعل المبني لغیر الفاعل وفي آخره رسالة لعبد الرحمن الصنادیقي
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Arabi00320أدبدار التواصلمحمد بن سلیمان مال هللا، محمد عبد هللا بن محمد السعید الشنقیطيجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيإتحاف النبالء بأخبار الثقالء

Arabi00321نحو ، إعرابمطبعة محمد شاھینمحمد الجوھري الصغیرإتحاف أولي األلباب بشرح ما یتعلق بـ (سي) من اإلعراب

Arabi00322أدبالمؤسسة العربیة للدراسات و النشرترجمة فخري صالحتزفیتان تودوروفمیخائیل باختین المبدأ الحواري

Arabi00323مذاھب نحویةجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمحمد بن عبد العزیز الزبیدياتساع الكوفیین وتضییقھم في األصول والمسائل من خالل كتاب اإلنصاف ألبي البركات األنباري

Arabi00324صرفمجلة اآلداب، جامعة بغدادمحمد فاضل صالح السامرائياتساع معاني األلفاظ والصیغ الصرفیة في تفسیر الكشاف

Arabi00325بالغةدار عمار للنشر والتوزیعیحیى عبد الرؤوف جبرسلیمان بن بنین الدقیقي النحوياتفاق المباني وإفتراق المعاني

Arabi00326نحومجلة مركز بحوث ودراسات المدینة المنورةحسن محمود ھنداويإثبات األحكام النحویة باألحادیث النبویة

Arabi00327أدب ، تراجممطبعة العربي األزرقمحمد التكناويابن عبادالرسائل الكبرى البن عباد

Arabi00328نحو ، نقدجامعة بغدادقیس إسماعیل محمود األوسيزینب ھاشم حسینأثر الكشاف للزمخشريِ في المیزان للطباطبائي دراسة نحویة

Arabi00329صرفجامعة الملك عبد العزیزأحمد مكي األنصاريمحمد آدم الزاكيأثر ابن مالك في الدراسات الصرفیة

Arabi00330أدبالمجلة األردنیة في العلوم التربویةأمین الكخن، لینا ھنیةأثر استخدام الدراما التعلیمیة في تدریس قواعد اللغة العربیة في تحصیل طالبات الصف العاشر األساسي

Arabi00331لغةجامعة أم القرىمحمد صالح بن علي جاننصرة عبد هللا الخضر صالحأثر استخدام وحدة لغویة قائمة على المدخل التكاملي في تنمیة مھارات األداء اللغوي لطالبات الصف األول الثانوي في الجمھوریة الیمنیة

Arabi00332بالغةندوة الدراسات البالغیة، الواقع والمأمولعبد الرحمن بن علي الحطابأثر أصول الفقھ في تقدیم البالغة العربیة وتطویرھا البحث الداللي أنموذجا

Arabi00333شعرمجلة التربیة والعلم، جامعة الموصلأحمد محمد علي محمدأثـر الـ أنا في أسلوبیة قصیدة المتنبـي

Arabi00334أدبمجلة مركز البحوث في اآلداب والعلوم التربویةمحمد أبو الفتوح عفیفياالتجاه األخالقي والتربوي في األدب الجاھلي

Arabi00335بالغةمجلة آداب الفراھیدي، جامعة تكریتصباح علي سلیمانأثر االرتجال في تنمیة اللغة العربیة

Arabi00336أدبمركز الحضارة العربیةحامد یوسف أبو أحمد، علي عبد الرؤوف البمبي، مراجعة أحمد إبراھیم الشعراويلوثى لوبیث - بارالتأثر اإلسالم في األدب األسباني، من خوان رویث إلى خوان جویتیصولو

Arabi00337أدبدار البشائر اإلسالمیةمحمد بن ناصر العجميالرسائل المتبادلة بین جمال الدین القاسمي و محمود شكري األلوسي

Arabi00338لغةجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميخالد بن أحمد إسماعیل األكوعأثر اإلسالم في التوحید اللغوي

Arabi00339أدبالمؤتمر اإلسالمي العام، مطبعة أمین عبد الرحمنصالح الدین سلجوقيأثر اإلسالم في العلوم والفنون

Arabi00340ْیَباني شعرمجلة جامعة الملك سعودعلي أرشید المحاسنةأثر اإلسالم في شعر النابغة الشَّ

Arabi00341شعرمجلة جامعة الملك عبد العزیزحسن فالح بكورأثر اإلسالم في شعر بھاء الدین زھیر

Arabi00342شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن سلیمان الجربوععبد هللا بن محمد العضیبيأثر اإلسالم في موضوعات الشعر األموي

Arabi00343شعرجامعة أم القرىحسن محمد باجودةعبد هللا عطیة عبد هللا الزھرانيأثر اإلسالم في نقض جریر شعر األخطل

Arabi00344نحو ، نقدجامعة الیرموكسلمان محمد القضاةمھند حسن حمد الجباليأثر االعتزال في توجیھات الزمخشري اللغویة والنحویة في الكشاف

Arabi00345لغةجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدمحمد عمر محمود فضل هللاأثر الترجمة في األخطاء الشائعة في اللغة العربیة

Arabi00346أدب ، نقدمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقعبد الكریم محمد حسینالرسالة البغدادیة بطالن نسبتھا وتسمیتھا

Arabi00347أدب ، نقددار العرب للبستانيمحمد سید كیالنيأثر التشیع في األدب العربي

Arabi00348شعرمصطفى البابي الحلبي وأوالدهمصطفى السقا، إبراھیم األبیاري، عبد الحفیظ شلبيأبو البقاء العكبريدیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في شرح الدیوان
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Arabi00349بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیةیحیى بن أحمد عریشيأثر التوجیھ الشرعي في الداللة اللغویة لبعض المناھي اللفظیة

Arabi00350بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیةیحیى بن أحمد عریشيأثر التوجیھ الشرعي في الداللة اللغویة لبعض المناھي اللفظیة

Arabi00351نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةسلمان عباس عبدأثر التوظیف الشرعي في التحلیل النحوي عند سیبویھ

Arabi00352دراسات قرآنیةجامعة أبي بكر بلقایدباي بن زیدحنان صوفيالّتوجیھ الّلغوي لقراءة اإلمام األعمش

Arabi00353نحومجلة جامعة النجاح لالبحاثحمدي الجباليأثر التوّھم في بناء القاعدة عند الفّراء

Arabi00354أدبجامعة بشاورقاضي محمد مباركسیف الحق بان شیجيأثر الثقافة اإلسالمیة على اللغة العربیة في الصین تاریخا ودراسة

Arabi00355شعرالجامعة الوطنیة للغات الحدیثةنصیب دار محمدعبد الشكور عبد الغفور مھمندأثر الثقافة العربیة في النتاج الشعري األردي عند الشعراء البشتون حتى نھایة القرن العشرین

Arabi00356أدبالجامعة األمیریكیةلیلى سلیمان نجارأثر الثقافتین الفرنسیة واإلنجلیزیة في مصر منذ ابتداء النھضة الحدیثة حتى قیام الجامعة المصریة سنة 1925م

Arabi00357لغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعفكرى محمد سلیمانأثر الجوار في المستویات اللغویة، علوم اللغة

Arabi00358أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةحمد النیل محمد الحسن إبراھیمأثر الحرب في تشكیل الصورة األدبیة

Arabi00359بالغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدعلي عبد هللا علي القرنيأثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة

Arabi00360أدبجامعة تلمسانعبد العالي بشیرعصماني نوریة، مجاھدي حكیمةأثر الحضارة العربیة اإلسالمیة في األدب األوروبي " ألف لیلة ولیلة" نموذجا

Arabi00361أدبدار التوحید للنشرسلیمان بن صالح الخراشيالرسائل المتبادلة بین الشیخین صدیق حسن خان و أحمد بن عیسى

Arabi00362لغةوزارة الثقافة واإلرشاد القوميمسعود بوبوأثر الدخیل على العربیة الفصحى في عصر االحتجاج

Arabi00363أدب ، نقدجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیثريآمال بناصرأثر الدراسات البنیویة في النقد األدبي الحدیث

Arabi00364أدبجامعة نزوىغالب فاضل المطلبيسعاد بنت سعید الدغیشیةأثر الدراسات اللغویة الغربیة في الدكتور محمود السعران من خالل كتابھ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي

Arabi00365نحو ، نقدمجلة العمیدبان صالح مھديأثُر الدراسة الحدیثیة في المنھج النحوي عند سیبویھ

Arabi00366أصول فقھالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديمحمد محمود عوض هللا خلیلأثر الدراسة النحویة في داللة التخصیص المتصل عند األصولیین

Arabi00367تفسیرالمجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، جامعة آل البیتكمال أحمد فالح المقابلةأثر الداللة اللغویة في التأویل عند المفسرین

Arabi00368نحو، أصول فقھمجلة أوروك للعلوم اإلنسانیة، جامعة المثنىكاظم داخل جبیر الجبوريأثر الرضي األستراباذي في مباحث األصولیین المحدثین النحویة معاني الحروف، ضمائر الغیبة، المبھمات

Arabi00369َمْیِسر األندلسي شعرجامعة البعثفیروز الموسىأثر الّساسة في شعر السُّ

Arabi00370بالغةدار نینوى للطباعة والنشرفاطمة الشیديالمعنى خارج النص، أثر السیاق في تحدید دالالت الخطاب

Arabi00371بالغةجامعة الكوفةمحمد حسین علي الصغیرأحمد خضیر عباس عليأثر القرائن في توجیھ المعنى، في تفسیر البحر المحیط

Arabi00372شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةحلمي سیف الدینأني أیرناواتيأثر شعر امرؤ القیس في شعر أحمد شوقي دراسة وصفیة مقارنة

Arabi00373شعرمجلة جامعة النجاح لألبحاثعیسى المصريأثر الشعر في الخبر السیاسي قراءة في مقاتل الطالبیین زمن العباسیین األول

Arabi00374أدبجامعة أم القرىالسید تقي الدینفاطمة عبد المقصود إبراھیم النجارأثر الصحافة السعودیة في الحركة األدبیة حتى عام 1383ھـ 1963م

Arabi00375شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحمد بن ناصر الدخیلأثر الصحراء في نشأة الشعر العربي وتطوره حتى نھایة العصر العباسي الثاني

Arabi00376نحوالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلریم فرحان عوده المعایطةأثر الظواھر الصوتیة في التصغیر في كتاب سیبویھ

Arabi00377لغةمؤتمر الواقع اللغوي في جامعة النجاحعلي الجریريأثر العربیة في العبریة المعاصرة
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Arabi00378نحومجلة التربیة والعلم، جامعة الموصلمعن عبد القادر بشیرأثر العقل في توجیھ القاعدة النحویة إلى أصلیة وفرعیة

Arabi00379نحو ، نقدالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةشاھر فارس حسین ذیابأثر العقیدة األشعریة في التوجیھ النحوي واللغوي لنصوص القرآن والسنة

Arabi00380نحوجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیابابكر النور زین العابدینالنعیم محمد أحمد إبراھیمأثر العالقة بین أصول الفقھ وأصول النحو في استنباط األحكام الشرعیة

Arabi00381بالغةمجلة كلیة التربیة، الجامعة المستنصریةبشرى محمد طھ البشیرأثر العناصر غیر اللغویة في صناعة المعنى قراءة في البالغة العربیة

Arabi00382بالغةمجلة اللسان العربيرشید بلحبیبأثر العناصر غیر اللغویة في صیاغة المعنى

Arabi00383نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیريحسن بن محمد بن حسن القرنيأثر الفصل والتوسط في التوجیھ النحوي في كتاب البحر المحیط ألبي حیان األندلسي

Arabi00384لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاسعید بن محمد بن عبد هللا القرنيأثر الفھم اللغوي في فھم المصطلحات العلمیة دراسة استكشافیة في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة

Arabi00385شعرالھیئة العامة السوریة للكتابمناور الطویلالرقة و شعراؤھا في العصر العباسي

Arabi00386( ت : 644ھـ) نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد صفوت مرسيشعاع بنت عبد هللا الماضيأثر القاعدة النحویة في نقد الشعر في كتاب" المآخذ على شراح دیوان أبي الطیب المتنبي "ألبي العباس المھلبي

Arabi00387بالغةجامعة الكوفةخلیل عبد السادة إبراھیم الھاللفاضل ضایف سلطانسورة اإلسراء دراسة داللیة بالغیة

Arabi00388شعردار األندلس، دار الكنديعاطف جوده نصرالرمز الشعري عند الصوفیة

Arabi00389نحومكتبة الخانجيعبد الصبور شاھینأثر القراءات في األصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العالء

Arabi00390شعرجامعة أبي بكر بلقایدمحمد زمريعبد الصمد عزوزيأثر القـرآن في الشـعـر الجـزائـري ما بین القرنین السابع والثاني عشر الھجریین

Arabi00391شعرالھیئة المصریة العامة للكتاب، مھرجان القراءة للجمیعصالح عبد الصبورالروائع، أروع ماكتب الشاعر صالح عبد الصبور

Arabi00392نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامفھد بن سعید بن عبد هللا آل مثیب القحطانيأثر القرینة الشرعیة في توجیھ الحكم النحوي عند ابن ھشام في المغني

Arabi00393لغة ، فقھ اللغةجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالمزاید بن مھلھل العتیق الشمريأثر كتاب الفصیح وشروحھ في التنقیة والتوسع

Arabi00394لغة ، فقھ اللغةمجلة مجمع اللغة العربیةعبد القادر المغربيأثر اللغات السامیة في اللغة العربیة

Arabi00395لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةشھاب حمد عبد هللاأثر اللغة العربیة على اللغة اإلنكلیزیة

Arabi00396(دراسة تاریخیة) لغة ، تایخمجلة األستاذ، جامعة بغدادعلي عطیة شرقيأثر اللغة العربیة في إسھامات الیھود والنصارى في األندلس أثناء عھدي الخالفة والطوائف

Arabi00397لغة ، فقھ اللغةالمؤتمر العلمي الدولي بجامعة الكوفةمریم عبد الحسین التمیميأثر اللغة العربیة في اللغات الحیة، اإلنجلیزیة واإلسبانیة مثاال

Arabi00398شعرمجلة جامعة دمشقندى حسونأثر اللغة العربّیة وأدبھا في شعر ناصر خسرو

Arabi00399أدبندوة الدراسات البالغیة، الواقع والمأمولولید إبراھیم القصابأثر المتلقي في التشكیل األسلوبّي في البالغة العربیة

Arabi00400صرفدار الحامد للنشر والتوزیعخالد محمد عیال سلمانأثر المحتسب في الدراسات الصرفیة

Arabi00401أدبجامعة األزھرطلعت صبح السیدأثر المدائح النبویة في األدب العربي

Arabi00402أدبجامعة القاھرةیوسف خلیفولید إبراھیم قصابأثر المعتزلة في التراث النقدي والبالغي حتى نھایة القرن السادس الھجري

Arabi00403شعرجامعة النجاح الوطنیةحمدي محمود جباليجھاد محمد إحمید دویكاتأثر المعلقات العشر في النحو العربي

Arabi00404شعرجامعة أم القرىصالح جمال بدويطیب أحمد الحارثيأثر الموروث الشعري القدیم في دیوان الشعر السعودي الحدیث

Arabi00405بالغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیععبد القادر حسینأثر النحاة في البحث البالغي

Arabi00406نحو ، نقدمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلنسانیةمصطفى محمد الفكيأثر النحو في استنباط المسائل األصولیة والفقھیة
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Arabi00407شعر ، نقدجامعة الحاج لخضرمعمر حجيعبد هللا خنشاليأثر النزعات المذھبیة والروحیة في الشعر المغربي من القرن الثاني إلى القرن الرابع، دراسة في بنیة األفكار والمواقف واألسالیب الشعریة

Arabi00408شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرإیاد توفیق مصطفى أبو الربأثر النزعة التشاؤمیة في المعجم الشعري ألبي القاسم الشابي

Arabi00409أدبالھیئة المصریة العامة للكتابیوسف خلیفأعضاء لجنة الدراسات األدبیة بالمجلس األعلى للثقافةالروائع من األدب العربي الجزء األول العصر الجاھلي

Arabi00410شعر ، نقددار المعارفسھیر القلماويجیھان الساداتأثر النقد اإلنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر بین الحربین في الشعر

Arabi00411صرفدار الثقافة العربیةمحمد یوسف حبلصأثر الوقف على الداللة التركیبیة

Arabi00412بالغةمؤسسة العلیاءمحمد محمد عبد العلیمأثر الوقف على حروف المعاني والبدء بھا في إثراء المعنى واتساعھ

Arabi00413أدبجامعة دمشقحسام الخطیبالرشید بوشعیرأثر برتولد بریخت في مسرح المشرق العربي

Arabi00414أدبدار الشؤون الثقافیة العامةترجمة صالح جواد الكاظمجورج لوكاشالروایة التاریخیة

Arabi00415أدبجامعة أم القرىصابر عبد الدایمعبد الرحمن بن حسن بن یحیى المحسنيأثر جماعة الدیوان في شعراء الحجاز في الفترة من سنة 1351ھـ 1400ھـ

Arabi00416بالغةأحمد عرابيأثر حروف المعاني في تعدد المعنى

Arabi00417أدبمجلة ذواتزھور كرامالراویة العربیة التحول و التحدي

Arabi00418نحو ، نقدالجامعة األمریكیةسارة عبد هللا الخالديأثر سیاق الكالم في العالقات النحویة عند سیبویھ مع دراسة مقارنة بالتراث النحوي العربي والمناھج اللغویة الحدیثة

Arabi00419شعرجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلوإبراھیم بن موسى بن حاسر السھليأثر شعر المحدثین العباسیین في الشعر األندلسي

Arabi00420شعرمجلة آداب المستنصریةمحمود سھیل عبد هللاأثر شعر عنترة في شعر أبي دلف العجلي

Arabi00421نحومجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةفؤاد رمضان محمد حمادةأثر صوت الھمزة على إنشاء صورتھا الكتابیة عند الخلیل بن أحمد

Arabi00422نحوالجامعة المستنصریةإبراھیم مھدي الشبلي، رزوق فرج رزوقعبد الجبار عدنان حسن العبیديأثر طریقتي التقطیع الرمزي والتقطیع الصوتي في تحصیل طلبة الصف األول في قسم اللغة العربیة لمادة العروض

Arabi00423لغة ، فقھ اللغةمیثم محمد نوريأثر فقھ اللغة للثعالبي في كتاب نیل األرب في مثلثات العرب للخلیلي

Arabi00424أدبجامعة مؤتةمحمد الشوابكةمبروك موسى الحمادینأثر فولتیر في فكر رواد النھضة رفاعة الطھطاوي، أحمد فارس الشدیاق، فرح أنطون

Arabi00425نحوالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةنجاح فاھم العبیدي، آالء عبد نعیمأثر قرینة اإلسناد في التحلیل النحوي عند أبي البقاء العكبري 616 ھـ

Arabi00426شعردار غریب للطباعة والنشر والتوزیعشعبان صالحموسیقى الشعر بین االتباع و االبتداع

Arabi00427نحو ، صرفدار أسامة للنشر والتوزیععلي جاسم سلمانموسوعة معاني الحروف العربیة

Arabi00428صرفجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن علي بن علي خیرات دغریريأثر مخرج الحرف وصفتھ في تصریف الكلمة

Arabi00429نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزخالد محمد المساعفةأثر نظریة التشبیھ في النحو العربي

Arabi00430بالغةمجلة أوروك لألبحاث اإلنسانیةسعاد كریديأثر الحركة في توجیھ الداللة

Arabi00431أدبالثقافة الھیئة العاّمة السوریة للكتابسمر روحي الفیصلالروایة العربیة و مصادر دراستھا و نقدھا

Arabi00432لغةعالم الكتبتمام حساناجتھادات لغویة

Arabi00433بالغةكلیة التربیة، األصمعيسعد جمعة صالحإجراءات أبي ھالل العسكري في تحلیل التشبیھ بین األصالة والتقلید

Arabi00434شعرالھیئة المصریة العامة للكتابسمیر سرحان، محمد عنانيعلي محمود طھأجمل ماكتب شاعر الجندول

Arabi00435أدبالھیئة المصریة العامة للكتابرشید الذواديأحادیث في األدب
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Arabi00436شعرمجلة جامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایداحتمال الصورة اللفظیة لغیر وزن

Arabi00437" بالغةالمكتبة العصریةأبو عبد هللا الداني بن منیر آل زھويإسماعیل بن غنیم الجوھريإحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل " أما بعد

Arabi00438أدبمجلة ذوات، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاثعبد اللطیف الوراريالروایة العرفانیة، تأسیس ألدب جدید

Arabi00439معاجممطبعة اإلمبراطوریة األوستریاویةحسن المصريأحسن النخب في معرفة لسان العرب

Arabi00440شعردار الكتب العلمیةخلیل عمران المنصورعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيأحسن ما سمعت- دار الكتب العلمیة

Arabi00441شعردار الطالئع للنشر والتوزیعمحمد إبراھیم سلیمعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيأحسن ما سمعت- دار الطالئع

Arabi00442نحودار الشؤون الثقافیة العامةطھ محسنتقي الدین علي بن عبد الكافي السبكيأحكام كل وما علیھ تدل- ت طھ محسن

Arabi00443نحو ، إعرابمطبعة باراس و ساقوزینرشید وسمعان الدحداحجبرائیل الراھب اللبنانيأحكام باب اإلعراب عن لغة األعراب

Arabi00444أدب ، تراجمآداب الكوفةحسن عیسى الحكیم، سالم كناوي عباس اإلبراھیميطوائف الصعالیك في شبھ الجزیرة العربیة قبل اإلسالم، طائفة الغرباء أنموذًجا

Arabi00445نحودار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعحاتم صالح الضامنتقى الدین السبكيأحكام كلّ وما علیھ تدلّ- ت الضامن

Arabi00446نحومجلة آداب الرافدینمعن یحیى محمد، عبد الكریم عمر عليأحكام السیما وما یتعلق بھا ألحمد بن شھاب الدین أحمد بن محمد السجاعي المتوفي سنة 1197من الھجرة

Arabi00447أدبمكتبة مدبوليصالح عبد الصبورأحالم الفارس القدیم

Arabi00448أدبدار الفكر اللبنانيعبد األمیر علي المھناطرائف من التراث العربي، أحلى الحكایا

Arabi00449ً أدبجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيسعید علي أحمد الجعیديأحمد السباعي أدیبا

Arabi00450شعرمكتبة الخانجي للنشر والتوزیعأحمد بن األمین الشنقیطيالمعلقات العشر وأخبار قائلیھا

Arabi00451شعر ، تراجمدار الینابیععباس ھاني الجراخأحمد بن علي بن معقل األزدي، سیرتھ، شعره، موقفھ من ابن جني

Arabi00452أدب ، نقدجامعة الخلیلعدنان عثماننایفة أحمد علي أبو ریدةأحمد حرب روائیا وناقدا

Arabi00453شعر ، تراجمدار الجیلكریمة زكي مباركزكي مباركأحمد شوقي

Arabi00454شعر ، تراجمدار المعارفأحمد عبد المجیدأحمد شوقي الشاعر اإلنسان

Arabi00455أدبالمركز الثقافي العربيفیصل دراجالروایة و تأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة

Arabi00456شعرجامعة النجاحعادل أبو عمشةأصیل عبد الوھاب یوسف عطعوطأحمد شوقي دراسة في أعمالھ الروائیة

Arabi00457أدبجامعة أم القرىمصطفى زكي التونيماجد ھالل العصیميأحمد عبد الغفور عطار لغویا

Arabi00458شعر ، تراجمجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابفاطمة سالم عبد الجبارأحمد قندیل حیاتھ وشعره

Arabi00459أدب ، تراجمجامعة أم القرىمحمد الحسین أبو سمأمل أحمد حسن منشيأحمد محمد جمال حیاتھ وأدبھ 1343ھـ 1413ھـ

Arabi00460نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن إسماعیلزكیة بنت فازع بن مبروك اللحیانيأحوال الضمیر مع مفسره

Arabi00461نحوإبراھیم مصطفىإحیاء النحو

Arabi00462أدب ، تراجمدار الرشید للنشرعبد الحسین المباركعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النھاوندي الزجاجيأخبار أبي القاسم الزجاجي

Arabi00463شعر ، تراجملجنة التألیف والترجمة والنشرخلیل محمود عساكر، محمد عبده عزام، نظیر اإلسالم الھنديمحمد بن یحیى الصولي أبو بكرأخبار أبي تمام

Arabi00464أدبمكتبة القرآن للطباعة والنشرمسعد عبد الحمید السعدنيالحسن بن عبد هللا العسكري أبو أحمدكتاب أخبار المصحفین
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Arabi00465أدبدار الكتب المصریةج ھروث دنمحمد بن یحیى الصوليأخبار الرضي والمتقي هللا، من كتاب األوراق ألبي بكر محمد الصولي

Arabi00466شعرجامعة كركوكتوفیق إبراھیم صالحأخبار الشعراء العرب قبل اإلسالم األدبیة والنقدیة في كتاب األغاني لألصفھاني، جمع وتصنیف ودراسة وتوثیق

Arabi00467شعردار المسیرةج . ھیورث .دنمحمد بن یحیى الصوليأخبار الشعراء المحدثین من كتاب األوراق

Arabi00468أدبالجفان والجابي، دار ابن حزمبسام عبد الوھاب الجابيعبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرجأخبار الظراف والمتماجنین

Arabi00469بالغةجامعة أم القرىأحمد علم الدین الجنديفوزیة محمد الحسن اإلدریسيظاھرة االتباع في اللغة العربیة

Arabi00470أدبوزارة األوقافعبد الكریم المدرسعبد الرحمن السیوطي، عبد الكریم المدرسالفرائد الجدیدة ومعھ المواھب الحمیدة

Arabi00471نحو ، تراجممكتبة مشكاة اإلسالمیةعبد الواحد بن عمر المقرئ أبو طاھرأخبار النحویین اإلسالمیة

Arabi00472نحو ، تراجمدار الصحابة للتراثمجدي فتحي السیدعبد الواحد بن عمر المقرئ أبو طاھرأخبار النحویین

Arabi00473نحو ، تراجممصطفى البابي الحلبي للطباعة والنشرطھ محمد الزیني، محمد خفاجيالحسن بن عبد هللا السیرافيأخبار النحویین البصریین

Arabi00474نحوالجفان و الجابيمحمد أحمد الداليعبد الواحد بن عمر المقرئ أبو طاھرأخبار في النحو

Arabi00475معاجمعلي القاسمياختصار المعاجم أھدافھ وطرائقھ

Arabi00476" نحوجامعة أم القرىعبد الھادي بن أحمد فراجحوفان بن صالح بن عبد هللا آل حوفان القرنياختالف آراء ابن مالك النحویة من خالل شرح األشموني لأللفیة " تأصیل ودراسة

Arabi00477نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأندوس زاويسلیماناختالف آراء النحاة في اإلعراب المحلي

Arabi00478نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةبشرى مصطفىمحمد معروفاختالف اآلراء النحویة بین مدرسة البصرة والكوفة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi00479صرفجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالممنصور سعید أحمد أبوراساختالف البنیة الصرفیة في القراءات السبع من طریق الشاطبیة، توجیھھ وأثره على المعنى

Arabi00480نحوالجامعة اإلسالمیةرشید عبد الرحمن العبیديسعدون طھ سرحان العجیليظاھرة اإلعراب في اللغة العربیة

Arabi00481نحو ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةموسى بن مصطفى العبیداناختالف الروایة في الشاھد النحوي الشعري

Arabi00482شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةمحمد صاني فوزيأحمد نجیباختالف الشعر بین العصر األموي و العصر العباسي األول دراسة تاریخیة مقارنة

Arabi00483نحوجامعة أم القرىریاض الخوامأحمد علي طھ الزبیدياختالف العامل وأثره على المعنى دراسة تطبیقیة في كتاب روح المعاني لأللوسي جزء عم

Arabi00484مذاھب نحویةالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأحمد مزكيفیصلاختالف المصطلحات النحویة في نظر نحاة البصرة والكوفة دراسة مقارنة

Arabi00485شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبر، حمدي الجباليمالك سلیم عبد الرحمن صباحاختالف روایات شواھد األعشى الشعریة في لسان العرب

Arabi00486نحوجامعة األزھرخالد عبد الحمید السید أبو جندیةرمضان محمود أبو شعیشع عمراختیارات ابن القواس ت 696ھـ في كتابھ "شرح الكافیة" عرض ومناقشة

Arabi00487نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامعبد هللا بن عمیر بن عبد هللا الحصیناختیارات ابن عادل النحویة في كتابھ اللباب في علوم الكتاب، من أول الفاتحة إلى آخر النساء

Arabi00488نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد الرحمن بن محمد العمارعبد العزیز بن علي بن أحمد الغامدياختیارات ابن عنقاء ( ت 1053ھـ ) النحویة جمعا ودراسة وتقویما

Arabi00489شعرجامعة الخلیلحسن عبد الھاديموسى علي موسى النجاديوصف الطبیعة في شعر العصر المملوكي األول

Arabi00490شعر ، تراجمروافدأماني حاتم مجدي بسیسومحمود محمد شاكر، دراسة في حیاتھ وشعره

Arabi00491نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديعبد هللا بن مصطفى الشنقیطياختیارات أبي بكر الشنواني وآراؤه النحویة في كتابھ "الدرر البھیة على شرح األزھریة " جمع ودراسة

Arabi00492شعرالجامعة اإلسالمیةفاضل بنیانعلي عبود خضیراختیارات أبي تمام في حماستھ دراسة تحلیلیة

Arabi00493نحومكتبة الرشدبدر بن ناصر البدراختیارات أبي حیان النحویة في البحر المحیط جمعا ودراسة
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Arabi00494نحوالجامعة اإلسالمیةعبد الھادي عبد الكریم محمد برھومأحمد مصطفى عبد الرحیم العبادلةاختیارات السیوطي في كتاب ھمع الھوامع دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi00495نحوجامعة أم القرىعلي محمد النوريصالح محمد قابل العتیبياختیارات الصیمري النحویة في كتاب التبصرة والتذكرة

Arabi00496نحو ، نقدجامعة أم القرىمحمد حسن عثمان حسنغالیة حسن جابر سلمان الفیفياعتراضات الخوارزمي على النحویین في كتابھ التخمیر

Arabi00497أدبدار المعارفكامل الشناوياعترافات أبو نواس

Arabi00498نحو، لغةجامعة قاصدي مرباحأحمد بلخضر، بلقاسم حمام، أبو بكر حسیني، جودى مرداسي،أحمد موساويھنیة عریفأخطاء األعداد في البحوث اللغویة األكادیمیة، دراسة تحلیلیة لعینة من الرسائل الجامعیة الجزائریة

Arabi00499صرفجامعة الملك سعودإبراھیم سلیمان رشید الشمسانأخطاء الطالب في المیزان الصرفي

Arabi00500بالغةعالم الكتبأحمد مختار عمرأخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكتاب واإلذاعیین

Arabi00501أدبالجامعة اإلسالمیةسلیمان یوسف بن خاطر أسوأخطار العامیة واألمیة والعجمیة على الفصیحة في الجامعات العربیة

Arabi00502أدبدار الحكمةعبد الحمید بورایوبرنار فالیتالروایة، مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل األدبي

Arabi00503شعرجامعة المدینة العالمیةعصام فاروقمحمد أسريإخفاق الشعر في التأثیر

Arabi00504أدب ، تراجمدار صادرمحمد بن تاویت الطنجيعلي بن محمد التوحیديأخالق الوزیرین مثالب الوزیرین الصاحب ابن عباد وابن العمید

Arabi00505موسوعاتالدار الدولیة لالستثمارات الثقافیةھالل ناجيموسوعة تراث الخط العربي

Arabi00506بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھامحمد بن علي محمد العمريأداء الكالم وعالقتھ بالمعنى واإلعراب

Arabi00507أصول فقھمكتبة ابن تمیمة، مكتبة العلم بجدةمحمد األمین الشنقیطياّداب البحث و المناظرة

Arabi00508تراجم ، تاریخدار المنھاجمحمد أبو بكر عبد هللا باذیب، محمد مصطفى الخطیبعبد الرحمن بن عبید هللا السقافإدام القوت في ذكر بلدان حضرموت

Arabi00509أدبجامعة أم القرىمحمود حسن زینيأول خیر عمر عیسى سراجأدب ابن الجوزي أبي الفرج جمال الدین بن عبد الرحمن بن علي المتوفي 597ھـ

Arabi00510أدبدار صنین للنشر والتوزیعالھادي المبروك الداليمن روائع أدب أفریقیا فیما وراء الصحراء

Arabi00511أدب أطفالدار المعارفأنس داودأدب األطفال .. في البدء كانت األنشودة

Arabi00512أدب أطفالمجلة القسم العربي بجامعة بنجابكفایت هللا ھمدانيأدب األطفال دراسة فنیة

Arabi00513أدب أطفالمجلة جامعة، أكادیمیة القاسميرافع یحیىأدب األطفال اإلسالمي، النشأة، التطور، والمضمون

Arabi00514أدب أطفالدار النشر للجامعات المصریة، مكتبة الوفاءأحمد زلطأدب األطفال بین أحمد شوقي وعثمان جالل

Arabi00515أدب أطفالمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاناصر یوسف جابر شبانةأدب األطفال دراسة في المفھوم

Arabi00516أدب أطفالدار الفكر العربيأحمد نجیبأدب األطفال علم وفن

Arabi00517أدب أطفالجامعة الحاج لخضرمحمد منصوريغنیة دومانأدب األطفال عند محمد ناصر

Arabi00518أدب أطفالالھیئة المصریة العامة للكتابھادي نعمان الھیتيأدب األطفال فلسفتھ، فنونھ، وسائطھ

Arabi00519أدبجامعة البصرةعبد الحسین مباركأسعد محمد علي محمد النجارمنھج أبي عبید البكري في فصل المقال

Arabi00520أدب أطفالجامعة الحاج لخضرمحمد منصوريمحمد الطاھر بوشمالأدب األطفال في الجزائر مصطفى محمد الغماري نموذجا

Arabi00521أدب أطفالمكتبة الدار العربیة للكتبإسماعیل عبد الفتاحأدب األطفال في العالم المعاصر رؤیة نقدیة تحلیلیة

Arabi00522أدب أطفالمجلة البحوث والدراساتمحمد عبد الھاديأدب األطفال في ضوء المنھج اإلسالمي
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Arabi00523أدب أطفالمن منشورات اتحاد الكتاب العربسمر روحي الفیصلأدب األطفال وثقافتھم، قراءة نقدیة

Arabi00524أدبالھیئة المصریة العامة للكتابترجمة أحمد عمر شاھینمالكوم برادبريالروایة الیوم

Arabi00525أدبدرا الكتب العلمیةفخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضلالحسن بن قاسم المراديالجنى الداني في حروف المعاني

Arabi00526أدب عالميمنشورات وزارة الثقافةمحمد جمولدج ماثیو ز، سي شاكل، شھروخ حسینأدب األوردو

Arabi00527أدبدار المعارفأحمد محمد عطیةأدب البحر مكتبة الدراسات األدبیة

Arabi00528أدبجامعة أم القرىفتحي محمد أبو عیسىحبیب حنش حمدان الزھرانيأدب الحنیفیة في العصر الجاھلي

Arabi00529بالغةدار النشر المغربیةرضوان بنشقرونابن البناء المراكشي العدديالروض المریع فى صناعة البدیع

Arabi00530شعر ، تراجمدار الیمامة للبحث والنشر والتوزیعحمد الجاسرالحسین بن علي بن الحسین الوزیر المغربيأدب الخواص في المختار من بالغات قبائل العرب وأخبارھا و أنسابھا وأیامھا

Arabi00531أدبمطبعة الجوائبعلي بن محمد بن حبیب البصري الماورديأدب الدنیا و الدین- ط الجوائب

Arabi00532أدبدار الكتب العلمیةعلي بن محمد بن حبیب البصري الماورديأدب الدنیا و الدین- ط العلمیة

Arabi00533أدبدار اقرأمحمد كریم راجحعلي بن محمد بن حبیب البصري الماورديأدب الدنیا و الدین- دار اقرأ

Arabi00534أدبجامعة منتورينواف أبو ساريوھیبة العایب، نورة قریشيأدب الرحالت ودوره في التواصل بین الحضارات

Arabi00535أدبجامعة أم القرىمحمود حسن زینيعبد هللا بن عثمان الیاقوتأدب الرحلة الحجازیة عند األندلسیین من القرن السادس حتى سقوط غرناطة

Arabi00536أدبجامعة القصیمإبراھیم بن محمد البطشانعمران بن محمد األحمدأدبیة الرحلة عند العبودي رحالتھ إلى البرازیل إنموذجا

Arabi00537أدبمكتبة الدار العربیة للكتابفؤاد قندیلأدب الرحلة في التراث العربي

Arabi00538أدبجامعة أم القرىمحمد صالح جمال بدويعبد هللا بن أحمد بن حامد آل حماديأدب الرحلة في المملكة العربیة السعودیة

Arabi00539أدبدار البشیرفایز عبد النبي فالح القیسيأدب الرسائل في األندلس في القرن الخامس الھجري

Arabi00540أدبجامعة دمشقعلي أبو زیدسلطان عبد الرؤوف الحریريأدب الرسائل في العصر األیوبي القاضي الفاضل نموذجا

Arabi00541أدبالجامعة األمریكیةثریا عبد الفتاح ملحسأدب الروح عند العرب

Arabi00542أدبجامعة أم القرىإبراھیم أبو الخشبعبد الستار السید متوليأدب الزھد في العصر العباسي، نشأتھ، وتطوره، وأشھر رجالھ

Arabi00543أدبالشركة المصریة العالمیة للنشر، مكتبة لبنانمحمود علي مكيعبد العزیز شرفأدب السیرة الذاتیة

Arabi00544أدبالمؤسسة العربیة للدراسات، دار التنویرفواز طرابلسيعبد الرحمن منیف، مروان قصاب باشيفي أدب الصداقة

Arabi00545أدب أطفالالدار المصریة اللبنانیةحسن شحاتةأدب الطفل العربي دراسات وبحوث

Arabi00546لغةدار الغوثاني للدراسات القرآنیةعبد البدیع النیربانيالجوانب الصوتیة في كتب االحتجاج للقراءات

Arabi00547أدبمركز دراسات الكوفةمزاحم مطر حسینأدب الطفیلیین التأصیل والخصائص العامة

Arabi00548شعرروافد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةطالل العامرمحمد صلى هللا علیھ وسلم ملھم الشعراء

Arabi00549أدبدار مارون عبود، دار الجیلبطرس البستانيأدباء العرب في األعصر العباسیة حیاتھم، آثارھم، نقد آثارھم

Arabi00550أدب ، تراجمدار نظیر عبودبطرس البستانيأدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث، حیاتھم، آثارھم، نقد آثارھم

Arabi00551أدبمطبعة وادي الملوكمحمود علي قراعةمحمد یوسف دخیلكتاب أدب العرب في الشعر الجاھلي
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Arabi00552أدبدار الكتاب الجدیدصالح الدین المنجدأبو الفرج األصفھانيكتاب أدب الغرباء

Arabi00553أدبمطبعة اإلرشاد، مطبعة العانيمحیي ھالل السرحانعلي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعيأدب القاضي

Arabi00554أدبوزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقافعلي فاعورعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدأدب الكاتب- ط األوقاف

Arabi00555أدبمؤسسة الرسالةمحمد الداليعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدأدب الكاتب-ط الرسالة

Arabi00556أدبدار الكتب العلمیةعلي فاعورعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدأدب الكاتب- ط العلمیة

Arabi00557أدبمطبعة بریلعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدأدب الكاتب-ط بریل

Arabi00558أدباألمثال الشعبیةصالح زیادنةموسوعة األمثال الشعبیة

Arabi00559أدبالمكتبة العربیة، المطبعة السلفیةمحمد بھجة األثري، محمود شكري األلوسيمحمد بن یحیى الصولي أبو بكرأدب الكتاب

Arabi00560أدبدار الصحابة للتراثسمیر حلبيیوسف بن عبد هللا المعروف بابن عبد البرأدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البیان وذم العي وتعلیم اإلعراب وغیر ذلك

Arabi00561أدبجامعة األزھرأحمد الشرباصيكمال مصطفى الشیخ أحمد الفحماويأدب المرأة الفلسطینیة الحدیث 1914- 1974م

Arabi00562أدبمجلة جامعة دمشقخالد الحلبونيأدب المرأة في العصر العباسي ومالمحھ الفنیة

Arabi00563أدبدار الفكر العربيعبد اللطیف حمزةأدب المقالة الصحفیة في مصر إبراھیم المویلحي صاحب مصباح الشرق

Arabi00564أدبجامعة منتوريمحمد العید تاورتةعبد الكریم طبیشأدب المقاومة عند محمد السعید الزاھري من خالل جریدة البرق

Arabi00565أدبجمعیة تألیف الكتب العربیة، مطبعة أبي الھولمجموعة من الكتابكتاب أدب المملي

Arabi00566أدبدار المعارفصابر عبد الدایمأدب المھجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة ألبعاد التجربة التأملیة في األدب المھجري

Arabi00567أدبمجلة الحكمةإبراھیم السامرائيأدب النخل استقراء في کتب األدب والمعاجم

Arabi00568أدبدار الغرب اإلسالميعبد المجید التركيعبد الملك بن حبیبكتاب أدب النساء الموسوم بكتاب الغایة والنھایة

Arabi00569أدبمطبعة مكتبة األدابمحمد بدر معبديأدب النساء في الجاھلیة واإلسالم

Arabi00570شعردار الكتب المصریةمحمد راغب الطباخالروضیات

Arabi00571أدبرفعت زكي محمود عفیفيأدب الوفادة والسفارة من العصر الجاھلي حتى نھایة العصر العباسي

Arabi00572أدبالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابأحمد عبد الواحد، شاكر مصطفىسیزار فرناندیث مورینوأدب أمریكا الالتینیة، قضایا ومشكالت

Arabi00573أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعواضح الصمدأدب صدر اإلسالم- واضح الصمد

Arabi00574أدبدار الكتاب العرىمحمد خضرأدب صدر اإلسالم- خضر

Arabi00575أدبمطبعھ الكیالني الصغیرمحمود بن الشریفأدب محمود تیمور للحقیقھ والتاریخ

Arabi00576أدبدار الفكر العربيمحمد كامل حسینأدب مصر اإلسالمیة عصر الوالة

Arabi00577أدبجامعة القدیس یوسفإسكندر جمیل لوقاعفیفة خلیل سقیرقأدباء اإلسكندرونة قبل االحتالل التركي وبعده 1918_1980م

Arabi00578أدبدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرأحمد فضل شبلولأدباء اإلنترنت أدباء المستقبل

Arabi00579أدبدار الشروقمحمد الجواديأدباء التنویر والتاریخ اإلسالمي

Arabi00580شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةولید جاللنقوش على سطح ماء
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Arabi00581أدب ، تراجمدار الجیل، دار مارون عبدوبطرس البستانيأدباء العرب في الجاھلیة وصدر اإلسالم حیاتھم، آثارھم، نقد آثارھم- دار الجیل

Arabi00582أدب ، تراجمدار نظیر عبودبطرس البستانيأدباء العرب في الجاھلیة وصدر اإلسالم حیاتھم، آثارھم، نقد آثارھم- نظیر عبود

Arabi00583أدبدار الجیلبطرس البستانيأدباء العرب، منتقیات

Arabi00584أدب ، تراجمالمطبعة المارونیةقسطاكى الحمصيأدباء حلب ذوو األثر في القرن التاسع عشر

Arabi00585أدب ، تراجمدار الشروقجھاد فاضلأدباء عرب معاصرون

Arabi00586أدب ، تراجمدار المعارفأحمد إبراھیم الھواريإسماعیل أحمد أدھمأدباء معاصرون

Arabi00587أدب ، تراجمدار األمل للدراساتبوزیاني الدراجيأدباء وشعراء من تلمسان

Arabi00588أدب ، تراجمدار الجیلمحمد إبراھیم أبو سلیمأدباء وعلماء ومؤرخون في تاریخ السودان

Arabi00589أدبالمكتبة العصریةرجاء النقاشأدباء ومواقف

Arabi00590أدبعمر السیدأحمد مطرأدبیات أحمد مطر غیر الشعریة

Arabi00591أدبنظارة المعارف العمومیةحمزة فتح هللامحمد عاطف بك، محمد نصار، أحمد إبراھیم، عبد الجواد عبد المتعالكتاب أدبیات اللغة العربیة

Arabi00592أدبجامعة الحاج لخضرمحمد زرماننواري بالةأدبیة الخطاب النثري عند القاضي عیاض

Arabi00593أدبجامعة الجزائرعبد القادر ھنيمولود بغورةأدبیة الخطاب في المثل السائر البن األثیر

Arabi00594أدبجامعة منتوريعبد هللا حماديفاطمة بوطبسوأدبیة الخطاب في رحلة نور األندلس ألمین الریحاني

Arabi00595أدبھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثسیف محمد سعید المحروقينماذج إنسانیة في السرد العربي القدیم

Arabi00596أدبجامعة لخضر باتنةمحمد زرمانعبد الحلیم كبوطأدبیة الرسائل األندلسیة، طوق الحمامة نموذجا

Arabi00597شعرجامعة الحاج لخضرفرحات عیاشسوداني عبد الحقأدوات االتساق وآلیات اإلنسجام في قصیدة الھمزیة النبویة ألحمد شوقي

Arabi00598أدبنھضة مصرمحمد غنیمي ھاللالرومانتیكیة

Arabi00599نحو ، إعرابالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعظاھر شوكت البیاتيأدوات اإلعراب

Arabi00600نحومطابع مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزیعجعفر دك البابغراتشیا غابوتشاننظریة أدوات التعریف والتنكیر وقضایا النحو العربي

Arabi00601نحوجامعة بغدادطھ محسنعماد محمد محمود البخیتاويأدوات التقلیل والتكثیر في اللغة العربیة

Arabi00602نحوجامعة أم القرىریاض حسن الخوامإیمان جواد صادق النجارأدوات الغایة في النحو العربي

Arabi00603أدباتحاد الكتاب العربمحمد تحریشيأدوات النص

Arabi00604نحوكوثر سلمان جوادأدوات النفي الداخلة على الجملة التحویلیة األسمیة

Arabi00605نحومجلة الباحث الجامعي، جامعة إبعبد القادر عبد الرحمن السعديأدوات نحویة في الحدیث النبوي الشریف من وجھة نظر كوفیة

Arabi00606أدبالھیئة المصریة العامة للكتب، مھرجان القراءة للجمیعطھ حسینأدیب، األعمال اإلبداعیة

Arabi00607مذاھب نحویة ، تراجمدار الفكرمازن المباركالزجاجي حیاتھ و آثره و مذھبھ النحوي من خالل كتابھ اإلیضاح

Arabi00608أدبعالم المعرفةفاروق خورشیدأدیب األسطورة عند العرب جذور التفكیر وأصالة اإلبداع

Arabi00609أدبمنشورات الندوة الثقافیة النسائیةعیسى فتوحأدیبات عربیات
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Arabi00610نحومجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةعبد الحسن جدوع عبد العبوديإذ في النحو العربي

Arabi00611نحومجلة التربیة والعلمھبة هللا محمد شفیع، طالل یحیى إبراھیم الطوبجيإذا الفجائیة إشكالیة التصنیف والتركیب والعمل

Arabi00612نحومركز دراسات الكوفةعاید محمد عبد هللا، واثق غالب ھاشمإذن رسمھا وعملھا

Arabi00613نحومكتبة اآلدابعبد الفتاح سلیمالزجاج، ابن جني، ابن ھشام النصاري، الشھاب الخفاجيأربع رسائل في النحو

Arabi00614فقھ الصالةالمطبعة األمیریةأحمد بن زیني دحالنمجموع مشتمل على أربع رسائل- دحالن

Arabi00615أدبمطبعة الجوائبالثعالبي النیسابوري أبو منصورأربع رسائل منتخبة من مؤلفات أبي منصور الثعالبي

Arabi00616نحوعبد اللطیف األزھريأبو حیان طود العربارتشاف الضرب من لسان العرب- ت األزھري

Arabi00617نحومكتبة الخانجيرجب عثمان محمد، رمضان عبد التوابأبو حیان األندلسيارتشاف الضرب من لسان العرب- ط الخانجي

Arabi00618نحوجامعة بشاورقاضي محمد مباركنصیب دار محمدارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حیان األندلسي- بیشاور

Arabi00619نحودار األنبارعبد الرزاق عبد الرحمن السعديیحیى بن محمد أبو زكریا الشاوي المغربي الجزائريإرتقاء السیادة في علم أصول النحو

Arabi00620نحوأضواء السلفمحمد بن عوض بن محمد السھليبرھان الدین إبراھیم بن محمد بن أبو بكر بن أیوب بن قیم الجوزیةإرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك

Arabi00621نحومحمد األمین بن محمد محمود زیدانالمختار بن بون الجكنيإرشاد الصغار وشذور النّضار

Arabi00622لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديأحمد السجاعيإرشاد الغوي لمعنى اللفظ اللغوي شرح لألدعیة التي جمعھا عبد هللا األذكاوي

Arabi00623شعردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل في اإلخوانیات

Arabi00624شعردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل في الرثاء

Arabi00625تفسیردار الكتاب الجدید المتحدةحمادي صمودعلي الشبعانالحجاج والحقیقة وآفاق التأویل في نماذج ممثلة من تفسیر سورة البقرة

Arabi00626شعردار الفكر العربيیحیى شاميأروع ما قیل في الفخر

Arabi00627شعردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل في المدیح

Arabi00628شعردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل في الموت

Arabi00629شعردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل في الوجدانیات

Arabi00630شعر ، نثردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل من األدعیة

Arabi00631شعر ، نثردار الجیلإمیل ناصیفأروع ما قیل من الوصایا

Arabi00632شعرمحمد أحمد المعصرانيأروى وأخواتھا دیوان شعر للبنات

Arabi00633شعرمجلة جامعة تكریتمحمد سعید حسین، حسن إسماعیلأزمة الذات الشعریة معلقات امرئ القیس وطرفة بن العبد وعنترة نموذجا

Arabi00634لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةمحمد محمد یونس عليأزمة اللغة ومشكلة التخلف في بنیة العقل العربي المعاصر، دراسة في علم اللغة االجتماعي

Arabi00635أدبمجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیعأسعد سعیدالزجل في أصلھ و فصلھ

Arabi00636شعرمنشورات اتحاد الكتاب العربفرحان الیحیىأزمة المواطنة في شعر الجواھري

Arabi00637أدبالمركز الثقافي العربيعلي حربأزمنة الحداثة الفائقة اإلصالح، اإلرھاب، الشراكة

Arabi00638نحوجامعة یحیى فارسالشاذلي سعدودينصیرة غزازي، یسمینة جیاللي التوميأزمنة الفعل في اللغة العربیة وأثرھا في التنوع الداللي
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Arabi00639أدبدار میریت للنشر والمعلوماتإبراھیم عبد العزیزأساتذتي لنجیب محفوظ

Arabi00640أدبمطبعة السعادةاختیار الدین بن السید غیاث الدین الحسینيأساس االقتباس

Arabi00641معاجمدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودجار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريأساس البالغة

Arabi00642أدبمكتبة الرشدحسین المناصرة، عمر األمین، مسعد الشامانأساسیات التحریر وفن الكتابة بالعربیة

Arabi00643لغةالمجلس األعلى للثقافةترجمة رانیا إبراھیم یوسفر. ل. تراسكأساسیات اللغة

Arabi00644لغةدار الشرق العربيترجمة محیي الدین حمیديجلوریا بوردن، كاترین . س . ھاریسأساسیات علم الكالم

Arabi00645أدبدار غریبكریم زكي حسام الدینالزمان الداللي

Arabi00646أدب عالمىدار الشروقسلیمان مظھرأساطیر من الغرب

Arabi00647لغة، تفسیردار التنویر للطباعة والنشرسعید ناشیدالحداثة والقرآن

Arabi00648نقدالدار العربیة للكتابجھاد فاضلأسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب

Arabi00649بالغةجامعة أم القرىالسید رزق الطویلسمیرة مسلم محمد الجھنيأسالیب االختصاص واالستغراق في اللسان العربي

Arabi00650بالغةمجلة األستاذ، جامعة بغدادھدى غازي عسكرأسالیب األداء البیاني والبدیعي في شعر مجنون لیلى

Arabi00651مذاھب نحویة ، تراجمدار الفكر العربيأحمد محمد الحوفيالزمخشري

Arabi00652أدبدار الكتاب الجدید المتحدةترجمة سعید الغانمي، فالح رحیم، جورج زیناتيبول ریكورالزمان و السرد، الحبكة و السرد التاریخي

Arabi00653شعرروافدنبیلة الخطیبھي القدس

Arabi00654بالغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مصطفاويفاطمة صغیرأسالیب البیان في الشعر النسوي القدیم من الجاھلیة إلى العصر العباسي

Arabi00655شعرروافدأمینة المرینيومنھا تنفجر األنھار

Arabi00656بالغةجامعة منتوريیمینة بن مالكفطیمة میليأسالیب التأكید والمبالغة في دیوان الخنساء دراسة داللیة

Arabi00657شعرمجلة جامعة تكریتعبد اللطیف یوسف عیسىشعر مالك بن أسماء بن خارجة، جمع وتحقیق ودراسة

Arabi00658بالغةجامعة أم القرىعبد العظیم إبراھیم المطعنيشعیب بن أحمد بن محمد عبد الرحمن الغزاليأسالیب السخریة في البالغة العربیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi00659شعردار النھضة العربیةمحمد محمد حسینأسالیب الصناعة في شعر الخمر واألسفاربین األعشى والجاھلیین

Arabi00660نحو، أصول فقھجامعة البصرةعبد الواحد زیاره المنصوريانجیرس طعمة یوسف المالكيأسالیب الطلب بین النحویین واألصولیین دراسة داللیة

Arabi00661نحوجامعة بغداد، بیت الحكمةقیس إسماعیل األوسيأسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین

Arabi00662نحوالجامعة المستنصریةصالح ھادي القریشيغانم عودة شرھان فرحان السودانيأسالیب الطلب في شعر الحبوبي دراسة تطبیقیة

Arabi00663شعرجامعة أم القرىعلیان محمد الحازميآمل حمید محمد الطویرقيالزمن في شعر زھیر بن أبي سلمى

Arabi00664مذاھب نحویة ، تراجممنشورات المجمع العلميرشید عبد الرحمن العبیديالزمخشري اللغوي و كتابھ الفائق

Arabi00665نحوجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريعدنان خلف قلیلأسالیب المدح والذم عند النحویین

Arabi00666نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديغریب محمد نایف بربخأسالیب النداء في شعر رثاء شھداء انتفاضة األقصى، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi00667نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديجمال محمد النحالأسالیب النفي والتوكید في شعر رثاء شھداء انتفاضة األقصى دراسة وصفیة تحلیلیة
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Arabi00668نحوجامعة أم القرىمحمد أحمد العمريخلود صالح عثمان الصالحأسالیب نحویة جرت مجرى المثل، دراسة تركبیة داللیة، الرسالة العلمیة

Arabi00669نحوجامعة أم القرىخلود صالح عثمان الصالحأسالیب نحویة جرت مجرى المثل دراسة تركبیة داللیة

Arabi00670نحوجامعة حلبمحمود حسن الجاسمأسباب التعدد في التحلیل النحوي

Arabi00671نحومجلة جامعة كربالء العلمیةسھیلة خطاف عبد الكریمأسباب الجواز في النحو العربي

Arabi00672نحومجلة جامعة تشرینسامي عوض، یاسر محمد مطره جيأسباب تحول النحویین عن األصل وأثره في تعدد المعاني

Arabi00673نحوجامعة أم القرىعبد الكریم عوفيعلي بن علوي بن عوض الشھريأسباب ترجیحات ابن مالك النحویة في شرحھ للتسھیل

Arabi00674علم األصواتمجمع اللغة العربیةمحمد حسان الطیان، یحیى میر علمالحسین بن عبد هللا بن سیناأسباب حدوث الحروف

Arabi00675علم األصواتمجلة الجنانعبد المنعم بشناتيأسبقیة العرب في علم األصوات على الغرب

Arabi00676بالغةمجلة اللغة العربیةبشیر أبربراستثمار علوم اللغة في تحلیل الخطاب اإلعالمي

Arabi00677نحو ، صرفدار المریخسلیمان فیاضاستخدامات الحروف العربیة، معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا، كتابیا

Arabi00678نقدمجلة جامعة أم درمانالحسین النور یوسفاستدراك ابن منظور على بعض من سبقھ من العلماء

Arabi00679نقد ، شعرمؤسسة النور للمطبوعاتعبد الرحیم الرحوتياستدراك بعض األغالط في استخراج البحور الشعریة في الطبعة الجدیدة من دیوان أبي الحسن مھیار بن مرزویھ الكاتب

Arabi00680نقدجامعة أم القرىعید الھادي بن أحمد فراجأمل بنت محمد بن عبد المجید تلمسانياستدراكات البغدادي على الرضي في خزانة األدب عرض ودراسة

Arabi00681نحو ، صرفجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الصحفيسلمان بن محمد حسن القرنياستدراكات الصعیدي على االیضاح في مسائل البیان

Arabi00682بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةصالح بن محمد بن حمدان الزھرانيموزة بنت حمد بن سالم الكعبياستدراكات العصام في األطول على البالغیین

Arabi00683نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديزمزم بنت أحمد بن علي تقياستدالالت ابن مالك في شرح الكافیة الشافیة

Arabi00684لغةمجلة عالماتسعید بنكراداستراتیجیات التواصل من اللفظ إلى اإلیماءة

Arabi00685لغةدارالكتاب الجدید المتحدةعبد الھادي بن ظافر الشھرياستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة

Arabi00686لغةمكتبة األنجلو المصریةترجمة محمود دعدورربیكا أكسفورداستراتیجیات تعلم اللغة

Arabi00687لغةمجلة جامعة أم القرىعبد الرحمن عبد العزیزالعبدان، راشد عبد الرحمن الدویشاستراتیجیات تعلم اللغة العربیة بوصفھا لغة ثانیة

Arabi00688بالغة ، نقدالمؤسسة العربیة للدراسات و النشرترجمة عبد الواحد لؤلؤةموسوعة المصطلح النقدي، الرومانسیة المجاز الذھني

Arabi00689لغةجامعة منتوريدیاب قریریمینة بن سویكياستراتیجیة الخطاب النقدي عند عبد هللا محمد الغدامي

Arabi00690لغةعبد الھادي بن ظافر الشھرياستراتیجیة الخطاب بین الدراسات النظریة والممارسات الواقعیة

Arabi00691"لغةجامعة الحاج لخضرصالح لمباركیةلبنى دلندةاستراتیجیة العنونة عند أبي القاسم سعد هللا "الزمن األخضر أنموذجا

Arabi00692لغةجامعة منتوريمحمد العید تاورتةعبد الناصر مباركیةاستراتیجیة القارئ في البنیة النصیة الروایة نموذجا

Arabi00693شعرجامعة منتوريلیلى جباريدلیلة مروكاستراتیجیة القارئ في شعر المعلقات معلقة"امرئ القیس نموذجا

Arabi00694أدبجامعة الزقازیقحسن سید شحاتة، راضي فوزيسلوى حسن محمد بصلاستراتیجیة مقترحة لتدریس األدب قائمة على التدریس التفاعلي والتعلم النشط وأثرھا على تنمیة مھارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانویة

Arabi00695لغةمكتبة الملك فھد الوطنیةعلي السلیمان الصوینعاسترجاع المعلومات في اللغة العربیة

Arabi00696نحو ، أصول فقھمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعاطف فضل محمد خلیلاستصحاب الحال بین أصول الفقھ وأصول النحو
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Arabi00697لغةمجلة آداب المستنصریةمالك یوسف المطلبيیوئیل یوسف عزیزالزمن و الحدث في العربیة و اإلنكلیزیة

Arabi00698أدبمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةآمنة سلیمان البدوياستعادة القدس بقیادة صالح الدین األیوبي بین الروایات التاریخیة والقصائد الشعریة

Arabi00699بالغةجامعة أم القرىمحمد بن علي فرغلي الشافعيمطیر بن سعید بن عطیة الزھرانياستقبال النص عند الجاحظ

Arabi00700بالغةالمؤسسة العربیة للدراساتمحمد المباركاستقبال النص عند العرب

Arabi00701بالغةجامعة الكوفةسعید عدنانلیث طالب عیسى شبّراستنباط المعنى عند العرب حتى نھایة القرن السابع للھجرة

Arabi00702شعرمجلة أبحاث البصرة العلوم اإلنسانیةھیثم كاظم صالحاستنطاق ظاھرة العنف، دراسة في شعر أبي الطیب المتنبي

Arabi00703صرفدار األمة لوكالة المطبوعاتمحمد صالح حسینعبد هللا بن فودي النیجیريالحصن الرصین في علم التصریف

Arabi00704مذاھب نحویة ، تراجممكتبة صادركرم البستانيأبو الفرج األصبھانيإسحاق الموصلي

Arabi00705شعرمجلة جامعة الملك سعودتركي المغیضالزھد عند أبي العتاھیة و أبي العالء المعري

Arabi00706بالغةمطبعة المدني، دار المدنيمحمود محمد شاكرعبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكركتاب أسرار البالغة

Arabi00707بالغةدار الكتب العلمیةمحمد رشید رضاعبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجانيأسرار البالغة في علم البیان

Arabi00708شعرمكتبة المنارابراھیم السامرائيأبي بكر محمد بن داود األصبھانيالزھرة

Arabi00709شعردار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالزھد والتصوف في الشعر العربي

Arabi00710شعرجامعة أم القرىمصطفى حسین عنایةناجیة ناحي دخیل هللا السعیديالزھد في الشعر األندلسي حتى أواخر القرن الثالث الھجري

Arabi00711لغةدار الحصاد للنشر والتوزیعأحمد زرقةأسرار الحروف

Arabi00712شعرمطبعة أبي الھولسید علي المرصفيأسرار الحماسة

Arabi00713علم الخطشبكة المبدعینمحمد إمزیلأسرار الرسم في خط النسخ

Arabi00714أدبالدار العربیة للعلوم ناشرونحمد العیسىدانیال مندلیسون و آخروننھایة الروایة و بدایة السیرة الذاتیة

Arabi00715نحودار الكتب العلمیةمحمد حسین شمس الدینعبد الرحمن بن محمد بن عبید األنباريأسرار العربیة لألنباري- ت شمس الدین

Arabi00716نحومجلة الوعي اإلسالميمحمد راضي مدكور، وائل محمود عبد البارينصر بن أبو الفنون البغدادي النحويأسرار العربیة لألنباري- ت مدكور، عبد الباري

Arabi00717نحومطبعة بریلخریستیان فریدریخ سیبلدعبد الرحمن بن محمد بن عبید األنباريكتاب أسرار العربیة لألنباري- ط بریل

Arabi00718نحودار األرقمبركات یوسف ھبودعبد الرحمن بن محمد بن عبید األنباريأسرار العربیة لألنباري- ت ھبود

Arabi00719معاجمدار اآلفاق العربیةأحمد تیمور باشاأسرار العربیة معجم لغوي نحوي صرفي یحتوي على ذخائر من أسرار العربیة

Arabi00720لغةمركز جمعة الماجد للثقافة و التراثعبد العزیز الساوريمحمد بن حسن الزبیدي أبو بكرالزیادات على كتاب إصالح لحن العامة باألندلس

Arabi00721نحودار الفكرأحمد حسن أحمدشمس الدین أحمد بن سلیمان بن كمال باشاأسرار النحو البن كمال باشا

Arabi00722معاجمعلوم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیعمھدي علي آل ملحان القرنيالزیادة عند ابن فارس من خالل معجم مقاییس اللغة

Arabi00723نحوجامعة أم القرىعبد هللا نجدي عبد العزیز عبد هللافاطمة محمد طاھر حامدأسس الترجیح في كتب الخالف النحوي عرض وتقویم

Arabi00724صرفدار المقدادكرم محمد زرندحأسس الدرس الصرفي في العربیة

Arabi00725لغةالمنظمة العربیة للترجمةطالل وھبةدانیال تشاندلرأسس السیمیائیة
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Arabi00726شعرمؤسسة المختارسعید حسن بحیريایفالد فاجنرالشعر العربي القدیم أسس الشعر العربي الكالسیكي

Arabi00727نقدنھضة مصرأحمد أحمد بدويأسس النقد األدبي عند العرب

Arabi00728مذاھب نحویة ، تراجمجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسیف بن عبد الرحمن العریفيالزیادي النحوي حیاتھ وآثاره و وآراؤه

Arabi00729مذاھب نحویةجامعة أم القرىشریف بن عبد الكریم النجاررحمة بنت بخیت بن تویم القثاميأسس ترجیحات البعلي النحویة في كتابھ الفاخر في شرح جمل عبد القاھر

Arabi00730لغةعالم الكتبترجمة أحمد مختار عمرماریو بايأسس علم اللغة

Arabi00731نحومجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقرمضان عبد التوابأسطورة األبیات الخمسین في كتاب سیبویھ

Arabi00732أدبدار كوفانعلي الورديأسطورة األدب الرفیع

Arabi00733أدبجامعة الجزائریوسف عروجدراجي سعیديأسطورة الغول في الشعر العربي قبل اإلسالم دراسة تحلیلیة للصورة والرمز

Arabi00734شعرالجامعة األمیركیةخلیل حاويریتا عوضأسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحدیث

Arabi00735شعرمجلة دراسات للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةإحسان الدیكأسطورة النسر والبحث عن الخلود في الشعر الجاھلي

Arabi00736أدبمؤسسة الریان، مكتبة العبیكانعائض القرنيأسعد امرأة في العالم

Arabi00737أدبالجامعة اإلسالمیةأحمد بن سعید بن محمد قشاشمحمد بن علي بن محمد الھروي النحويكتاب إسفار الفصیح

Arabi00738نقددار الشؤون الثقافیة العامةعناد غزوانأسفار في النقد والترجمة

Arabi00739أدبدار المعارفعباس محمود العقادإسالمیات

Arabi00740نقدمطابع األھرامسھیر القلماويسعاد عبد الوھاب عبد الكریمإسالمیات أحمد شوقي دراسة نقدیة

Arabi00741شعرجامعة أبي بكر بلقایدبشیر عبد العاليعبد الرحمن بغدادإسالمیات أحمد شوقي دراسة نصیة تناصیة

Arabi00742أدبمجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانیةخولة الواديالسرد الحكائي في القصة القصیرة الفلسطینیة

Arabi00743أدبالجامعة األمیركیةمنح الصلحالسخریة في النثر العربي من الجاھلیة حتى القرن الرابع

Arabi00744أدبدار الكتب العلمیةأحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشميالسحر الحالل فى الحكم و األمثال

Arabi00745أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیعواضح الصمدالسجون وأثرھا في اآلداب العربیة من العصر الجاھلي حتى نھایة العصر األموي

Arabi00746نحوجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانناغش عیدةأسلوب االستفھام في األحادیث النبویة في ریاض الصالحین دراسة نحویة بالغیة متداولة

Arabi00747نحومجلة الجامعة اإلسالمیةأحمد إبراھیم الجدیةأسلوب االستفھام في دیوان ھاشم الرفاعي دراسـة نحویـة

Arabi00748نحومجلة كلیة اآلداب العراقیةفضل صالحأسلوب االشتغال و وظیفتھ في أداء المعنى

Arabi00749نحومجلة أبحاث میسانعباس علي األوسيأسلوب االشتغال ودالالتھ في العربیة

Arabi00750نحودار اآلفاق العربیةأحمد تیمور باشاالسماع و القیاس رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع والقیاس والشذوذ وما إلیھا من المباحث اللغویة النادرة في ذخائر الكتب المطبوعة والمخطوطة

Arabi00751أدبمجلة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاأمیرة زبیر رفاعي سمبسالسمات اللغویة في صحیفة أم القرى في ضوء إسھامھا اإلعالمي واإلداري في الفترتین 1343ھـ 1373ھـ، 1402ھـ 1423ھـ

Arabi00752لغةدار عالء الدینسمیر عبدهالسریانیة العربیة الجذور و اإلمتداد

Arabi00753نقد ، شعرجامعة األزھرعبد اللطیف محمد السیدالسرقات الشعریة بین اآلمدي و الجرجاني في ضوء النقد األدبي القدیم والحدیث

Arabi00754شعرجامعة بابلعدنان حسین العواديشیماء محمد كاظم الزبیديأسلوب االلتفات في شعر الجواھري 1920-1961م
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Arabi00755شعرجامعة بابلعدنان حسین العواديمحمد جاسم محمد عباس الحسینيأسلوب االلتفات في شعر الرواد العراقیین

Arabi00756علم الخطببرلین المحمیةبرنھارد مورتسالسموط الدریة في الخطوط العربیة

Arabi00757شعرجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مصطفاويفرید بو عمامةأسلوب األمر في الشعر الجاھلي المعلقات السبع نموذجا- دراسة بالغیة

Arabi00758نحو ، صرفأبو البقاء ابن یعیششرح مفصل الزمخشري

Arabi00759بالغةالجامعة اإلسالمیةفاضل بنیان محمدسمیر سلمان حبیبأسلوب البیان في شعر البحتري

Arabi00760شعرمجلة دراسات للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةفایز عارف القرعانأسلوب التجرید ودالالتھ في شعر كثیر عزة

Arabi00761بالغةدار الكتب المصریة بالقاھرةجار هللا أبو القاسم محمود بن عمرأساس البالغة

Arabi00762نحوالجامعة المستنصریةعبد الرزاق الحربيأحمد خضیر عباسأسلوب التعلیل في اللغة العربیة

Arabi00763شعرروافدمحمد توكلناویزھر السعد

Arabi00764أدبمكتبة الخانجيترجمة جالل مظھرمیجیل آسینأثر اإلسالم في الكومیدیا اإللھیة

Arabi00765نحوالجامعة المستنصریةعواطف یوسف عبد الرزاقأسلوب التوكید في النحو العربي

Arabi00766لغةدار الحوارترجمھ عبد الرحمن بوعليجیرار دولو دالالسیمیائیات أو نظریة العالمات

Arabi00767لغةجامعة محمد خیضرسالطنیة بلقاسمالسیمیاء والنص األدبي

Arabi00768تراجمالمھدي البوعبدليالشاعر الفیلسوف أبو عبد هللا محمد بن خمیس التلمساني

Arabi00769شعر ، تراجممطبعة الروزنامصطفى محمد الفارالشاعر أحمد محرم

Arabi00770نحو ، لغةمجمع الذخائر اإلسالمیة بمساعدة جامعة أصفھانسمیة كاظمي نجف آبادي، سید محمد رضا ابن الرسول، منصوره زركوبأسلوب الشرط بین العربیة والفارسیة دراسة تقابلیة

Arabi00771نحوجامعة الخلیلیوسف حسن عمرورسمیة محمد الشراونةأسلوب الشرط في خطب العرب ووصایاھم في كتاب جمھرة خطب العرب ألحمد زكي صفوت

Arabi00772نحومجلة دراسات علوم الشریعة والقانونیاسر بن إسماعیلأسلوب الشرط في صحیحي البخاري ومسلم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi00773شعرالجامعة المستنصریةعلي محمد الحبوبيأسلوب الشعر في العصر األموي بین المحافظة والتجدید

Arabi00774نحوجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مصطفاويعبد النوري حمیديأسلوب القصر بین سیبویھ وعبد القاھرالجرجاني

Arabi00775أدبجامعة المنصورةمحمود محمد عیسيالسیاق األدبي دراسة نقدیة تطبیقیة

Arabi00776مذاھب نحویة ، تراجممكتبة الكویت الوطنیةمشاري بن محمد المطیريالخالصة النحویة من المقدمة اآلجرومیة وزیادات، وھو تفقیر وتھذیب واختصار

Arabi00777لغةالمركز الثقافي العربيسعید بنكرادالسمیائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش.س. بورس

Arabi00778نحوجامعة مولود معمريصالح بلعیدحیاة بناجيأسلوب النداء في الحدیث النبوي الشریف من خالل صحیح البخاري - دراسة معیاریة

Arabi00779نحوكلیة اآلداب، جامعة النیلینعز الدین علي مختار عليأسلوب النفي أدواتھ ودالالتھ

Arabi00780نقدجامعة حلبعصام قصبجيأسلوب النقد العربي القدیم

Arabi00781نحو ، صرفآداب المستنصریةمحمد جواد محمد سعید الطریحيأسلوب صیغ أفعال المشاركة ومصادرھا في األداء النحوي

Arabi00782أدبدار غریبمحمد محمد داودالداللة و الحركة دراسة ألفعال الحركة العربیة المعاصرة في إطار المناھج الحدیثة

Arabi00783نحوجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةجملة داود عبد الجلیل عیاشأسلوبا الشرط والقسم بین لغة الشعر الجاھلي والحدیث الشریف
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Arabi00784شعرمجلة كلیة التربیة للبناتیوسف محمد جابر إسكندرأسلوبیة التصویر في شعر التصوف قراءة نقدیة

Arabi00785نحوجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنينوح بن یحیى بن صالح الشھرياسم الجمع .. دراسة لغویة

Arabi00786نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةمحمد خالد رخال العبیدياسم الجمع في العربیة دراسة نحویة

Arabi00787نحوأضواء السلفمحمود فجالالسیر الحثیث إلى االستشھاد بالحدیث النبوي في النحو العربي

Arabi00788أدبكتب عربیةالسید نجمأدب الحرب، الحرب: الفكرة، التجربة، اإلبداع

Arabi00789أدبدار أویاراجعھ عبد الرزاق الحلیويامبرتو إیكو، ترجمة أحمد الصّمعياسم الوردة

Arabi00790نحومجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةأحمد إبراھیم الجدبةأسماء االستفھام في صحیح البخاري دراسة نحویة

Arabi00791أدبمؤسسة الرسالةمحمود جاسم الدرویشابن خالویھأسماء األسد البن خالویھ

Arabi00792علم الخطمجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاھرةمحمد سعید صالح ربیع الغامديالرسم الكتابي العربي طبیعتھ وأشكاالتھ واتجاھات إصالحھ

Arabi00793نحوصحیفة دار العلوم للغة العربیة وآدابھا والدراسات اإلسالمیةمحمد رمضان البع، حسن أحمد النبیھأسماء اإلشارة في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة دراسة تقابلیة

Arabi00794لغةمجلة جامعة الملك سعودخالد الناشفأسماء األشخاص في اللغات السامیة

Arabi00795نحومجلة الجامعة اإلسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةأسماء االفعال في اللغة العربیة دراسة نحویة

Arabi00796نحوجامعة أم القرىمحمد ھاشم عبد الدائمأحمد محمد أحمد عویشأسماء األفعال في اللغة والنحو

Arabi00797معاجمجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبرآالء فرحان یوسف مسلّمأسماء األمم والجماعات في تاج العروس مصادرھا ودالالتھا

Arabi00798معاجمدار الھدى للطباعة والنشرصالح زیادنةأسماء اإلناث ومعانیھا یتضمن األسماء القدیمة والحدیثة

Arabi00799لغةالھیئة المصریة العامة للكتابأحمد مختار عمرأسماء هللا الحسنى دراسة في البنیة والداللة األعمال الفكریة

Arabi00800تراجم ، تاریخدار صادررضوان السحالسیرة الشعبیة للحالج

Arabi00801معاجممكتبة الرشدإبراھیم الشمسان أبو أوسأسماء الناس في المملكة العربیة السعودیة

Arabi00802معاجمعالم الكتب، مكتبة النھضة العربیةنوري حمودي القیسي، حاتم صالح ضامنأبو منصور الجوالیقيكتاب أسماء خیل العرب و فرسانھا البن األعرابي

Arabi00803معاجمدار العصماءمحمد علي سلطانيأبو محمد األعرابي الملقب باألسود الغندجانيكتاب أسماء خیل العرب وأنسابھا وذكر فرسانھا

Arabi00804معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنأبو منصور الجوالقيأسماء خیل العرب وفرسانھا البن األعرابي، سلسلة كتب الخیل

Arabi00805معاجممكتبة النھضة المصریةمحمد عبد القادر أحمدمحمد بن زیاد األعرابيكتاب أسماء خیل العرب وفرسانھا

Arabi00806معاجمالمؤسسة العربیة للنشرعبود أحمد الخزرجيأسماؤنا أسرارھا ومعانیھا

Arabi00807نحو ، صرفدار غریبقباري محمد شحاتةإسناد الفعل األجوف إلى الضمائر دراسة صوتیة صرفیة

Arabi00808لغةجامعة مولود معمريالسعید حاوزةنادیة معاتقيإسھام الدارسین العرب المحدثین في إرساء أسس علم الداللة

Arabi00809أدبجامعة النجاح الوطنیةرائد محمد طھإسھامات ابن خلدون في رفد علم االجتماع واألنثروبولوجیا بمفاھیم لغویة

Arabi00810لغةمؤسسة المختار للنشر والتوزیعسعید حسن بحیريإسھامات أساسیة في العالقة بین النص والنحو والداللة

Arabi00811لغةجامعة الجزائرمختار محمصاجيیسعد رابحإسھامات العربیة في اللغة اإلنجلیزیة معجم تاریخي جارالند كارون ومساعده آالن س كاي

Arabi00812لغةمجلة دیوان العربیحیى میر علمإسھامات علماء التعمیة في اللسانات العربیة
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Arabi00813لغةجامعة بنجابخالقداد ملكمحمد ارشادإسھامات علماء شبھ القارة في آداب السیرة والتاریخ والتراجم بالعربیة دراسة نقدیة وتحلیلیة

Arabi00814أدبمطبعة الھاللأحمد شوقيأسواق الذھب

Arabi00815أدبسعید األفغانيأسواق العرب في الجاھلیة واإلسالم

Arabi00816أدبدار نلسنسلیمان بختيإشارات النص واإلبداع حوارات في الفكر واألدب والفن

Arabi00817مذاھب نحویة ، تراجممركز الملك فیصل للبحوث والدراساتعبد المجید دیابعبد الباقي بن عبد المجید الیمانيإشارة التعیین في تراجم النحاة و اللغویین

Arabi00818نقدمختاراتموریس أبو ناضرإشارة اللغة وداللة الكالم أبحاث نقدیة

Arabi00819صرفمجلة القادسیة في اآلداب و العلوم التربویةلطیف حاتم عبد الصاحب الزامليإشاریة البنى المطلقة

Arabi00820لغةمحمد أمنزويأشباه الصوائت في اللغة العربیة نظامھا ووظائفھا

Arabi00821أدبجامعة حسیبة بن بو عليعبد القادر عمیشقسول فاطمةاشتغال المتعلق بھ في النص السردي، الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء للطاھر وطار نموذجا

Arabi00822صرفمكتبة الخانجيرمضان عبد التواب، صالح الدین الھاديعبد الملك بن قریب األصمعياشتقاق األسماء

Arabi00823شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةعالي بن سرحان القرشياشتیار العسل عند الشعراء الھذلیین قراءة في سیاقاتھ ودالالتھ الشعریة

Arabi00824شعراألحمدیة للنشرحسن األمرانيأشجان النیل األزرق

Arabi00825شعریونس أحمد السامرائيأشعار أبي علي البصیر

Arabi00826شعردار الحوارعبد الكریم إبراھیم یعقوبأشعار العامریین الجاھلیین

Arabi00827شعرعالم الكتبسامي مكي العاني، ھالل ناجيمحمد بن عمران المرزباني أبو عبید هللاأشعار النساء

Arabi00828شعرج . ھیورث. دن، مطبعة الصاويمحمد بن یحیى الصولي أبو بكرأشعار أوالد الخلفاء وأخبارھم من كتاب األوراق للصولي

Arabi00829شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاخلود إبراھیم العموشأشعار ترقیص األطفال في التراث العربي القدیم في ضوء علم اللغة االجتماعي

Arabi00830عروض ، قوافيدار الفكر العربيھاشم صالح مناعالشافي في العروض والقوافي

Arabi00831نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةكیاھي مرزوقي مستمرإنجانج برھان الدین یوسفأشعار شواھد ابن عقیل على ألفیة ابن مالك دراسة تحلیلیة عروضیة

Arabi00832شعرجامعة الحاج لخضرمعمر حجیجصالحة بن عبد هللاأشعار عبد القادر بن إبراھیم المسعدي النائلي تحقیق ودراسة

Arabi00833شعرجامعة أم القرىحمد بن عبد هللا الزایديسلمان بن فوزان الحلیفيأشعار فزارة في الجاھلیة وصدر اإلسالم، جمع وتوثیق ودراسة

Arabi00834لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث و الدراسات العلمیةوحید صفیةأشكال التبدالت الصوتیة في اللغات السامیة

Arabi00835بالغةجامعة الحاج لخضرمحمد بو عمامةسلیم حمدانأشكال التواصل في التراث البالغي العربي دراسة في ضوء اللسانیات التداولیة

Arabi00836أدب ، شعرالمكتبة األزھریة للتراثعبد العال سالم مكرممسعود بن عمر سعد الدین التفتازيشرح مختصر التصریف العزي في فن الصرف

Arabi00837نحومكتبة غریبعبد المنعم عبد العالالشامل لجموع التصحیح والتكسیر

Arabi00838لغةمجلة اإلسالم في آسیامحمد بخیر الحاج عبد هللاإشكاالت نظریة وتطبیقیة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi00839لغةالمجلة العلمیة لكلیة اآلداب، جامعة المنیامحمد شومانإشكالیات تحلیل الخطاب في الدراسات اإلعالمیة العربیة الدراسات المصریة نموذجا

Arabi00840لغةمركز دراسات الكوفةعادل نذیر بیري، مجیب سعد أبو كطیفةإشكالیة (ء، ا) دراسة صوتیة

Arabi00841دراسة تحلیلیة ونقدیة "Edmonde Rostand"ل "Cyrano de Bergerac" أدبجامعة الحاج لخضركحیل سعیدةحواس عادلإشكالیة االقتباس في الترجمة األدبیة، مسرحیة
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Arabi00842بالغةمجلة جامعة الملك سعودفاطمة البریكيإشكالیة التقدیم والتأخیر في الدرس البالغي التراثي

Arabi00843شعرمجلة كلیة اآلداب، جامعة بغدادرعد أحمد علي الزبیديإشكالیة التكوین والتقییم في شكل الشعر دراسة في القصیدة الجاھلیة

Arabi00844لغةالجامعة المستنصریةمحمد عبد المطلب البكاءإشكالیة المصطلح في الدراسات اللغویة في العراق، مصطفى جواد نموذجا

Arabi00845نحومجلة مداد اآلدابمضر محمود یحیى أحمدإشكالیة المفعول ألجلھ

Arabi00846أدبجامعة أبي بكر بلقایدأحمد دكارأحمد بركةإشكالیة المنھج في األدب اإلسالمي

Arabi00847لغةأنفاسإشكالیة المنھج في اللسانیات الحدیثة العربي السلیماني

Arabi00848أدبالمركز الثقافي العربيسعید علوشإشكالیة التیارات والتأثیرات األدبیة في الوطن العربي

Arabi00849نقدجامعة اإلسراءعاصم محمد أمین بني عامر، منذر ذیب كفافيإشكالیة تأصیل الخطاب النقدي العربي التناص أنموذجا

Arabi00850نقدجامعة مولود معمريصالح بلعیدحّمار نسیمةإشكالیة تعلیم مادة النحو العربي في الجامعة، جامعة بجایة نموذجا

Arabi00851أدب ، تراجمھنداويسلمى موسىأشھر الخطب ومشاھیر الخطباء

Arabi00852نقدجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحد إبراھیمنجوى عبد العزیز عبد السالم بنانيأشھر الردود على كتاب "في الشعر الجاھلي" لطھ حسین دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi00853بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعویض بن حمود العطويمنھج التعامل مع الشاھد البالغي

Arabi00854بالغةمجلة البحث العلمي والتراث اإلسالميعلي محمد حسن العّماريأصالة البالغة العربیة

Arabi00855أدبلجنة المغرب للتألیف والترجمة والنشر، دار الكتبشارل بیالأصالة الجاحظ دفاتر شواطئ البحر األبیض المتوسط

Arabi00856لغةدار الفكرأحمد قدورأصالة علم األصوات عند الخلیل من خالل مقدمة كتاب العین

Arabi00857أدبدار مصر للطباعةنجیب محفوظأصداء السیرة الذاتیة

Arabi00858أدب ، تراجمدار الكتاب الثقافيماجد إبراھیم سلحب عامريأصداء سقوط الخالفة اإلسالمیة في الشعر العربي الحدیث

Arabi00859لغةوزارة الثقافة السوریةوفیق فائق كریشاتجین أتشسنبذور الكالم أصل اللغة وتطورھا

Arabi00860نحو ، لغةجامعة أم القرىسلمان بن سالم بن رجاء السحیميأصل ما زاد على ثالثة عند ابن فارس من خالل معجم مقاییس اللغة

Arabi00861نقدجامعة أم القرىخلیل محمود عساكرجمعان بن ناجي السلميإصالح اإلغفال في كتاب المنّخل تألیف الحسن بن محمد بن الطّراح الشیباني

Arabi00862نحوجامعة الكویتخدیجة الحدیثيالشاھد وأصول النحو في كتاب سیبویھ

Arabi00863بالغة ، أدبدارالمعارفإسحاق بن یوسف السكیتإصالح المنطق

Arabi00864شعرمنشورات معھد المخطوطات العربیةمحمد علي سلطانياألعرابي الملقب باألسود الغندجاني أبو محمدإصالح ما غلط فیھ أبو عبد هللا النمري في معاني أبیات الحماسة

Arabi00865أدبالمركز الثقافي العربيعلي حربأصنام النظریة وأطیاف الحریة نقد بوردیو وتشومسكي

Arabi00866بالغةمجلة كلیة اآلدابعلي حسن مزبانأصوات الذالقة في البحث اللغوي

Arabi00867أدبالھئیة المصریة العامة للكتابعصام بھيالشخصیة الشریرة في األدب المسرحي

Arabi00868لغةبیت الحكمةحسام سعید النعیميأصوات العربیة بین التحول والثبات

Arabi00869شعرالشركة المصریة العالمیة للنشریوسف حسن نوفلأصوات النص الشعري

Arabi00870نحو ، صرفدار ابن حزم للنشرعبد العزیز بن علي الحربيالشرح المیسر على ألفیة ابن مالك
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Arabi00871صرفدار غریبنھلة حسین إمامأصول األسماء الثنائیة في اللغة العربیة الفصحى دراسة صوتیة صرفیة تاریخیة مقارنة في ضوء اللغات السامیة

Arabi00872لغةصبحي الصالحأصول األلسنیة عند النحاة العرب

Arabi00873نحوآداب الرافدینحازم الحاج طھأصول األلفاظ الثنائیة والثالثیة

Arabi00874إمالءدار سعد الدینعبد اللطیف محمد الخطیبأصول اإلمالء

Arabi00875أدبمطبعة المعارف ومكتبتھاأحمد محمد شاكرالشرع واللغة

Arabi00876أدبمجلة معارفعتیقة حیدوشأصول الترجمة عند الجاحظ

Arabi00877نحودار غریبعلي أبو المكارمأصول التفكیر النحوي- أبو المكارم

Arabi00878نحوجامعة أم القرىسلیمان ابن إبراھیم العایدإبراھیم بن علي بن محمد عسیريأصول التفكیر النحوي عند ابن والد من خالل كتابھ االنتصار لسیبویھ على المبرد

Arabi00879معاجممركز النشر العلميسالم سلیمان الخماشأصول الجذور الرباعیة في لسان العرب دراسة داللیة معجمیة

Arabi00880نحومجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةإبراھیم البب، غیاث محمد بابوأصول الداللة التركیبیة في التمني والترجي

Arabi00881شعردار الفردوسإبراھیم عوضدیفید صمویل مرجلیوثأصول الشعر العربي

Arabi00882أدبروافدمیاسة علي النخالنيلقاء قریب

Arabi00883شعرجامعة منتوريحسین خمريشكري زاوشأصول الشعریة العربیة عند حازم القرطاجني

Arabi00884صرفمؤسسة انتشارات وجاب دنكشاهعلي أكبر شھابيأصول الصرف عربي وفارسي

Arabi00885أدبالشؤون الثقافیة العامةحامد ناصر الظالميأصول الفكر اللغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثین دراسة في البنیة والمنھج

Arabi00886لغةمركز بابلروفائیل بیداویدأوجین منَّا الكلدانياألصول الجلیة في نحو اللغة اآلرامیة

Arabi00887لغةمكتبة وھبةتوفیق محمد شاھینأصول اللغة العربیة بین الثنائیة والثالثیة

Arabi00888أدب ، تراجمسلسة البحوث والدراسات المتخصصةنضال داود المومنيالشریف الحسین بن علي والخالفة

Arabi00889نحوعالم الكتبمحمد عیدأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث

Arabi00890نحومجلة حولیات اآلداب والعلوم االجتماعیةفاطمة راشد راجحيأصول النحو عند البغدادي دراسة في شواھد الخزانة

Arabi00891نحومجلة اللغة العربیةفریدة بن فضةأصول النظر النحوي في كتاب سیبویھ

Arabi00892نقدمكتبة النھضة المصریةأحمد الشایبأصول النقد األدبي

Arabi00893أدبدار الرائد العربيعلي جواد الطاھرأصول تدریس اللغة العربیة

Arabi00894أدبالجامعة اإلسالمیةإبراھیم سلیمان رشید الشمسانأصول فصیحة لظواھر لھجات الجزیرة العربیة

Arabi00895شعرعالم المعرفةأحمد عثمانالشعر اإلغریقي تراًثا إنسانًیا و عالمًیا عالم المعرفة

Arabi00896شعرمنشورات وزارة الثقافةنبیلة الرزاز اللجميأصول قدیمة في شعر جدید

Arabi00897أدبمجلة جامعة دمشقإسماعیل أحمد العالمإضاءة في الدرس األدبي بائیة ذي الرمة نموذجا

Arabi00898أدبجامعة أبي بكر بلقایدغیتري سیدي محمدناوي نبیلةاضطرابات التواصل اللغوي عند الطفل متالزمة داون نموذجا

Arabi00899نقدجامعة الملك عبد العزیزمحمود حسن زینيحمد عبد هللا الزایديأضواء النقد العربي على مذھب البحتري وأصولھ الفنیة
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Arabi00900شعرمكتبة النھضةتعریب حسین مؤنسإمیلیو غرسیة غوسالشعر األندلسي بحث في تطوره و خصائصھ

Arabi00901أدبمؤسسة الرسالةمحمد عجاج الخطیبأضواء على اإلعالم في صدر اإلسالم، خصائصھ، دعائمھ، وسائلھ، مناسباتھ، مراكزه

Arabi00902(اللوامح للقراءات الشاذة) نحومجلة العلوم العربیة واإلنسانیةإبراھیم بن صالح الحندودأضواء على التخریجات النحویة والتصریفیة للقراءات الشاذة عند أبي الفضل الرازي في

Arabi00903لغةعالم المعرفةنایف خرماأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة

Arabi00904فقھ اللغةدار الكتب المصریة، المكتبة العلمیةمحمد علي النجارعثمان بن جني أبو الفتحالخصائص

Arabi00905شعرمطبعة جامعة كامبردجكارلیل ھنري ھایس مكارتنيغیالن بن عقبة ذو الرمةدیوان ذو الرمة

Arabi00906لغةبیت الحكمةعز الدین مجدوبمجموعة من الباحثینإطالالت على النظریات اللسانیة والداللیة في النصف الثاني من القرن العشرین

Arabi00907نحودار النھضة العربیةمحمد خلفة الدناعالتطبیقات النحویة على شواھد ابن عقیل في ضوء شرحي الجرجاوي والعدوي

Arabi00908نحوالشركة المتحدة للطباعة والنشرعبد المعز أحمد داود الغمراويرضا سید محمد عبد المغنيأطلس النحو العربي لجمیع مراحل التعلیم

Arabi00909لغةجامعة أم القرىخلیل محمود عساكرمحمد یعقوب أحمد تركستانيأطلس لغات طيء

Arabi00910لغةجامعة أم القرىخلیل محمود عساكرمحمد أحمد سعید العمريأطلس لغات قیس وما یناظرھا من لغات العرب

Arabi00911شعرمجلة التراث العربيقاسم القحطانيالشعر األندلسي، شعر ابن فركون نموذجا

Arabi00912أدبمطبعة نخبة األخبارمحمود بن عمر بن محمد الزمخشريأطواق الذھب

Arabi00913نقدمنشورات اتحاد الكتاب العربنعیم الیافيأطیاف الوجھ الواحد دراسات نقدیة في النظریة والتطبیق

Arabi00914نحومحمد بن بیر علي الشھیر ببركويإظھار األسرار

Arabi00915أدبنھضة مصرعباس محمود العقادأعاصیر مغرب

Arabi00916أدبمجمع اللغة العربیةصالح األشترمحمد بن عبد هللا بن أبو بكر القضاعي، ابن األبّارإعتاب الكّتاب

Arabi00917نحو ، صرفشبكة مشكاة اإلسالمیة، دار عمارعبد الفتاح الحموزابن ھشام األنصارياعتراض الشرط على الشرط

Arabi00918نحو ، صرفدار عمارعبد الفتاح الحموزابن ھشام األنصارياعتراض الشرط على الشرط

Arabi00919نحو ، أصول فقھعمادة البحث العلميمحمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا السبیھیناعتراض النحویین للدلیل العقلي

Arabi00920نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيسعید بن علي بن عبدان الغامدياعتراضات ابن الشجري النحویة على النحویین في األمالي عرض ودراسة

Arabi00921نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيجمعان بن بنیوس بن رجا السیالياعتراضات ابن الضائع النحویة في شرح الجمل على ابن عصفور عرض ودراسة

Arabi00922نحوجامعة مولود معمريالسعید حاوزةمحمد حراثاعتراضات ابن الطراوة النحویة في شرح اإلیضاح على أبي علّي الفارسّي عرض ودراسة

Arabi00923( عرض ومناقشة ) نحومجلة العلوم العربیة واإلنسانیةمحمد بن إبراھیم بن صالح المرشداعتراضات ابن جمعة الموصلي في شرحھ للكافیة على ابن الحاجب

Arabi00924نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةھشام إبراھیم عبد الرزاق الحداداعتراضات ابن ھشام على العكبري في المغني، حقائق وأوھام

Arabi00925شعردار القومیة للطباعة والنشرمحمد النویھيالشعر الجاھلي منھج في دراستھ وتقویمھ

Arabi00926نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح السید سلیممحمد سعید صالح ربیع الغامدياعتراضات ابن یعیش على آراء الزمخشري النحویة والصرفیة في كتاب شرح المفصل

Arabi00927شعرحولیات آداب عین شمسعبد هللا بن أحمد الفیفيالشعر الجاھلي بین الغنائیة والموضوعیة

Arabi00928شعرمؤسسة الرسالةیحیى الجبوريالشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ
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Arabi00929نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديزیاد خلف عودة أبو حلیباعتراضات أبي حیان األندلسي في كتابھ ارتشاف الضرب على الفراء دراسة وصفیة

Arabi00930نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديغریب بن یاسین بن رشید ودانياعتراضات األزھري النحویة على ابن ھشام في التصریح بمضمون التوضیح

Arabi00931نحوجامعة أم القرىعلي بن محمد النوريمنیره بنت أحمد بن عبد الرحمن الخریصياعتراضات البغدادي على ابن ھشام في شرح أبیات مغني اللبیب جمعا ودراسة

Arabi00932نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیموداد بنت أحمد بن عبد هللا القحطانياعتراضات الدمامیني النحویة والصرفیة على أبي حیان في كتابھ تعلیق الفرائد على تسھیل الفوائد

Arabi00933نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمھدي بن علي مھدي آل ملحان القرنياعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافیة

Arabi00934نحوالجامعة اإلسالمیةكرم محمد زرندححسان محمد علي تایھاعتراضات الرضي على النحاة في شرح الكافیة دراسة نحویة

Arabi00935نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخواممحمد بن عبد هللا بن صویلح المالكياعتراضات الرضي على سیبویھ في شرح الكافیة

Arabi00936نحو ، صرفجامعة أم القرىسعید بن محمد القرنيأشواق سلیمان عبد الرحمن البراھیماعتراضات الشاطبي على آراء أبي العباس المبرد النحویة والصرفیة في كتاب المقاصد الشافیة في شرح خالصة الكافیة

Arabi00937نحوجامعة المنیاممدوح عبد الرحمن الرمالي، حسام الدین سمیرحسام حسن عبد السالم السیداعتراضات عباس حسن النحویة في كتابھ النحو الوافي جمعا ودراسة

Arabi00938" نحوجامعة طیبةأحمد محمد خلیلطالل عویض مصري الھجلة المطیرياعتراضات ناظر الجیش على أبي حیان األندلسي في المجرورات من خالل كتاب " تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد

Arabi00939أدبدار البشیرترجمة حلمي مرادجان جاك روسواعترافات جان جاك روسو

Arabi00940شعرالمطبعة الكاثولیكیةفواد افرام البستانيالشعر الجاھلي نشأتھ، فنونھ، صفاتھ

Arabi00941صرفنظارة األشغالمحمود بن عمر الزمخشريكتاب أعجب العجب في شرح المیة العرب

Arabi00942صرفمطبعة محمد محمد مطر الوراقمحمود بن عمر الزمخشري، ابن زاكور المغربيكتاب أعجب العجب في شرح المیة العرب، نھایة األرب في تفریج الكرب عن قلوب أھل األرب

Arabi00943شعرالجامعة األمیركیةحبیب السراويالشعر السیاسي في العراق الحدیث

Arabi00944نحو ، إعرابمجلة جامعة الملك سعودفوزي حسن الشایبإعراب األسماء الستة أصلھ وتطوره

Arabi00945شعرمنشورات اقرأحسین نصارالشعر الشعبي العربي

Arabi00946إعرابدار القلم العربيفخر الدین قباوةإعراب الجمل و أشباه الجمل

Arabi00947شعرجامعة الجزائرنورة كازیتاني, الحواس مسعوديتوشي بن منصور لینداالشعر الشفاھي في الطقوس االحتفالیة من تماھق إلى العربیة والفرنسیة

Arabi00948مذاھب نحویةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد العمروسيإبراھیم بن سلیمان المطرودياختیارات أبي الحسن بن الضائع وآثاره جمًعا ودراسة

Arabi00949شعردار األمانمحمد المختار ولداباهالشعر والشعراء في موریتانیا

Arabi00950شعردار العلم للمالیینمصطفى الشكعةالشعر والشعراء في العصر العباسي

Arabi00951شعردار الغرب اإلسالميمبروك المناعيالشعر والسحر، مكتبة األدب المغربي

Arabi00952شعرمنشورات وزارة االعالم العراقیةجالل الخیاطالشعر والزمن

Arabi00953شعرعالم الفكرأحمد أبو زیدأحمد مشاري العدوانيالشعر والدراما

Arabi00954شعرمنشورات وزارة الثقافة السوریةیوسف سامي یوسفالشعر والحساسیة..دراسات نقدیة

Arabi00955شعرمجلس النشر العلميمحمد المصطفىالشعر في ركاب الحجاج بن یوسف الثقفي

Arabi00956شعرمطبعة المجمع العلمي العراقيأحمد عبد الستار الجواريالشعر في بغداد حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi00957نقدتھامةمصطفى عبد اللطیف السحرتيالشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث
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Arabi00958شعرمجلة جامعة دمشقفخري بوشالشعر العربي في إیران في القرنین الرابع والخامس الھجریین جرجان نموذًجا

Arabi00959شعرالجامعة األمریكیةودیع أمین دیبالشعر العربي في المھاجر األمریكیة

Arabi00960نحو ، إعرابالمطبعة العامرةزیني زادةإعراب الكافیة الفوائد الشافیة على إعراب الكافیة

Arabi00961شعرسور األزبكیةجمال عبد السمیع الشاذلي, نجالء رأفت سالمالشعر العبري الحدیث مراحلھ وقضایاه

Arabi00962نحو ، إعرابمجلة أوروك لألبحاث اإلنسانیةسعاد شاكر شناوة، كاظم داخل جبیرإعراب تركیب (الأبا لك ) وأمثالھا عند النحویین

Arabi00963شعرالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابتقدیم بدر سید عبد الوھاب الرفاعيباحثونالشعر العربي الحدیث

Arabi00964شعرفرج الحطاب، عباس الیوسفيالشعر العراقي اآلن

Arabi00965نحو ، إعرابآفاق الثقافة والتراثصبیح التمیميحسین بن محمد البالي الغزيإعراب ال سّیما وفوائد أخرى

Arabi00966نحو ، إعرابالمكتب اإلسالميمحمد أدیب عبد الواحد جمرانعبد هللا بن الحسین العبكريإعراب المیة الشنفرى

Arabi00967نحوجامعة القاھرةمحمد حماسة عبد اللطیفعبد المحسن أحمد الطبطبائيتعدد التوجیھ النحوي عند الطبري في تفسیره جامع البیان عن تأویل آي القرآن

Arabi00968شعرمطبعة المدنيعادل سلیمان جمال، فھر محمود محمد شاكرفھر محمود محمد شاكراعصفي یا ریاح وقصائد أخرى

Arabi00969شعر ، تراجمدار المعارفأحمد شاكرعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدالشعر والشعراء البن قتیبة

Arabi00970تراجمدار الحكمةجلیل العطیةمیر بصريأعالم األدب في العراق الحدیث

Arabi00971أدب ، تراجمدار الظاھریة للنشر والتوزیعرفاعة الطھطاويجمال اآلجرومیة

Arabi00972تراجممطبعة بریلعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدالشعر والشعراء، طبقات الشعراء

Arabi00973أدبموسوعة المعرفةمحمد الصباغكمال الدین الدمیريحیاة الحیوان الكبرى للدمیري وبھامشھ كتاب عجائب المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات

Arabi00974أدبعالم الكتبطھ محمود طھأعالم القصة في األدب اإلنجلیزي الحدیث

Arabi00975تراجمدار إحیاء العلومحسن تمیم, محمد العریانعبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمدالشعر والشعراء

Arabi00976أدبالھیئة المصریةعاطف جودة نصرالخیال مفھوماتھ ووظائفھ، دراسات أدبیة

Arabi00977شعركتب عربیةأحمد سویلماألعمال الشعریة الكاملة للشاعر إبراھیم عیسى

Arabi00978ً أدبدار الغرب اإلسالميمحمد رشاد الحمزاويأعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة مناھج ترقیة اللغة تنظیًرا ومصطلًحا ومعجما

Arabi00979لغةجامعة مولود معمريباحثونأعمال ملتقى الممارسات اللغویة التعلیمیة والتعلمیة

Arabi00980أدبالدار الجماھیریةالسید عبد الحلیم محمد حسینالسخریة في أدب الجاحظ

Arabi00981أدبجامعة الحسن الثانيمجموعة باحثینأعمال ندوة مكونات النص األدبي

Arabi00982شعرمطبعة حجازيمحمد فھميأغارید

Arabi00983أدب أطفالدار العلم للمالیینأحمد أبو سعدأغاني ترقیص األطفال عند العرب منذ الجاھلیة حتى نھایة العصر األموي

Arabi00984شعرالجامعة العراقیةمحمد شھاب أحمدالسمات الفنیة لمقطعات الشعر األندلسي في عصري المرابطین والموحدین

Arabi00985( دراسة وصفیة مقارنة في ضوء التاریخ) شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةغفران حنبلينور خدیجةأغراض الشعر في عصر الحروب الصلیبیة وفي الصدر العباسي

Arabi00986نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليعائشة براراتأغراض المتكلم ودورھا في التحلیل النحوي في شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین األستراباذي
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Arabi00987نقدجریدة األھرام المصریةأنستاس ماري الكرمليأغالط اللغویین األقدمین

Arabi00988نحوجامعة كركوكخطاب عمر بكرأفعال القلوب إلغاء وتعلیًقا

Arabi00989نحوجامعة محمد خیضرنعیمة سعدیةعبد الرحمن دحمانيأفعال الكالم في دیوان لزوم ماالیلزم ألبي العالء المعري دراسة تداولیة

Arabi00990نحوجامعة األغواطخلیفة بولفعةأفعال اللغة والخطاب األدبي

Arabi00991نقددار شرقیات للنشر والتوزیعصبري حافظأفق الخطاب النقدي دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة

Arabi00992أدبأفریقیا الشرقحسان بورقیة، محمد الناجيفریدرك نیتشھأفول األصنام

Arabi00993نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةعلي ناصر محمداقتران جواب الشرط بإال عند أبي البركات األنباري

Arabi00994معاجمدار العلم للمالیینأحمد عبد الغفور عطار، تقدیم عباس محمود العقادإسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي أبو نصرالصحاح في اللغة

Arabi00995نحوجامعة أم القرىعبد العزیز برھامعبد هللا حامد القرنياقتطاف األزاھر والتقاط الجواھر ألبي جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي

Arabi00996أدبالمجلس األعلى للثقافةعصام حجازي، إمام عبد الفتاح إمامدونكان ھیث، جودي بورھامأقدم لكم الرومانسیة

Arabi00997لغةریاض الریسسالم خیاطاقرأ صناعة الكتابة وأسرار اللغة

Arabi00998معاجممكتبة المرعشي النجفيسعید الخوري الشرتوني اللبنانيأقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد

Arabi00999لغةمكتبة الخانجيتمام حسانفاضل مصطفى الساقيأقسام الكالم العربي من حیث الشكل والوظیفة

Arabi01000نحومجلة آداب المستنصریةفاضل صالح السامرائيأقسام المفعول المطلق بین النحاة وكالم العرب

Arabi01001شعرمجلة دراسات تربویةعبادي عبد العباس الزیاديأقسمت ال أنسى لتأبط شرا، دراسة تحلیلیة فنیة

Arabi01002نحو، إعرابدار البیانیاسر المالحاكتساب مھارة اإلعراب

Arabi01003نحومركز إحیاء التراث العلميسناء حمید البیاتياكتشاف الصفر في اللغة ونتائجھ على النحو العربي

Arabi01004أدب ، لغةمطبعة التألیف الھاللمحمد علي الببالويإدوارد كرنیلیوس فاندیكاكتفاء القنوع بما ھو مطبوع

Arabi01005روایاتدار الھاللترجمة تیسیر كاملمایكل كرایتونأكلة الموتى عن مخطوطة ابن فضالن

Arabi01006لغةجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمحمد بن عبد هللا بن مالك الجیانيإكمال اإلعالم بتثلیث الكالم

Arabi01007بالغةالجامعة اإلسالمیةفاضل بنیانعبد الناصر طھ المزھرحاشیة الصاوي على شرح رسالة تحفة اإلخوان في علم البیان للدردیر

Arabi01008نحومجلة مركز بحوث ودراسات المدینة المنورةجامعة طیبةعبد هللا بن عبد العزیز الطریقيأل الموصولة

Arabi01009نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدبریكان بن سعد بن عیضھ بن وصل الشلويأل في العربیة أحكامھا ومعانیھا وإستعماالتھا

Arabi01010نحومجلة جامعة األزھر بغزةحمدي الجباليأل في الكالم العربي دراسة في اتجاھات الفكر النحوي العربي

Arabi01011نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةعبد الرزاق علي حسین العكیديأال التي للتمني بین سیبویھ والنحاة

Arabi01012نحو ، شعرجامعة بابلظاھر محسن كاظمإال في شعر المتنبي استعمالھا ومعانیھا

Arabi01013أدبمجلة الجامعة اإلسالمیةخالد بن حامد الحازمياآلثار التربویة لدراسة اللغة العربیة

Arabi01014شعرمركز الناقد الثقافيحسن حنفيسید قطباآلثار الشعریة الكاملة لسید قطب

Arabi01015أدبترجمة عبد الكریم حسن، سمیرة بن عّموفالدیمیر بروبمورفولوجیا القصة
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Arabi01016أدبوزارة اإلعالمذو النون أیوباآلثار الكاملة ألدب ذي النون أیوب، المجلد األول، القصص

Arabi01017نقدجامعة أم القرىناصر الرشیدعمر الطیب العباساآلثار النقدیة واألدبیة لعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، تحقیق ودراسة

Arabi01018نحومطبعة السعادةأحمد أمین الشنقیطيمحمد الصنھاجياآلجرومیة في قواعد علم العربیة

Arabi01019شعرالجامعة الوطنیةإحسان الدیكمي عودة أحمد یاسیناآلخر في الشعر الجاھلي

Arabi01020شعرالجامعة الوطنیةعبد الخالق عیسىروال خالد محمد غانماآلخر في شعر المتنبي

Arabi01021شعرمجلة التربیة والعلمحسن صالح سلطان، خنساء بسام علياآلخر في كتاب مراثي النفس الجاھلیة في كتاب المفضلیات

Arabi01022أدبدار الجیلمحمد عبد المنعم خفاجياآلداب العربیة في العصر العباسي األول

Arabi01023أدبالدار الثقافیة للنشرتغرید زعیمیاناآلراء الفلسفیة عند أبي العالء المعري و عمر الخیام

Arabi01024نحوجامعة مولود معمريصالح بلعیدبلقاسم منصورياآلراء النحویة في كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi01025نحوجامعة أم القرىریاض حسن الخوامعبد العزیز محمد محمد المالكياآلراء النحویة في كتاب أبي المرشد المعري تفسیر أبیات المعاني للمتنبي دراسة وترجیح

Arabi01026نحوجامعة مولود معمريصالح بلعیدحسین ولھةاآلراء النحویة في كتاب الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي، الجزء الرابع أنموذجا، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi01027نحو ، صرفجامعة قاصدي مرباح ورقلةبلقاسم حماملمیسي الزھرةاآلراء النحویة والصرفیة البن األثیر في كتابھ "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر " دراسة تحلیلیة

Arabi01028نحو ، نقدمجلة كلیة التربیة للبناتجنان محمد مھدي العقیدياآلراء النقدیة للسیرافي في شرحھ لكتاب سیبویھ

Arabi01029أدب ، شعرھنداويأحمد زكي أبو شاديقطرتان من النثر والنظم

Arabi01030لغةالمدرسة العلیا لألساتذة في اآلداب والعلوم اإلنسانیةحكیمة طایلاآللیات اللسانیة لتحدید الوحدات النحویة في كتاب سیبویھ في ضوء اللسانیات الحدیثة، دراسة تحلیلیة

Arabi01031أدب ، شعردار المعارفإبراھیم الدسوقي البساطيمحمد بن أحمد العمیدي أبو سعداإلبانة عن سرقات المتنبي، ویلیھ سرقات أخرى نسبت للمتنبي و رسالة الصاحب بن عباد في الكشف عن مساوئ المتنبي

Arabi01032أدبدار المعارفعبد الحلیم محمود السیداإلبداع، كتابك

Arabi01033أدبدار الحوار للنشر والتوزیعبدر الدین عرودكيإبراھیم العریساإلبداع الروائي الیوم

Arabi01034شعرجامعة مؤتةبالل سالم الھروطاإلبداع الفني وقضایا األسلوب في شعر ابن زیدون

Arabi01035شعرمصطفى صالح علياإلبداع بین الرؤیة الحسیة والرؤیا الشعریة في كتاب مغاني المعاني للرازي

Arabi01036شعرمجلة جامعة الملك سعودفضل بن عمار العمارياإلبداع في الشعر العربي القدیم اإللھام واإلرتجال

Arabi01037أدبدار الحوار للطباعة والنشر والتوزیععامر الدیك، أوھام العبد هللاإلبداع في دائرة الضوء

Arabi01038نحوابن یعیششرح المفصل البن یعیش

Arabi01039أدبجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكمحمد ناجح محمد حسناإلبداع والتلقي في الشعر الجاھلي

Arabi01040أدبدار الكرملإبراھیم السامرائياإلبداع والمحاكاة في حكایة كتاب العین

Arabi01041أدبدار الكتب العلمیةعطیة سلیمان أحمداإلبداع والمزاوجة في ضوء الدرس اللغوي الحدیث

Arabi01042نحو، إعرابجامعة الكویتإبراھیم الشمسان أبو أوساإلبدال إلى الھمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب سر صناعة اإلعراب البن جني

Arabi01043نحومجلة األزھرمحمد علي نجاراإلبدال بین اللغویین والنحویین

Arabi01044صرفجامعة وھرانالمختار بوعنانيعیسى العزريشرح المیة األفعال- لمحمد بن یحیى البجائي(ت 744ھـ)ـ تحقیق ودراسة
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Arabi01045نحوالمجمع العلمي العربيعز الدین التنوخيعبد الرحمن إسحاق الزجاجي أبو قاسماإلبدال والمعاقبة والنظائر

Arabi01046نحوجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناسعد حمدان محمد الغامدياألبذي ومنھجھ في النحو مع تحقیق السفر األول من شرحھ على الجزولیة

Arabi01047نحومجلة المخبرجامعة محمد خیضرصفیة طبنياألبعاد التعلیمیة للقواعد النحویة

Arabi01048لغةجامعة محمد لخضرمحمد بو عمامةمحمد مدوراألبعاد النظریة والتطبیقیة للتمرین اللغوي

Arabi01049شعرروافدوحید الدھشانفي مدارج الحكمة

Arabi01050نحوالجامعة اإلسالمیةمحمد بن سلیمان المغربي المعروف بالرودانيشفاء العلیل في حل عبارة التسھیل

Arabi01051نحوجامعة محمد خیضردندوقة فوزیةاألبنیة االسمیة في اللغة العربیة، دراسة تطبیقیة في شعر یوسف وغلیسي

Arabi01052صرفجامعة الكوفةمحمد عبد الزھرة غافل الشریفيحسن عبد المجید عباس الشاعراألبنیة الصرفیة عند شعراء أسد في العصر الجاھلي

Arabi01053أدبدار البشائر اإلسالمیةمحمود الطناحيمقاالت محمود الطناحي صفحات في التراث والتراجم واللغة واألدب

Arabi01054نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةخالد العوفيعائض بن نافع العمريمفتاح األقفال من أول باب الفعل المزید فیھ وتصاریفھ إلى نھایة باب بناء ما لم یسم فاعلھ البن مالك - دراسة وتحقیق

Arabi01055صرفجامعة القاھرةمحمود فھمي حجازيصباح عباس سالم خفاجياألبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس

Arabi01056أدب ، تاریخمكتبة الخاتجيعبد هللا الجربوع, عبد الرحمن العثیمینمعمر بن المثنى التیمي أبو عبیدةكتاب الدیباج

Arabi01057بالغةجامعة الكوفةعقیل جاسم دھشالدالالت المجازیة ألسلوب النھي في تفسیر الكشاف

Arabi01058نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنياألبنیة المختصة باسم أو صفة في كتاب سیبویھ

Arabi01059شعردار الجیلمحمد على عبد الحمیدالحسن بن رشیق القیرواني األزدي أبو عليالعمدة في محاسن الشعر

Arabi01060بالغة ، لغةمجمع اللغة العربیةعز الدین التنوخيعبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي أبو الطیباالتباع

Arabi01061نحومجلة آداب ذي قارسھى كناوي حسناالتباع النحوي في العربیة

Arabi01062بالغة ، لغةمنشورات وزارة الثقافةمحمد أدیب عبد الواحد جمرانأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسناالتباع والمزاوجة

Arabi01063بالغة ، لغةر. برونو، تیودور نولدكھأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسنكتاب اإلتباع والمزاوجة

Arabi01064بالغة ، لغةمطبعة السعادة، مكتبة الخانجي، مكتبة المثنىكمال مصطفىأبو الحسین أحمد بن فارساإلتباع والمزاوجة

Arabi01065شعرجامعة أم القرىحمد بن عبد هللا الزایديمحمد بن حمود بن محمد حبیبياالتجاه االبتداعي في الشعر السعودي الحدیث إلى بدایة التسعینیات الھجریة، دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi01066أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليأیمن سلیمان مسمحاالتجاه االجتماعي في الشعر الفلسطیني بین انتفاضتین 1987_2005م

Arabi01067أدب ، نقدمطبوعات نادي مكة المكرمة الثقافي األدبي (الكتاب64)محمد بن مریسي الحارثياالتجاه األخالقي في النقد العربي حتى نھایة القرن السابع الھجري

Arabi01068أدب ، نقدجامعة مؤتةسامح الرواشدةزاھرة توفیق أبو كشكاالتجاه األسطوري في الدراسات النقدیة للشعر العربي الحدیث

Arabi01069شعرجامعة أم القرىمحمود حسن زینيمحمد شحادة تیماالتجاه اإلسالمي عند الشعراء الفلسطینیین من منتصف القرن الرابع عشر حتى بدایة القرن الخامس عشر الھجري

Arabi01070أدب ، نقدجامعة اإلمام محمد بن سعودبدوي أحمد طبانةمحمد بن عبده بن محمد شبیلياالتجاه اإلسالمي في الشعر السعودي الحدیث، قیمھ الفنیة في موازین النقد

Arabi01071أدبجامعة أم القرىإبراھیم الحاردلوإبتسام محمد سعید باحمداناالتجاه اإلسالمي في المقامات المشرقیة من القرن الرابع حتى القرن السادس الھجري

Arabi01072أدبمعھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالميمفرح إدریس أحمد سیداالتجاه اإلسالمي في شعر محمد بن علي السنوسي، دراسة تحلیلیة فنیة

Arabi01073لغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن مرعي الحازمياالتجاه األلسني المبني على معطیات علم اللغة
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Arabi01074أدبجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابسمیرة عدلي محمد رزقاالتجاه اإلنساني في أدب المنفلوطي

Arabi01075أدبجامعة أم القرىمحمد محمد أبو موسىفوزیة عبد هللا محمد العقیلياالتجاه البدوي في الشعر األندلسي

Arabi01076" نحوجامعة قاصدي مرباحعیساني عبد المجیدزكموط بوبكراالتجاه التولیدي في النحو العربي الحدیث، دراسة في فكر خلیل أحمد عمایرة من خالل كتاب " في نحو اللغة وتراكیبھا

Arabi01077أدبالجامعة اإلسالمیةشاكر محمود عبد السعديمحمد أحمد خضیراالتجاه الدیني في الشعر العراقي في القرن الثالث عشر الھجري

Arabi01078أدبمجلة الجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو علياالتجاه الدیني في شعر الفخر والحماسة في العصریین المملوكي والعثماني

Arabi01079شعر ، نقددار فرحةعصام خلف كاملاالتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر

Arabi01080أدبجامعة دمشقمحمود الربداويطاھر حجار خرفاناالتجاه الشعبي في شعر العصر العباسي األول

Arabi01081أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليأریج إبراھیم ماضياالتجاه القومي والدیني في شعر أعالم المقاومة الفلسطینیة، دراسة تحلیلیة

Arabi01082نحوالجامعة المستنصریةھادى النھر، عبد الستار خلف العكیدياالتجاه اللغوي عند الخلیل الفراھیدي

Arabi01083أدبجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيحصة محیا سراج الحارثياالتجاه الواقعي في القصة السعودیة القصیرة

Arabi01084أدبجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانيعیسى شیت یوسفاالتجاه الواقعي في األعمال القصصیة لبھاء طاھر مجموعة الخطوبة نموذجا

Arabi01085أدبمكتبة الشبابعبد القادر القطاالتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر

Arabi01086أدبجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلویحیى أحمد محمد الزھرانياالتجاه الوجداني في شعر حسن عبد هللا القرشي، دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi01087لغةالمركز الثقافي العربيعلي حاكم صالح،حسن ناظمرومان یاكوبسوناالتجاھات األساسیة في علم اللغة

Arabi01088شعرجامعة األزھرسلیمان حسن ربیعیوسف عثمان الصمیلياالتجاھات الجدیدة في الشعر اللبناني بعد الحرب العالمیة األولى من سنة 1918 إلى 1958م

Arabi01089شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيمحمد علي سید أحمد داوداالتجاھات الفنیة في شعر إیلیا أبوماضي في مادة األدب والنقد

Arabi01090أدبجامعة الخرطومأسامة السید محمد بابكروفاء عز الدین حسب هللا الحاجاالتجاھات المذھبیة في شعر الصاحب بن عباد

Arabi01091أدبمكتبة الرشدأحمد عبد العزیز دراجاالتجاھات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغویة

Arabi01092أدبجامعة أم القرىمحمود حسن زینيعبد هللا أحمد باقازياالتجاھات النثریة في القرنین الثاني والثالث للھجرة

Arabi01093نحودار وائل للنشر والتوزیعحلیمة أحمد عمایرةاالتجاھات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناھج المعاصرة

Arabi01094شعر ، نقدالمكتبة الوطنیةعدنان عبیداتاالتجاھات النقدیة عند شراح دیوان المتنبي القدماء

Arabi01095أدبمكتبة اآلدابمحمد محمد حسیناالتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر

Arabi01096أدبجامعة الملك عبد العزیزمفرح بن إدریس أحمد سیدالدعوة إلى مكارم األخالق في الشعر السعودي من عام 1351ھـ الي عام 1400ھـ. دراسة موضوعیة فنیة - مقالة دوریة

Arabi01097أدبمؤسسة الرسالةمحمد محمد حسیناالتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر

Arabi01098فقھالمكتبة التجاریةمصطفى سالمبطال بن أحمد بن سلیمان بن بطال الركبيكتاب النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذب

Arabi01099أدبدار الرسالةمحمد محمد حسیناالتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر من الثورة العرابیة إلى قیام الحرب العالمیة األولى

Arabi01100أدب ، شعرمركز دراسات الوحدة العربیةعبد الواحد لؤلؤةسلمى الخضراء الجیوشياالتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث

Arabi01101لغةالبیرونيعطیة نایف الغولاالتساع اللغوي بین القدیم والحدیث

Arabi01102لغةجامعة السوربونبیلداتفواز البكدشاالتساع والحجم في الخط العربي باللغة الفرنسیة
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Arabi01103شعرجامعة بغدادآالء محمد الزماألنساق الضدیة في شعر تأّبَط شًرا

Arabi01104لغةالجامعة المستنصریةمھدي عبید الشمريجبار سویس حنیحن الذھبياالتساق في العربیة دراسة في ضوء علم اللغة

Arabi01105لغةجامعة بغداد، كلیة اآلدابتحرر محمد مناحيحازم رشك حسوني شذراالتساق في العربیة

Arabi01106نحو ، صرفدار الطباعة العامرةإبراھیم عبد الغفار الدسوقيمحمد بن عرفة الدسوقيحاشیة الدسوقي على مغني اللبیب البن ھشام

Arabi01107بالغةمطبعة السعادةالشمس األنبابيتقریر الشمس األنبابي على شرح سعد الدین التفتازاني لتلخیص المفتاح وحاشیتھ الشھیرة بالتجرید في علم المعاني والبیان والبدیع

Arabi01108نحوتعلیم اللغة العربیة لغیر العرب- النحو

Arabi01109لغةمجلة دراسات أدبیة، مركز البصیرةسامیة بن یامنةاالتصال اللساني بین البالغة والتداولیة

Arabi01110شعردار العودةرجاء النقاشأحمد عبد المعطي الحجازيدیوان أحمد عبد المعطي حجازي

Arabi01111شعرآفاق للنشر و التوزیع، منشورات الجملتقدم أالن جوفروا، أالن بوریر، عباس بیضونأرتور رامبو، ترجمھا كاظم جھاداآلثار الشعریة- رامبو

Arabi01112أدبدار الكتب العلمیةأحمد حسن بسجكمال الدین الدمیريحیاة الحیوان الكبرى للدمیري

Arabi01113شعرمجلة مجمع القاسميمحمد دوابشةاألثر السیاسي في شعر أبي دھبل الجمحي

Arabi01114شعرمجلة جامعة الخلیل للبحوثمحمد دوابشةاألثر السیاسي والعقدي في شعر ثابت قطنة

Arabi01115شعرالدار الثقافیة للنشرأمل إبراھیم محمداألثر العربي في أدب سعدى الشیرازي

Arabi01116نحو ، إعرابدار الحامدأحمد جاسر عبد هللامھارات النحو و اإلعراب

Arabi01117شعردار البشیرمصطفى علیاننجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریمموائد الحیس في فوائد امرئ القیس

Arabi01118بالغةكلیة اآلدابحفان ملیكةاألثر المذھبي في التصور اللغوي عند القاضي عبد الجبار

Arabi01119أدبمجلة اآلداببان كاظم مكياألثر المشرقي وتحوالت النص الشعري األندلسي یوسف الثالث أنموذجا

Arabi01120قوافىمجلة جامعة النجاح الوطنیةخلیل عودةاإلجازة في علم القافیة والشعر العربي

Arabi01121نحوجامعة دمشقإبراھیم محمد عبد هللاالجتزاء ببعض الكلمة

Arabi01122لغةمدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیةندى غنیم، أمیمة الدكاكاالجتماع الثاني لخبراء المعجم الحاسوبي للغة العربیة

Arabi01123شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيطلعت صبح السیداالجتماعیات في شعر حافظ إبراھیم

Arabi01124شعرجامعة كركوكباسم ناظم سلیماناإلجالل واإلذالل في المقامة الصیمریة لبدیع الزمان الھمذاني

Arabi01125نحوعالم الكتبحسین رفعت حسیناإلجماع في الدراسات النحویة

Arabi01126أدبالمطبعة األمیریةأحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف

Arabi01127أدبجامعة النجاح الوطنیةعادل أبو عمشةوفاء یوسف إبراھیم زبادياألجناس األدبیة في كتاب الساق على الساق في ما ھو الفاریاق ألحمد فارس الشدیاق، دراسة أدبیة نقدیة

Arabi01128بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیةعبد الكریم بن عبد هللا العبد الكریماألجناس النثریة الوجیزة للصحابة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ

Arabi01129نحورمانوس فرحاتاألجوبة الجلیة في األصول النحویة

Arabi01130نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيسالمة عبد القادر المراقياألجوبة المرضیة عن األسئلة النحویة للشیخ أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل الغرناطي الشھیر بالراعي

Arabi01131أدب ، تاریخعین للدراسات والبحوث االجتماعیةمي أحمد یوسفابن أبي عون إبراھیم بن محمد بن أحمداألجوبة المسكتة
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Arabi01132بالغةالجامعة اإلسالمیةنعمان شعبان علوانمروة إبراھیم شعبان قوتةاألحادیث القدسیة دراسة بالغیة

Arabi01133بالغةمؤسسة بحسون للنشر والتوزیعندیم حسین دعكورالقواعد التطبیقیة في اللغة العربیة

Arabi01134بالغةالمنظمة العربیة للترجمةترجمة زینة الطفیلي، ھیثم غالب الناھيفیلیب دایفیسالقراءة والقارئ، صورة في البالغة األدبیة

Arabi01135بالغةالمكتبة العربیة الكبرى، المطبعة الرحمانیةحسین الھمذاني، عمر محمد داود بونامحمد إبراھیم كمال، عبد المنعم حسن العدويالقراءة العربیة الھندیة

Arabi01136بالغةمحمد محفوظ بن أحمدأبَّاه بن محمد عالي بن نعم العبد المجلسي الشنقیطيمحمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي، المختار بن بونا الجكني الشنقیطيألفیة ابن مالك مع احمرار ابن بونا في علوم النحو والصرف

Arabi01137بالغةمجلة علوم إنسانیةمیلود نزاراإلحالة التكراریة ودورھا في التناسق النصي بین القدامى والمحدثین

Arabi01138بالغةجامعة الحاج لخضرالسعید ھادفدنیا بن قسمياإلحالة ودورھا في التماسك النصي روایة في سبیل التاج للمنفلوطي

Arabi01139بالغةجامعة أم القرىمحمد إبراھیم شاديناصر بین دخیل هللا بن فالح السعیدياالحتجاج العقلي والمعنى البالغي دراسة وصفیة

Arabi01140نحومجلة مركز بحوث ودراسات المدینة المنورةمحمد عبد القادر ھنادياالحتجاج النحوي بالحدیث النبوي عند اإلمام بدر الدین العیني في ضوء كتابھ عمدة القاري

Arabi01141نحوالدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالنعمران عبد السالم شعیبمنھج ابن ھشام من خالل كتابھ المغني

Arabi01142"شعرمجلة معارفمحمد خریبشاالحتجاج بالحدیث النبوي الشریف وشواھد الشعر عند أبي حیان األندلسي بین األصول المكررة واإلضطراب المنھجي، قراءة في كتاب "إرتشاف الضرب من لسان العرب

Arabi01143لغةدار الفكر العربيمحمد حسن حسن جبلاالحتجاج بالشعر في اللغة الواقع وداللتھ

Arabi01144شعر ، معاجمجامعة أم القرىعبد هللا محمد مسلميرفاه سراج محمود جوھرجياالحتجاج بالشعر في معجم الصحاح للجوھري

Arabi01145لغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةإیمان محمد أمین الكیالنياالحتجاج بلغة كنانة وھذیل في ضوء صحیفة أبي نصر الفارابي

Arabi01146أدبالمعرفةالمصطفى الغمراويكمال الدین الدمیريحیاة الحیوان الكبرى للدمیري- ط إیران سنة 1285ھـ

Arabi01147نحوجامعة بغدادھاشم طھ شالشفاطمة ناظم مطشر العتابياالحتكام إلى القیاس وحده في النحو العربي

Arabi01148شعردار اآلفاق الجدیدةخلیل مردم بكعلي بن الجھمدیوان علي بن الجھم

Arabi01149أدبجامعة آل البیتعبد الباسط مراشدةنوارة جاسم خالد الفواعرةالقصة القصیرة عند ھند أبو الشعر دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi01150نحوجامعة محمد خیضرمحمد خاندلیلة مزوزاألحكام النحویة بین النحاة وعلماء الداللة دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi01151شعر ، تراجمجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدأسامة تاج السر أحمد حسیناألحوص والعرجي حیاتھما وشعرھما دراسة أدبیة مقارنة

Arabi01152النحوعالم الكتبسامي مكي العانيالزبیر بن بكاراألخبار الموفقیات

Arabi01153أدب ، تاریخمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةنور الدین عتر، ھیثم غرةمصعب حموداالختراع في الكنایات النبویة وأثره في كالم العرب

Arabi01154بالغةمكتبة اآلدابعبد هللا جاد الكریماالختصار سمة العربیة

Arabi01155نحوجامعة كركوكعماد مجید على المفرجي، خیر الدین فتاح عیسى القاسمياالختصاص في النحو العربي

Arabi01156نحو ، شعردار المأمون للتراثعبد العزیز رباح, أحمد دقاقعبد القادر البغداديشرح أبیات مغني اللبیب

Arabi01157نحو ، صرفجامعة أبي بكر بلقایدسیب خیر الدینخالدي خالداالختالفات الصرفیة والنحویة بین قراءتي الكسائي وأبي عمرو بن العالء وأثرھا في تأدیة المعنى

Arabi01158أدب ، شعرمجلة جامعة كركوكیاسین إبراھیم محمود، نوفل حمد جبورياالختیار الشعري عند ابن ظافر األزدي في كتابھ غرائب التنبیھات على عجائب التشبیھات

Arabi01159بالغة ، نقدجامعة مؤتةفایز مد هللا الذنیباتالمصطلح البالغي والنقدي عند أسامة بن منقذ

Arabi01160نحوجامعة أم القرىعلي إبراھیم محمدنوف بنت عمر بن سالم بانقیطةاالختیارات اللغویة عند الصفدي في الوافي بالوفیات بین النظریة والتطبیق
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Arabi01161شعرمطبعة كالرندونشارلز جیمس لیالأبو العباس المفضل بن محمد بن أبو یعلى الضبيالمفضلیات- ط أكسفورد

Arabi01162نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیريأیمن بن مرعي غرمان العمرياالختیارات النحویة والصرفیة البن الحفید من خالل مجموعة الدّر النضید

Arabi01163نحو ، صرفدار الیازور العلمیة للنشر والتوزیعفھد خلیل زایداألخطاء الشائعة النحویة و الصرفیة و اإلمالئیة

Arabi01164نحودار عالم الكتب للطباعة و النشرمحمود إسماعیل عماراألخطاء الشائعة في استعماالت حروف الجر

Arabi01165لغةجامعة أم القرىتمام حسانعبد هللا سلیمان الجربوعاألخطاء اللغویة التحریریة لطالب المستوى المتقدم في معھد اللغة العربیة بجامعة أم القرى

Arabi01166لغةجامعة المدینة العالمیةولید مسعد حسناینمحمد فارس عثمان لبياألخطاء اللغویة الشائعة بین طالب المرحلة الثانویة في المالدیف، دراسة تحلیلیة

Arabi01167لغةمجمع اللغة العربیةداود عبدهاألخطاء اللغویة في اإلعالم العربي

Arabi01168لغةالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف إبراھیم العرجایوسف محمد علي البطشاألخطاء اللغویة في الصحافة الفلسطینیة في انتفاضة األقصى، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi01169لغةجامعة منتوريالطیب رزقيخالد عباسي،حسین بن قاصیراألخطاء اللغویة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي شعبة اآلداب والفلسفة، دراسة وصفیة تحلیلیة لألخطاء اإلمالئیة والنحویة

Arabi01170شعر ، تراجمدار الثقافةإیلیا حاوياألخطل في سیرتھ ونفسیتھ وشعره

Arabi01171مذاھب نحویةجامعة بغداد، كلیة اآلدابعبد الجبار علوان النایلةمحمود حمود عراك القرشياألخفش األوسط في آثار ابن جنِّي 392ھـ

Arabi01172أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةیوسف شحدة الكحلوتاألخالق اإلسالمیة في الشعر األندلسي، عصر ملوك الطوائف

Arabi01173أدب ، شعرجامعة أم القرىحبیب حنش الزھرانيفوزیھ بنت عبد هللا بن عائض المنتشري الشمرانياألخالق في شعر حافظ إبراھیم دراسة موضوعیة فنیة

Arabi01174لغةجامعة الشارقةرشاد محمد سالماألداء الصوتي في العربیة

Arabi01175شعرالمعھد األلماني لألبحاثناصیف سلیمان عواد، لطفي التوميأبو بكر عاصم بن أیوب البطلیوسيشرح األشعار الستة الجاھلیة

Arabi01176نقدمكتبة الخانجيمحمد الصادق عفیفيالنقد التطبیقي والموازنات

Arabi01177بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیة بغزةحمدان رضوان أبو عاصياألداءات المصاحبة للكالم و أثرھا في المعنى

Arabi01178نحومجلة جامعة أم القرىحسین بن عثمان محمد الحكمياألداة حتى في الصحیحین دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi01179أدب عالميجامعة محمد بن سعودتقدیم عبد هللا بن عبد المحسن التركيسمیر عبد الحمید إبراھیماألدب األردي اإلسالمي

Arabi01180أدب عالميدار بیروت للطباعة والنشربھیج شعبانجان كامباألدب األسباني

Arabi01181أدبدار الجیلعلي علي صبح و محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرفاألدب اإلسالمي المفھوم و القضیة

Arabi01182أدبدار النحويعدنان علي رضا النحوياألدب اإلسالمي إنسانیتھ وعالمیتھ

Arabi01183أدبدار الشروقصابر عبد الدایماألدب اإلسالمي بین النظریة و التطبیق

Arabi01184أدبدار الجیلعبد العزیز شرفاألدب اإلسالمي و مواكب النور

Arabi01185أدب عالميدار المریخأحمد عثماناألدب اإلغریقي تراثا إنسانیا و عالمیا

Arabi01186أدبمجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائريفایزة یخلفاألدب اإللكتروني وسجاالت النقد المعاصر

Arabi01187أدب عالميدائرة المعارف األدبیة العالمیة، دار الفكر العربيبول دو تاناألدب اإلنجلیزي

Arabi01188أدب عالميسالمة موسى للنشر و التوزیعسالمة موسىاألدب اإلنجلیزي الحدیث

Arabi01189أدب عالميدار المریخعادل سالمةاألدب اإلنجلیزي المعاصر دراسات وقضایا
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Arabi01190الخط العربيمكتبة الھالل، المطبعة التجاریة الحدیثةمحمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاطتاریخ الخط العربي وآدابھ، ھو كتاب تاریخي اجتماعي أدبي

Arabi01191نقدھنداويإسماعیل مظھرفي النقد األدبي

Arabi01192أدب عالميدار المریخ للنشرتعریب أحمد الشویخاتج. ثورنلى، جینیث روبرتساألدب االنجلیزي من البدایات في القرن السابع إلى ثمانینیات القرن العشرین

Arabi01193أدبدار المعارفأحمد ھیكلاألدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة

Arabi01194أدب عالميمنشورات وزارة الثقافةترجمة میخائیل عیدعدد من المؤلفیناألدب البلغاري المعاصر شيء من التاریخ ونصوص شعریة

Arabi01195ً أدبدار الفكر للنشر و التوزیععفیف عبد الرحمناألدب الجاھلي في أثار الدارسین قدیماً وحدیثا

Arabi01196أدبمؤسسة مختار للنشر و التوزیعحسن عبد الجلیل یوسفاألدب الجاھلي قضایا و فنون ونصوص

Arabi01197أدبدار الحریة للطباعةھاشم الطعاناألدب الجاھلي بین لھجات القبائل واللغة الموحدة

Arabi01198أدبدار الفكر المعاصرعبد اإللھ الصائغاألدب الجاھلي و بالغة الخطاب

Arabi01199أدبجامعة أم القرىیوسف حسن العارف، فھد أحمد آل سابياألدب السعودي في المقررات الدراسیة األدبیة المرحلتان المتوسطة والثانویة نموذجا

Arabi01200أدبجامعة منتوريمحمد العید تاورتةراضیة عداداألدب الشعبي في منطقة أم البواقي النثر خاصة

Arabi01201أدبدار األملوائل بن حافظ بن خلفعبد هللا بن المقفعاألدب الصغیر البن المقفع

Arabi01202أدبدار بیروت للطباعة و النشرعبد هللا بن المقفعاألدب الصغیر واألدب الكبیر

Arabi01203أدباتحاد الكتاب العربغسان السیددانییل ھنري باجواألدب العام المقارن

Arabi01204نحو ، إعرابمؤسسة التاریخ العربیةأحمد عزو عنایةمحمد الدمامینيشرح الدمامیني على مغني اللبیب

Arabi01205أدب عالميمجلة عالم الفكرمحرروناألدب العبري المعاصر قضایا وإشكالیات

Arabi01206أدبدار الساقي باالشتراك مع دار أوركس للنشركمال أبو دیباألدب العجائبي و العالم الغرائبي

Arabi01207أدب ، شعردار البشائر اإلسالمیةمحمد بن ناصر العجميابن عبد القويمنظومة اآلداب لإلمام عالء الدین المرداوي

Arabi01208أدبالنادي األدبي الثقافيعبد العزیز السبیل، أبو بكر باقادر، محمد الشوكانياألدب العربي الحدیث تاریخ كمبردج

Arabi01209أدبوزارة الثقافةسیف الدین القنطاراألدب العربي السوري بعد االستقالل

Arabi01210أدبمؤسسة البالغ للطباعة و النشرجاسم عثمان مرغياألدب العربي المعاصر في إیران

Arabi01211أدبدار المعارفشوقي ضیفاألدب العربي المعاصر في مصر

Arabi01212أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمحمود قاسماألدب العربي المكتوب بالفرنسیة

Arabi01213أدبإبراھیم عوضیناألدب العربي بین البادیة و الحضر

Arabi01214أدبمنشورات جامعة آل البیتخالد محمد الخالديعدنان عبید العلياألدب العربي بین الداللة والتاریخ

Arabi01215أدبالجامعة اإلسالمیة بغزة، دار المقداد للطباعةنبیل خالد أبو علياألدب العربي بین عصرین المملوكي و العثماني

Arabi01216أدبمركز دراسات الوحدة العربیةعبد المنعم تلیمةمجموعة من الباحثیناألدب العربي تعبیره عن الوحدة و التنوع، بحوث تمھیدیة

Arabi01217أدبمنشورات وزارة الثقافة و اإلعالمعبد الرحمن كریم الالمياألدب العربي في األحواز من مطلع القرن الحادي عشر الھجري إلى مطلع القرن الرابع عشر

Arabi01218أدب ، شعرمطبعة االستقامةعبد العزیز محمد عیسىاألدب العربي في األندلس
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Arabi01219أدبالمكتبة المغربیةمحمد بن العباس القباجاألدب العربي في المغرب األقصى

Arabi01220أدبعین للدراسات و البحوث اإلنسانیة و االجتماعیةأحمد إدریساألدب العربي في شبھ القارة الھندیة حتى أواخر القرن العشرین

Arabi01221أدبدار الكتاب العربي للطباعة و النشرشوقي ضیفمحمود مصطفىاألدب العربي في مصر من الفتح اإلسالمي إلى األیوبي

Arabi01222نقدآداب الرافدینباسم إدریس قاسمنقد التأصیل اللغوي للشعر الجاھلي

Arabi01223أدبمطبعة مصطفى البابي الحلبي و أوالدهمحمد ھاشم عطیةاألدب العربي و تاریخھ في العصر الجاھلي

Arabi01224أدبكتب علوم اإلنسانیةعبد الغنى ایروانى زاده، نصر هللا شاملياألدب العربي واإلیرانیون من بدایة الفتح اإلسالمي إلى سقوط بغداد

Arabi01225أدبجامعة بشاورنصیب دار محمدمرسل فرماناألدب العربي وتأثره بالحدیث النبوي

Arabi01226أدبمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهمحمود مصطفىاألدب العربي وتاریخھ في عصري صدر اإلسالم و الدولة األمویة و العصر العباسي

Arabi01227أدبدار الجیلعبد العزیز شرفاألدب العربي ووجھ العصر

Arabi01228أدبالمطبعة السلفیةرفائیل بطياألدب العصري في العراق العربي قسم المنظوم

Arabi01229أدبمطبعة السعادةمحمد محمد عبد المجیداألدب العصري مقاالت مختارة في العلم واألدب والفلسفة واالجتماع

Arabi01230أدب عالميدار المعارفرجاء یاقوتاألدب الفرنسي في عصر النھضة، كتابك

Arabi01231شعرمجمع اللغة العربیةضاحى عبد الباقي محمد، محمود علي مكيعالم لغوي قدیم مجھولشرح دیوان رؤبة بن العجاج

Arabi01232أدبمؤسسة الدراسات الفلسطینیةغسان كنفانياألدب الفلسطیني المقاوم تحت االحتالل 1948-1968م

Arabi01233أدب أطفالمؤسسة حورس الدولیةمحمد السید حالوةاألدب القصصي للطفل مضمون اجتماعي نفسي

Arabi01234نقددار الفكر العربيمحمد عبد هللا الشرقاويمنھج نقد النص بین ابن حزم األندلسي و اسبینوزا

Arabi01235أدبمصطفى محمد الكتبيمحمد حسن نائل المرصفيعبد هللا بن المقفعحكمة المدنیة كتاب األدب الكبیر

Arabi01236أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةمحمد حسن نائل المرصفيعبد هللا بن المقفعاألدب الكبیر

Arabi01237أدبمركز سعود البابطین الخیري للتراث والثقافةأحمد عبد هللا الدامغاألدب المثمن

Arabi01238أدبدار الفرجانيمحمد سید كیالنياألدب المصري في ظل الحكم العثماني

Arabi01239أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبد العزیز شرفعبد اللطیف حمزةاألدب المصري من قیام الدولة األیوبیة إلى مجيء الحملة الفرنسیة، في أدب مصر اإلسالمیة

Arabi01240أدب عالميدار األنجلو مصریةأحمد عبد العزیزكلود بیشواه، أندریھ مین روسواألدب المقارن- بیشواه، روسو

Arabi01241أدب عالميدار النھضة العربیةطھ ندااألدب المقارن-طھ ندا

Arabi01242أدب عالميمنشورات عویداتترجمة ھنري زغیبماریوس فرانسوا غویاراألدب المقارن مع مقدمة خاصة بالطبعة العربیة

Arabi01243أدب عالميدار المعارفالطاھر أحمد مكياألدب المقارن أصولھ، تطوراتھ، مناھجھ

Arabi01244لغةأحمد الخراطمازن صالح مطبقانيبرنامج اللغة العربیة

Arabi01245أدب عالميدار الشروقعبد الحمید إبراھیماألدب المقارن من منظور األدب العربي مقدمة وتطبیق

Arabi01246أدب عالميدار الكتاب اللبنانيریمون طحاناألدب المقارن و األدب العام

Arabi01247أدب عالميدار األجیالمحمد غالباألدب الھلیني
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Arabi01248أدب عالميكتابات معاصرةمحي الدین األلوائياألدب الھندي المعاصر

Arabi01249أدب عالميمعھد البحوث و الدراسات الفلسطینیةفؤاد حسنین علياألدب الیھودي المعاصر

Arabi01250اه الشنقیطي الموریتانيالفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن أبي زید القیرواني الشنقیطي فقھالمكتبة العصریةمحمد أحمد الّدً

Arabi01251أدب عالميدار سعد مصرترجمة محمد علي زید، أحمد سالمة محمد، محمد صقر خفاجةس . م. باورااألدب الیوناني القدیم

Arabi01252أدب عالميمنشوارات عویداتھنري زغیبفرنان روبیراألدب الیوناني

Arabi01253أدب عالميعالم المعرفةشاكر مصطفىاألدب في البرازیل

Arabi01254أدبمكتبة غریبعبد المنعم خفاجياألدب في التراث الصوفي

Arabi01255أدبمنشأة المعارفمحمد زغلول سالماألدب في العصر األیوبي

Arabi01256أدبمنشأة المعارفمحمد زغلول سالماألدب في العصر الفاطمي، الكتابة والكتَّاب

Arabi01257أدبمنشأة المعارفمحمد زغلول سالماألدب في العصر الفاطمي، الشعر والشعراء

Arabi01258نحودار الكتب العلمیةإلیاس قبالنللشریف الجرجاني, محمد البركويشروح عوامل الجرجاني والبركوي

Arabi01259أدبالمكتبة العباسیةعمر موسى باشااألدب في بالد الشام، عصور الزنكیین واألیوبیین والممالیك

Arabi01260أدبدار توبقالعبد الكبیر الشرقاويتزفیطان طودوروفاألدب في خطر

Arabi01261أدبمطبعة األمانةمحمود غناوي الزھیرياألدب في ظل بني بویھ

Arabi01262أدبمكتبة الخانجيصالح الدین الھادياألدب في عصر النبوة و الراشدین

Arabi01263أدبجامعة القدیس یوسف، معھد اآلداب الشرقیةأسعد عليطاھر معال ربیعاألدب في مجلة العربي

Arabi01264أدبدار الحوارنبیل سلیمان، بوعلي یاسیناألدب واألدیولوجیا في سوریا 1967- 1073م

Arabi01265أدبالمطبعة العامرة الشرفیةأبو حیان التوحیديكتاب األدب واإلنشاء في الصداقة والصدیق، ویلیھ رسالة في العلوم

Arabi01266أدبدار طالس للنشرترجمة طاھر حجارمجموعة من األساتذةاألدب واألنواع األدبیة

Arabi01267أدبمركز اإلنماء الحضاريترجمة محمد ندیم خجفةوود وورفاألدب والداللة

Arabi01268أدبالجامعة الحكومیة اإلسالمیةمحمد فیصلعبد الواحداألدب والسیاسة في عصر الدولة األمویة، دراسة تحلیلیة تاریخیة

Arabi01269أدبدار توبقالعبد الفتاح كیلیطواألدب والغرابة

Arabi01270أدبدار توبقالعبد السالم بنعبد العالياألدب والمتافیزیقیا، دراسات في أعمال عبد الفتاح كیلیطو

Arabi01271أدبمنشورات االختالفعبد الجلیل األزدي و محمد معتصمروالن بارت، فیلیب ھامون، ایان وات، میكائیل ریفاتیلاألدب والواقع

Arabi01272لغةالمطبعة العامرةأبو حیان األندلسيكتاب اإلدراك للسان األتراك

Arabi01273لغةمجلة جامعة المدینة العالمیةجزاء المصاروةاإلدغام بین اإلصطالح والواقع اللغوي

Arabi01274لغةجامعة أم القرىصالح الدین صالح حسنتھاني بنت محمد بن محمود سندياإلدغام بین النحاة والقراء

Arabi01275لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلوجدان عبد اللطیف موسى الشمایلةاإلدغام في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi01276نحومطبعة بوالقابن الحاجبجملة رسائل في علم النحو
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Arabi01277نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدحسن بن محمد حسن مفرقاألدلة النحویة اإلجمالیة في شرح ابن عصفور الكبیر على جمل الزجاجي

Arabi01278نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيعبد الرحمن بن مردد بن ضیف هللا الطلحياألدلة النحویة اإلجمالیة في المقاصد الشافیة للشاطبي المتوفي سنة 790 ھـ

Arabi01279نحومجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةمحمد خاناألدوات النحویة بنیتھا ووظیفتھا

Arabi01280نحوالمكتبة العلمیةأحمد بن السید زیني دحالنمحمد معصوم بن سالم السماراني السفاطونيتشویق الخالن، حاشیة على شرح اآلجرومیة

Arabi01281أدبموقع الشیخ محمد بن إبراھیم الحمدمحمد بن إبراھیم الحمداالرتقاء بالكتابة

Arabi01282بالغةدار ابن خلدونالسید أحمد الھاشميجواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع

Arabi01283نقدمكتبة المعارفحسین مروةدراسات نقدیة في ضوء المنھج الواقعي

Arabi01284نحو ، إعرابجامعة أم القرىمحسن سالم العمیريشمس الدین محمد بن أحمد بن عبد اللطیف القرشياإلرشاد إلى علم اإلعراب تحقیق ودراسة

Arabi01285أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد رباح أبو عليعزیزة محمد مصطفى عبیداألرض في أدب غریب عسقالني القصصي، دراسة تحلیلیة

Arabi01286لغةمؤسسة الرسالةأحمد مطلوباألرقام العربیة

Arabi01287لغةالجامعة اإلسالمیةعبد الفتاح محمد حبیباألرقام العربیة وما آلت الیھ

Arabi01288أدبدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحنان إسماعیل عمایرةاالزدواجیة والخطأ اللغوي

Arabi01289نحودار العبر للطباعة و النشرفرید الدین آیدناألزمنة في اللغة العربیة

Arabi01290أدبدار الوسام، دار الھاللھاشم صالح مناعروائع من األدب العربي العصر الجاھلي، اإلسالمي، األموي، العباسي

Arabi01291أدبدار الكتب العلمیةخلیل المنصورأبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفھانيكتاب األزمنة واألمكنة

Arabi01292أدبمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنأبو علي محمد بن المستنیر قطربكتاب األزمنة و تلبیة الجاھلیة

Arabi01293معاجم ، غریب اللغةمجلة العلوم اإلسالمیةرباح فاضل محمد، محمد خضیر مضحيمنھج اإلمام الصغاني في الشوارد

Arabi01294أدبدائرة المعارف العثمانیةأبو علي المرزوقي األصبھانيكتاب األزمنة واألمكنة

Arabi01295نحومحمد عبد هللا بن الصدیق الجكنيالمختار بن بون الجكنيمنظومة المقدمة النحویة

Arabi01296نحوالمطبعة المیریةأحمد زیني دحالنشرح متن األلفیة الملقب باألزھار الزینیة، وبھامشھ البھجة المرضیة في شرح األلفیة للسیوطي

Arabi01297نحومطبوعات مجمع اللغة العربیةعبد المعین الملوحيعلي بن محمد النحوي الھروياألزھیة في علم الحروف

Arabi01298عروض ، قوافيدار ناشري للنشر االلكترونيعباس توفیقاألساس المیسر في العروض و القافیة

Arabi01299لغةمؤسسة المختارسعید حسن البحیريفولفیدیتریش فیشراألساس في فقھ اللغة العربیة

Arabi01300نحومكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھاروناألسالیب اإلنشائیة في النحو العربي

Arabi01301شعرجامعة أم القرىمحمد إبراھیم شاديبدریھ منور العتیبياألسالیب اإلنشائیة في شعر لبید بن ربیعة مواقعھا ودالالتھا

Arabi01302نحوجامعة مؤتةعلي الھروطجزاء محمد المصاروةشرح الدروس في النحو البن الدھان النحوي تحقیق ودراسة

Arabi01303بالغةجامعة حسیبة بن بو عليأحمد فالق عرواتبوكرموش یاسین نبیلاألسالیب البالغیة في نفح الطیب للمقري ت 1041ھـ

Arabi01304بالغةالجامعة اإلسالمیةنعمان شعبان علواناألسالیب البیانیة والخطاب الدعوي الواعي

Arabi01305بالغةجامعة محمد األمین دباغینمحمد بواديالجمعي حمیداتاألسالیب الطلبیة وأداءآتھا اإلبالغیة في الحدیث النبوي الشریف مقاربة تداولیة
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Arabi01306نحودار المناھجمحسن علي عطیةاألسالیب النحویة عرض و تطبیق

Arabi01307نحو ، شعرمجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة بغدادأحالم خلیل محمد خلیلاألسالیب النحویة في دیوان درید بن الصمة الجشمي

Arabi01308نحودار غیداء للنشر والتوزیعوفاء محمد على السعیداالستثناء على القاعدة النحویة

Arabi01309نحو ، بالغةعالم الكتبكاظم إبراھیم كاظماالستثناء في التراث النحوي والبالغي

Arabi01310The Mistaken use of punctuation marks by some Arab writers ،إمالءمجلة جامعة كركوكراوي حبیباالستخدام الخاطئ لعالمات التنقیط لدى عدد من الكتاب العرب

Arabi01311لغة ، فقھ اللغةمكتبة البابطین المركزیھ للشعر العربيمحمد أحمد الداليأبو الحسن على بن الحسین األصبھاني الباقولياالستدراك على أبى علي في الحجة

Arabi01312معاجمدار الفكر العربيمحمد حسن حسن جبلاالستدراك على المعاجم العربیة في ضوء مئتین من المستدركات الجدیدة على لسان العرب وتاج العروس

Arabi01313نحوعالم المعرفةأغناطیو سكویدرأبو بكر محمد بن الحسن األشبیلي الزبیديكتاب االستدراك على سیبویھ في كتاب األبنیة والزیادات على ما أورده فیھ مھذًبا

Arabi01314النحوعالم الكتبریاض بن حسن الخوامبدر الدین الدمامیني، سراج الدین البلقینياالستدالل باألحادیث النبویة الشریفة على إثبات القواعد النحویة

Arabi01315بالغةعثمان رحمن حمیداالستدالل بالشعر على تأكید األحكام اللغویة وتوثیقھا عند أبي السداد أبي محمد المالكي الشھیر بالمالقي في كتابھ الدر النثیر والعذب النمیر

Arabi01316أدب ، نقددار الكتاب اللبنانيایلیا الحاويفي النقد واألدب

Arabi01317لغةدار البشیرإسماعیل أحمد عمایرةبحوث في االستشراق واللغة

Arabi01318بالغةجامعة المدینة العالمیةولید محمد صالحأبو القاسم محمد سلیماناالستشھاد باألمثال في النحو العربي، دراسة تحلیلیة تطبیقیة على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك

Arabi01319بالغةالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديمحمد حسن العطاراالستشھاد بالحدیث النبوي الشریف عند ابن عقیل، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi01320نحوطھ محسناالستشھاد النحوي في كتاب شواھد التوضیح و التصحیح البن مالك

Arabi01321لغةعالم الكتبمحمد عیداالستشھاد واالحتجاج باللغة، روایة اللغة واالحتجاج بھا في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi01322أدبالجامعة األردنیةعبد الكریم یعقوبھیفاء علي دیوباالستطراد في كتب األمالي حتى نھایة القرن السابع الھجري

Arabi01323أدبمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةجالل راعياالستعارات في الحدیث الیومي العربي مقاربة معرفیة

Arabi01324أدبجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانعمر بن دحماناالستعارات والخطاب األدبي مقاربة معرفیة معاصرة

Arabi01325أدب عالميدار الكتب الجدید المتحدةترجمھ محمد الوالي، جورج زینانيبول ریكوراالستعارة الحیة

Arabi01326أدبجامعة الحاج لخضرعبد هللا العشيوسیمة مزداوتاالستعارة الروائیة، دراسة في بالغة السرد

Arabi01327أدبمؤسسة مؤمنون بال حدودموالي أحمد صابرمجموعة من الباحثین واألدباءمجلة یتفكرون

Arabi01328بالغةجامعة أم القرىعلي العماريزینب یوسف عبد هللا ھاشماالستعارة عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi01329بالغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مصطفاويفاطمة الزھراء صغیراالستعارة عند فخر الدین الرازي نھایة اإلیجاز نموذجا

Arabi01330نحو ، إعرابمكتبة الجیل الجدیدیوسف منصور الصالحيمنحة الوھاب في شرح ملحة اإلعراب

Arabi01331بالغةالمركز القومي للترجمة، المطابع األمیریةترجمة عماد عبد اللطیف، خالد توفیقإیلینا سیمینواالستعارة في الخطاب- إیلینا

Arabi01332بالغةجامعة مولود معمريآمنة بلعليجراح وھیبةاالستعارة في الخطاب الصوفي

Arabi01333بالغھاالھلیھ للنشر والتوزیعیوسف أبو العدوساالستعارة في النقد األدبي الحدیث، األبعاد المعرفیة والجمالیة

Arabi01334شعرالمطبعة األدبیةعزیز اسكندر ابكاریوسمنیة النفس في أشعار عنتر عبس
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Arabi01335بالغةجامعة الزقازیقأحمد یوسف عليأحمد محمد الشوادفي محمداالستعارة في شعر ابن األبار أبو عبد هللا محمد بن األبار القضاعي البلنسي 595 - 658ھـ

Arabi01336بالغةمجلة العلوم العربیة واإلنسانیةمحمد دیاب محمد عزاوياالستعارة في قصیدة المدیح بین ابن الحداد وابن سھل، دراسة أسلوبیة إحصائیة مقارنة

Arabi01337بالغةجامعة بغدادثائر حسن حمداالستعارة من منظور أسلوبي

Arabi01338( 422_482 ھـ) شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحمحمد جاسر جبالي أسعداالستعطاف في الشعر األندلسي عصر ملوك الطوائف

Arabi01339لغةالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةإبراھیم الشمسان أبو أوساالستعمال الوظیفي للغة

Arabi01340بالغةوساماالستغناء

Arabi01341بالغةدار الكتب العلمیةمحمد عبد القادر عطاشھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافياالستغناء في االستثناء

Arabi01342بالغةجامعة أم القرىعبد الفتاح السید سلیمأحمد شیخ عبد اللطیفاالستغناء في العربیة

Arabi01343نحوجامعة بغدادعدنان محمد سلیماناالستقراء في النحو

Arabi01344أدبجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسىأشرف سعید محمد شعباناالستقصاء والتحلیل في شیمة الكرم في الشعر العباسي

Arabi01345شعرجامعة أم القرىناصر یوسف إبراھیم جابر شبانةالبندري معیض عبد الكریم الشیخ الذیابياالستھالل في شعر غازي القصیبي

Arabi01346شعرمؤسسة علوم القرآنأحمد مختار البزرةاألسر و السجن في شعر العرب

Arabi01347شعر ، تراجممكتبة الملك فھدمحمد جوھرجيمحمد إسماعیل جوھرجي األعمال الشعریة والنثریة الكاملة

Arabi01348أدبمطبعة السنة المحمدیة، ملتقى أھل األثرمحمد الحمیدألبي الفضل أحمد المیدانيمجمع األمثال للمیداني

Arabi01349نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمعبد الھادي أحمد محمد الغامدياألسرار الصافیة والخالصات الشافیة على المقدمة الكافیة

Arabi01350بالغةمطبعة سندهالتفتازانيالشرح المطول على تلخیص المفتاح للتفتازاني

Arabi01351أدبجامعة الیرموكعبد القادر الرباعيأمل طاھر محمد نصیراألسرة في شعر العصر العباسي حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi01352نقددار الفكر العربيعز الدین إسماعیلاألسس الجمالیة في النقد العربي

Arabi01353بالغةجامعة أبي بكر بلقایدزین الدین مختاريجبابري عبد الغنياألسس الجمالیة في موازنة اآلمدي

Arabi01354بالغةدار القیم العربيأحمد عبد هللا فرھودإبتسام أحمد حمداناألسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي

Arabi01355بالغةعبد هللا العشياألسس الجمالیة للتفضیة الشعریة

Arabi01356لغةجامعة أم القرىرشدى أحمد طعیمةاألسس المعجمیة والثقافیة لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi01357أدبالھیئة المصریة للكتابعبد الفتاح الدیدياألسس المعنویة لألدب

Arabi01358نحوالدار المصریة اللبنانیةطاھر خلیفة القراضياألسس النحویة واإلمالئیة في اللغة العربیة

Arabi01359أدبالھیئة المصریة للكتابشاكر عبد الحمیداألسس النفسیة لإلبداع األدبي في القصة القصیرة خاصة

Arabi01360شعردار المعارف، منشورات جماعة علم النفس التكامليمصطفى السویفاألسس النفسیة لالبداع الفني في الشعر خاصة

Arabi01361شعرجامعة النجاحنادر قاسمدیانا ماجد حسین ندىاألسطورة و الموروث الشعبي في شعر ولید سیف

Arabi01362شعرجامعة الخرطومظافر بن عبد هللا الشھرياإلسقاط الفني واللیل في القصیدة الجاھلیة

Arabi01363شعرمكتبة اآلدابإخالص فخري عمادةاإلسالم والشعر، دراسة موضوعیة
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Arabi01364شعردار الفكر اللبنانيفایز ترحینياإلسالم والشعر

Arabi01365شعرعالم المعرفةسامي مكي العانياإلسالم والشعر

Arabi01366أدبمؤسسة الرسالةنجیب الكیالنياإلسالمیة و المذاھب األدبیة

Arabi01367أدبدار قباءمحمد حسن عبد هللاإلسالمیة والروحیة في أدب نجیب محفوظ

Arabi01368أدب ، تاریخدار ابن حزمأحمد بن صقر السویديمنجد الخطیب

Arabi01369أدب عالميمكتبة الرمحي أحمدترجمة عدنان محمدكیمبرلي فریمانأزھار بریة

Arabi01370لغةمحمد حسن البونياألسلوب المفید في تسھیل و ضبط الكلمات اللغویة

Arabi01371أدب عالميوزارة الثقافةترجمة حنا عبودأدیث ھملتوناألسلوب الیوناني في األدب والفن و الحیاة

Arabi01372بالغةمجلة التراث العربيمحمد بلوحياألسلوب بین التراث البالغي العربي واألسلوبیة الحداثیة

Arabi01373بالغةجامعة كركوكتوفیق إبراھیم صالحاألسلوب في أسرار البالغة لعبد القادر الجرجاني دراسة وتحلیل

Arabi01374بالغةعبد النبي اصطیفاألسلوب واألسلوبیات

Arabi01375مذاھب نحویةدار الرائد العربيحاتم صالح الضامنكمال الدین أبي البركات األنباريمنثور الفوائد

Arabi01376بالغةدار الدعوةمحمد عبد هللا جبراألسلوب والنحو دراسة تطبیقیة في عالقة الخصائص األدبیة

Arabi01377بالغةمركز اإلنماء الحضاريترجمة منذر عیاشيبییر جیرواألسلوبیة

Arabi01378بالغةجمال حضرياألسلوبیة النصیة من خالل مفھوم االنزیاح

Arabi01379بالغةالدار العربیة للكتابعبد السالم المسّدياألسلوبیة واألسلوب

Arabi01380شعردار صادرمحمد نبیل طریفيمحمد بن المبارك بن محمد بن میمونمنتھى الطلب من أشعار العرب

Arabi01381بالغةالدار المصریة اللبنانیةمحمد عبد المنعم خفاجى، محمد السعدى فرھود، عبد العزیز شرفاألسلوبیة والبیان العربي

Arabi01382أدبدار مارون عبودبطرس البستانيمنتقیات أدباء العرب في األعصر العباسیة

Arabi01383صرفشعبان عوض العبیدياالسم الممنوع من الصرف بین قواعد النحو وسالئق العرب

Arabi01384نحوجامعة المدینة العالمیةالسید عبد الحلیمحبیب الرحمن حافظ محمد مظھر الحق األركانياالسم الموصول في صحیح مسلم دراسة نحویة داللیة

Arabi01385نحوجامعة النجاح الوطنیةأحمد حامدمأمون تیسیر محمد مباركةالشاھد النحوي في معجم الصحاح للجوھري

Arabi01386نحودار المعرفة الجامعیةمحمود أحمد نحلةاالسم والصفة في النحو العربي والدراسات األوروبیة

Arabi01387بالغةمجلة كلیة العلوم اإلسالمیةباسل خلف حموداألسماء التي غیرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم في الكتب الستة،دراسة داللیة

Arabi01388بالغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةفخري أحمد سلیماناألسماء الحسنى لصفتي العظمة والعلم، دراسة داللیة

Arabi01389صرفالمكتبة المكیةحسن أحمد العثمانجمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر الدویني النحويالشافیة في علم التصریف، ویلیھا الوافیة نظم الشافیة للنیسابوري

Arabi01390صرفجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدإلھام أحمد محمد الطویلاألسماء المشتقة في المدح والھجاء في دیوان ابن الرومي، دراسة صرفیة داللیة

Arabi01391شعراأللوكةمسعد بن عید العطويالبنات في شعر اآلباء

Arabi01392لغةدار الكتاب العربيولید نصیفاألسماء ومعانیھا
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Arabi01393نحوجامعة یحیى فارسأحمد محمد الصغیرحور أبو رشیدة، رحماني رزیقةاإلسناد النحوي في التركیب اإلسمي في قصیدة وكل مدیح لم یكن فیك باطل البن زیدون نموذجا

Arabi01394نقدمكتبة اآلدابترجمة الطاھر أحمد مكيإنریك أندرسون إمبرتمناھج النقد األدبي

Arabi01395أدبمجلة جامعة أم القرىأحمد بن محمد الضبیباإلسھام السعودي في نشر النصوص األدبیة القدیمة وتحقیقھا مرحلة الریادة

Arabi01396بالغةجامعة بغدادنسرین ستاراإلشارات اإللھیة ألبي حیان التوحیدي دراسة أسلوبیة

Arabi01397بالغةجامعة الزقازیقأحمد یوسف علي، عالء عبد المجید القنصلأمیرة محمد غیثاإلشارات اإللھیة ألبى حیان التوحیدي دراسة لغویة

Arabi01398أدبمجلة عالماتمحمد الوليالسیمیوطیقا والتواصل

Arabi01399بالغةعبد العزیز بن عبد السالمكتاب اإلشارة إلى اإلیجاز في بعض أنواع المجاز

Arabi01400لغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعحامد بن أحمد سعد الشنبرياإلشارة في العربیة والعبریة، دراسة لغویة مقارنة

Arabi01401نحو ، صرفمؤسسة الرسالةعبد العال سالم مكرمجالل الدین السیوطياألشباه والنظائر في النحو

Arabi01402نحو ، صرفمجمع اللغة العربیةعبد اإللھ نبھان، غازي مختار طلیمات، إبراھیم محمد عبد هللا، أحمد مختار الشریف، تقدیم شاكر الفحامجالل الدین السیوطياألشباه والنظائر في النحو

Arabi01403شعر ، تراجممجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةعدنان محمد أحمداألشتر النخعي حیاتھ وشعره

Arabi01404صرفالجامعة المستنصریةرضا ھادي حسوناالشتراك الصرفي

Arabi01405بالغةمجلة دراسات إسالمیة معاصرةكاظم فضیل الغریرياالشتراك اللفظي في ضوء الداللة المحوریة في كتاب مجمل اللغة البن فارس

Arabi01406بالغةجامعة أم القرىأحمد بن محمد بن حمود الیمانياالشتراك المعنوي والفرق بینھ وبین االشتراك اللفظي

Arabi01407لغةمركز دراسات الوحدة العربیةترجمھ أحمد الصمعيأمبرتو إیكوالسیمیائیة وفلسفة اللغة

Arabi01408أدبمعھد البحوث والدراسات اإلسالمیةیوسف عز الدیناإلشتراكیة والقومیة وأثرھما في األدب الحدیث

Arabi01409نحوجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريعبد هللا محمود محمد المخالفياالشتغال عند النحویین

Arabi01410مذاھب نحویةدار القلمحسن ھنداويمناھج الصرفیین و مذاھبھم في القرنین الثالث و الرابع من الھجرة

Arabi01411أدبدار العلم للمالیینمصطفى الشكعةمناھج التألیف عند العلماء العرب، قسم األدب

Arabi01412صرف ، فقھ اللغةمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونأبو بكر محمد بن الحسن بن دریداالشتقاق

Arabi01413صرف ، فقھ اللغةدار الجیلعبد السالم محمد ھارونأبو بكر محمد بن الحسن بن دریداالشتقاق

Arabi01414صرف ، فقھ اللغةجامعة أم القرىمحمد أحمد خاطرمحمد بن مرعي بن محمد الحازمياالشتقاق تعریفھ وأنواعھ

Arabi01415لغةدار الكاتبطھ حسینالسـیمیائیة المنطق اللغوي الجدید

Arabi01416صرف ، فقھ اللغةجامعة أم القرىشریف بن عبد الكریم النجارمحمود الحسن موالنا شمس الحقاالشتقاق عند ابن عادل الدمشقي في تفسیره اللباب في علوم الكتاب

Arabi01417نحو، صرفمجلة دراسات الكوفةرزاق محسن محمدأثر القرآن الكریم في التأصیل لفقھ التجمیل

Arabi01418صرف ، فقھ اللغةمطابع الھاللعبد القادر بن مصطفى المغربيكتاب االشتقاق والتعریب

Arabi01419شعروزارة الثقافة واإلرشادنوري حمودي القیسياألشعار الموثبات في الجاھلیة

Arabi01420شعرمصطفى سالمة النجاريعلي بن حسن الدرویشاإلشعار بحمید األشعار، دیوان شعر الماجد الدرویش

Arabi01421لغةمجلة مجمع الكتابة العربیةیوسف وغلیسياألشكال الجدیدة للنحت ودورھا في التنمیة اللغویة المعاصرة
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Arabi01422أدبجامعة مولود معمريآمنة بلعليرشیدة عابداألشكال النثریة القصیرة في "عیون األخبار" البن قتیبة، دراسة تصنیفیة

Arabi01423أدبجامعة الحاج لخضرعلي عالیةحكیمة إملولياألشكال النثریة في األدب المغربي القدیم العھد الموحدي نموذجا

Arabi01424أدبجامعة الحاج لخضرعلي خذريبن نور علجیةاألشكال النثریة في األندلس عھد ملوك الطوائف

Arabi01425لغةمجلة الدارةإبراھیم الشمسان أبو أوساإلشمام الظاھرة ومفھوم المصطلح

Arabi01426أدبدار الحوارسعید بنكیرادبرنار كاتوالاإلشھار والمجتمع

Arabi01427نحو، صرفدار القلممحمود فجالاإلصباح في شرح االقتراح

Arabi01428أصول فقھالجامعة األردنیةعبد المجید محمود الصالحینمحمد سماعياألصل والظاھر المفھوم واألحكام واآلثار، دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi01429بالغةدار الفكرماجد حسن الذھبيعبد المالك بن قریب األصمعيما اختلفت ألفاظھ واتفقت معانیھ

Arabi01430نحو ، صرفمجلة جامعة ذي قارنجاح حشیش بادع العتابياألصمعي وآراؤه النحویة جمعا ودراسة

Arabi01431شعردیوان العربأحمد محمد شاكر، عبد السالم ھارونأبو سعید عبد المالكاألصمعیات

Arabi01432توحید ، تاریخدار الكتب المصریةأحمد زكي باشاھشام بن محمد بن السائب الكلبيكتاب األصنام

Arabi01433علم األصواتجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیثرينجیدة ولھاصياألصوات الذلقیة في اللغة العربیة دراسة تطبیقیة مخبریة

Arabi01434علم األصواتمجلة البحوث والدراسات اإلسالمیةملوك عبد الزھرة عیداناألصوات العربیة

Arabi01435علم األصواتجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازمياألصوات العربیة بین الخلیل وسیبویھ

Arabi01436علم األصواتمجلة قافلة الزیت، آرامكوإبراھیم الشمساناألصوات مخارجھا وتركیبھا عند الخلیل سیبویھ

Arabi01437شعردار رشید للنشرجالل الخیاطاألصول الدرامیة في الشعر العربي

Arabi01438شعرمكتبة غریبسعد إسماعیل شلبياألصول الفنیة للشعر الجاھلي

Arabi01439لغةمحمد كشاشاألصول اللسانیة في المصادر العربیة

Arabi01440نحوجامعة مؤتةمحمد حسن عوادزینب فرحان الطریماتاألصول النحویة عند ابن برھان العكبري في كتابھ شرح اللمع

Arabi01441نحوجامعة أبي بكر بلقایدغیتري سیدي محمدمحمد بلعیدونياألصول النحویة عند البالغیین في القرن الثالث الھجري

Arabi01442نحوجامعة األزھرعبد العظیم حامد محمد ھاللعبد العزیز المرسي الحداداألصول النحویة عند المدرسة األندلسیة

Arabi01443نحوجامعة المدینة العالمیةمحمد عبد الحمید الشرقاويحامد محمد عبد الحفیظ مالزماألصول النحویة في المقدمة السعدیة تصنیف اإلمام عبد الباقي بن عبد المجید الیماني

Arabi01444نحوجامعة مؤتةیحیى عطیة عبابنةمحمد عطا أبو فنوناألصول النحویة عند الفرخان في كتاب المستوفي في النحو

Arabi01445نحو ، صرفمطبعة التقدم العلمیةمحمود العالم المنزليكتاب األصول الوافیة الموسومة بأنوار الربیع في الصرف والنحو والمعاني والبیان

Arabi01446نحومكتبة مشكاة اإلسالمیةأبو بكر محمد بن سھل بن السراج النحوياألصول في النحو

Arabi01447نحومؤسسة الرسالةعبد الحسین الفتليأبو بكر محمد بن سھل بن السراج النحوياألصول في النحو

Arabi01448لغةمكتبة األنجلو المصریةتمام حسانمناھج البحث في اللغة

Arabi01449نحومكتبة الثقافة الدینیةمحمد عثمانأبو بكر محمد بن سھل بن السراج النحوياألصول في النحو البن السراج

Arabi01450شعرجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدعاھد حسین عبد هللا عیاشاإلضافة في شعر عنترة العبسي دراسة نحویة داللیة إحصائیة
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Arabi01451نحو ، صرفجامعة المدینة العالمیةولید محمد صالحسیف األنوار بن مرجالياإلضافة في كتاب سیبویھ، دراسة مقارنة

Arabi01452لغةدار العلومحنا حدادأبو على محمد بن المستنیر قطربكتاب األضداد

Arabi01453لغةمطبعة المعارفمحمد حسین آل یاسیناألضداد في اللغة

Arabi01454لغةالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیممحمد بن القاسم األنباريكتاب األضداد

Arabi01455شعركلیة اللغة العربیة، موسوعة أدب الدعوةعبد الرحمن رأفت الباشاعبد هللا بن حامد الحامدشعر الدعوة اإلسالمیة في عھد النبوة والخلفاء الراشدین

Arabi01456لغةالمطبعة الحسینیةمحمد عبد القادر سعید الرافعيمحمد بن القاسم محمد بن بشار األنبارياألضداد في اللغة

Arabi01457لغةالمجمع العلمي العربي، دار طالسعزة حسنأبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبيكتاب األضداد في كالم العرب

Arabi01458أدب ، شعرمنشورات الجملإبراھیم شعالن، محمد نغشركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوھرانيمنامات الوھراني ومقاماتھ و رسائلھ

Arabi01459علم األصواتجامعة مولود معمري تیزي وزوبداك شابحةأنجشایري حفیظةاالضطرابات السلوكیة االنفعالیة االنسحاب االجتماعي وظھور صعوبات تعلم اللغة العربیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة الذین تتراوح أعمارھم بین 09- 12 سنة

Arabi01460علم األصواتالجامعة اإلسالمیةفوزي إبراھیم أبو فیاضعادل حسن علي أبو عاصياالضطرابات النطقیة عند الطفل، دراسة صوتیة وصفیة في ضوء علم األصوات النطقي

Arabi01461نحو ، صرفجامعة المدینة العالمیةدوكوري ماسیريثالث معلم شیخاالطراد والشذوذ عند أبي البركات األنباري في كتابھ اإلنصاف في مسائل الخالف دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi01462لغةمجلة آداب ذي قارخالد نعیم الشناوياألطلس اللغوي والبحث اللساني عند العرب مقاربة منھجیة

Arabi01463نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاسلیمان بن علي الضحیاناالعتراض المنطقي على الحد النحوي

Arabi01464أدب ، شعردار صادرجعفر بن أحمد بن الحسین السراج القاري البغداديمصارع العشاق

Arabi01465نحوجامعة بغدادتحرر محمد مناحي الرفیعيزینة عادل عبد الوھاباالعتراضات النحویة لشراح الجمل على الزّجاجي

Arabi01466لغةمطابع النعمانحسین تورال، طھ محسنجمال الدین بن مالك األندلسياالعتضاد في الفرق بین الظاء والضاد

Arabi01467لغةدار البشائرحاتم صالح الضامنجمال الدین محمد بن مالك الطائي الجیانياالعتماد في نظائر الظاء والضاد ویلیھ فائت نظائر الظاء والضاد

Arabi01468بالغة ، شعردار المسیرةإغناطیوس كراتشقوفسكيعبد هللا بن المعتزكتاب البدیع

Arabi01469أدبعزت العطارمناظرات في األدب

Arabi01470لغةالمطبعة األمیریةمحمد توفیق رفعت باشالجنة المجلة بالمجمعمجلة مجمع اللغة العربیة الملكي

Arabi01471أدبدار النھضة العربیةمحمد مندورمعارك أدبیة

Arabi01472شعرمنشورات وزارة الثقافةمحمد علي دقةأبو عثمان سعید بن ھاشم، أبو بكر محمد بن ھاشممن كتاب األشباه و النظائر من أشعار المتقدمین و الجاھلیین و المخضرمین

Arabi01473صرفزمزم للنشر، بحوث األكادیمیة اإلسالمیةإبراھیم محمدمن كنوز الصرف

Arabi01474لغةالمكتبة األزھریة للتراثعبد الجواد الطیبمن لغات العرب لغة ھذیل

Arabi01475بالغة ، نقدمكتبة وھبةنزیھ عبد الحمید فراجمن مباحث البالغة و النقد بین ابن األثیر و العلوي

Arabi01476لغةمطبوعات جامعة الكویتمصطفى النحاسمن قضایا اللغة

Arabi01477معاجممنشورات وزارة الثقافة و اإلعالمإبراھیم السامرائيمن معجم الجاحظ

Arabi01478معاجم ، لغةمنشورات وزارة الثقافة و اإلعالمإبراھیم السامرائيمن معجم المتنبي دراسة لغویة تاریخیة

Arabi01479لغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االنسانیةعلي حسن الدلفيمناھج البحث اللغوي الحدیث وأثرھا في تطور الحركة المعجمیة، دراسة تطبیقیة
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Arabi01480شعرشركة الملتقيمحمد سعید القشاطمن نقائض الشعراء العرب في الصحراء

Arabi01481نحو ، إعرابدار الجیلإمیل یعقوبراجى األسمراإلعراب

Arabi01482تراجمالمنشأة العامة للنشر والتوزیع و االعالنعبد الحمید الشلقانياألعراب الرواة

Arabi01483نحو ، إعرابدار البشیرمحیي الدین عبد الرحمن رمضاناإلعراب القریب

Arabi01484أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمحمد عنانيمن قضایا األدب الحدیث، مقدمات ودراسات وھوامش

Arabi01485نحو ، إعرابمكتبة المنارمحمود یوسف خضراإلعراب المیسر في قواعد اللغة العربیة

Arabi01486نحو ، إعرابدار الطالئعمحمد علي أبو عباساإلعراب المیسر والنحو دراسة في القواعد والمعاني واإلعراب تجمع بین األصالة والمعاصرة

Arabi01487نحو ، إعرابمكتبة اآلدابحمادة عبد اإللھ حامداإلعراب الواضح قواعد ومھارات ونصوص معربة

Arabi01488نحو ، إعرابدار الشرق العربيبدر الدین حاضرياإلعراب الواضح مع تطبیقات عروضیة وبالغیة

Arabi01489نحو ، إعرابدار اإلصالحمحمد إبراھیم البنااإلعراب سمة العربیة الفصحى

Arabi01490نحو ، إعرابجامعة أم القرىخلیل محمود شاكرفرنر فیتشخلاإلعراب في اللغة العربیة

Arabi01491نحو ، إعرابدار الجیلإمیل یعقوبراجي األسمراإلعراب، الموسوعة الثقافیة العامة

Arabi01492نحو ، إعرابالمؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیعجمیل علوشاإلعراب والبناء، دراسة في نظریة النحو العربي

Arabi01493نحو ، إعرابدار مرجان للطباعةمحمود عبد السالم شرف الدیناإلعراب والتركیب بین الشكل والنسبة دراسة تفسیریة

Arabi01494لغةمجلة الدراسات اللغویة، مركز الملك فیصلعمر شاع الدینالداللة اللغویة

Arabi01495نقدالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیعتعریب أسامة الحاجبییر . ف. زیماالتفكیكیة دراسة نقدیة

Arabi01496نحو ، إعرابمجلة مجمع اللغة العربیةزھیر غازي زاھداإلعراب وحركاتھ في العربیة

Arabi01497تراجممجمع اللغة العربیةعادل سعد خلیل حربمحرروناألعضاء المراسلون لمجمع اللغة العربیة

Arabi01498أدبدار الفجر للنشر والتوزیععبد الحي أحمد فؤادمحمد منیر حجاباإلعالم اإلسالمي، المبادئ، النظریة، التطبیق

Arabi01499أدبدار البشیر للثقافة والعلوم اإلسالمیةعبد هللا قاسم الوشلياإلعالم اإلسالمي في مواجھة اإلعالم المعاصر بوسائلھ المعاصرة

Arabi01500لغةمطبعة الجمالیةأحمد بن االمین الشنقیطىمحمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالككتاب اإلعالم بمثلث الكالم، ویلیھ كتاب المقصور والممدود

Arabi01501نحووزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیةتقدیم حسین محمد نصارأحمد عبد الباسط حامدمن قضایا أصول النحو عند علماء أصول الفقھ

Arabi01502أدبدار الفكر العربيإبراھیم إمامعبد اللطیف حمزةاإلعالم في صدر اإلسالم

Arabi01503أدبدار الجدیدجاد تابتاإلعمار والمصلحة العامة في التراث والحداثة مدینة الحرب وذاكرة المستقبل

Arabi01504أدبدار العلم للمالیینعبد اللطیف شرارةمعارك أدبیة قدیمة ومعاصرة

Arabi01505شعرعبد المقصود خوجھحسین عبد هللا سراجاألعمال الشعریة الكاملة حسین سراج

Arabi01506شعرعبد المقصود محمد سعید خوجھزكي قنصلاألعمال الشعریة الكاملة زكي قنصل

Arabi01507شعرعبد المقصود محمد سعید خوجھ، مكتبة الملك فھد الوطنیةأحمد إبراھیم الغزاوياألعمال الشعریة الكاملة وأعمال نثریة للشاعر واألدیب الغزاوي

Arabi01508شعردار العودةأحمد شوقيأحمد شوقي األعمال الشعریة الكاملة الشوقیات
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Arabi01509أدب ، شعردار الشؤون الثقافیة العامةعبد الرزاق عبد الواحداألعمال الكاملة عبد الرزاق عبد الواحد

Arabi01510أدب ، تراجممطبعة االعتمادمحمود تیمورمحمد تیمور، حیاتھ وأعمالھ

Arabi01511أدب ، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابسعد درویشأحمد شوقياألعمال الكاملة ألمیر الشعراء أحمد شوقي- المسرحیات

Arabi01512أدبعبد المقصود محمد سعید خوجھ، مكتبة الملك فھد الوطنیةعاصم حمدان علياألعمال الكاملة لألدیب عاصم حمدان علي

Arabi01513أدب ، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابمحمود حسن إسماعیلاألعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعیل

Arabi01514أدبدار الجیلمصطفى لطفي المنفلوطياألعمال الكاملة للمنفلوطي

Arabi01515لغةمجلة التربیة والعلمیونس حمش خلفاألعیاد الدینیة دراسة لغویة

Arabi01516أدبمطبعة التقدم، مطبعة الجمھورأحمد الشنقیطيأبو الفرج األصبھانياألغاني - أبو الفرج األصبھاني

Arabi01517أدب ، شعرجامعة محمد بوضیافمصطفى البشیر قطحیاة بو عافیةاالغتراب في شعر أبي العالء المعري، دراسة موضوعاتیة فنیة

Arabi01518أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرعبد القادر دامخيمحمد مشعالةاالغتراب عند اإلمام علي من خالل نھج البالغة

Arabi01519أدبمجلة كلیة اإلمام األعظمزینب عبد األمیر القیسياالغتراب في أدب أبى حیان التوحیدي

Arabi01520أدبمركز دراسات الوحدة العربیةحلیم بركاتاالغتراب في الثقافة العربیة متاھات اإلنسان بین الحلم والواقع

Arabi01521أدب ، شعراتحاد الكتاب العربمحمد راضي جعفراالغتراب في الشعر العراقي المعاصر، مرحلة الرواد

Arabi01522أدب ، شعرحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتسعاد عبد الوھاب العبد الرحمناالغتراب في الشعر الكویتي

Arabi01523أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا أحمد باقازيصغیر غریب عبد هللا العنزياالغتراب في العصر العباسي حتى نھایة القرن الثالث ھجري

Arabi01524أدب ، شعرجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدروضة بنت بالل بن عمر المولداالغتراب في حیاة ابن دراج وشعره

Arabi01525أدب ، شعرمجلة جامعة دمشقحسین جمعةاالغتراب في حیاة المعري وأدبھ

Arabi01526أدب ، شعرجامعة الخرطومالمھدي مأمون أبشرمحمد موسى البلولة الزیناالغتراب والحنین في الشعر المھجري

Arabi01527نحو ، إعرابدار الفكرسعید األفغانيأبو البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد األنبارياإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو

Arabi01528نحو ، إعرابمطبعة الجامعة السوریةسعید األفغانيأبو البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد األنبارياإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو

Arabi01529أدب ، تاریخمكتبة مصرعلي أحمد باكثیرمن فوق سبع سماوات

Arabi01530أدبمؤسسھ الرسالةمحمد أبو األجفانأبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي األندلسياإلفادات واإلنشادات

Arabi01531أدبدار طویقعبد هللا بن سلیم الرشیداألفاكیھ والنوادر - مدخل لتدریس فنون اللغة العربیة

Arabi01532( ت827ھـ) نحوجامعة الموصل، كلیة اآلدابعبد الوھاب محمد العدوانيمعن یحیى محمد العبادياالفتتاح شرح المصباح لحسن باشا بن عالء الدین األسود

Arabi01533نحوجامعة بغدادخولة الھاللينجاح حشیش بادیة الطبياالفتراض في النحو العربي

Arabi01534نحو ، إعرابجامعة بنغازيسعید األفغانيأبو نصر الحسن بن أسد الفارقياإلفصاح في شرح أبیات مشكلة اإلعراب

Arabi01535فقھ اللغةدار الكتب المصریةعبد الفتاح الصعیدي، حسین یوسف موسىاإلفصاح في فقھ اللغة

Arabi01536لغة ، معاجممكتبة اآلدابعلي محمود حجي الصرافاألفعال اإلنجازیة في العربیة المعاصرة دراسة داللیة ومعجم سیاقي

Arabi01537نحو ، صرفمطبعة بریلجویديأبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز القوطیةسفر فیھ األفعال الثالثیة والرباعیة باتفاق معانیھا وحركاتھا واختالفھا
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Arabi01538نحودار شرقیاتسلیمان فیاضاألفعال العربیة الشاذة

Arabi01539صرفدار المعارف الجامعیةأحمد سلیمان یاقوتاالفعال غیر المتصرفة وشبھ المتصرفة

Arabi01540نحومجلة اللغة العربیةمسعود صحراوياألفعال الكالمیة عند األصولیین، دراسة في ضوء اللسانیات التداولیة

Arabi01541نقدالھیئة العامة المصریةإبراھیم حمادةمن حصاد الدراما والنقد

Arabi01542شعرالمكتبة العثمانیةمحمد بن سلیم اللباییديعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي أبو زكریاكتاب من غاب عنھ المطرب

Arabi01543أدبدار النھضة العربیةعبد القادر القطمن فنون األدب، المسرحیة

Arabi01544لغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةعباس سلیم زیداناألفعال المعتلة الثالثیة بین العربیة والعبریة دراسة صرفیة مقارنة

Arabi01545نحوأخبار سوھاجحمدي كوكباألفعال الناسخة

Arabi01546نحومطبعة بریلموریس یستروأبو زكریا یحیى بن داود الفاسي المعروف بحیوجاألفعال ذوات حروف اللین وكتاب األفعال ذوات المثلین

Arabi01547لغة ، بالغةمنشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القوميعبد القادر زكارأحمد بن علي بن أحمد الغزاريمن كتاب صبح األعشى في كتابھ اإلنشا القلقشندي- السفر الرابع

Arabi01548شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةأحمد زكي أبو شاديفوق العباب

Arabi01549بالغةمجلة كلیة التربیة األساسیةأناھید عبد األمیر الركابياالقتباس من الحدیث النبوي الشریف في شعر ابن جابر األندلسي

Arabi01550أدبریاض الریس للكتب والنشرمرید البرغوثيولدُت ھناك، ولدت ھنا

Arabi01551بالغةجامعة أم القرىماجد الجعافرةھناء فلحان قرشياالقتباس والتضمین في شعر ابن دراج القسطلي

Arabi01552بالغةجامعة سامراءعبد العظیم فیصل، خالد شكر محموداالقتباس والتضمین في شعر العباس بن مرداس السلمي

Arabi01553النحودار المعرفة الجامعیةمحمود سلیمان یاقوتجالل الدین السیوطياالقتراح في علم أصول النحو

Arabi01554بالغةجامعة بغدادمروج غني جباراالقتراض في العربیة

Arabi01555بالغةجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیللیث محمد الل محمداالقتصاد اللغوي وبعض مظاھره في العربیة

Arabi01556أدبمطبعة دار الكتب المصریةمصطفى السقا، حامد عبد المجیدعبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسياالقتضاب في شرح أدب الكتاب- ت السقا، عبد المجید

Arabi01557أدبالمطبعة األدبیةعبد هللا أفندي البستانيعبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسياالقتضاب في شرح أدب الكتاب- ت البستاني

Arabi01558بالغةجامعة وھرانسكران عبد القادربن إبراھیم إبراھیماإلقناع و التخییل في شعر أبي العالء المعري

Arabi01559شعرلجنة التألیف و الترجمة و النشرالسید محمد یوسفأبو بكر محمد بن ھاشم الخالدي، أبو عثمان سعید بن ھاشم الخالدياألشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاھلیة والمخضرمین للخالدیین

Arabi01560لغةجامعة الملك سعودأحمد طلعت سلیماناألقوال المالطیة المتضمنة للفظ الجاللة، دراسة لغویة

Arabi01561بالغةجامعة النجاح الوطنیةطارق ثابتاالكتساب اللغوي وقضایاه عند ابن خلدون

Arabi01562معاجممركز الحضارة العربیةعلي فھمي خشیماألكدیة العربیة

Arabi01563صرفمجلة كلیة التربیة األساسیةجاسم مولى محسرااللتباس في األبنیة الصرفیة

Arabi01564بالغةالجامعة اإلسالمیة بغزةكمال أحمد غنیمجواد إسماعیل عبد هللا الھشیمااللتزام في الشعر اإلسالمي الفلسطیني المعاصر

Arabi01565بالغةالجامعة األمریكیةندیم نجميأمل دیبوااللتزام في شعر بدر شاكر السیاب

Arabi01566بالغةالجامعة اإلسالمیة غزةنبیل خالد أبو عليفؤاد عمر علي البابليااللتزام في شعر محمد التھامي، دراسة تحلیلیة
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Arabi01567بالغةجامعة حلوانعبد الناصر ھاللااللتفات النصي من اإلطار البالغي إلى التداول النقدي

Arabi01568لغةمركز الملك عبد العزیز الدولي، دار وجوه للنشر والتوزیعمجموعة مؤلفین100سؤال عن اللغة العربیة

Arabi01569لغةجامعة المدینة العالمیةداود عبد القادر إیلیغابدماصي أحمد أوما أونيآثار العولمة في المصطلحات العربیة المعاصرة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi01570لغةوزارة التعلیم العالي و البحث العلميمصطفى درواشنور الدین غمام عمارةالجھود التأثیلیة في المعاجم القدیمة و دورھا في إنجاز المعجم التاریخى مقاییس اللغة البن فارس أنموذجا

Arabi01571لغةالمؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیعمیشال زكریااأللسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة، النظریة األلسنیة

Arabi01572لغةمجلة الذخائررشید عبد الرحمن العبیدياأللسنیة المعاصرة والعربیة

Arabi01573شعرجامعة المجمعةأشرف أحمد البكلیشاأللفاظ الدالة على المكان عند شعراء الغزل في العصر األموي دراسة داللیة

Arabi01574أدبجامعة منتوري قسنطینةعزیز لعكایشيبسمة بوشلخاأللغاز الشعبیة في مدینة قسنطینة

Arabi01575نحودار الكتاب العربيموفق فوزي الجبرجمال الدین بن ھشام األنصارياأللغاز النحویة

Arabi01576نحومجلة كلیة اآلدابزینب جمعةاأللغاز النحویة، دراسة تحلیلیة

Arabi01577أدباأللوكةمحمد رفعت زنجیرالتعارف مسرحیة اجتماعیة ھادفة

Arabi01578نحوالمكتبة األزھریة للتراثطھ عبد الرؤوف سعدجالل الدین السیوطياأللغاز النحویة وھو الكتاب المسمى الطراز في األلغاز

Arabi01579لغةمكتبة الوردمتولي علي المتولي األشرماأللف والالم في كالم العرب

Arabi01580لغةدار المعارفالبدراوي زھرانعبد الرحمن بن عیسى الھمذانيكتاب األلفاظ، من مصنفات الثروة اللفظیة

Arabi01581لغةالجامعة األمریكیةعباس بافقیھاأللفاظ الرباعیة التي تبدأ بالھاء في اللغة العربیة

Arabi01582لغةالجامعة اإلسالمیة العالمیةمحمد أحمد حماد، محمد بشیرظھیر أحمداأللفاظ العربیة المستعملة في األردیة، دراسة داللیة وفق نظریة الحقول الداللیة

Arabi01583لغةمطبعة القدیس جاورجیریوسجرجي زیداناأللفاظ العربیة و الفلسفة اللغویة

Arabi01584لغةدار العرب للبستانيالسید اّدي شیركتاب األلفاظ الفارسیة المعربة

Arabi01585لغةمطبعة اآلباء الیسوعیینمدرس البیان في كلیة القدیس یوسفعبد الرحمن بن عیسى الھمدانيكتاب األلفاظ الكتابیة

Arabi01586لغةمطبعة الموسوعاتمحمد محمود الشنقیطيعلي بن عیسى الرماني أبو الحسنكتاب األلفاظ المترادفة

Arabi01587لغةدار الوفاءفتح هللا صالح علي المصريعلي بن عیسى الرماني أبو الحسناأللفاظ المترادفة المتقاربة المعنى

Arabi01588لغةدار الجیل، دار عمارمحمد حسن عوادجمال الدین أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیانياأللفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة

Arabi01589لغةجامعة أم القرىنجاة حسن عبد هللا نوليجمال الدین أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیانياأللفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، البن مالك الطائي الجیاني

Arabi01590لغةجامعة الملك فھدأحمد محمد المعتوقاأللفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربیة، طبیعتھا، أمیتھا، مصادرھا

Arabi01591شعرالھیئة العامة المصریةجمال الدین سید، سعد درویشتریان بتروفسكيأبو الھول قصائد فى حب مصر

Arabi01592نحو ، لغةمجلة كلیة التربیة للبناتحسین محیسن ختالن البكريابن حجر العسقالنيكتاب األلفاظ المعربة في فتح الباري بشرح صحیح البخاري

Arabi01593لغةمركز جمعة المالي للثقافة و التراثعبد هللا صدیقعیسى بن قتیبة الدینورياأللفاظ المغربة باأللقاب المعربة

Arabi01594لغةمكتبة المشكاة اإلسالمیةأبو الفتح عثمان بن جنياأللفاظ المھموزة وعقود الھمز

Arabi01595لغةدار الفكر المعاصر، دار الفكرمازن مباركأبو الفتح عثمان بن جنياأللفاظ المھموزة وعقود الھمز، رسالتان البن جني
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Arabi01596شعرمجلة اآلداب، جامعة سامراءعبد العظیم فیصلمن شعر المعرقین في العصر اإلسالمي شعر آل أبي سلمي إنموذجاً، جمع و تحقیق و دراسة

Arabi01597لغةجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةمنصور بن محمد الغامدياأللفبائیة الصوتیة الدولیة والحرف الروماني

Arabi01598نقدالجامعة الھاشمیة الزرقاءطارق أسعد حلمي األسعداإللھام في المیزان النقدي عند المحدثین

Arabi01599أدبالمركز القومي للترجمةترجمة أحمد عتمان وآخرونھومیروساإللیاذة- أحمد عثمان

Arabi01600أدبھنداوي، كلمات عربیة للترجمة والنشرسلیمان البستانيھومیروساإللیاذة- البستاني

Arabi01601شعرجامعة أم القرىالسید العراقي سعد منصورجواھر بنت عبد هللا بن سند العصیمياألم في الشعر السعودي الحدیث دراسة موضوعیة فنیة

Arabi01602أدبأبو الفرج األصبھانياإلماء الشواعر

Arabi01603لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةرباح الیمني مفتاحاإلمالة في التراث العربي

Arabi01604صرف ، فقھ اللغةمجلة الفتحمازن عبد الرسولعدنان أحمد رشیدمن ظواھر اللغة العربیة االشتقاق

Arabi01605أدبدار الكتاب العربيأبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادياألمالي

Arabi01606نحو ، صرفدائرة المعارف العثمانیةابن الشجرياألمالي الشجریة

Arabi01607أدبالوعي اإلسالميولید عبد هللا عبد العزیز المنیساألمالي اللغویة في المجالس الكویتیة

Arabi01608أدبدار المناھج للنشر والتوزیعابتسام مرھون صفاراألمالي في األدب اإلسالمي

Arabi01609شعرالھیئة العامة السوریة للكتابمحمد قجھدمشق فى عیون الشعراء

Arabi01610شعرالھیئة العامة السوریة للكتابمحمد قجھدمشق فى عیون الشعراء

Arabi01611نحو ، صرفدار الجیل، دار عمارفخر صالح سلیمان قدارةأبو عمر عثمان بن الحاجبكتاب أمالي ابن الحاجب

Arabi01612نحو ، صرفمؤسسة بحسونندیم حسین وعكورالقواعد التطبیقیة في اللغة العربیة

Arabi01613أدب، شعردائرة المعارف العثمانیةأبو عبد هللا محمد بن عباس الیزیديكتاب األمالي

Arabi01614نحو ، صرفدیوان السعادةأبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجاألمالي للزجاج

Arabi01615نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلاإلمام الكسائي وآراؤه في النحو

Arabi01616أدبمطبعة إدارة الوطنعالء الدین علي بن عبد هللا البھائيمطالع البدور في منازل السرور الغزولي

Arabi01617معاجممكتبة الوحدة العربیةعالل الفاسي، محمد بن تاویت الطنجيأبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي اإلشبیليمختصر العین

Arabi01618أدبلجنة التألیف والترجمة، المكتبة العصریةأحمد أمین، أحمد الزینأبو حیان التوحیديكتاب اإلمتاع والمؤانسة

Arabi01619أدبمجلس دائرة المعارف العثمانیةزید بن رفاعةكتاب األمثال

Arabi01620نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةعماد الدین نایف محمد الشمريأثر اإلسناد في تشكیل القاعدة النحویة

Arabi01621أدبالدار األوراسیةبشیر ھزرجيعلي بن عبد العزیز عدالوياألمثال الشعبیة ضوابط وأصول منطقة الجلفة نموذًجا

Arabi01622أدبدار الكتاب العربيأحمد تیمور باشااألمثال العامیة مشروحة مرتبة على الحرف األول من المثل

Arabi01623أدبدار الفكرعبد المجید قطامشاألمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة

Arabi01624أدبدار األمانة، مؤسسة الرسالةرمضان عبد التوابرودلف زلھایماألمثال العربیة القدیمة مع اعتناء خاص بكتاب األمثال ألبي عبید
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Arabi01625أدبجامعة الملك سعودصالح بن سلیمان العمیرعصام بن عبد العزیز الخطیباألمثال العربیة القدیمة التي خالفت النحویة والتصریفیة

Arabi01626أدبجامعة اإلخوة منتورياألخضر عیكوسأحمد كامشاألمثال العربیة القدیمة قیمتھا ودورھا في تصویر الحیاة العربیة

Arabi01627أدبجامعة محمد خیضرمحمد خانلیلى جغاماألمثال العربیة من خالل فصل المقال في شرح كتاب األمثال ألبي عبید البكري، دراسة بالغیة

Arabi01628أدبجامعة المنیاعلي إسماعیل الحمزاوياألمثال العربیة و األمثال العامیة مقارنة داللیة

Arabi01629أدبدار النقاشمحمد توفیق أبو علياألمثال العربیة و العصر الجاھلي

Arabi01630أدبمركز دراسات الوحدة العربیةمحمد عابد الجابريالخطاب العربي المعاصر دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi01631أدبالمجمع الثقافيمحمد حسین األعرجيأبو بكر محمد بن عباس الخوارزمياألمثال المولدة

Arabi01632أدبجامعة الجزائرحمیدي خمیسيقادة یعقوباألمثال النبویة دراسة أسلوبیة

Arabi01633أدبجامعة المدینة العالمیةدوكوري ماسیريمحمد آدم عثمان حامداألمثال النبویة في الصحیحین دراسة تحلیلیة للظواھر الصرفیة والنحویة والداللیة

Arabi01634أدب ، قصصاأللوكةمصطفى لطفي المنفلوطيالعبرات

Arabi01635أدب ، تراجممكتبة زھراء الشرقإبراھیم عوضالقصاص محمود طاھر الشین حیاتھ وفنھ

Arabi01636شعرمكتبة العرب، مطبعة الھاللعیسى اسكندر المعلوفمعارضات قصیدة یالیل الصب للحصري القیرواني

Arabi01637أدب ، قصصمحمد الحضیفالمجموعة القصصیة الكاملة لمحمد الحضیف

Arabi01638لغةجامعة یحیى فارسمیلود عبابسيوفاء نایب، سامیة تواتياألمثال في السنة النبویة دراسة أسلوبیة

Arabi01639أدب ، قصصدار الشروقمصطفى نبیلحكایات من الزمن العربي

Arabi01640شعرالشركة التونسیة للتوزیععبد الجبار الشریف، علي دبتمیم بن المعز الصنھاجي، أبو القاسم الفزاري، علي بن اإلیاديمن تراثنا الشاعري

Arabi01641أدبدیوان الوطنفؤاد عبد المنعم أحمدعلي بن محمد بن حبیب الماوردياألمثال و الحكم

Arabi01642أدبجامعة بغدادإبراھیم السامرائيمع المصادر في اللغة واألدب السامرائي

Arabi01643إمالءدار القلمحسین واليكتاب اإلمالء

Arabi01644إمالءدار الرشیدأحمد قبشاإلمالء العربي، نشأتھ، وقواعده، ومفرداتھ، وتمریناتھ

Arabi01645إمالءدار أسامة للنشر والتوزیعزھدي أبو خلیلاإلمالء المیسر

Arabi01646إمالءمكتبة دار المتنبيعبد المجید النعیمي، دحام الكیالاإلمالء الواضح

Arabi01647إمالءمكتبة غریبعبد العلیم إبراھیماإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة

Arabi01648نحوالمكتبة المكیة، مؤسسة الریانحسین أحمد عثماناألمھات في األبواب النحویة دراسة استقرائیة تعلیلیة ألوجھ األداة بأمیة بابھا

Arabi01649شعرالمجلة الجامعةخلیفة أحمد العتیرياألمومة في الشعر العربي

Arabi01650شعرجامعة المدینة العالمیةأحمد علي عبد العاطيعبد هللا بن محمد األسمرياألنا واآلخر في شعر محمد الفھد العیسى

Arabi01651نحو ، إعرابمكتبة المشكاة اإلسالمیةحاتم صالح الضامنعلي بن عدالن الموصلي النحوياالنتخاب لكشف األبیات المشكلة اإلعراب- المشكاة

Arabi01652نحو ، إعرابمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنعلي بن عدالن الموصلي النحوياالنتخاب لكشف األبیات المشكلة لإلعراب- ط الرسالة

Arabi01653نحو، نقدمؤسسة الرسالةزھیر عبد المحسن سلطانأبو عباس أحمد بن محمد بن والد التمیمي النحوي المتوفي 332 ھـاالنتصار لسیبویھ على المبرد
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Arabi01654نحومجلة التربیة والعلمھاني صبري آل یونس، صالح علي الشیخ علياالنتھاك النحوي اإلطار المستحدث ومؤلِّفات النظام

Arabi01655بالغةمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیةصالح بن عبد هللا بن عبد العزیز الخضیرياالنحراف األسلوبي في شعر أبي الطیب المتنبي

Arabi01656لغةمجلة واسط للعلوم اإلنسانیةأحمد جعفر داوداالنحراف اللغوي مصطلحاتھ وأنواعھ

Arabi01657أدبالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیین، جامعة أم القرىحسن الوراكلياألندلس في ذاكرة الشاعر السعودي

Arabi01658شعرمركز زاید للتراث والتاریخعبد الغني أحمد زیتونياإلنسان في الشعر الجاھلي

Arabi01659شعرجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلوجمعة بنت سفر بن سعید الزھرانياإلنسان في رؤیة ابن الرومي و المتنبي بین المدح والقدح

Arabi01660أدبالھیئة العامة السوریة للكتبمنال إسماعیل عجوباإلنسان واألدب في رسائل إخوان الصفا

Arabi01661أدبدار الشوؤن الثقافیة العامةنادیة غازي الغزاويمن تجلیات الذاكرة، دراسات في نصوص عراقیة

Arabi01662بالغةجامعة الحاج لخضرحسین بن مشیش، محمد بوعمامةربعیة بن مخلوفاالنسجام النصي في الرسالة الھزلیة البن زیدون

Arabi01663لغةدار الشرق العربيعلي رضااإلنشاء السھل

Arabi01664لغةجامعة القادسیةجواد كاظم عناد، إیمان حسن عباس ھادياإلنشاء الطلبي، واإلنشاء غیر الطلبي عند البالغیین مقاربة في الحدود

Arabi01665لغةدار الشرق العربيعلي رضااإلنشاء الواضح أجود اإلنشاء فصاحة في التعبیر ووضوح في التفكیر وجمال في التصویر

Arabi01666بالغةجامعة أم القرىمحمد محمد أبو موسىسعید بن طیب بن سحیم المطرفياإلنشاء ومواقعھ في شعر ھذیل

Arabi01667نحودار الفكرسعید األفغانيمن تاریخ النحو

Arabi01668نحومطبعة السعادة، المكتبة التجاریة الكبرىعبد الرحمن بن محمد بن عبید هللا األنصاري، محمد محیي الدین عبد الحمیداإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین، ومعھ كتاب االنتصاف من اإلنصاف

Arabi01669مذاھب نحویةمكتبة الخانجيجوده مبروك محمد مبروكأبو البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد األنبارياإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري

Arabi01670أدبدار الكتاب الجدید المتحدةھیثم محمد سرحاناألنظمة السیمیائیة دراسة في السرد العربي القدیم

Arabi01671أدبدار جھاد للنشر و الطباعةمحمد الجواديثالثیة التاریخ واألدب والسیاسة، من بین سطور حیاتنا األدبیة

Arabi01672أدبالجامعة الیسوعیةأسعد أحمد عليعفیفة خلیل سقیرقاالنفعال و االفتعال في الحركة الشعریة الفلسطینیة من الوعد إلى النكسة

Arabi01673لغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مصطفاويفاطمة الزھراء بن یوسياالنقراض اللغوي قراءة تركیبیة في مستقبل اللغة العربیة

Arabi01674شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةأمل طاھر محمد نصیراالنكسار في شعر المتنبي

Arabi01675لغةمؤسسة الثقافة الجامعیةجالل شمس الدیناألنماط الشكلیة لكالم العرب، نظریة وتطبیقا دراسة بنیویة

Arabi01676ال عروضمجلة الجامعة اإلسالمیةجمعان الغامديمن األوزان النادرة في اللغة العربیة ِتفعال وتفعَّ

Arabi01677لغةمعھد التربیةجمیل عویضةاألنماط اللغویة مفھومھا، أھدافھا، وأسالیب تدریسھا والتدریب علیھا

Arabi01678شعرجامعة الخرطومإبراھیم أحمد الحردلوخالد الحسن الخزینةاألنواء في أشعار الھذلیین دراسة وصفیة، فنیة، تحلیلیة

Arabi01679شعرالدار العربیة للكتابالجیالني بن الحاج یحیى، محمد المرزوقيالجیالني ابن الحاج یحیىیا لیل الصب ومعارضاتھا

Arabi01680شعرمطبعة اآلباء الیسوعیینأحد األباء الیسوعییناألنوار الزاھیة في دیوان أبي العتاھیة

Arabi01681شعرمطبعة حكومة الكویتالسید محمد یوسف، عبد الستار محمد فّراجأبو حسن علي بن محمد بن المطھر العدوي الشمشاطياألنوار ومحاسن األشعار

Arabi01682أدبمؤسسة عز الدین للطباعةشفیق البقاعياألنواع األدبیة مذاھب ومدارس في األدب المقارن

https://k-tb.com/book/Arabi01654
https://k-tb.com/book/Arabi01655
https://k-tb.com/book/Arabi01656
https://k-tb.com/book/Arabi01657
https://k-tb.com/book/Arabi01658
https://k-tb.com/book/Arabi01659
https://k-tb.com/book/Arabi01660
https://k-tb.com/book/Arabi01661
https://k-tb.com/book/Arabi01662
https://k-tb.com/book/Arabi01663
https://k-tb.com/book/Arabi01664
https://k-tb.com/book/Arabi01665
https://k-tb.com/book/Arabi01666
https://k-tb.com/book/Arabi01667
https://k-tb.com/book/Arabi01668
https://k-tb.com/book/Arabi01669
https://k-tb.com/book/Arabi01670
https://k-tb.com/book/Arabi01671
https://k-tb.com/book/Arabi01672
https://k-tb.com/book/Arabi01673
https://k-tb.com/book/Arabi01674
https://k-tb.com/book/Arabi01675
https://k-tb.com/book/Arabi01676
https://k-tb.com/book/Arabi01677
https://k-tb.com/book/Arabi01678
https://k-tb.com/book/Arabi01679
https://k-tb.com/book/Arabi01680
https://k-tb.com/book/Arabi01681
https://k-tb.com/book/Arabi01682


اللغة - المعتمد

592019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi01683أدبسید البحراوياألنواع النثریة في األدب العربي المعاصر أجیال ومالمح

Arabi01684نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلإلیاس الحاج إسحاقاإلھمال في العربیة أسراره ومظانھ دراسة نحویة

Arabi01685أدبمجد للنشرترجمة مصباح الصمدجمال الدین بن شیخمعجم آداب العربیة واألدب الفرنكفوني المغربي

Arabi01686نحوالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجااإلھمال في النحو العربي

Arabi01687أدب ، قصصدار البشیر للثقافةمحمد السید وكیلأبو ھالل العسكرياألوائل

Arabi01688لغةجامعة المنیاممدوح عبد الرحمنمعجم ممدوح األلسني للحقول السیاقیة و المقامیة بحوث میدانیة تداولیة في التلوث السمعي

Arabi01689نحومجلة العمیدسعید جاسم الزبیديمن إشكالیات المصطلح النحوي

Arabi01690صرفمجلة میسان للدراسات األكادیمیةرضاتھ حسین صالحمن المباحث الصرفیة في شروح الفصیح

Arabi01691أدبالدار المصریة اللبنانیةشوقي ضیفمن المشرق و المغرب، بحوث في األدب

Arabi01692شعرمكتبة نھضة مصر بالفجالةدریني خشبةاألودیسة لھومیروس

Arabi01693أدبدار الكتب المصریةتعریب توفیق اسكاروسأدولف جروھمانأوراق البردي العربیة بدار الكتب المصریة المحاضرة األولى

Arabi01694أدبدار الكتب اإلسالمیةإبراھیم األنباريأبو زكریاء یحیى بن الفراءاألیام واللیالي والشھور

Arabi01695شعرجامعة القدیس یوسفبكري شیخ أمینعلي شواخ إسحاقاإلیجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاھلیة واإلسالم

Arabi01696بالغھدار المعرفة الجامعیةمختار عطیةاإلیجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز دراسة بالغیة

Arabi01697لغةمجلة عالماتترجمة أحمد الفوحيكاترین أوریكیونياإلیحاء واإلیدیولوجیا، بصدد بارث

Arabi01698معاجم ، تراجمدار الحدیثیحیى مرادمعجم تراجم الشعراء الكبیر

Arabi01699(الجزء العاشر) فقھ، لغةمجلة الجامعة األسالمیةسھیر بنت عیسى بن مرعي القحطانيأثر مغارس األلفاظ في فقھ معلقة امرئ القیس عند الشیخ أبي موسى دراسة وتحلیل

Arabi01700نحو ، صرفإحیاء التراث اإلسالمي، مطبعة العانيموسى بناي العلیليابن الحاجب عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوياإلیضاح في شرح المفّصل

Arabi01701معاجمدار مكتبة الحیاءأحمد رضامعجم متن اللغة موسوعة لغویة حدیثة

Arabi01702نحودار النفائسمازن المباركأبو القاسم الزجاجياإلیضاح في علل النحو

Arabi01703بالغھدار الكتاب العربيإبراھیم شمس الدینالخطیب القزویني محمد بن سعد الدیناإلیضاح في علوم البالغة

Arabi01704بالغھالمكتبة األزھریة للتراثمحمد عبد المنعم خفاجيالخطیب القزویني محمد بن سعد الدیناإلیضاح في علوم البالغة

Arabi01705أدبالمركز القومي للترجمةترجمة وتعلیق شفیق مقار، عبد الحمید اإلسالمبوليبیلي سوندرزفن األدب مختارات من شوبنھاور

Arabi01706بالغةدار الكتب العلمیةالخطیب القزویني محمد بن سعد الدیناإلیضاح في علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع

Arabi01707نحو ، صرفجامعة أم القرىصابر حامد عبد الكریمإسماعیل محمد بشیراإلیضاح والتبیین لما قال عنھ ابن مالك في كتاب شواھد التوضیح إّنھ خفي على أكثر النحویین

Arabi01708نحو ، صرفجامعة الریاضحسن شاذلي فرھودأبو علي الفارسياإلیضاح العضدي

Arabi01709علم األصواتالرسالةنادر مصاروةاإلیقاع الصوتي في مقامات الحریري شكال ومضمونا

Arabi01710علم األصواتمجلة جامعة دمشقمنیر تیسیر منصور شطناوي،عمر راشد حسن خلیلاإلیقاع الصوتي في نسق األلفبائیة العربیة

Arabi01711شعرجامعة حسیبة بن بوعليالعربي عمیشداحو آسیةاإلیقاع المعنوي في الصورة الشعریة محمود درویش نموذجا
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Arabi01712علم األصواتدار الحصادعبد الرحمن الوجياإلیقاع في الشعر العربي

Arabi01713شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة اإلسالمیةغیداء أحمد سعدون شالشھدى مصطفىاإلیقاع في شعر أبي مروان الجزیري األندلسي

Arabi01714شعرجامعة الجزائرطاھر حجارأحمد حسانياالیقاع وعالقتھ بالداللة في الشعر الجاھلي

Arabi01715شعرجامعة دمشقمصلح عبد الفتاح النجار، أفنان عبد الفتاح النجاراإلیقاعات الردیفة واإلیقاعات البدیلة في الشعر العربي، رصد ألحوال التكرار، وتأصیل لعناصر اإلیقاع الداخلي

Arabi01716شعركلیة التربیة للعلوم، قسم اللغة العربیةجلیل حسن محمدمقداد محمد شكر قاسماإلیقاعیة في شعر الجواھري

Arabi01717أدبدار الیمامة للبحث والنشر والترجمةحمد الجاسرالحسین بن علي بن الحسین الوزیر المغربياإلیناس في علم األنساب

Arabi01718شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةإحسان الدیكالبئر بوابة العالم السفلي في الشعر الجاھلي

Arabi01719لغةدار الحضارة العربیة، مكتبة النھضةھاشم الطعانأبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغداديالبارع في اللغة

Arabi01720بالغةمجلة دراسات البصرةمیسون أیوب الحمدانيالباقالني وجھوده في علم البالغة

Arabi01721شعرجامعة األزھرعبد هللا بن سلیمان العقلالبحتري وشعره في الوصف

Arabi01722شعرجامعة أم القرىدخیل هللا الصحفيسعد بخت عمران العوفيالبحث البدیعي في كتاب المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا

Arabi01723بالغةالجامعة المستنصریةعبد الرحمن شھاب أحمدحسن ھادي محمد عباس التمیميالبحث البالغي عند األصولیین

Arabi01724بالغةدار الجاحظ للنشرأحمد مطلوبالبحث البالغي عند العرب

Arabi01725بالغةدار الفكر العربيشفیع السیدالبحث البالغي عند العرب تأصیل وتقییم

Arabi01726أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبد العزیز حمودةالبناء الدرامي

Arabi01727بالغةالجامعة المستنصریةغالب فاضل المطلبيمجید جابر محسن الخفاجيالبحث الداللي عند الشریف الرضي

Arabi01728أدبدار ابن خریمةمحمد بن إبراھیم الحمدمقاالت لكبار ُكتَّاب العربیة في العصر الحدیث

Arabi01729بالغةالجامعة المستنصریةغالب فاضل المطلبيعلي حاتم الحسنالبحث الداللي عند المعتزلة

Arabi01730بالغةجامعة بغدادكریم حسین ناصح الخالدّيزینب عبد الحسین بالل السلطانيالبحث الداللي في إرشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم ألبي السعود

Arabi01731معاجمدار دجلةدلدار غفور حمد أمینالبحث الداللي في المعجمات الفقھیة المتخصصة

Arabi01732نحوجامعة اإلمام محمد بن سعودسمیة زلطعبد العزیز الدباسيملخص النحو

Arabi01733بالغةالجامعة المستنصریةندى عبد الرحمن الشایعنواس محمد علي عبد عون الخفاجيالبحث الداللي في كتاب أصول السرخسي

Arabi01734صرفالجامعة المستنصریةعلي ناصر غالبفلیح خضیر شنيالبحث الصرفي عند ابن ھشام األنصاري

Arabi01735صرفالجامعة المستنصریةلطیفة عبد الرسولوجدان برھان عبد الكریم الدلیميالبحث الصرفي عند الشیخ عبد الخالق عضیمة

Arabi01736شعرجامعة أم القرىمركز بحوث اللغة العربیة وآدابھامجموعة أساتذةموسوعة الشعر العربي

Arabi01737صرفجامعة بغداد، كلیة التربیةھاشم طھ شالشنسرین عبد هللا شنوف العلوانيالبحث الصرفي في الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة

Arabi01738لغةمطبعة األمانةأبو السعود أحمد الفخرانيالبحث اللغوي عند إخوان الصفا

Arabi01739الخط العربيدار ومكتبة الھاللكامل الجبوريموسوعة كتب الخط العربي للتحمیل

Arabi01740لغةعالم الكتبأحمد مختار عمرالبحث اللغوي عند العرب
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Arabi01741لغةجامعة وھرانمطھري صفیةجلول دواجي عبد القادرالبحث اللغوي عند محمد األمین الشنقیطي مقاربة لسانیة

Arabi01742لغةجامعة اإلسكندریةحسن ظاظاریاض قاسمالبحث اللغوي في لبنان في القرن التاسع عشر

Arabi01743لغةمجلة الثقافةعبد الرحمن الحاج صالحالبحث اللغوي وأصالة الفكر العربي

Arabi01744لغةجامعة بغدادرشید عبد الرحمن العبیديالبحث اللغوي وصلتھ بالبنیویة في اللسانیات

Arabi01745نحودار الھجرةمصطفى جمال الدینالبحث النحوي عند األصولین

Arabi01746أدبترجمة فخري خلیل، سلمان الواسطيبیترو لیندا موريفن عصر النھضة

Arabi01747نحودار إیالف الدولیةمحمد األنبابيمجموعة من األساتذةالدروس النحویة األول والثاني والثالث والرابع

Arabi01748نحومجلة األستاذ، جامعة دیالىغادة غازي عبد المجیدالبحث النحوي في كتاب النـوادر في اللغة ألبي زید األنصاري ت 215 ھـ

Arabi01749( ت 676 ھـ) نحوجامعة بغدادمحمد صالح التكریتيسعد صالح أحمد األزديالبحث النحوي واللغوي عند اإلمام النووي

Arabi01750نقددار شرقیاتسید البحراويالبحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث

Arabi01751أدبدار الكتب اللبنانیةمحمد عبد المنعم خفاجيالبحوث األدبیة مناھجھا ومصادرھا

Arabi01752شعرجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسىجمال عبد الفتاح خلیل صويالبخل في الشعر العباسي في القرنین الثاني والثالث الھجریین

Arabi01753أدبدار بن حزمبسام عبد الوھاب الجابيأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغداديالبخالء- ت الجابي

Arabi01754أدبمطبعة العانيأحمد مطلوب، خدیجة الحدیثي، أحمد ناجي القیسيأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغداديالبخالء- الخطیب البغدادي

Arabi01755أدبدار المعارفطھ الحاجريأبوعثمان عمرو بن بحرالجاحظالبخالء- الجاحظ

Arabi01756نحوالمدرسة العالیة الحكومیةسامي عبد الغني عبد الواحد، أحمد المصريالبدایة في اللغة العربیة الجزء األول للصف األول الثانوي

Arabi01757أدبدار الحوار للنشر والتوزیعصدوق نور الدینالبدایة في النص الروائي

Arabi01758بالغةدار المسیرةاغناطیوس كراتشقوفسیكيعبد هللا بن المعتزكتاب البدیع

Arabi01759بالغةجامعة أم القرىمحمد ابن إبراھیم شاديعواطف بنت صالح بنت سالم الحربيالبدیع بین ابن أبي اإلصبع العدواني المصري والخطیب القزویني، عرض وتحلیل وموازنة

Arabi01760بالغةالھیئة المصریة العامة للكتبجمیل عبد المجیدالبدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة

Arabi01761بالغھمنشأة المعارفمنیر سلطانالبدیع تأصیل وتجدید

Arabi01762رس البالغي والنقدي العربي من الرؤیة البالغیة إلى األسلوبیة بالغةمجلة دیالى للبحوث اإلنسانیةفاضل عبود التمیميالبدیع في الدَّ

Arabi01763بالغةجامعة أم القرىطارق سعد إسماعیل شلبيعنود بنت أحمد بن حلیس العنزيالبدیع في دیوان ابن الحداد األندلسي، دراسة بالغیة نقدیة

Arabi01764بالغةمنشأة المعارفمنیر سلطانالبدیع في شعر المتنبي، التشبیھ والمجاز

Arabi01765بالغةمنشأة المعارفمنیر سلطانالبدیع في شعر شوقي

Arabi01766نحوالجامعة اإلسالمیة بغدادعادل شحاذة عليإباء النعیميشروح ملحة اإلعراب المطبوعة دراسة موازنة

Arabi01767بالغةجامعة أم القرىفتحي أحمد علي الدینمبارك حمد الشیباني الجزري أبو السعادات مجد الدین ابن أثیرالبدیع في علم العربیة

Arabi01768نقد ، شعراإلدارة العامة للثقافةأحمد أحمد بدوي، حامد عبد المجیدأسامة بن منقذالبدیع في نقد الشعر

Arabi01769أدبدار مدنيعبد هللا عبد الرحیم عسیالنأبو الولید إسماعیل بن محمد بن عامر بن حبیب الحمیرى األشبیلىالبدیع في وصف الربیع
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Arabi01770بالغةمطبعة اإلشعاع الفنیةعبد الواحد حسن الشیخالبدیع والتوازي، سلسلة اللغة العربیة

Arabi01771أدبعالم الكتبعلي أبو زیدالبدیعیات في األدب العربي نشأتھا، تطورھا، أثرھا

Arabi01772بالغةجامعة الحاج لخضرالعربي دحونورة بن سعد هللالبدیعیات مضمونھا ونظامھا البالغي، بدیعیة ابن الخلوف نموذجا

Arabi01773شعردار كنانعادل العزاوى، عباس ثابتعائشة الباعونیةالبدیعیة وشرحھا الفتح المبین في مدح األمین

Arabi01774بالغةالمجمعفھد أبو خضرةالبدیل اللفظي في البالغة العربیة

Arabi01775لغةمجمع اللغة العربیةاغناطیوس یعقوب الثالثالبراھین الحسیة على تقارض السریانیة والعربیة

Arabi01776أدبدار الكتب العلمیةعفاف سید صبرهموسى بن حسن الموصلي الكاتبالبرد الموشى في صناعة اإلنشا

Arabi01777أدبدار الجیلعبد السالم محمد ھارونأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظالبرصان والعرجان، والعمیان والحوالن

Arabi01778لغةمركز الحضارة العربیةعلي فھمي خشیمالبرھان على عروبة اللغة المصریة القدیمة

Arabi01779لغةجامعة بغدادمحمد ضاري حمادةالبرھة لفظا وداللة بین القدماء والمحدثین

Arabi01780نحوجامعة األزھرأحمد الزین علي العزازي، الطنطاوي الطنطاوي جبریلمحمد عبد الستار علي أبو زیدالبرود الضافیة والعقود الصافیة الكافلة للكافیة بالمعاني الثمانیة وافیة لجمال الدین علي بن محمد بن أبي القاسم الصنعاني المتوفى سنة 837 ھـ دراسة وتحقیقا

Arabi01781(837 ھـ) نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدأحمد بن محمد بن أحمد ذیبان القرشيالبرود الضافیة والعقود الصافیة الكافلة للكافیة للعالمة علي بن محمد بن أبي القاسم الحسني القرشي

Arabi01782عروض ، قوافيمطبعة القدیس جاورجیوس للروم األرثوذكسجبران میخائیل فوتیھكتاب البسط الشافي في علمي العروض والقوافي

Arabi01783لغةالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةإیاد حمید إبراھیمالبسملة عند اإلشاریین

Arabi01784نحوجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيعیاد بن عید الثبیتيالبسیط شرح جمل الزجاجي البن أبي الربیع عبید هللا بن أحمد بن عبید هللا القرشي اإلشبیلي السبتي، السفر األول تحقیق ودراسة

Arabi01785النحودار الغرب اإلسالميعیاد بن عید الثبیتيابن أبو الربیع عبید هللا بن أحمد بن عبید هللا القرشي اإلشبیلي السبتيالبسیط في شرح جمل الزجاجي السفر األول

Arabi01786أدبدار صادروداد القاضيأبو حیان التوحیديالبصائر والذخائر

Arabi01787أدبجامعة الجزائرعبد هللا ركیبيمصطفى فاسيالبطل المغترب في الروایة العربیة

Arabi01788أدبمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةشریف بشیر أحمدالبطل في شعر علي بن خلف الحویزي ت 1088ھـ1677م

Arabi01789شعردار المعارفشوقي ضیفالبطولة في الشعر العربي

Arabi01790شعرالجامعة اإلسالمیةماجد محمد النعاميثائر محمد شعبان أبو ركبةالبطولة في شعر الخوارج

Arabi01791لغةجامعة البحرینعبد القادر فیدوحالبعد التأویلي للسیمیائیة

Arabi01792لغةعالم الفكرمقبول إدریسالبعد التداولي عند سیبویھ

Arabi01793نقدمجلة جامعة الملك عبد العزیزحمدان عطیة أحمد الزھرانيالبعد الفني في معالجة المعنى في التراث النقدي

Arabi01794نقدجامعة أبي بكر بلقاید تلمساندكار أحمدقنون أمینةالبعد المنھجي في النقد األدبي العربي بین القدیم والحدیث

Arabi01795بالغة ، لغةمكتبة الطالب الجامعيسلیمان بن إبراھیم العایدأبو عبد هللا محمد بن أبي الفتح البعلي اللغويالبعلي اللغوي وكتاباه شرح حدیث أم زرع والمثلث ذو المعنى الواحد

Arabi01796شعرالھیئة المصریة للكتابترجمة رفعت سالمیانیس ریتسوسالبعید مختارات شعریة شاملة

Arabi01797مذاھب نحویةجامعة بغدادعلي جمیل السامرائي، حسین علي عزیز الموسويبلسم عبد الرسول وحید علي الشیبانيمآخذ أبي علي النحوي على من سبقھ في كتبھ البغدادیات و العسكریات واإلیضاح والتكملة و الشیرازیات والعضیدات

Arabi01798شعردار الشایب للنشرعبد الحكیم راضيالنقد الثقافي وشعر المحدثین في العصر العباسي
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Arabi01799بالغةدار الفكر العربيعبده عبد العزیز قلیقلةالبالغة االصطالحیة

Arabi01800بالغةمجلس األزھر األعلىمصطفى بدر زیدالبالغة التطبیقیة لطالب المعاھد الدینیة

Arabi01801بالغةالمكتبة العصریةمحمد علي زكي صباغالجاحظالبالغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین

Arabi01802بالغةبیت العلممحمد أنور البدخشانيالتفتازانيالبالغة الصافیة تھذیب مختصر التفتازاني في المعاني والبیان والبدیع

Arabi01803أدبمجلة حولیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ظھر المھرازمجموعة باحثینورقات مصطلحیة

Arabi01804بالغةمكتبة اآلدابعبد القادر حسینعبد المتعال الصعیديالبالغة العالیة علم المعاني

Arabi01805بالغةأفریقیا الشرقمحمد العمريالبالغة العربیة أصولھا وامتداداتھا

Arabi01806بالغةدار القلم، الدرر الشامیةعبد الرحمن حسن حنبكة المیدانيالبالغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا صور من تطبیقاتھا، بھیكل جدید من طرف وتلید

Arabi01807بالغةمنشأة المعارفمصطفى الصاوي الحوینيالبالغة العربیة تأصیل وتجدید

Arabi01808بالغةدار البشیر للنشر والتوزیعمحمد بركات حمدى أبو عليالبالغة العربیة في ضوء منھج متكامل

Arabi01809بالغةمكتبة األنجلو المصریةعلي الجنديالبالغة الغنیة

Arabi01810نحو ، إعرابالمكتبة العصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدابن ھشام األنصاريمغني اللبیب عن كتب األعاریب- ت محیي الدین عبد الحمید

Arabi01811نحو ، إعرابدار إحیاء الكتب العربیةابن ھشام األنصاريمغني اللبیب لألنصاري وبھامشھ حاشیة الشیخ محمد األمیر

Arabi01812نحو ، إعرابالمكتبة العصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدابن ھشام األنصاريمغني اللبیب عن كتب األعاریب

Arabi01813بالغةإفریقیا الشرقترجمة محمد الوالي، عائشة جریرفرانسوا موروالبالغة المدخل لدراسة الصور البیانیة

Arabi01814بالغةدار بن حزمعبد العزیز بن علي الحربيالبالغة المیسرة

Arabi01815بالغةدار ناشريمحمد عبد الحلیم غنیمالبالغة النبویة دراسة تطبیقیة

Arabi01816بالغةدار المعارفعلي الجارم، مصطفى أمینالبالغة الواضحة، البیان، المعاني، البدیع، للمدارس الثانویة

Arabi01817بالغةدار المعارفشوقي ضیفالبالغة تطور وتاریخ

Arabi01818بالغةدار الفرقان للنشر والتوزیعفضل حسن عباسالبالغة فنونھا وأفنانھا، علم المعاني

Arabi01819بالغةدار الفرقان للنشر والتوزیعفضل حسن عباسالبالغة فنونھا وأفنانھا علم البیان والبدیع

Arabi01820شعر ، تراجمجامعة األزھرمحمدین عبد الفتاح یوسف، محمد سید أحمد ربیعمحمود حسن محمود محمدیحیى بن الحكم الغزال شاعرا

Arabi01821بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد المحسن بن عبد العزیز العسكرالبالغة في ضوء مذھب السلف في االعتقاد

Arabi01822بالغةمكتبة الثقافیة الدینیةرمضان عبد التوابأبو العباس محمد بن یزید المبردالبالغة ألبي العباس المبرد

Arabi01823بالغةالشركة المصریة العالمیةمحمد عبد المطلبالبالغة واألسلوبیة

Arabi01824بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسعد أبو الرضاالبالغة واألسلوبیة ائتالف ال اختالف

Arabi01825بالغةنادي األدبنجم الدین الحاج عبد الصفاالبالغة والبالغیون

Arabi01826بالغةوزارة التعلیم العالي بالعراقأحمد مطلوب، حسن البصیرالبالغة والتطبیق

Arabi01827نحوبورصة الكتب للنشر والتوزیعمحمد سامي عبد السالم حسانینالبالغة والخرافة في عدول اسم الفاعل عن التنوین إلى اإلضافة
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Arabi01828بالغةمؤسسة االنتشار العربيمحمد كریم الكوازالبالغة والنقد المصطلح والنشأة والتجدید

Arabi01829بالغةجامعة عین شمسمصطفى الصاوي الجوینيالبالغة والنقد بین التاریخ والفن

Arabi01830لغةجامعة تكریت، كلیة التربیة للبناتأحمد خطاب العمرسھاد حمدان أحمد السامرائيالُبلغة إلى أصول اللغة لمحمد صدیق حسن خان بھادر القنوجي البخاري الھندي (1307ھـ ) تحقیق ودراسة

Arabi01831لغةمطبعة الجوائبمحمد صدیق حسنالبلغة في أصول اللغة

Arabi01832نحودار الكتبرمضان عبد التوابأبو البركات بن األنباريالبلغة في الفرق بین المذكر والمؤنث

Arabi01833تراجمجمعیة إحیاء التراث اإلسالمي، مكتبة مشكاة اإلسالمیةمحمد المصريمحمد بن یعقوب الفیروز أباديالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة

Arabi01834لغةالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینأوغست ھفنر، لویس شیخو الیسوعيالبلغة في شذور اللغة

Arabi01835بالغةجامعة أم القرىعوض بن معیوض الجمیعيناصر بن دخیل هللا بن فالح السعیديالبناء البالغي في شعر علقمة بن عبدة الفحل دراسة تحلیلیة

Arabi01836نحو ، إعرابدار الفكرمازن المبارك, محمد علي حمد هللا راجعھ سعید األفغانيابن ھشام األنصاريمغني اللبیب عن كتب األعاریب

Arabi01837أدبجامعة الخرطومأسامة السید محمد بابكرھویدا الطریفي اإلمام علي بن عوفمالمح الحیاة االجتماعیة في العصر العباسي من خالل شعر ابن الرومي

Arabi01838أدب أطفالمنشأة المعارفمصطفى الجاوي الجوینيحول أدب األطفال

Arabi01839أدبالجامعة اإلسالمیة بغدادناھي إبراھیم العبیديأوس الغریريالروح الوجداني في نقائض العصر األموي

Arabi01840عروضدار الشروقمحمد حماسة عبد اللطیفالبناء العروضي للقصیدة العربیة

Arabi01841بالغةالجامعة اإلسالمیةناھي إبراھیم العبیديسارة عدنان ثرثار القیسيالبناء الفني عند شعراء ثقیف في العصر األموي

Arabi01842بالغةجامعة منتوري قسنطینةعزیز لعكایشيكمال فنینشالبناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التحوالت 1988- 2000م

Arabi01843أدبجامعة آل البیتشكري عزیز ماضينوال أحمد إسماعیل مساعدةالبناء الفني في رویات مؤنس الرزاز

Arabi01844بالغةجامعة الشرق األوسطسعود محمود عبد الجابرمحمد خالد عواد الحیصةالبناء الفني في شعر عمر أبو ریشة

Arabi01845بالغةمكتبة الملك الفھدخالد بن سعود الحلیبيالبناء الفني في شعر عمر بھاء الدین األمیري

Arabi01846بالغةجامعة منتوري قسنطینةشكري محمد عیادبو زید كحولالبناء الفني في شعر فدوى طوقان

Arabi01847بالغةجامعة بابلھناء جواد عبد السادة العیساويسرى سلیم عبد الشھید المعمارالبناء الفني لشعر العرجي

Arabi01848شعرھنداويعبد الوھاب عزامجالل الدین الروميفصول من المثنوي

Arabi01849نحو ، صرفجامعة األزھرمحمد إبراھیم حسنین عبد الفتاحبدر الدین محمد بن عبد هللا الزركشيتأصیل الُبَنى في تعلیل الِبَنا لإلمام بدر الدین محمد بن عبد هللا الزركشي، دراسة وتحقیق

Arabi01850أدبجامعة الخرطوممنیرة أبو منقة محمدالبناء والعمارة في الشعر العربي القدیم

Arabi01851نحومجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة بابلأحمد كاظم عماشالجرم بین االستعمال العربي وتوجیھ النحاة

Arabi01852أدبمكتبة األنجلو المصریةترجمة محمد محمد فرجستیفان زفایجالبناة العظام في عالم الروایة والفن

Arabi01853بالغھمجلة جامعة كركوكسامي شھاب أحمدالبنى الفكریة في لغة الخنساء الشعریة

Arabi01854نحو ، صرفجامعة األقصىفؤاد رمضان حمادةما، في باب الشرط والجزاء

Arabi01855نحوجامعة بغدادھدى محمد صالح الحدیثيأحمد عبد هللا حمود المظھور العانيالبنى النحویة وأثرھا في المعنى

Arabi01856لغةدار الحوار للنشر والتوزیعترجمة عبد الواحد خیريجوست زفارتالبنیات التركیبیة والبنیات الداللیة عالقة الشكل بالمعنى في اللغة
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Arabi01857بالغةجامعة الحاج لخضر -باتنةعز الدین صحراويبوباكر بوترعةالبنیة اإلحالیة في دیوان قصائد مغضوب علیھا لنزار قباني

Arabi01858بالغةمجلة مداد اآلدابعباس حمید السامرائيالبنیة االستعاریة المحایدة بین الترشیح والتجرید في دیوان المتنبي

Arabi01859نحوجامعة بغداد، كلیة اآلداب، قسم اللغة العربیةھدى محمد صالح الحدیثيمھدي حمد مصطفى عبد هللا آل سید علي العانيالبنیة األسلوبیة في التراكیب النحویة

Arabi01860أدب ، تاریخدار طالس للدراسات والترجمة والنشرترجمھ عن الفرنسیة حافظ الجماليكینیزي مرادحیاة أمیرة عثمانیة في المنفى

Arabi01861بالغةالجامعة اإلسالمیةعبد الخالق العفمعاذ محمد عبد الھادي الحنفيالبنیة اإلیقاعیة في الشعر الفلسطیني المعاصر، شعر األسرى أنموذجا

Arabi01862بالغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيبومدین تواتيالبنیة اإلیقاعیة في شعر ابن دراج القسطلي

Arabi01863بالغةجامعة الحاج لخضرأحمد جاب هللالود الودالبنیة اإلیقاعیة في شعر األمیر أبي الربیع سلیمان بن عبد هللا الموحد

Arabi01864بالغةجامعة الكوفةحاكم حبیب الكریطيعبد نور داود عمرانالبنیة اإلیقاعیة في شعر الجواھري

Arabi01865بالغةجامعة ورقلةعبد القادر دامخيمسعود وقادالبنیة اإلیقاعیة في شعر فدوى طوقان

Arabi01866لغةجامعة وھرانمطھري صفیةمصطفى نور الدینالبنیة التركیبیة للخطاب السیاسي عند الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي، مقاربة لسانیة

Arabi01867لغةجامعة الحاج لخضرعز الدین صحراويعبد العزیز زرقيالبنیة التركیبیة للمركب الفعلي في العربیة

Arabi01868أدبوزارة الثقافةسعد الدین كلیبالبنیة الجمالیة في الفكر العربي اإلسالمي

Arabi01869لغةمجلة عالماتأحمد الفوحيالبنیة الداللیة

Arabi01870نحوجامعة المنیاأشرف عبد البدیع عبد الكریمالبنیة الداللیة واإلحالیة للضمائر

Arabi01871أدبجامعة دیالىإیاد عبد الودود عثمان الحمدانيوالء فخري قدوري الدلیميالبنیة السردیة في (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ) للتنوخي ت 384 ھـ

Arabi01872أدبجامعة أم القرىمحمد صالح بن جمال بدوينورة بنت محمد بن ناصر المريالبنیة السردیة في الروایة السعودیة، دراسة فنیة لنماذج من الروایة السعودیة

Arabi01873أدبجامعة منتوري قسنطینةجمیلة قیسمونعلیمة فرخي، فضیلة عرجونالبنیة السردیة في روایة قصید في التذلل للطاھر وطار

Arabi01874أدبجامعة منتوري قسنطینةحسن خلیفةفتیحة مرابط، فریدة مغالويالبنیة السردیة في روایة لونجة و الغول لزھور ونیسي

Arabi01875أدبجامعة ذي قارضیاء غني لفتة العبوديمیادة عبد األمیر كریم العامريالبنیة السردیة في كتاب األغاني ألبي فرج األصبھاني

Arabi01876لغةالجامعة اإلسالمیةفوزي إبراھیم أبو فیاضإبراھیم مصطفى إبراھیم رجبالبنیة الصوتیة وداللتھا في شعر عبد الناصر صالح دراسة تاریخیة وصفیة تحلیلیة

Arabi01877لغةالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليخضر محمد أبو جحجوحالبنیة الفنیة في شعر كمال أحمد غنیم

Arabi01878لغةجامعة الحاج لخضربلقاسم لبیاریرتوفیق بن خمیسالبنیة اللغویة في شعر حسین زیدان دیوان قصائد من األوراس إلى القدس أنموذجا

Arabi01879لغةجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرخمیسة حماديالبنیة اللغویة لقصیدة الكعبة الزھراء لبدوي الجبل دراسة داللیة

Arabi01880لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةخالد بن محمد الجدیعالبنیة اللغویة واإلیقاعیة في عینیة لقیط بن یعمر

Arabi01881نحوجامعة اإلسراءعاطف فضل خلیلالبنیة اللغویة والنحویة وجدلیة التأویل - مثل من األسالیب النحویة - منھج وتطبیق في تیسیر اإلعراب

Arabi01882لغةمنشورات عویداتترجمة عارف منیمنة، بشیر أوبريجان بیاجیھالبنیویة

Arabi01883لغةجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمھناء محمد أبو زینب محمدالبنیویة أفلسفة ھي أم منھج

Arabi01884لغةجامعة أبو بكر بلقاید تلمسانعبد الجلیل مرتاضلزرق زاجیةالبنیویة بین النموذج اللساني و المعنى الفلسفي

Arabi01885لغةدار المعارفعبد الوھاب جعفرالبنیویة في االنثروبولوجیا وموقف سارتر منھا
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Arabi01886لغةالجامعة اإلسالمیةعبد الخالق محمد العفوردة عبد العظیم عطا هللا قندیلالبنیویة و ما بعدھا بین التأصیل الغربي و التحصیل العربي

Arabi01887تراجمدار الكتب المصریةمصطفى عبد الرازقالبھاء زھیر- دار الكتب المصریة

Arabi01888تراجمھنداوي، كلمات للترجمة والنشرمصطفى عبد الرازقالبھاء زھیر- ھنداوي

Arabi01889شعرعبد المعطي بن سالم بن عمر السمالويكتاب البھجة السنیة لشرح القصیدة الزینبیة

Arabi01890أدبدار المنارةمجاھد مأمون دیرانیةعلي الطنطاويالبواكیر

Arabi01891نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخواممحمد بن ردة بن عطیة هللا العمريآراء أبي علي الفارسي عند ابن مالك في شرح التسھیل

Arabi01892أدبدار المقداد للطباعةنبیل خالد أبو عليالبوصیري شاھد على العصر المملوكي

Arabi01893أدبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةأحمد عبد الحمید إسماعیلعفراء بنت عثمان الحسونالبیئة الطبیعیة في شعر طاھر زمخشري 1332ھـ 1407ھـ

Arabi01894أدبدار الشروقعبد الوھاب البیاتيالبیاتي في الذي یأتي وال یأتي

Arabi01895بالغةمكتبة صادركرم البستانيالبیان

Arabi01896بالغةدار المنارة، دار الرفاعيبدوي طبانةالبیان العربي، دراسة في تطور الفكرة البالغیة عند العرب ومناھجھا ومصادرھا الكبرى

Arabi01897شعرروافدمحمد یونسمواسم الخصب

Arabi01898أدبالجامعة األمیركیةفؤاد طرزيتوفیق فوزي الجراحالشیخ إبراھیم الیازجي ومجلة الضیاء

Arabi01899بالغھدار عمارعالء الدین حمویةإمالء عمر بن إبراھیم الكوفيكتاب البیان في شرح اللمع البن جني

Arabi01900بالغةدار الثقافةبدوي طبانةأبو ھالل العسكري ومقاییسھ البالغیة والنقدیة

Arabi01901أدبجامعة البلقاءمحمد أحمد أبو عیدالوظائف الصرفیة والنحویة لإلمالء العربي

Arabi01902أدبدار الجیلعبد السالم ھارونأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظالبیان والتبیین

Arabi01903نقدجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيعلي بن محمد بن عبد المحسن الحارثيالبیت المتفرد في النقد العربي القدیم

Arabi01904أدبالمجمع العلمي العربيمحمد كرد علىبازیار العزیز با الفاطمي أبو عبد هللا الحسن بن الحسینالبیزرة - الفاطمي

Arabi01905أدبالمركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاجبوعلي كحالنفیسة طیبالبینة الحجاجیة في النثر العباسي تناول تداولي لكتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني

Arabi01906نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيإبتسام محمد نور غباشيالتاءات في كتب النحاة

Arabi01907نحوجامعة الموصل، كلیة اآلداببشرى حمدي فتحي البستانيھشیار زكي حسن أحمدالتائیة الكبرى البن الفارض (632ھـ) دراسة أسلوبیة

Arabi01908نحوآداب الرافدینمحمد إسماعیل المشھدانيالتأثر والتأثیر بین أصول الفقھ وأصول النحو

Arabi01909أدبجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرنورة عبد هللا مقبول السفیانيالتأثیر الشكسبیري في مسرح باكثیر، دراسة مقارنة

Arabi01910لغةجامعة حسیبة بن بوعلي الشلفالعربي عمیشھارون مجیدالتأثیر الصوتي في اإلیقاع الشعري تائیة الشنفري، أنموذجا

Arabi01911لغةمجلة كلیة اللغات، جامعة بغدادسعید حسون حسین العنبكيمقدمة في التقابل اللغوي بین العربیة و اللغات األخرى

Arabi01912أدبجامعة أم القرىعبد السالم عبد العزیز فھمي، عبد هللا عباس الندويمحمد عزیز شمس الحقالتأثیر العربي في شعر حالي ونقده

Arabi01913أدبالمركز الثقافي الدوليأحمد زكي باشاالجاحظالتاج في أخالق الملوك للجاحظ

Arabi01914أدبجامعة أم القرىمصطفى حسین عنایةسناء بنت محمد بن سعد آل یزید الحارثيالتاریخ في شعر البحتري
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Arabi01915شعرالباحث اإلعالميمحمد رضا مباركالتاریخ وحداثة الشعر مرجعیة القصیدة الحدیثة في العراق

Arabi01916لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد الكریم علي عمر المغاريالتأصیل اللغوي عند الفقھاء دراسة في كتاب االختیار لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي ت 683 ھـ

Arabi01917نحودار العروبةعبد الكریم جمعة المیعانالتألیف النحوي بین التعلیم والتفسیر

Arabi01918نحوالھیئة العامة للكتاب باإلسكندریةإبراھیم إبراھیم بركاتالتأنیث في اللغة العربیة

Arabi01919النقدمجلة جامعة كركوكعبد الرحمن محمد محمود الجبوريالتأویل التأسیس والمصطلح والداللة

Arabi01920أدبعین للدراسات و البحوث اإلنسانیة و االجتماعیةالطاھر أحمد مكيمقدمة في األدب اإلسالمي المقارن

Arabi01921نحوجامعة بغدادطھ محسنلیث قھیر عبد هللا الحیاني الھیتيالتأویل النحوي عند ابن ھشام األنصاري

Arabi01922شعرجامعة آل البیتیحیى الجبوريخالد محمود محمد عزامأثر اإلسالم في شعر جریر بن عطیة الخطفى

Arabi01923نحوجامعة بغدادطھ محسن العانيفالح إبراھیم نصیف الفھديالتأویل النحوي في الحدیث الشریف

Arabi01924نحوجامعة بغدادطھ محسن العانيفالح إبراھیم نصیف الفھديالتأویل النحوي في الحدیث الشریف

Arabi01925معاجممجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعلي خلیل حمدمحمد جواد النوريمقاییس اللغة البن فارس

Arabi01926شعرجوجلالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصريمقامات الحریري- جوجل

Arabi01927شعردار صادرالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصريمقامات الحریري- دار صادر

Arabi01928شعرالمطبعة األدبیةالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریريكتاب مقامات الحریري

Arabi01929نحوجامعة أم القرىمحمد بن أحمد العمريعائشة بنت مرزوق بن حامد اللھیبيالتأویل النحوي في كتب إعراب الحدیث النبوي

Arabi01930أدبمجلة عالماتسعید بنكرادالتأویل بین إكراھات التناظر وانفتاح التدالل

Arabi01931لغةالمركز الثقافي العربيسعید بنكرادإمبرتو إیكوالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة

Arabi01932نحومجلة جامعة تكریت للعلومسالم عبد هللا محمود عاشورالتأویل والتحویل في النحو العربي وموقف المحدثین

Arabi01933نحومحمد دانیال جالل الدین ناديالتأویل وأھمیتھ في اللغة العربیة، دراسة نحویة بالغیة مقارنة

Arabi01934نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعيصایل عبد السالم الخلیفاتأثر النحو في عقیدة التوحید في لغة التنزیل

Arabi01935أدبجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحربیحة لمودع، خدیجة قاسميالتباسات الھویة في األدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة من خالل روایة سأھبك غزالة لمالك حداد

Arabi01936لغةجامعة الخلیلیوسف حسن عمرویاسمین أحمد الشرحةالتباین اللھجي عند المبرد في ضوء كتابي الكامل والمقتضب

Arabi01937أدبمكتبة نورأبو أسامة المغربيجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيالتبري من معرة المعري

Arabi01938شعرالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصريمقامات الحریري في اللغة العربیة و الفنون األدبیة

Arabi01939نحو ، صرفدار الفكرفتحي أحمد مصطفى علي الدینأبو محمد بن عبد هللا بن علي بن إسحاق الصیمريالتبصرة والتذكرة

Arabi01940نحودار الفكرأحمد بن محمد بن أحمد القرشي الھاشميالتبصرة والتذكیر في تعدد رأي بن مالك في الجموع التكسیر

Arabi01941أدبآداب الرافدینورقاء یحیى قاسمأثر العنوان ومرجعیاتھ في الروایة العراقیة، روایة لیس ثمة أمل لكلكامش أنموذًجا

Arabi01942نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامحامد بن عبد الرحمن محمد الغامديأثر الصنعة النحویة عند ابن ھشام األنصاري في استنباط األحكام الفقھیة و ترجیحھا

Arabi01943بالغةجامعة األزھركامل إمام الخوليعبد الستار حسین مبروك زموطالتبیان في البیان لإلمام الطیبي المتوفي سنة 743 ھـ تحقیقا ودراسة
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Arabi01944نحو ، صرفجامعة األزھرأحمد حسن كحیلالتبیان في تصریف األسماء

Arabi01945أدبمجلة جامعة تشرینسامي عوض، صفوان سلومأثر المازني فیمن جاء بعده المبّرد ـ الفارسي

Arabi01946بالغھوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةأبو عبد هللا حسین بن عكاشةالحافظ ابن ناصر الدین الدمشقيالتبیان لبدیعة البیان شرح لمنظومتھ في وفیات الحفاظ

Arabi01947نحو ، صرفدار الغرب اإلسالميعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینأبو البقاء العكبريالتبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین

Arabi01948علم األصواتمجمع اللغة العربیة األردنيإبتسام جمیلالتتابعات الصوتیة الھابطة وسلوكھا على أبنیة العربیة دراسة نطقیة فیزیائیة

Arabi01949نحو ، صرفعبد القاھر الجرجانيالتتمة في النحو

Arabi01950شعر ، تراجمدار الثقافة1967مھنري ریاضالتجاني یوسف بشیر شاعرا وناثرا

Arabi01951شعر نقدجامعة عین شمسسعاد محمد جعفرالتجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان

Arabi01952شعرجامعة أم القرىحسن محمد باجودةسعید مصلح السریحي الحربيالتجدید في اللغة الشعریة عند المحدثین في العصر العباسي

Arabi01953بالغةجامعة الملك عبد العزیزعلي العماريمنیر محمد خلیل نداالتجدید في علوم البالغة في العصر الحدیث

Arabi01954شعرجامعة حسیبة بن بوعلي الشلفالعربي عمیشنجاة سلیمانيالتجربة اإلیقاعیة في الشعر الجزائري الحدیث

Arabi01955نقدجامعة أبوبكر بلقاید تلمسانعباس محمدخطاب محمدالتجربة الجمالیة في النقد عند سید قطب

Arabi01956شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحمحمود لطفي نایف عبد هللالتجربة الزھدیة بین أبى العتاھیة وأبي إسحاق األلبیري، دراسة موازنة

Arabi01957شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاجھاد المجاليالتجربة الشعریة بین الصدق الفني وصدق الواقع

Arabi01958شعرالنادي األدبيعبده عبد العزیز قلقیلةالتجربة الشعریة عند ابن المقرب

Arabi01959شعرجامعة فرحات عباسمحمد عزويرابح فروجيالتجربة الشعریة في شعر بدوي الجبل

Arabi01960شعرجامعة القادسیةسالم كاظم األوسيالتجربة الصوفیة دراسة في الشعریة العربیة المعاصرة

Arabi01961أدب عالميالھیئة المصریة العامة للكتابأحمد سالمة محمد السیدس . م. بوراالتجربة الیونانیة

Arabi01962شعرجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحزھیرة بولفوسالتجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر

Arabi01963لغةمجلة جامعة األقصىعیسى عودة برھومةالتجلیات االجتماعیة في المشھد اللغوي العربي من خالل مجمع األمثال للمیداني

Arabi01964شعرالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینمحمد عبده المصريمقامات أبي الفضل بدیع الزمان الھمذاني

Arabi01965لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد العزیز بن إبراھیم العصیليالتحجر في لغة متعلمي اللغة العربیة الناطقین بغیرھا

Arabi01966أدبمكتبة العبیكانحسین علي محمدالتحریر األدبي دراسات نظریة ونماذج تطبیقیة

Arabi01967لغةالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھنياإلدارة العامة لتطویر المناھجالتحریر والمھارات اللغویة مقرر 101 عرب

Arabi01968لغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليمباركة خمقانيالتحریف اللغوي في الشعر العباسي

Arabi01969لغةالعلم واإلیمان للنشر والتوزیععبد المنعم أحمد بدرانالتحصیل اللغوي وطرق تنمیتھ دراسة میدانیة

Arabi01970أدبدار اآلفاق الجدیدةمجموعة من المؤلفینالتحفة البھیة والطرفة الشھیة

Arabi01971نحومكتبة السنةمحمد محیي الدین عبد الحمیدالتحفة السنیة بشرح المقدمة األجرومیة- مكتبة السنة

Arabi01972نحودار الفیحاء، دار السالممحمد محیي الدین عبد الحمیدالتحفة السنیة بشرح المقدمة األجرومیة- دار السالم
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Arabi01973لغةمكتبة الخانجيأحمد العدوي بن محمد قطةرفاعة بك أفنديالتحفة المكتبیة في تقریب اللغة العربیة

Arabi01974شعرشركة القدس للنشر والتوزیعأحمد بن محمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف

Arabi01975لغةدائرة المعارف النظامیةعلي أكبر بن محمود النجفيالتحفة النظامیة في الفروق االصطالحیة

Arabi01976نحومطبعة عمار فرفيمحمد باي بالعالمالتحفة الوسیمة شرح على الدرة الیتیمة

Arabi01977نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینأحمد علي قائد المصباحيالتحفة نقد وتعلیق على كافیة ابن الحاجب، أماله جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك، جمعھ بدر الدین محمد بن إبراھیم بن جماعة

Arabi01978صرفمجلة اآلداب، الجامعة المستنصریةرضا ھادي حسونالتحقیق الصرفي

Arabi01979نحوجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدجمال نمر محمد إبراھیمالتحقیق النحوي ما بین عبد السالم ھارون و محمد محیي الدین عبد الحمید

Arabi01980أدبالمفكرة الثقافیة، مجلة الحرس الوطنيمحمد مصطفى ھدارةالحداثة في األدب العربي المعاصر ھل انفض سامرھا؟

Arabi01981نقدجامعة السندمدد علي القادريعبد الرؤوف زھدي حسین مصطفىالتحقیق النقدي للجزء األدبي من مسالك األبصار الجزء الثالث عشر لشھاب الدین العمري

Arabi01982نحومجلة المنھلعبد القدوس األنصاري، عبد الفتاح بن مدین، أبو تراب الظاھريالتحقیقات المعدة بحتمیة ضم جیم ُجدة

Arabi01983بالغةجامعة مولود معمريبو جمعة شتوانرابح مسعوديمفھوم الغرض لدى عبد القاھر الجرجاني في ضوء نقد الحدیث

Arabi01984أدبالمطبعة العلمیةجمال الدین أبو بكر الخوارزميكتاب مفید العلوم و مبید الھموم، مع كتاب المختار من نوادر األخبار لألنباري

Arabi01985لغةھاجر مدقنالتحلیل التداولي، األفق النظري واإلجراء التطبیقي في الجھود التعریفیة العربیة

Arabi01986لغةكتب عربیةكریم زكي حسام الدینالتحلیل الداللي إجراءاتھ ومناھجھ

Arabi01987لغةدار الھدى للنشر والتوزیعمحیي الدین محسبأبو ھالل العسكريالتحلیل الداللي في الفروق في اللغة

Arabi01988لغةجامعة حسیبة بن بوعلي الشلفعبد القادر توزاننجیة عبابوالتحلیل الصوتي والداللي للغة الخطاب في شعر المدح، ابن سحنون الراشدي نموذجا

Arabi01989أدبمجلة عالماتترجمة محمد الصالحيخوسي رومیرا كاستیلیوالتحلیل السیمیائي للنصوص، النقد السیمیائي األسباني

Arabi01990صرفمجدي صوالحة، إرك أتولالتحلیل الصرفي لنصوص اللغة العربیة الحدیثة و الكالسیكیة

Arabi01991بالغةمجلة الجامعة األسمریةالمھدي إبراھیم الغویلمفھوم العالقة و منطق ( الجامع في كل) عند البالغیین

Arabi01992شعرروافدزبیدة ھرماسفراشات مكة .. تدعوھا تحلق

Arabi01993لغةدار التنویر للطباعة والنشرصالح إسماعیل عبد الحقالتحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد

Arabi01994'لغةجامعة حسیبة بن بوعلي الشلفعمار ساسيحوریة قایشالتحلیل اللغوي للخطاب الشعري الجزائري في العصر التركي 'دیوان أشعار جزائریة تحقیق أبو القاسم سعد هللا نموذجا

Arabi01995لغةمؤسسة المختارسعید حسن بحیريكالوس برینكرالتحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاھیم األساسیة والمناھج

Arabi01996نحوالشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمانفخر الدین قباوةالتحلیل النحوي أصولھ وأدلتھ

Arabi01997نحوجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریرالزایدي بودرامةالتحلیل الّنحوي وتوجیھ الّداللة، قراءة في كتاب األمالي البن الحاجب

Arabi01998أدبالمشروع القومي للترجمةحسن المودنجان بیلمان نویلالتحلیل النفسي واألدب

Arabi01999شعرجامعة قاصدي مرباحمشري بن خلیفةحسین األقرعمفھوم الشعر عند القزاز القیرواني

Arabi02000لغةحمزة بن قبالن المزینيالتحیز اللغوي وقضایا أخرى

Arabi02001نحو ، صرفجامعة أبوبكر بلقاید تلمسانعبد الجلیل مرتاضأحمد طولالتخریجات النحویة و الصرفیة عند ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد نموذجا
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Arabi02002لغةجامعة اإلمام محمد بن سعودصالح بن ناصر الشویرخجمیلة بنت محمد بن الحق العوني المطیريأثر تعزیز الدخل اللغوي في تعلم التراكیب النحویة لدى متعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة

Arabi02003صرفمجلة األستاذرضا ھادي حسونالتداخل الصرفي

Arabi02004لغةجامعة منتوري قسنطینةصالح خدیشقدور نبیلةالتداخل اللغوي بین العربیة والفرنسیة وأثره في تعلیمیة اللغة الفرنسیة في قسم اللغة العربیة وآدابھا

Arabi02005لغةجامعة منتوري قسنطینةیمینة بن مالكزینب مخلوفي، وسیلة یحیىالتداخل اللغوي في العربیة

Arabi02006لغةجامعة منتوري قسنطینةفرحات عیاشعثمان طیبةالتداخل اللغوي ومظاھره في الشعر الجاھلي من سنة 510 - 610 م

Arabi02007لغةجامعة آل البیتمحمود رمضان الدیكيزیاد أرشید محمد الشدیفاتأثر شعر بني أسد في التقعید النحوي

Arabi02008لغةالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیینمحمد صالح الشنطيالتداعیات النصیة وتجلیاتھا في الشعر السعودي

Arabi02009أدب عالميدار الحوار للنشر والتوزیعترجمة صابر الحباشةفیلیب بالنشیھالتداولیة من أوستن إلى غوفمان

Arabi02010أدبعالم الفكرعبد الفتاح یوسفالتداولیة وتنوع مرجعیات الخطاب

Arabi02011لغةمركز الشروق للكمبیوترأحمد محمد عطا،أحمد جمال الدینالتدریب اللغوي والخط، دیوان سراج الدین المحار

Arabi02012نحو ، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاحسان بن عبد هللا الغنیمانأحمد بن أحمد بن محمد السجاعيأحكام ال سیما و ما یتعلق بھا

Arabi02013نحو ، صرفمكتبة اإلسكندریةمصطفى عبد العزیز السنجرجيالتدریبات اللغویة في النحو والصرف واألخطاء الشائعة

Arabi02014نحوجامعة الكویت، مجلس النشر العلميأحمد عمر، مصطفى زھران، فاطمة الراجحي، عبد العزیز علي سفرالتدریبات اللغویة والقواعد النحویة

Arabi02015نحو ، صرفجامعة الخرطومالحبر یوسف نورنعمات آدم إبراھیم ھارونأحوال الصفة المشبھة باسم الفاعل

Arabi02016لغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد العزیز بن إبراھیم العصیليالتدریس المصغر في میدان تعلیم اللغات األجنبیة وتطبیقھ في برامج إعداد معلمي اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi02017شعرمجلة كلیة التربیة األساسیةبتول حمدي البستانيالتدویر في شعر األعشى قصیدة ما بكاء الكبیر في األطالل أنموذجا، دراسة الداللي في اإلیقاعي

Arabi02018شعرمجلة جامعة الملك سعودأبو فراس النطافيالتدویـر وبحور الشعر

Arabi02019أدبلجنة نشر المؤلفات التیموریة، دار الكتاب العربيأحمد تیمور باشاالتذكرة التیموریة معجم الفوائد ونوادر المسائل

Arabi02020لغةجامعة آل البیتسعید جاسم الزبیديمحمود فؤاد محمود عبد هللاأثر ظاھرة التنكیر و التعریف فى السیاق اللغوي

Arabi02021أدبدار صادرإحسان عباس، بكر عباسابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن عليالتذكرة الحمدونیة

Arabi02022شعرجامعة المدینة العالمیةعصام فاروقمحمد اسريإخفاق الشعر في التأثیر

Arabi02023شعرالمكتبة االھلیةعبد هللا الجبوريمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجید العبیديالتذكرة السعدیة في األشعار العربیة

Arabi02024شعردار البشائرحاتم صالح الضامنبھاء الدین المنشي اإلربليالتذكرة الفخریة

Arabi02025أدبجامعة فرحات عباسعبد المالك بو منحلجمیلة بورحلةأدب الخیال العلمي بین العلمیة و األدبیة

Arabi02026لغةجامعة أم القرىجمعان بن ناجي السلميالتذكیر والتأنیث دراسة في األخطاء اللغویة التحریریة لطالب المستوى المتقدم في معھد اللغة العربیة جامعة أم القرى

Arabi02027نحودار غریب، علوم اللغةمجدي إبراھیم یوسفالتذكیر والتأنیث عند األنباري

Arabi02028أدبجامعة أم القرىغنیم بن غانم الینبعاويأضواء على آثار ابن جني في اللغة اآلثار المخطوطة والمفقودة

Arabi02029أدبدار المعارفعباس أبو السعودأزاھیر الفصحى في دقائق اللغة

Arabi02030نحومجلة مجمع اللغة العربیةمحمود إسماعیل عمارالتذكیر والتأنیث في العربیة واالستعماالت المعاصرة
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Arabi02031أدبمجلة الدرعیةخالد بن محمد الجدیعالتذوق األدبي عند أبي شامة المقدسي

Arabi02032تاریخدار الرائد العربيكوركیس عوادأبو الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتيالدیارات

Arabi02033شعرالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديشعر ابن الملح أبي بكر محمد بن إسحاق اللخمي 500ھـ

Arabi02034أدبالھیئة المصریة العامة للكتابأحمد المغازيالتذوق الفني والفن الصحفي الحدیث

Arabi02035نحو ، صرفكنوز إشبیلیاحسن ھنداويأبو حیان األندلسيالتذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل

Arabi02036نحو ، إعرابالمجموعة االعالمیة للطباعة والنشر والتوزیععبد الرحمن بن محمد األھدلاإلعراب عن فن اإلعراب مختصر الكفراوي

Arabi02037أدبوزارة الثقافةمصطفى الصوفيالتراث الشعبي الحمصي

Arabi02038أدبجامعة المنصورةأحمد مصطفى أبو الخیرالتراث العربي في كتب تفسیر األحالم، دراسة في اللغة والتراث والحضارة

Arabi02039لغةمجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضرمحمد بو عمامةالتراث اللغوي العربي بین سندان األصالة ومطرقة المعاصرة

Arabi02040نحوجامعة الملك سعودطاھر حمودةنورة عبد هللا عبد العزیز الزعاقيالتراث النحوي ألبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب

Arabi02041نقددار المعارفرجاء عیدالتراث النقدي نصوص ودراسة

Arabi02042بالغة ، نقددار الثقافةولید قصابالتراث النقدي والبالغي عند المعتزلة حتى نھایة القرن السادس الھجري

Arabi02043أدب عالميجامعة الجزائرأحمد بناسيالتراث الیوناني من المحلیة إلى العالمیة عبر اللغة العربیة

Arabi02044أدبوزارة الثقافة والفنونطراد الكبیسيالتراث العربي كمصدر في نظریة المعرفة واإلبداع في الشعر العربي الحدیث

Arabi02045شعرالمركز القومي للترجمةترجمة محمد عالء الدین منصورسعدى الشیرازيغزلیات سعدي الشیرازي

Arabi02046لغةدار الحریةحاكم ملك الزیاديالترادف في اللغة

Arabi02047فقھ اللغةالجامعة اإلسالمیة الحكومیةسالمت دارینجنوار عبديالترادف في فقھ اللغة وعلم الداللة

Arabi02048روایاتروافدعبد هللا الطنطاويعینان مطفأتان وقلب بصیر

Arabi02049بالغةالجامعة اإلسالمیة الحكومیةمحمد صاني فوزيستي مغفرةالترادف والمشترك اللفظي عند اللغویین القدماء والمحدثین دراسة تحلیلیة داللیة

Arabi02050نحوالمختارعلي أبو المكارمالتراكیب اإلسنادیة الجمل الظرفیة، الوصفیة، الشرطیة

Arabi02051أدبمكتبة الثقافة الدینیةعبد الوھاب عزاماألوابد

Arabi02052لغةجامعة أم القرىحسن علي مختار، غسان خالد باديمرزوق إبراھیم القرشيالتراكیب اللغویة في كتابات تالمیذ المرحلة المتوسطة في المنطقة الغربیة من السعودیة ومطابقتھا مع ما درسوه في مقررات قواعد اللغة العربیة

Arabi02053نحوجامعة الزقازیقأحمد یوسف علي، سعید إبراھیم شلتوتإبراھیم عبد الباسط عبد الرؤوف محمدالتراكیب اللغویة للجملة الخبریة في شعر على بن الجھم، دراسة تركیبیة داللیة

Arabi02054أدبحركة التوافق الوطني اإلسالمیةفھیمة خلیل العیدالدور االستراتیجي لإلعالم اإلسالمي العربي في المواجھة

Arabi02055بالغةدار المریخعبد الفتاح الشینالتراكیب النحویة من الوجھة البالغیة عند عبد القاھر

Arabi02056نحو ، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامھدي بن علي بن مھدي آل ملحان القرنيالترتیب الصرفي في المؤلفات النحویة والصرفیة إلى أواخر القرن العاشر الھجري

Arabi02057لغةجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان بن عثیمینعبد هللا بن فھید بن رشود البقميالترتیب في اللغة ألحمد بن مطرف بن إسحاق بن حماد الكناني المتوفي سنة 413ھـ، الجزء الثاني دراسة وتحقیق

Arabi02058أدبالجامعة األمریكیة بیروتبیتر ھیثعھد شوكت سبولالترجمة األدبیة بین النظریة والتطبیق

Arabi02059أدبدار إحیاء التراث العربيیحیى إبراھیم عبد الدایمالترجمة الذاتیة في األدب العربي الحدیث
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Arabi02060أدبدار المعارفشوقي ضیفالترجمة الشخصیة، فنون األدب العربي الفن القصصي

Arabi02061لغةمطبعة الفرات، المكتبة العربیةكاظم النجفيالترجمة العربیة والفارسیة

Arabi02062لغةدار الفكر العربيبشیر العیسويالترجمة إلى العربیة قضایا وآراء

Arabi02063لغةجامعة القدس المفتوحةزاھر محمد الجوھر حنني، ماجد أحمد حسنینالترجمة إلى العربیة وأثرھا في شیوع األخطاء اللغویة

Arabi02064لغةمؤمنون بال حدود، مجلة ذواتسعیدة شریفالترجمة في الوطن العربي أي جسر لحوار الثقافات؟

Arabi02065نحومجلة جامعة ذي قاروسام جمیل الحسن، رعد ھاشم عبودالترجیح النحوي االسمي في شرح ابن عقیل

Arabi02066إمالءمكتب المطبوعات اإلسالمیة بحلب، المطبعة األمیریة بمصرأحمد زكي باشاالترقیم وعالماتھ في اللغة العربیة

Arabi02067نحو ، شعرجامعة وھرانصفیة مطھريعبد الجلیل لغرامالتركیب اإلسنادي في دیوان ابن األبار 595ھـ 658ھـ

Arabi02068(صور البیان نموذجا) بالغة ، شعرجامعة أبي بكر بلقاید تلمسانعبد الجلیل مرتاضنزیھة زایرالتركیب البالغي في شعر الھذلیین

Arabi02069نحو ، بالغةجامعة الملك سعودمحي الدین عثمان محسبعبد هللا حسن طوديالتركیب الخبري أنماطھ و وظائفھ بین البالغة العربیة واللسانیات التداولیة

Arabi02070نحو ، أصول فقھالفارابيسعود بن عبد هللا الزدجاليالتركیب الشرطي في النحو واألصول

Arabi02071شعر ، لغةجامعة باتنةعیاش فرحاتمیلود حركاتيالتركیب اللغوي في شعر الخنساء في ضوء علم اللغة الحدیث، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi02072شعر ، لغةدار المعارف للطباعة والنشرخلیل إبراھیم العطیةالتركیب اللغوي لشعر السیاب

Arabi02073لغةدار المریخ للنشرلطفي عبد البدیعالتركیب اللغوي لألدب بحث في فلسفة اللغة واالستطیقا

Arabi02074لغةمطبعة الجوائبأحمد فارسكتاب الباكورة الشھیة في نحو اللغة اإلنجلیزیة

Arabi02075نحو ، شعرالجامعة اإلسالمیةسحاب محمد األسديمصطفى حامد مصطفى الخزرجيالتركیب النحوي في شعر زھیر بن أبي سلمى

Arabi02076نحو ، شعرجامعة أبوبكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضإیمان فاطمة الزھراء بلقاسمالتركیب النحوي للفعل في معلقة امرئ القیس

Arabi02077نحومجلة جامعة الشارقةنھى سلیمان داوود الشرفاالتركیب النحوي والسمات الداللیة للصفات وجمل الوصف في العربیة

Arabi02078نقدجامعة أم القرىمحمد سید أحمد ربیعثریا بنت بشیر بن عبد الرحمن الكعكيالتشاؤم عند عبد الرحمن شكري دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi02079نقدالمركز الثقافي العربيمحمد مفتاحالتشابھ واالختالف نحو منھاجیة شمولیة

Arabi02080أدبالمطبعة المدرسیةأبو العالء المعريرسائل أبي العالء المعري

Arabi02081أدبدار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیععبد هللا بن محمد بن ناصر المھنادراسة المضمون الروائي في أوالد حارتنا لنجیب محفوظ

Arabi02082بالغة ، شعرجامعة أم القرىعبد اللطیف عبد النبي خلیفمحمد رفعت أحمد زنجیرالتشبیھ في مختارات البارودي، دراسة تحلیلیة

Arabi02083بالغةجامعة أم القرىیوسف األنصاريأحمد عیضة أحمد الثقفيالتشبیھ في صحیح مسلم دراسة تحلیلیة

Arabi02084بالغة ، نقدمجلة جامعة الملك سعودحامد صالح خلف الربیعيالتشبیھات العقم خصائصھا ومكانتھا في البحث النقدي والبالغي

Arabi02085بالغة ، شعررندثائر العذاريالتشكالت اإلیقاعیة في قصیدة التفعیلة من الریادة إلى النضج

Arabi02086بالغة ، شعرجامعة دیالىفاضل عبود خمیس التمیميخالد جعفر مباركالتشكیل البیاني في شعر الصعالیك والفتاك حتى نھایة العصر األموي

Arabi02087نحوجامعة االسراءزیاد أبو سمورالتشكیل الصوتي لبعض أبنیة المصادر في العربیة

Arabi02088بالغة ، شعرجامعة الحاج لخضرعبد الرزاق بن السبععبد اللطیف حنيالتشكیل الفني في دیوان الشیخ عبد القادر بطبجي
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Arabi02089بالغة ، شعرجامعة منتوري قسنطینةعزیـز لعكایشيفضیـلة ركبةالتشكیل الفني في شعر إبراھیم أبي الیقظان

Arabi02090شعر ، لغةمجلة جامعة األقصىعباس علي المصريالتشكیل اللغوي في شعر السجن عند أبي فراس الحمداني

Arabi02091أدب ، لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةزید خلیل القرالةالتشكیل اللغوي وأثره في بناء النص دراسة تطبیقیة

Arabi02092بالغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحمدي منصور، سعد ماشي العنزيالتشكیل بالصورة البیانیة عند ابن خاتمة األنصاري األندلسي، ت770 ھـ

Arabi02093بالغة ، شعرجامعة آل البیتشكري عزیز ماضيساكب قالط بدیوي أبو دلوالتشكیل والداللة في شعر أمینة العدوان

Arabi02094أدبجامعة الكویتفاطمة إبراھیم آل خلیفةالتصحیف والتحریف دراسة في التغیر الداللي

Arabi02095أدب أطفالجامعة الحاج لخضرلیلى بوطمینمریم حاجيالتصرف في ترجمة أدب الطفل ترجمة كامل الكیالني

Arabi02096بالغةمطبعة الرسالة، مكتبة الشبابحفني محمد شرفأبو الحسین إسحاق بن إبراھیم بن سلیمان بن وھب الكاتبالبرھان في وجوه البیان

Arabi02097صرفمطبعة جمھوریة تونس المطبعة العربیةصالح القرماديالطیب البكوشالتصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث

Arabi02098صرفجامعة أم القرىمحمد صفوت مرسيمحمد إحسان هللا میاهالتصریف عند سیبویھ وموقف الرضي منھ في شرحھ للشافیة

Arabi02099صرفموقع مكتبة الحقیقةحافظ أحمد أفندي زاده حافظ علي وصفي اإلزمیديرسالة التصریفات

Arabi02100نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةالتصغیر في اللغة العربیة نظرة في الداللة و التحلیل الصوتي

Arabi02101شعرجامعة الحاج لخضرمحمد بوعمامةسھیلة بن قسیميالتصنیف الموضوعاتي أللفاظ دیوان أبي نواس

Arabi02102نحومجلة أبحاث كلیة التربیة اإلسالمیةمحمد فضل دلجي الدالبیحالتصور االفتراضي في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویھ

Arabi02103لغةمنشأة المعارفمحمد ریاض العشیريالتصور اللغوي عند اإلسماعیلیة دراسة في كتاب الزینة ألبي حاتم الرازي

Arabi02104بالغةجامعة بغداد، كلیة اآلدابخدیجة عبد الرزاق الحدیثيھناء إسماعیل إبراھیم ھویدي العانيالتصور والتصدیق في العربیة

Arabi02105بالغةمكتبة وھبةمحمد أبو موسىالتصویر البیاني، دراسة تحلیلیة لمسائل البیان

Arabi02106بالغةجامعة األزھرحسن أمین مخیمر، علي محمد العطارطاھر عبد المنعم علي أبو یوسفالتصویر البیاني عند شعراء الرسول صلى هللا علیھ وسلم، دراسة نقدیة بالغیة مقارنة

Arabi02107أدب أطفالعالم المعرفةموفق ریاض مقداديالبنى الحكائیة في أدب األطفال العربي الحدیث

Arabi02108بالغةجامعة أم القرىعوض بن معیوض الجمیعيمرزوقة عبد هللا السفیانيالتصویر البیاني في شعر القطامي، دراسة وتحلیل

Arabi02109بالغةجامعة أم القرىمحمد علي فرغلي الشافعيجمال بن حمد الحمداءالتصویر البیاني في شعر جران العود النمیري

Arabi02110بالغةجامعة أم القرىیوسف بن عبد هللا األنصاريمریم بنت عواض جابر الحارثيالتصویر البیاني في شعر عدي بن الرقاع العاملي

Arabi02111بالغةجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الصحفيعلي بن عوض عبد هللا الزھرانيالتصویر البیاني في وحي الرسالة عند الزیات وصف الطبیعة أنموذجا

Arabi02112نحو ، صرفمؤتة للبحوث والدراساتعبد الحمید السیدالتراكیب النحویة من الوجھة التداولیة

Arabi02113بالغةمنشورات جامعة حلبوھیب طنوسنظام التصویر الفني في األدب العربي من القرن األول إلى القرن السادس الھجرییین

Arabi02114بالغةالجامعة اإلسالمیةكمال غنیمحنان أحمد غنیمالتصویر الفني في شعر سید قطب دراسة تطبیقیة

Arabi02115بالغةمنشأة المعارفمصطفى السعدنيالتصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل

Arabi02116بالغةمكتبة سعید رأفتصالح محمد أحمدالتصویر المجازي والكنائي تحریر وتحلیل

Arabi02117بالغة ، شعرجامعة أبو بكر بلقایدعبد القادر قروشمحمد یقوتة نورالتضاد في شعر الدعوة اإلسالمیة أیام الرسول صلى هللا علیھ وسلم، دراسة داللیة بالغیة
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Arabi02118بالغة ، شعرمجلة جامعة أم القرىعبد العزیز بن محمد طشطوشالتضاد في شعر عبید بن األبرص

Arabi02119شعرالنادي األدبي الثقافيمحمد الثبیتيالتضاریس- الثبیتي

Arabi02120لغةمجلة الدراساتحسین حامد الصالحالتطور الداللي في العربیة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi02121شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةفوزي المعلوفعلى بساط الریح

Arabi02122نحومجلة األستاذھادي أحمد فرحان الشجیريالتضمین النحوي وأثره في المعنى

Arabi02123نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةشیماء شاكر المشھدانيالتضمین بین حروف المعاني

Arabi02124صرفمجلة مداد اآلدابخدیجة زبار الحمداني، محمد بشیر حسنالتضمین في األبنیة الصرفیة صیغة فعیل أنموذجا

Arabi02125نحو ، لغةجامعة الشرق األوسطعبد الرؤوف الزھديرابعة یوسف جبریل حسنالتضمین في الحدیث النبوي الشریف دراسة تطبیقیة

Arabi02126نحوجامعة القادسیةعلي كاظم مشريخالد عبد فزاعالتضمین في العربیة مع تحقیق كتاب األلوسي الجوھر الثمین في بیان حقیقة التضمین

Arabi02127صرفدار النھضة العربیةعبده الراجحيالتطبیق الصرفي

Arabi02128نحومكتبة المعارف للنشر والتوزیععبده الراجحيالتطبیق النحوي

Arabi02129نحو ، صرفمطبعة الموسوعاتأحمد بن األمین الشنجیطيكتاب الدرر في منع عمر

Arabi02130نحو ، صرفدار القلم العربيمصطفى جطلإبراھیم محسنالتطبیق في اإلعراب والصرف

Arabi02131نحو ، صرفدار التألیفمحمود أحمد المكاويالتطبیقات العربیة على القواعد النحویة والصرفیة

Arabi02132أدبالقدسي، مطبعة التوفیقالخطیب البغداديالتطفیل وحكایات الطفیلیین وأخبارھم ونوادر كالمھم وأشعارھم

Arabi02133صرفمجلة التراث العربيمحمد سعید صالح ربیع الغامديالدرس الصرفي العربي، طبیعتھ وإشكاالتھ

Arabi02134لغةمجلة آداب الرافدینفرھاد عزیز محیي الدینالتطور الصوتي وأثره في تطور الداللة

Arabi02135بالغةجامعة اإلسكندریةمحمد زكي العشماويأحالم الزعیمالتطور الفني في شكل القصیدة وموضوعاتھا في القرن الثاني الھجري

Arabi02136لغةدار وائل للنشر والتوزیعخلیل أحمد عمایرةالتطور اللغوي المعاصر بین التقعید واالستعمال، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi02137نحوالخانجيرمضان عبد التواببرجشتراسرالتطور النحوي للغة العربیة

Arabi02138أدبدار ابن حزممحمد خیر رمضان یوسفمحمد بن عبد الرحمن السخاويالجواھر المجموعة والنوادر المسموعة

Arabi02139شعردار المعارفشوقي ضیفالتطور والتجدید في الشعر األموي

Arabi02140النحومجمع الذخائر اإلسالمیة بمساعدة جامعة أصفھانمحمد خانقي أصفھانيالتطورات النحویة في اللغة العربیة من البدایة حتى اآلن

Arabi02141أدبمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیةحمدان رضوان أبو عاصيالتطورات النظریة والمنھجیة للنظریة التولیدیة في نصف قرن

Arabi02142نحو ، إعرابمجلة جامعة الملك سعودصاحب جعفر أبو جناحالتعارض بین تأویل المعنى وتقدیر اإلعراب في النحو العربي

Arabi02143أدبنادي القصیم األدبيمسعد بن عید العطوياالتجاھات الفنیة للقصة القصیرة في السعودیة

Arabi02144أدبالجامعة الھاشمیةخلود إبراھیم العموشالتعازي في التراث العربي، دراسة في البنیة والداللة

Arabi02145أدبنھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعإبراھیم محمد حسن الجمل، محمود سالمأبو العباس محمد بن یزید المبردالتعازي والمراثي والموعظ والوصایا- نھضة مصر

Arabi02146أدبدار الكتب العلمیةخلیل المنصورأبو العباس محمد بن یزید المبردالتعازي والمراثي والموعظ والوصایا- ت خلیل المنصور
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Arabi02147أدبجامعة طنطاعزت زكي حامد قادوس، محمود حسني صقرمصطفى محمد قندیل زایدالتعبیر عن التعلیم في الفن الیوناني والروماني

Arabi02148أدبدار قباء للطباعة والنشر والتوزیعإقبال بركةالحب في صدر اإلسالم

Arabi02149أدبسعود بن عبد هللا الوشیقريأربعون فائدة في أدب الھاتف

Arabi02150نحوجامعة النجاح الوطنیةحمدي محمود الجباليحاتم عثمان یوسف شمالويالتعجب السماعي في معجم لسان العرب، دراسة نحویة داللیة

Arabi02151نحوجامعة كربالءحسن عبد الغني األسديالتعجب بین كتاب سیبویھ ت 180ھـ والمقتضب للمبرد ت 285 ھـ دراسة موازنة في منھج التدوین النحوي

Arabi02152نحومنذر عیاشيالتعدد النحوي بین القراءة الداللیة والنسبیة اللغویة

Arabi02153لغةجامعة ابي بكر بلقاید تلمسانسیدي محمد غیثريسلیمة داليالتعدد الوظیفي للوحدات اللغویة في التواصل اللساني، دراسة لسانیة حاسوبیة

Arabi02154نحودار الصمیعي للنشر و التوزیععبد الرحمن بن عوف كونيمحمد توفیق بن عمار الكیفانيالدرة الكیفانیة في شرح نظم عبید ربھ لآلجرومیة

Arabi02155بالغةمجلة اللغة العربیةدلیلة مزوزالتعدیة عند عبد القاھر الجرجاني، دراسة في التركیب والداللة

Arabi02156نحوالمجمع العلمي العراقيمحمد ضاري حماديالتعدیة بالحرف "على" في تحقیقات اللغویین

Arabi02157نحومجلة األستاذحسن جعفر البلداويالتعدیة بالحروف في المعجم الوجیز

Arabi02158صرفمحمد أمنزويالتعدیالت الصوتیة المشروطة للصیغ الصرفیة المقیسة المعتلة

Arabi02159معاجمدار الفكر العربيمحمد حسن عبد العزیزالتعریب في القدیم والحدیث مع معاجم لأللفاظ المعربة

Arabi02160شعرعثمان قدري مكانسيالشعر العربي في الفتوحات اإلسالمیة من عھد السلطان سلیم األول إلى نھایة الدولة العثمانیة

Arabi02161بالغةمجلة المجمع العلمي العراقيبھیجة الحسنىمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريالدرر الدائر المنتخب من كنایات و استعارات و تشبیھات العرب

Arabi02162أدبالدار العربیة للكتابرضوان إبراھیمالتعریف باألدب التونسي

Arabi02163بالغةجامعة أم القرىمنصور محمد علي عبد الرحمنحامد صالح خلف الربیعيالتعریف في البالغة العربیة

Arabi02164معاجمدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودالسید الشریف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسینيالتعریفات

Arabi02165معاجمدار الفضیلةمحمد صدیق المنشاويعلي بن محمد السید الشریف الجرجانيمعجم التعریفات للجرجاني

Arabi02166بالغةدار المدني بجدةمحمود محمد شاكرأبي بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويكتاب أسرار البالغة

Arabi02167لغةكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مطبعة النجاح بالدار البیضاءعبد القادر الفاسي الفھريمحمد شباضةالتعقید الصوري و الوظیفي للبنى الجعلیة في العامیة المغربیة، اللسانیات المقارنة في اللغات في المغرب

Arabi02168نحو ، إعرابدار ابن الجوزيراجي عفو ربھعبد الرحمن آل سعديالتعلیق وكشف النقاب

Arabi02169نحو ، إعرابدار العقیدةأبو أنس أشرف بن یونس بن حسنمحمد بن صالح العثیمینالتعلیقات الجلیة على شرح المقدمة اآلجرومیة

Arabi02170نحوآداب الرافدینعامر باھر أسمیر الحیالي، زھراء سعد الدین شیت البكريالتعلیقات النحویة لألزھري في كتابھ تھذیب اللغة

Arabi02171أدبدار الیمامةحمد الجاسرالتعلیقات والنوادر عن أبي علي ھاورن بن زكریا الھجري

Arabi02172أدبدار المعارف بمصرعبد المجید قطامشحمزة بن الحسن األصبھانيالدرة الفاخرة في األمثال السائرة

Arabi02173نحوكتاب الشھر، وزارة الثقافةجمیل عبد هللا عویضةابن النحاس على مقرب ابن عصفور في علم النحوالتعلیقة على المقرب

Arabi02174نحو ، صرفمطبعة األمانةعوض حمد القوزيأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيالتعلیقة على كتاب سیبویھ

Arabi02175صرفجامعة القادسیةخلیل جواد كاظم، جواد كاظم عنادمفھوم االشتقاق في ضوء الداللة األصل في كتاب معجم مقاییس اللغة البن فارس ت 395 ھـ
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Arabi02176علم األصواتمركز البحوث والدراسات اإلسالمیةعادل نذیر بیري الحسانيالتعلیل الصوتي عند العرب، في ضوء علم الصوت الحدیث قراءة في سیبویھ

Arabi02177علم األصواتمجلة دراسات إسالمیة معاصرة، جامعة كربالءعادل نذیر بیري الحساني، إنتصار عباس فارسالتعلیل الصوتي لمظاھر اإلعالل في كتاب المقتضب للمبرد ت 285ھـ قراءة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi02178نحوجامعة بابل، كلیة التربیةرحیم جبر أحمد الحسناويرعد نعمة راضي المسافرالتعلیل النحوي عند الفراء ت 207 ھـ

Arabi02179مذاھب نحویةمؤسسة الثقافة الجامعیةجالل شمس الدینالتعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنتھ بنظیره عند البصریین دراسة أبستومولوجیة

Arabi02180نحوجامعة الكوفةمحمد عبد زھرة غافل الشریفيمیثم مھدي صالح الحماميالتعلیل اللغوي والنحوي في القرن الرابع الھجري

Arabi02181نحوجامعة بابل، كلیة التربیةأسعد محمد علي النجارعلي عباس فاضلالتعلیل النحوي عند المبرد ت 285ھـ في كتابھ المقتضب

Arabi02182علم األصواتجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالمعزة بنت سعد بنت سعید الغامديالتعلیل في الدراسات الصوتیة

Arabi02183لغةمجلة آداب المستنصریةھادي نھرالتعلیل في اللغة العربیة

Arabi02184أدبدار الكتب المصریةإبراھیم أبو محمدالتعلیم في ضوء فكر النورسي

Arabi02185أدبمجمع اللغة العربیةبشیر إبریرالتعلیمة معرفة علمیة خصبة

Arabi02186لغةمجلة جامعة الناصرصالح علي محمد النھاريالصوائت في الدرس اللغوي رؤیة صرفیة جدیدة

Arabi02187نحو ، بالغةعبد الرحمن محمد إسماعیلالتعویض وأثره في الدراسات النحویة واللغویة

Arabi02188نحومجلة كلیة التربیة واسطمحمود حمود عراكالتغایر بین المنعوت والنعت الحقیقي في ضوء آراء النحاة

Arabi02189لغةعالم الكتبأحمد مختار عمرالعربیة الصحیحة

Arabi02190علم األصواتدار الكتاب الثقافيآمنة صالح الزغبيفي علم األصوات المقارن التغیر التاریخي لألصوات في اللغة العربیة واللغات السامیة

Arabi02191لغةمجلة القادسیة للعلوم اإلسالمیةعلي عبد الحسین زوینالتغیر في الجوھر اللغوي مقال في المنھج

Arabi02192علم األصواتالمركز الجامعينسیمة غضبانالتغیرات الصوتیة التركیبیة عند ابن جني

Arabi02193علم األصواتجامعة تشرینسامي عوضصالح الدین سعید حسینالتغیرات الصوتیة في التركیب اللغوي العربي المقطع، الكلمة، الجملة

Arabi02194نحو ، إعرابوزارة األوقاف و الشوؤن اإلسالمیةعبد اللطیف محمد الخطیبابن ھشام األنصاريمغني اللبیب عن كتب األعاریب

Arabi02195علم األصواتمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةسامي عوض، صالح الدین سعید حسینالتغیرات الصوتیة وقوانینھا المفھوم والمصطلح

Arabi02196شعرمجلة اللغة العربیةمحمد خاقاني األصفھاني، محمد جعفر أصغريالتفاؤل في شعر إیلیا أبو ماضي ومحمد حسین شھریار

Arabi02197شعرجامعة الخرطومعادل عثمان الھاديحاتم محمد علي عبد الرحمنالتفاؤل والتشاؤم في شعر إیلیا أبو ماضي

Arabi02198نحومطبعة الھانيكوركیس عوادأبو جعفر النحاس النحويكتاب التفاحة في النحو

Arabi02199بالغةدار النوادرضیاء الدین القالشالتفتازاني وآراؤه البالغیة

Arabi02200لغةدار دجلةعادل ھادي العبیديعبد هللا بن محمد بن سفیان النحويالتفسح في اللغة

Arabi02201أدبدار الفكر العربيمحمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرفالتفسیر اإلعالمي لألدب العربي

Arabi02202نحو ، صرفدار الرسالةعثمان یوسفیوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيمفتاح العلوم- ت عثمان یوسف

Arabi02203نحو ، صرفدار الكتب العلمیةعبد الحمید ھنداويیوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيمفتاح العلوم- ت ھنداوي

Arabi02204نحو ، صرفالمطبعة المیمنیةیوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيكتاب مفتاح العلوم مع كتاب إتمام الدرایة لقراء النقایة الجامع للسیوطي
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Arabi02205بالغةجامعة الموصلمحیي الدین توفیق إبراھیمماھر جاسم حسن األومريالتفسیر اللغوي في محاسن التأویل لمحمد جمال الدین القاسمي

Arabi02206بالغةجامعة الموصلعماد عبد یحیى الحیاليإباء یونس رشیدالتفسیر اللغوي للنصوص الدینیة واألدبیة في كتاب االشتقاق البن درید ت 321 ھـ

Arabi02207أدبدار الفكرشاكر الفحامالفرزدق

Arabi02208صرفمجلة دیالىمنى حسیب ھویدالتفسیرات اللفظیة والصرفیة العامة للكلمات المتشابھة لفظیا

Arabi02209أدبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد هللا بن محمد المفلحالتفكیر اإلبداعي اللغوي، نحو تأصیل نظري لتحلیل النصوص

Arabi02210أدب عالميجامعة الحاج لخضرةعبد السالم ضیفمونیة مكرسيالتفكیر األسلوبي عند ریفاتیر

Arabi02211بالغةمنشورات الجامعة التونسیةحمادي صموالتفكیر البالغي عند العرب، أسسھ وتطوره إلى القرن السادس

Arabi02212لغةمجلة اآلداب و العلوم اإلجتماعیةخلیفة بوجاديالتفكیر التداولي عند العرب مصادره ومجاالتھ

Arabi02213نحوالدار العربیة للكتابعبد السالم المسديالتفكیر اللساني في الحضارة العربیة

Arabi02214بالغةجامعة محمد خیضرمحمد خانالعید عالويالتفكیر الّلغوي عند الّشیخ محمد متوّلي الّشعراوي دراسة في تفسیره

Arabi02215نحوجامعة الموصلمحي الدین توفیق إبراھیمعلي فاضل سید عبود الشمريالتفكیر النحوي عند المبرد

Arabi02216أدبوزارة األوقاف و الشوؤن اإلسالمیةحسن األمراني، محمد إقبال عرويمعالم منھجیة في تأصیل مفھوم األدب اإلسالمي

Arabi02217لغةدار نینوىحاتم صالح الضامنابن الصابوني الصدفي اإلشبیلي أبو بكر محمد بن أحمدمعرفة الفرق بین الضاد و الظاء البن الصابوني

Arabi02218أدبدار المریخصبري محمد حسنكریستوفر نوریسالتفكیكیة النظریة و الممارسة

Arabi02219لغةدار البشائرحاتم صالح الضامنعلي بن أبي الفرج القیسي الصقلي أبو الحسنمعرفة الضاد و الظاء- أبو الحسن القیسي

Arabi02220نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيجعفر نایف عبابنةالتقاء الساكنین بین الحقیقة والوھم

Arabi02221نحوحولیات اآلداب والعلوم االجتماعیة، جامعة الكویتعبد اللطیف محمد الخطیبالتقاء الساكنین بین القاعدة والنص

Arabi02222نحودار عمارمھدي جاسم عبیدالتقاء الساكنین وتاء التأنیث

Arabi02223أدبدار األرقمداود سلیمان العبیديالقرار

Arabi02224لغةالمجمع، مجلة مجمع القاسميعبد الكریم إغباریةالتقابل في النفي بین اللغتین العربیة واإلنجلیزیة

Arabi02225نحو ، صرفدار ابن حزمعبد العزیز بن علي الحربيالقرعبالنة في فن الصرف

Arabi02226نحوالجامعة األمریكیة في بیروترمزي بعلبكيسعد حسن ضاروبالتقدیر النحوي عند سیبویھ

Arabi02227نحو ، بالغةالجامعة األمریكیةرمزي بعلبكيمي إلیان األحمرالتقدیم والتأخیر بین النحو والبالغة

Arabi02228شعرأبو مصطفى البغدادينیل المنى شرح قطر الندى

Arabi02229أدبوزارة الثقافةغادة أحمد قاسم البوابالتقدیم والتأخیر في المثل العربي

Arabi02230نحوجامعة تكریتمنال طھ عبد الرازقرملة رشید إسماعیل الناصريالتقدیم والتأخیر في صحیح البخاري

Arabi02231شعردار الینابیع للنشرحسن محمد عبد الھاديشرف الدین عبد العزیز بن محمد األنصاريالمختار من إلزام الضروب بالتزام المندوب لزوم ما ال یلزم

Arabi02232نحو ، إعرابالمطبعة السلفیةطاھر بن صالح الجزائريكتاب التقریب ألصول التعریب

Arabi02233نحودار الثقافة العربیةمحمد بدوي المختونكمال الدین أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخانالمستوفى في النحو
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Arabi02234لغةمطبعة العانيخلیل إبراھیم العطیةأبو بشر الیمان بن أبو الیمان البندنیجيالتقفیة في اللغة

Arabi02235نحوجامعة الملك سعودوسمیة عبد المحسن المنصورعزة علي الشدودي الغامديالتقلیل والتكثیر في العربیة دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi02236أدبجامعة الخلیلعبد المنعم حافظ الرجبيعلي خلیل محمود الطلالتقیة في الشعر األموي

Arabi02237أدبدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةإیمان محمد أمین خضر الكیالنيالتقیة في شعر الشریف الرضي والعباس بن األحنف، دراسة في ضوء األسلوبیة الشعریة المقارنة

Arabi02238نقدمطبعة األمانةعبد هللا محمد سلیمان ھنداويأبو عبد هللا جمال الدین محمد بن أحمد األندلسيالمعیار في نقد األشعار

Arabi02239نحو ، صرفزین الدین أبو زكریاء یحیي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواويكتاب الدرة األلفیة في علم العربیة

Arabi02240أدبجامعة بغدادشیماء نجم عبد هللالتكثیف في الشعر العباسي

Arabi02241بالغةجامعة قاصدي مرباحالعید جلوليمختار سویلمالتكرار اللفظي في شعر النقائض جریر والفرزدق نموذجا، دراسة أسلوبیة

Arabi02242بالغةجامعة أم القرىعلي محمد حسن العماريعبد الرحمن محمد الشھرانيالتكرار مظاھره وأسراره

Arabi02243بالغةمجلة جامعة دمشقأحمد علي محمدالتكرار وعالمات األسلوب في قصیدة نشید الحیاة للشابي، دراسة أسلوبیة إحصائیة

Arabi02244بالغةعالم الكتبعز الدین علي السیدالتكریر بین المثیر والتأثیر

Arabi02245معاجموزارة الثقافة والشباب واآلثارإبراھیم السامرائيالتكملة للمعاجم العربیة من األلفاظ العباسیة

Arabi02246معاجمالمطبعة األمیریةمصطفى حجازي، محمد مھدي عالّمالسید محمد مرتضى الحسیني الزبیديالتكملة والتذییل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة

Arabi02247معاجممطبعة دار الكتبإبراھیم إسماعیل األبیاري، محمد خلف هللا أحمد، عبد العلیم الطحاوي، عبد الحمید حسن، محمد أبو الفضل إبراھیم، مھدي محمد عالّمالحسن بن محمد الحسن الصغانيالتكملة والذیل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربیة

Arabi02248معاجممجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد جواد النوريالتكملة والذیل والصلة للصغاني الجزء األول- ت الطحاوي، تنبیھات وتصحیحات في شواھده الشعریة

Arabi02249شعرروافدیس الفیلمرافئ الیقین دیوان شعر

Arabi02250بالغةمجلة العلوم العربیة واإلنسانیةعبد الكریم محمد حسینالتكوین الجمالي لقصیدة ثعلبة بن صغیر المازني زاد المسافر

Arabi02251نحو ، صرفجامعة األزھر غزةعبد هللا أحمد إسماعیلمحمود عبد الفتاح محمود المقیدالتكوینات الصرفیة والنحویة ودالالتھا لصیغ المبالغة في دیوان المتنبي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi02252أدبمكبیة اإلشعاععبد الواحد حسن الشیخضیاء الدین بن األثیرالمفتاح المنشا لحدیقة اإلنشا

Arabi02253صرفمجلة كلیة التربیة اإلسالمیة، الجامعة المستنصریةرضا ھادي حسونالتالزم الصرفي

Arabi02254بالغةدار الفكر العربيعبد الرحمن البرقوقيجالل الدین القزویني الخطیبالتلخیص في علوم البالغة

Arabi02255بالغةدار الكتب العلمیةعبد الحمید ھنداويجالل الدین القزویني الخطیبالتلخیص في علوم البالغة، وھو تلخیص كتاب مفتاح العلوم للسكاكي

Arabi02256أدبدار طالسعزة حسنأبو ھالل العسكريالتلخیص في معرفة أسماء األشیاء من التراث العربي

Arabi02257لغةوزارة الثقافةیوسف الحشكيعلم الدین علي بن محمد السخاويالمفّضل في شرح المفّصل باب الحروف

Arabi02258أدبالمركز الثقافي العربيمحمد مفتاحالتلقي والتأویل مقاربة نسقیة

Arabi02259بالغةمجلة سر من رأىكمال عبد الفتاح حسن السمرانيالتلون في الخطاب الشعري في العصر العباسي األول

Arabi02260لغةالمطبعة النموذجیةمحمد عبد المنعم خفاجيأبو سھل محمد بن علي بن محمد الھرويكتاب الفصیح وشرحھ المسمى التلویح في شرح الفصیح

Arabi02261لغةمطبعة وادي النیلأبو سھل محمد بن علي بن محمد الھرويالتلویح في شرح الفصیح ألبي سھل محمد بن علي الھروي، وذیلھ للشیخ موفق البغدادي

Arabi02262علم األصواتجامعة السانیاسعاد بسناسيتسنیم نور الھدى دحمانيالتلوینات السمعیة و الداللیة للصوائت العربیة في نونیة ابن خلدون
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Arabi02263علم المعاجم،جامعة السانیادرار مكيخدیجة بن سعیدالتلوینات الصوتیة و الداللیة األصوات المتوسطة في نونیة أبي البقاء الرندي

Arabi02264شعرمطبعة العاني، وزارة المعارفأحمد القیسي، خدیجة الحدیثي، أحمد مطلوب، مصطفى جوادعثمان بن جني أبو الفتحالتمام في تفسیر أشعار ھذیل مما أغفلھ أبو سعید السكري

Arabi02265أدبالدار العربیة للكتابعبد الفتاح محمد الحلوأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيالتمثیل والمحاضرة

Arabi02266أدبدار الشروقعلي شلشالتمرد على األدب دراسة في تجربة سید قطب

Arabi02267نحو ، صرفدیر اآلباء الدومنیكیینالخوري یوسف داوود الموصليالتمرنة في األصول النحویة

Arabi02268لغةجامعة أم القرىعبد هللا سلیمان الجربوعتمام حسانالتمھید في اكتساب اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi02269نحوالدار العالمیة للنشر والتوزیعتقدیم أحمد محمد الخراطجمال بن إیراھیم القرشالتمھید لدراسة النحو العربي

Arabi02270لغةمجلة جامعة تشرین اآلداب والعلوم اإلنسانیةحسین وقاف، ماھر حبیب، فراس عبد الحلیمالتمییز دراسة تحلیلیة في البنیة

Arabi02271شعردار المسیرةعباس مصطفى الصالحيأبو الندى معد بن نصر هللا بن رجب البغدادي المتوفى سنة 701 ھـ، المعروف بـ ابن الصیقل الجزريالمقامات الزینیة

Arabi02272بالغة ، نقدجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدجریدي سلیم سالم المنصوري البثیتيالتناسب بین عناصر القصیدة عند النقاد والبالغیین وقیمتھ في فكر الحدیث

Arabi02273معاجمالجامعة اإلسالمیة - غزةجھاد یوسف العرجاإیمان صبحي سلمان دلولمعجم محوسب لمعاني األفعال الثالثیة المجردة في اللغة العربیة

Arabi02274معاجممجمع اللغة العربیةسمیرة صادق شعالنفاروق شوشة، محمود علي مكيمعجم مصطلحات األدب

Arabi02275أدبجامعة الجزائرسعید سالمزھرة خالصالتناص التراثي في 'حدث أبو ھریرة قال' لمحمود المسعدي

Arabi02276أدبمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةنھى حسین كندوحالتناص الحواري في قصیدة المدیح األندلسیة المرجعیة األدبیة نموذجا

Arabi02277أدبالجامعة اإلسالمیةمحمد مصطفى كالبحسن علي بشیر بھارالتناص الدیني عند أبي العتاھیة

Arabi02278أدبمجلة دراساتثناء نجاتي عیاشالتناص الدیني في شعر طالئع بن رّزیك

Arabi02279أدبجامعة الخلیلنادر قاسمإبتسام موسى عبد الكریم أبو شرارالتناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش

Arabi02280أدبمجلة دراسات البصرةخالد خفال لفتةالتناص القرآني في شعر أحمد مطر

Arabi02281أدبالمؤتمر الدولي الرابع لكلیة األلسن جامعة المنیاأحمد محمد عطاالتناص القرآني في شعر جمال الدین بن نباتة المصري

Arabi02282أدبجامعة الشارقةنور الھدى لوشنالتناص بین التراث والمعاصرة

Arabi02283أدبكنوز المعرفةحصة عبد هللا سعید الباديالتناص في الشعر العربي الحدیث

Arabi02284أدبالجامعة اإلسالمیة غزةعبد الخالق محمد العفحاتم عبد الحمدي محمد المبحوحالتناص في دیوان ألجلك غزة

Arabi02285أدبجامعة العقید الحاج لخضر باتنةالطیب بودبالةوناسة صماديالتناص في روایة الجازیة والدراویش

Arabi02286أدبجامعة الحاج لخضرمحمد زغینةفتیحة حسینيالتناص في روایة الشمعة والدھالیز الطاھر وطار

Arabi02287أدبجامعة النجاح الوطنیةعادل األسطةأمل أحمد عبد اللطیف أحمدالتناص في روایة إلیاس خوري باب الشمس

Arabi02288أدبمجلة سر من رأيدالل ھاشم كریمالتنـاص في شعر الغزل األموي

Arabi02289أدبجامعة البعثمحمد عیسى، راتب سكرنزار عبشيالتناص في شعر سلیمان العیسى

Arabi02290ً أدبجامعة ذي قارریاض شنتھ جبر آل بطيأحمد عباس كامل األزرقيالتناص معیاراً نقدیاً شعر أحمد مطر إنموذجا

Arabi02291معاجمدار الجیلعبد السالم محمد ھارونأبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریامقاییس اللغة- دار الجیل
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Arabi02292معاجمدار الفكرعبد السالم محمد ھارونأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسینمعجم مقاییس اللغة- دار الفكر

Arabi02293معاجمدار إحیاء التراث العربيمحمد عوض مرعب، فاطمة محمد أصالنأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسینمعجم مقاییس اللغة- دار إحیاء التراث العربي

Arabi02294نحوجامعة بغدادمھدي صالح الشمريعبد الحمید حمودي علوانكتاب التنبـیھ أدواتـھ وأسالیبھ، دراسة نحویة داللیة

Arabi02295لغةكنوز إشبیلیاحسین بن عبد العزیز بن عمر باناجھمحمد بن ناصر بن محمد بن علي أبو الفضل السالميكتاب التنبیھ على األلفاظ التي وقع في نقلھا وضبطھا تصحیف وخطاْ في تفسیرھا ومعانیھا وتحریف في كتاب الغریبین عن أبي عبیدة الھروي

Arabi02296نحومطبعة دار الكتب المصریةأبو عبید عبد هللا بن عبد العزیز البكريكتاب التنبیھ على أوھام أبي علي في أمالیھ

Arabi02297لغةدار صادرمحمد أسعد طلسحمزة بن الحسن األصفھانيالتنبیھ على حدوث التصحیف

Arabi02298لغةمكتبة اآلدابعادل خلفالمالحظات اللغویة للرحالة العربي ابن بطوطة

Arabi02299شعروزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةحسن محمود ھنداويأبو الفتح عثمان بن جنيالتنبیھ على شرح مشكالت الحماسة

Arabi02300معاجمالھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة مروان عطیةمصطفى حجازي، علي النجدي ناصف،عبد العلیم الطحاوي، عبد السالم ھارون، رجب عبد الجواد إبراھیم، مصطفى حجازي، عبد الصمد محروس، محمد حسن عبد العزیز، إقبال زكي سلیمان، عبد الوھاب عوض هللا، عبد الحمید مدكورأبو محمد عبد هللا بن بّري البصريالتنبیھ واإلیضاح عما وقع في الصّحاح

Arabi02301صرف ، نقدجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامعبد هللا بن سرحان بن محمد القرنينقد ابن عصفور آراء الصرفیین في كتابھ الممتع، عرض ودراسة

Arabi02302نحومجلة جامعة أم القرىأحمد أبو الیزید علي الغریبالتنغیم في إطار النظام النحوي

Arabi02303لغةمجلة مركز دراسات الكوفةحیدر جبارالتنغیم في الدرس اللغوي بین القدامى والمحدثین

Arabi02304الحدیث وعلومھجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالمیحیى بن محمد علي الحكميالتنقیح أللفاظ الجامع الصحیح لبدر الدین الزركشي ت 794ھـ دراسة وتحقیق

Arabi02305نحومجلة جامعة الملك سعودسمیر شریف ستیتیةالتنوع الكمي للحركات

Arabi02306لغةوزارة الثقافة، إحیاء التراث العربيعبد اإللھ نبھانأبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزديكتاب المالحن

Arabi02307نحوالمكتبة األزھریة للتراثعبد الحمید السید محمد عبد الحمیدالتنویر في تیسیر التیسیر في النحو وفق المنھج المقرر على الصف األول اإلعدادي

Arabi02308نحومجلة العلوم العربیةیوسف عبد هللا الجوارنةأبو الحسن تقي الدین السبكيالتھدي إلى معنى التعدي لإلمام أبي الحسن تقي الدین السبكي 756ھـ دراسة وتحقیًقا

Arabi02309بالغةالمطبعة الوھبیةمحمود بن عمر الزمخشريأساس البالغة

Arabi02310نحومكتبة المعارفعلي حسین البوابابن شھید األندلسي، أبو بكر الزبیديالتھذیب بمحكم الترتیب البن شھید األندلسي، والجمع بین كتابي لحن العامة ألبي بكر الزبیدي

Arabi02311نحودار البشائر اإلسالمیةحاتم صالح الضامنالوزیر أبو عامر أحمد بن عبد الملك األشجعي المعروف بابن شھید األندلسيالتھذیب بمحكم الترتیب

Arabi02312لغةدار الكتب العلمیةجمال طلبةالوزیر أبو القاسم الحسین بن علي المغربيالمنخل مختصر إصالح المنطق

Arabi02313نحوجامعة الیرموكمحمد خلف الھزایمةمحمد عقلھ محمد عبد الغنيالتوابع في كتاب الكشاف للزمخشري

Arabi02314أدبمنشورات وزارة األوقاف والشؤون األسالمیةعمر أبا - محمد المغراويالخط المغربي تاریخ وواقع وآفاق

Arabi02315شعردار قباءإبراھیم عبد العزیزأشعار توفیق الحكیم

Arabi02316لغةفتحي علي یونسالتواصل اللغوي والتعلیم

Arabi02317شعردار المناھج للنشر والتوزیعشریف راغب عالونةثالثة شعراء مقلون جمع وتحقیق ودراسة

Arabi02318شعردار ابن حزمعبد العزیز بن علي الحربيتفاصیل الجمل شرح المیة ابن الوردي

Arabi02319شعردار الرؤیة، دار طیبةأسامة محمود الدعاسابن قتیبة عبد هللا بن مسلم الدینوريتحفة البلغاء في اختصار كتاب الشعر والشعراء

Arabi02320نحودار المعارفشوقي ضیفتجدید النحو
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Arabi02321شعرمطبعة األنباطفتحي محمد سلیمإنني أدري في نقض لست أدري، معاضة لقصیدة الطالسم إلیلیا أبي ماضي

Arabi02322بالغةمكتبة الثقافة الدینیةمحمد كرد عليأمراء البیان

Arabi02323بالغةأبو مصطفى البغداديالواضح في علم البیان شرح وتسھیل على متن تحفة اإلخوان

Arabi02324صرفأبو مصطفى البغداديالواضح في الصرف شرح وتوضیح على تھذیب البناء

Arabi02325ادبجامعة الحاج لخضرالطیب بودربالةسعد بن بوزةالھویة واالختالف في الروایة النسویة في المغرب العربي

Arabi02326أدبالجامعة التونسیةعبد القادر المھیريسھل بن ھارونكتاب النمر والثعلب

Arabi02327أدبوزارة الثقافةشریف عالونةالنقد األدبي في األندلس عصر المرابطین والموحدین 479 - 646 ھـ

Arabi02328نحو ، صرفیحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربيالدرة األلفیة في علم العربیة

Arabi02329أدبالمؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و التوزیعفایز ترحینيالدراما و مذاھب األدب

Arabi02330نحوجامعة أبي بكر بلقاید تلمسانعبد الجلیل مرتاضفتیحة عباسالتوجیھ النحوي عند عبد القاھر الجرجاني، دراسة في المصطلح والمنھج

Arabi02331أدبمجلة الشبكة التربویة الشاملة فیلومرتیلأبو الزھراءدروس الحجاج الفلسفي ألبي الزھراء

Arabi02332أدبوزارة الثقافةترجمة محمد جمولج. ل. ستیانالدراما الحدیثة بین النظریة و التطبیق

Arabi02333شعرالمركز القومي للترجمةترجمة إبراھیم أمین الشواربيرشید الدین الوطواطحدائق السحر في دقائق الشعر

Arabi02334أدبمنشورات عویداتترجمة جعفر صادق الخلیلي، عناد غزوان اسماعیلس. و. داوسنالدراما و الدرامیة

Arabi02335نحومجلة دراسات تربویةعبد الجبار فتحي زیدان، یونس عبد هللا محمد العباديالتوجیھ النحوي وأثره في تحدید داللة الحدیث النبوي دراسة في األربعین حدیثا النوویة

Arabi02336عروض ، قوافيمحمد یوسف علي العثمانيالتوجیھ الوافي بمصطلحات العروض والقوافي

Arabi02337أدبمكتبة مصر، دار مصر للطباعةتوفیق الحكیمأشعب ملك الطفیلیین

Arabi02338شعرالمجمع الثقافيعبد الحمید عبد هللا الھرامةأبو القاسم بن الحاج النمیري األندلسيدیوان إبراھیم بن الحاج النمیري

Arabi02339شعررسائل في األدب العربيعالء جاسم جبارالتوحید في شعر ثالثة شعراء جاھلیین

Arabi02340نحو ، صرفمكتبة الثقافة الدینیةعادل ھادي حمادي العبیديالتوسع في كتاب سیبویھ

Arabi02341شعرمطبعة الجمالیةزیاد بن معاویة بن ضباب النابغة الذبیانيالتوضیح والبیان عن شعر نابغة ذبیان

Arabi02342نحو ، صرفمكتبة ابن تیمیة، دار أصداء المجتمعمحمد عبد العزیز النجارالتوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل

Arabi02343نحودار الظاھریة للنشر والتوزیعحایف النبھانمحمد الھاشميالتوضیحات الجلیة في شرح اآلجرومیة

Arabi02344نحویوسف أحمد المطوعأبو علي الشلوبینيالتوطئة

Arabi02345بالغةجامعة دیالىباسم محمد إبراھیم الفھیدرائد حمد خلف كریش الجبوريالتوظیف البالغي للتجنیس والمشاكلة في شعر المتنبي

Arabi02346شعرجامعة الكویت، جلس النشر العلميجاسم سلیمان حمد الفھیدالتوظیف الفني للنجوم والكواكب في شعر أبي العالء

Arabi02347بالغةجامعة فیالدلفیاأمین سعید محمد أبو لیلالتوفیق بین الموروث البالغي ومستحدث األسالیب

Arabi02348شعرجامعة حسیبة بن بو عليالعربي عمیشالزھرة سھایلیةالتوقیع الصوتي في الشعر الجزائري الحدیث دیوان أوراق لخمار أنموذجا - دراسة وتحلیل

Arabi02349نحوجامعة الموصل، كلیة التربیةنزھة جعفر حسن جاسم الموسويمحمود عبد الجبار محمود جاسم المشھدانيالتوكید اللفظي أسلوباً بالغیاً، دراسة في متن صحیح البخاري
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Arabi02350نحوجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةناصر إبراھیم النعیميأیمن سالمة محمد صلعوكالتوكید النحوي في خطب العرب ووصایاھم

Arabi02351نحومكتبة جزیرة الوردالمتولي علي المتولي األشرمالتوكید في النحو العربي

Arabi02352لغةمكتبة زھراء الشرقحسام البھنساويالتولید الداللي دراسة للمادة اللغویة في كتاب شجر الدر ألبي الطیب اللغوي

Arabi02353لغةمجلة آداب المستنصریةمشتاق عباس معنالتولید والظاھرة اللغویة، قراءة في المعاییر

Arabi02354نقدجامعة الملك عبد العزیزمحمد سعید صالح ربیع الغامديالتوھم في آثار الدارسین عرض ونقد

Arabi02355شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةإبراھیم بن موسى السھليالتیار القدیم في الشعر العربي في األندلس

Arabi02356نقددار المریخبدوي طبانةالتیارات المعاصرة في النقد األدبي

Arabi02357تراجممجلس دائرة المعارف العثمانیةأبو إدریس ابن سنانوھب بن منبھ، روایة أبي محمد عبد الملك بن ھشامكتاب التیجان في ملوك حمیر

Arabi02358عروضمصطفى بن محمد سلیم الغالییني البیروتيكتاب الثریا المضیة في الدروس العروضیة

Arabi02359نحوجامعة الملك سعودمحي الدین محسبالثقافة المنطقیة في الفكر النحوي نحاة القرن الرابع الھجري أنموذجا

Arabi02360نقدمجلة جامعة الملك سعودمحمد بن عبد الرحمن الھدلقالثقافة النقدیة ألبي الطیب المتنبي

Arabi02361الخط العربيدار الفضیلةخضیر البورسعیديالثلث الجلي

Arabi02362نحودار اإلمام مالكعبد الرحمن بن عوف كونيمحمد رفیق الونشریسيالثمرات الحلیة في شرح نظم اآلجرومیة

Arabi02363شعردار صادرمحمد أسعد طلسسمعھ وشرحھ أبو العالء المعريدیوان ابن أبي حصینة

Arabi02364شعرمجلة العلوم العربیة واإلنسانیة، جامعة القصیمعبد الرحمن أحمد إسماعیل كرم الدینالثنائیات الضدیة في نقائض جریر والفرزدق واألخطل وأثرھا في أداء المعنى الشعري

Arabi02365شعرمجلة مداد األدب، الجامعة المستنصریةنرجس حسین زایرالثنائیات المتضادة في النواحي األخالقیة في شعر زھیر بن أبي سلمى

Arabi02366أدبجامعة الیسوعیةأسعد عليإلیاس بیطارالثورات الوطنیة في مصر وأثرھا في تطور الشعر المعاصر من ثورة عرابي 1881م حتى ثورة عبد الناصر 1956م

Arabi02367أدبالجامعة األمریكیة في بیروتناظم النعیميسلمى محمود سعدالثورة الجزائریة في روایات الطاھر وطار من الخمسینیات حتى مطلع التسعینات

Arabi02368أدبمكتبة الكلیات األزھریة، دار الندوة اإلسالمیةأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظكتاب الدالئل واالعتبار على الخلق والتدبیر

Arabi02369أدبجامعة سطیفعبد الغني بارةمحمد عبد البشیر مسالتيالجاحظ في قراءات الدارسین المحدثین

Arabi02370معاجممطبعة الجوائب، دار صادرأحمد فارس الشدیاقالجاسوس على القاموس

Arabi02371شعرمؤسسة سلطان بن علي العویسعمر بن سالمابن درید األزديدیوان ابن درید 321 ھـ

Arabi02372نحومكتبة الخانجيأحمد محمود الھرمیلأبو محمد جمال الدین بن عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاريالجامع الصغیر في النحو

Arabi02373شعردار الكتبعبد األمیر مھدي حبیب الطانيأبو نصر عبد العزیز بن عمر بن نباتھ السعديدیوان ابن نباتة السعدي

Arabi02374أدبمطبعة المجمع العلمي العراقيمصطفى جواد، جمیل سعیدضیاء الدین بن األثیر الجزريالجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور

Arabi02375أدبدار الجیلحنا الفاخوريالجامع في تاریخ األدب العربي األدب القدیم

Arabi02376شعردار الفارس للنشرھدى وائل عامرروایة أبي بكر الوالبيدیوان أشعار مجنون بني عامر مع بعض أحوالھ

Arabi02377شعرجامعة المللك سعودعبد الرحمن بن إبراھیم الدباسيعبد اللطیف بن علي بن صدیق العریشيالجانب األسطوري في أخبار شعراء المعلقات

Arabi02378شعردار الجیلقدري مایوناصح الدین محمددیوان األرجاني
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Arabi02379شعرجامعة أم القرىمصطفى بن عبد الواحد بن إبراھیممحمد بن عبد هللا بن حسین الغامديالجانب الخلقي في المعلقات العشر

Arabi02380أدبجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابنجاة محمد عبد الماجد العباسيالجانب الدیني في أدب الرافعي

Arabi02381لغةمحمود إسماعیل صالحالجانب اللغوي للمعجم الحاسوبي للغة العربیة

Arabi02382شعردار المعرفةمحمد زكریا عنانيمجموعة شعراءدیوان الموشحات األندلسیة

Arabi02383أدبدار الكتب العربیة الكبرىمحمد كرد عليرسائل البلغاء

Arabi02384أدبمجلة جامعة البصرةرباب جبار السوداني، فرح فاضل شرھانالجذریة الحضاریة للعجیب والغریب في المصادر العربیة اإلسالمیة

Arabi02385لغةجامعة أبو بكر بلقاید تلمساننوریة شیخينجاة بن قادةالجذور اللسانیة العربیة في اللسانیات الغربیة الحدیثة دراسة مقارنة بین الجرجاني والتشومسكي أنموذجا

Arabi02386لغةمجلة آداب الرافدینعامر باھر إسمیرالحیالي، فالح محمد علوان الجبوريالجذور اللغویة في معجم المحیط في اللغة للصاحب بن عباد إحصاء ودراسة موازنة

Arabi02387معاجممنشورات وزارة الثقافةمحمد جاسم الحمیديعبد هللا بن مسلم بن قتیبةالجراثیم

Arabi02388أدبجامعة منتوري قسنطینةلیلى جباريسمیرة قدرز، صلیحة بوودنالجریمة والعقاب، دراسة سردیة

Arabi02389شعرمطبعة ھندیة بالموسكي بمصرعبد الرحمن البرقوقيالبحتريدیوان البحتري

Arabi02390شعرمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرأحمد أمین، عبد السالم ھارونشرح دیوان الحماسة ألبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي

Arabi02391شعرمجلة آداب الرافدینمؤید محمد صالح الیوزبكيالجسد في الشعر العربي قبل اإلسالم

Arabi02392نحو ، شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةالحاج مرزوقي مستمر ماجستیرمحي أولي الكرامالجمال في الكمال التحلیل النحوي والعروضي في شعر المدح البن العطار

Arabi02393أدبدار المعارفنعمات أحمد فؤادالجمال و الحریة و الشخصیة اإلنسانیة في أدب العقاد

Arabi02394أدبالمطبعة األدبیةناصیف الیازجيكتاب الجمانة في شرح الخزانة مختصر

Arabi02395أدبالجامعة األردنیةعزمي محافظةجھان سالم فضایلمواصفات كتابة الرسائل الجامعیة

Arabi02396أدب ، لغةالمطبعة المیمنیةأبو نصر أحمد بن عبد الرزاق المقدسي، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيكتاب اإلمام المقدسي، جمع فیھ بین كتابي أبي منصور الثعالبي

Arabi02397لغةمطبعة جول كربونلمحمد بن أبو شنبالزجاجيالجمل

Arabi02398نحو ، إعرابجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرالیزید بلعمشالجمل التي ال محل لھا من اإلعراب ووظائفھا اإلبالغیة الجملة اإلعتراضیة والجملة التفسیریة وجملة الصلة

Arabi02399نحومجلة التربیة والعلم، جامعة الموصلفراس عبد العزیز عبد القادر، مھند فواز ھایسالجملة الصغرى في النحو العربي مفھوما ونشأة وأحكاما

Arabi02400نحو ، إعرابالجمل المختلف إعرابھا

Arabi02401نحومؤسسة الرسالةفخر الدین قباوةالخلیل بن أحمد الفراھیديالجمل في النحو

Arabi02402ً أدبمركز زاید للتراث والتاریخإبراھیم أحمد شعالنالجمل في أمثال العالم العربي قدیماً وحدیثا

Arabi02403نحومكتبة الزھراءأمیرة علي توفیقالجملة االسمیة عند ابن ھشام األنصاري

Arabi02404نحومجلة جامعة كركوكعبد الخالق ولي فتاحالجملة االعتراضیة في العربیة بین الموقع والداللة الوظیفیة

Arabi02405نحوجامعة تشرینإبراھیم الببغیاث محمد بابوالجملة اإلنشائیة بین التركیب النحوي والمفھوم الداللي

Arabi02406نحو ، شعرجامعة محمد خیضربلقاسم دفھالجملة اإلنشائیة في دیوان محمد العید علي خلیفة- دراسة نحویة داللیة

Arabi02407أدبالدار العمریةمحمود أبو ریةرسائل الرافعي ویلیھ الرسائل المتبادلة بین شیخ العروبة أحمد زكي باشا وانستاس ماري الكرملي
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Arabi02408نحوجامعة البصرةعبد الحسین المباركلؤي حاتم عبد هللا السلمان الجبوريالجملة الخبریة في دیوان ابن ھرمة

Arabi02409نحومطبعة الدجى عابدینمحمود فھمي حجازيإبراھیم الشمسان أبو أوسالجملة الشرطیة عند النحاة العرب

Arabi02410نحوجامعة محمد خیضربلقاسم دفةأبو بكر زروقيالجملة الشرطیة في كتابى اإلیمان و العلم من صحیح البخاري

Arabi02411معاجمجامعة النجاح الوطنیةسعید شواھنة، یحیى جبرشفاء مصطفى حسینمعجم ألفاظ الطفل في لسان العرب دراسة لغویة

Arabi02412نحو ، شعرجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدأسامة وجیھ سعید منصورالجملة الطلبیة في دیوان الشاعر دعبل الخزاعي، دراسة نحویة داللیة

Arabi02413نحووزارة التعلیم العالي و البحث العلميسامي عبد هللا أحمد الكنانيیمینة قرفيالجملة الطلبیة في عیون البصائر للبشائر اإلبراھیمي دراسة نحویة داللیة

Arabi02414شعردار صادرسامي الدھانأبو الفرج محمد بن أحمد الغساني المشھور بالوأواء الدمشقيدیوان الوأواء الدمشقي

Arabi02415مذاھب نحویةمجلة كلیة التربیة للبناتغانم عودة شرھان السودانيالجملة الفاعلیة بین البصریین و الكوفیین

Arabi02416نحومؤسسة المختارعلي أبو المكارمالجملة الفعلیة

Arabi02417نحو ، شعرمؤسسة شباب الجامعةزین كامل الخویسكيالجملة الفعلیة المنفیة في شعر المتنبي

Arabi02418نحو ، شعرمؤسسة شباب الجامعةزین كامل الخویسكيالجملة الفعلیة بسیطة وموسعة، دراسة تطبیقیة على شعر المتنبي

Arabi02419نحومكتبة جزیرة الوردتقدیم عبده الراجحيمحمد رزق شعیرالجملة المحتملة لالسمیة والفعلیة

Arabi02420نحومجلة جامعة دمشقعمر مصطفىالجملة المستثناة

Arabi02421نحومركز دراسات الكوفةنسرین عبد هللا شنوفالجملة الوصفیة دراسة نحویة

Arabi02422نحووزارة التعلیم العالي و البحث العلميعیاش فرحاتوداد میھوبيالجملة بین النحو العربي و اللسانیات المعاصرة مفھومھا و بنیتھا

Arabi02423إمالءنجالء بنت جعفر الكثیريأفانین إمالئیة مھمات لكل كاتب

Arabi02424لغةوزارة التعلیم العالي و البحث العلميمحمد یحیاتنعبد الرحمن عیساويالجملة في اللغة العربیة و الفرنسیة دراسة وصفیة تقابلیة

Arabi02425شعرمطبعة الجمھورعبد الوھاب محمد علي العدواني، محمد نائف الدلیميحرثان بن محرث بن الحارثدیوان ذي اإلصبع العدواني حرثان بن محرث ت نحو سنة 22 أو 25 قبل الھجرة

Arabi02426نحو ، شعرجامعة تكریت، كلیة التربیة للبناتأحمد خطاب العمرعبیر عزیز علیوي خلف الجبوريالجملة في شعر ابن زیدون

Arabi02427بالغةجامعة أم القرىحصة بنت زید الرشودجمیلة بنت عبد العزیز خیاطالجملة في قصار مفصل المكي و أواسطھ

Arabi02428شعردار ابن رشدسلیم بركاتالجمھرات

Arabi02429نحومكتبة المجمععبد هللا محمد ھنانوالجموع في اللغة العربیة

Arabi02430أدبالجامعة األمریكیة في بیروتكمال الیازجينھاد توفیق نعمةالجن في األدب العربي

Arabi02431أدبجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكحلیمة خالد رشید صالحالجن في الشعر الجاھلي

Arabi02432أدبجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضلطیفة عبوالجنس في اللغة العربیة

Arabi02433أدب ، لغةمحمد حسن إبراھیمالجنس ونشوؤه في اللغات السامیة

Arabi02434بالغةدار الكتب العالمیةفخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضلالحسن بن قاسم المراديالجنى الداني في حروف المعاني

Arabi02435شعرمطبوعات مجمع اللغة العربیة، المطبعة الھاشمیةأحمد الجنديأبو محمد فتیان بن علي األسديدیوان فتیان الشاغوري

Arabi02436أدب ، شعرجامعة بھاء الدین زكریاعزة محمد إبراھیم حسنالجھاد األفغاني في منظور الشعراء العرب
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Arabi02437معاجماأللوكةمحمد خیر رمضان یوسفمعجم البابطین لشعراء العربیة مراجعة و نقد

Arabi02438لغةوزارة التعلیم العالي و البحث العلميالمھدي بوروبةمحمد بو عليالجھود الصوتیة في رسائل ابن حزم األندلسي

Arabi02439لغةجامعة بغداد، كلیة التربیة للبناتخدیجة زبار الحمدانيخلود جبار عیدان التمیميالجھود اللغویة في الصحف البغدادیة 1990م- 2000م

Arabi02440لغةمنشورات إتحاد كتاب العربمحمد علي الزركانالجھود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث

Arabi02441لغةوزارة التعلیم العالي و البحث العلميأحمد عزوزفاطمة جوریوالجھود اللغویة لمحمد باى بلعالم في ضوء الدراسات اللسانیة الحدیثة

Arabi02442لغةالجامعة اإلسالمیةمنذر محمد جاسمقاسم مشعان رحیبيالجھود اللغویة و النحویة لإلمام الشوكاني ت 1250 ھـ في كتابة إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول

Arabi02443لغةجامعة أبي بكر بلقایدغیثري سیدي محمدبوشیبة عبد القادرالجھود المعجمیة البن جنى في ضوء اللسانیات الحدیثة

Arabi02444نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليمنیر بدويالجھود النحویة عند محمد باى بلعالم

Arabi02445نحومجلة الثقافة اإلسالمیةأمان الدین حتحاتالجھود النحویة في تفسیر الطبري

Arabi02446نحومكتبة الرشد ناشروننجیب بن محفوظ بن كرامة الزبیديالجھود النحویة للشیخ عثیمین

Arabi02447نحو ، بالغةوزارة التعلیم العالي و البحث العلميالسعید ھادفامحمد على أبو غنیمةالجھود النحویة و البالغیة في لیبیا في النصف الثاني من القرن العشرین

Arabi02448نقدمجلة جامعة كربالء العلمیةغنیمة جبار فشاخ، علي كاظم المصالويالجھود النقدیة في كتاب كنز الكتاب و منتخب اآلداب ألبي إسحاق البوسني الشریشي ت 651 ھـ

Arabi02449نقدوزارة التعلیم العالي و البحث العلميأحمد مسعودمحمد جیاللي بوزینةالجھود النقدیة و البالغیة عند ابن البناء المراكشي

Arabi02450أدب ، شعرجامعة الخلیلحسن فلیفلجانان عز الدین شبانةالجواري و أثرھن في الشعر العربي في األندلس

Arabi02451نحو ، إعرابجامعة قار یونسمراجع عبد القادر بالقاسم الطلحيالجواز النحوي، وداللة اإلعراب على المعنى

Arabi02452نحودار الضیاء للنشر والتوزیعحمدة عبد هللا أبو شھابالجواز وعدمھ في أحكام النحویین من سیبویھ حتى القرن الرابع الھجري

Arabi02453أدبطھ باقرملحمة كلكامیش أودیسة العراق الخالدة

Arabi02454شعرجامعة مؤتةعلي المحاسنةمالك محمد جمال بني عطاأیمان العرب في الشعر الجاھلي

Arabi02455أصول فقھجامعة القصیمعبد العزیز بن عبد هللا بن علي النملةالجوانب النقدیة عند الشیخ ابن عثیمین المتعلقة بأصول الفقة

Arabi02456شعرمؤسسة الدعوة اإلسالمیة الصحفیةعبد الرحمن بن سلیمان الروشیدسلیمان بن سمحاندیوان عقود الجواھر المنضدة الحسان البن سمحان

Arabi02457شعردار طالسمقدمة نجاح العطارمحمد مھدي الجواھريالجواھري في العیون من أشعاره

Arabi02458نحو ، صرفالمصطفى الغفیريمحمد بن قاسم بن زاكور الفاسيالجود بالموجود من دون ما بذل المجھود في شرح تحفة المودود في المقصور والممدود

Arabi02459أدبنوفلسالم الراسيجود من الموجود األدب الشعبي

Arabi02460أدب ، شعردار طالسمحمد فؤاد نعناعالجود والبخل في الشعر الجاھلي

Arabi02461أدبدار الجیلمصطفى لطفي المنفلوطيمؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة المقتبسة

Arabi02462عقیدة ، علم الكالموزارة التراث القومي والثقافةأبو بكر أحمد بن عبد هللا الكندي التروانيالجوھر المقتصر

Arabi02463لغةجامعة منتوريالسعید ھادفجمال فنیطالحاجات اللغویة للكبار

Arabi02464أدب ، تراجمحولیات كلیة اآلدابحسین یوسف خریوشالحاجب المصحفي حیاتھ و آثاره األدبیة

Arabi02465عروضالمطبعة المیمنیةمحمد الزھري الغمراويمحمد الدمنھوريالحاشیة الكبرى للدمنھوري على متن الكافي في علم العروض
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Arabi02466نحو ، صرفجامعة أم القرىعلي بن محمد النوريفاطمة عائض عبد هللا عمر السالميالحاشیة المصریة للدمامیني على مغني اللبیب من بدایة الباب الثاني الجمل إلى نھایة المخطوط دراسة وتحقیقا

Arabi02467بالغةدار الكتب العلمیةرشید أعرضيالسید الشریف الجرحاني أبو الحسن علي محمد عليالحاشیة على المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم في علوم البالغة

Arabi02468بالغةدار البشائرإبراھیم صالحخلیل بن أیبك الصفديألحان السواجع بین البادئ والُمراِجع

Arabi02469أدب ، شعرمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةعلى حیدر، عیسى فارس، ماھر عبد القادرالحب اإللھي في شعر المقدسي

Arabi02470أدبالدار المصریة اللبنانیةشوقي ضیفالحب العذري عند العرب

Arabi02471أدب ، شعرمعھد الدراسات اإلسالمیةأحمد الشرباصيقاسم صالح الصالحالحب و الثورة في شعر الشابي

Arabi02472أدبعیسى البابي الحلبيأحمد تیمور باشاالحب والجمال عند العرب

Arabi02473أدب ، شعرالمركز القومي للترجمةترجمة حمادة إبراھیممجموعة من الشعراءالحب وفنونھ في مائة قصیدة

Arabi02474أدب ، شعرجامعة منتوريلخضر عیكوسسكینة قدورالحبسیات في الشعر العربي

Arabi02475فقھ عامالمكتبة العلمیةمحمد علي النجارأبو الفتح عثمان بن جنيالخصائص

Arabi02476أدبجامعة الحاج لخضرإسماعیل زردوميحسین بو بلوطةالحجاج في اإلمتاع و المؤانسة ألبي حیان التوحیدي

Arabi02477بالغةدار الكتاب الجدید المتحدةمحمد سالم محمد األمین الطلبةالحجاج في البالغة المعاصرة بحث في بالغة النقد المعاصر

Arabi02478بالغةثقافات، جامعة البحرینصابر الحباشةالحجاج في التداولیة إلى مدخل الخطاب البالغي

Arabi02479لغةمجلة العلوم اإلنسانیةبوزناشة نور الدینالحجاج في الدرس اللغوي الغربي

Arabi02480نحوعالم الفكرحسن خمیس الملخالحجاج في الدرس النحوي

Arabi02481شعرحالوة، عالم الكتب الحدیثسامیة الدریديالحجاج في الشعر العربي، بنیتھ وأسالیبھ

Arabi02482شعرجامعة مولود معمريآمنة بلعليمكلي شامةالحجاج في شعر النقائض، دراسة تداولیة

Arabi02483نقدجامعة مولود معمريآمنة بلعليصالح المغرةالحجاج في كتب الردود النقدیة، الفلك الدائر على المثل السائر أنموذًجا

Arabi02484أدبالجامعة الوطنیة للغات الحدیثةكفایت هللا ھمدانيحافظ محمد بادشاهالحجاز في أدب الرحلة العربي

Arabi02485نحومجلة كلیة اآلداب جامعة بغدادمحمد جواد محمد سعید الطریحيالحجة العقلیة في الدرس النحوي األندلسي السھیلي أنموذجا

Arabi02486نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيخالد بن محمد الصغیر بن أحمد عليالحجة النحویة العقلیة في المنھاج لیحیى بن حمزة العلوي

Arabi02487شعرإبراھیم زید الكیالنيدیوان ومضات

Arabi02488نحوجامعة تكریتسھیلة طھ محمد البیاتيعبد هللا خلف صالح الجبوريالحجة النحویة عند األعلم الشمنتري

Arabi02489لغةھیئة أبو ظبي للثقافة و التراثسعید الغانميینابیع اللغة األولى

Arabi02490شعردار الفكر، دار الفكر المعاصرترجمة عیسى علي العاكوبترجمات كلمان باركسید الشعر

Arabi02491شعر ، تراجمدار الیمامة للبحث والترجمة والنشرعبد هللا بن محمد بن خمیسراشد الخالوي حیاتھ، شعره، حكمھ، فلسفتھ، نوادره، حسابھ الفلكي

Arabi02492بالغةمجلة عالماتربیعة العربيالحد بین النص والخطاب

Arabi02493بالغةمحمد بن العربي الھالليیواقیت المشتري من جوھر األخضري فن البالغة، ولمع العرفان على أرجوزة ابن كیران

Arabi02494شعرجامعة عجمان للعلوم والثقافةمحمد رضوان الدایةالحدائق والجنان من أشعار أھل األندلس ودیوان بني فرج شعراء جیان
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Arabi02495شعرجامعة منتورياألخضر عیكوسھشام باروقالحداثة الشعریة عند محمد عمران مجموعة أنا الذى رأیت أنموذجا

Arabi02496نقد ، شعرجامعة فرحات عباسأحمد حیدوشنبیل مزوارالحداثة النقدیة في دراسة العقاد للشخصیة الشعراء أنموذجا

Arabi02497نقد ، شعرجامعة دیالىصالح مھدي الزبیديصندل سلمان إبراھیم النداويمظاھر الحداثة في شعر المتنبي

Arabi02498[دراسة نحویة فنیة] نحوجامعة الكوفةعبد األمیر كاظم زاھدكلثوم عامر شخیر الحسیناويالخصائص األسلوبیة للمكي و المدني

Arabi02499نقد ، شعرجامعة الحاج لخضرعلي خذرينادیة بوذراعالحداثة في الشعریة العربیة المعاصرة بین الشعراء والنقاد

Arabi02500نقد ، شعرعالم الفكرعبد هللا أحمد المھناالحداثة والتحدیث في الشعر

Arabi02501نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعودعادل بن محمد علي الطنطاويغازي بن محمد السھلياختیارات السجاعي النحویة والتصریفیة دراسة تحلیلیة

Arabi02502أدبدار غریبعبد اللطیف محمد خلیفةالحدس واإلبداع

Arabi02503لغةدار الفكر المعاصرمازن المباركزكریا بن محمد األنصاريالحدود األنیقة و التعریفات الدقیقة

Arabi02504شعرروافدمحیي الدین صالحمدائن الصحو

Arabi02505نحوجامعة حلبإبراھیم الببعبد الحمید وقافالحدود في الدرس النحوي الحدیث

Arabi02506نحوالحسن علي بن عیسى بن علي الرمانيكتاب الحدود في النحو ویلیھ منازل الحروف

Arabi02507أدبالتنویرمحمد غازي األخرس العوالم السفلیة للمجتمع العراقيدفاتر خردة فروش

Arabi02508نحوأضواء السلفمحمود فجالالحدیث النبوي في النحو العربي

Arabi02509أدبدار الكتاب العربي بمصر، لجنة مؤلفات التیموریةأحمد تیمورمختارات أحمد تیمور طرائف من روائع األدب العربي

Arabi02510أدبالھیئة المصریة العامة للكتبزكي مباركالحدیث ذو شجون

Arabi02511أدبجامعة أم القرىمعتوقة بنت سالم جابر المعطانيالحدیث و الموروث في رثاء الملك فیصل رحمھ هللا، دراسة تأصیلیة تحلیلیة

Arabi02512نقددار المعرفة الجامعیةعثمان موافيالخصومة بین القدماء و المحدثین في النقد العربي القدیم

Arabi02513أدبالمكتبة السلفیة، دار العاصمةسلیمان بن صالح الخراشيمحب الدین الخطیبالحدیقة مجموعة أدب بارع وحكمة بلیغة

Arabi02514أدبدار الجیلمحمد عبد المنعم خفاجيمصادر المكتبة األدبیة

Arabi02515بالغةجامعة تلمسانبوعلي عبد الناصرزروالي زھرةمصطلح االنزیاح بین البالغة و األسلوبیة دراسة مقارنة

Arabi02516نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةیونس حمش خلف محمدالحذف في اللغة العربیة

Arabi02517شعردار الحریة للطباعةیحیى الجبوريشعر عبد هللا بن الزبیر األسدي

Arabi02518نحوجامعة الیرموكسلمان القضاةزھیر محمد عقاب العرودالحذف في شعر أبي الطیب المتنبي دراسة نحویة وصفیة استقصائیة

Arabi02519نحومجلة جامعة واسطصالح كاظم صكبانالحذف في شعر عنترة بن شداد دراسة بالغیة

Arabi02520شعرمطبعة النعمانیحیى الجبوريشعر الحارث بن خالد المخزومي

Arabi02521نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجاسھام رمضان محمد الزعبوطالحذف و التقدیر في صحیح البخاري دراسة نحویة داللیة

Arabi02522نحومجلة جامعة كركوكعماد مجید عليالحذف واإلضمار في النحو العربي، دراسة في المصطلح

Arabi02523لغةمكتبة الغرباء األثریةسلمان سالم رجاء السحیميالحذف والتعویض في اللھجات العربیة
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Arabi02524نحوجامعة بابلسعد حسن علیويالحرف الزائد أحكامھ و مواضعھ في الدرس النحوي

Arabi02525نحوعالم الكتب الحدیثزید خلیل القرالةالحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي

Arabi02526أدبجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليعبد الرحمن أبو ھانيالحركة األدبیة في األردن

Arabi02527أدبجامعة الملك سعودعبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجيعمر كانالحركة األدبیة في تمبكتو في النصف األول من القرن التاسع عشر المیالدي، أحمد البكاي نموذًجا

Arabi02528أدبمجلة جامعة تشرینحسان علي الحسنالحركة األدبیة في مواجھة المستجدات الحدیثة في العصر العباسي

Arabi02529نحومجلة الجامعة األسمریةمحمد سالم الرجوبيالحركة اإلعرابیة بین القیم الصوتیة و القیم الداللیة

Arabi02530شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحأیمن یوسف إبراھیم جرارالحركة الشعریة في األندلس عصر بنى األحمر

Arabi02531شعرجامعة النجاح الوطنیةرائد مصطفى عبد الرحیمفادي عبد الرحیم محمود عودةالحركة الشعریة في بالط الملك الناصر صالح الدین یوسف بن عبد العزیز

Arabi02532(1082 - 1139 ه) أدبعبد هللا المرابط الترغيالحركة العلمیة واألدبیة بالمغرب على عھد السلطان المولى إسماعیل

Arabi02533أدبالمكتبة العصریةألبیر حبیب مطلقالحركة اللغویة في األندلس منذ الفتح العربي حتى نھایة عصر ملوك الطوائف

Arabi02534أدبالجامعة العربیة األمریكیةألبیر حبیب مطلقالحركة اللغویة في األندلس منذ الفتح العربي حتى نھایة عصر ملوك الطوائف

Arabi02535أدبجامعة أم القرىمصطفى بن زكي التونيإبراھیم بن علي بن عبد هللا الدبیانالحركة اللغویة في السعودیة

Arabi02536نحوجامعة األقصىفضل محمد النمس، محمد محمود أبو قادوسالحركة اللغویة و النحویة في فلسطین في القرنین السابع و الثامن الھجریین، الفصول المفیدة في الواو المزیدة للكلكیدي أنموذًجا

Arabi02537نقدجامعة البصرةسوادي فرج مكلفالحركة النقدیة حول شعر القرن التاسع عشر في العراق

Arabi02538نقد ، شعرجامعة دیالىخلیل إبراھیم القیسى، على متعب جاسمشیماء نزار عایش مخلفالحركة النقدیة حول شعر المعلقات في الدرس النقدي المعاصر

Arabi02539أدب ، نقدجامعة بن یوسف بن خدةعلي مالحيعمرو زایرالحركة النقدیة حول كتاب طھ حسین في األدب الجاھلي

Arabi02540نقدجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيفھد بن محمد بن حامد الشریفالحركة النقدیة في الصحافة السعودیة من 1343 ھـ إلى 1383 ھـ

Arabi02541صرفخدیجة زبار الحمداني، حسین علي عزیزالحركة و أثرھا في داللة البنیة الصرفیة

Arabi02542إمالءخلف طایعالحروف األولى دراسة في تاریخ الكتابة

Arabi02543شعرمطبعة المعارفنوري حمودي القیسيأبو زبید الطائيشعر أبي زبید الطائي

Arabi02544بالغةجامعة عین شمسرمضان عبد التوابابن السكیت اللغويالحروف التي یتكلم في غیر موضعھا

Arabi02545شعرجامعة بابلعدنان حسین العواديرشید ھارون علیويمصادر الصورة في شعر حمید سعید

Arabi02546صرفجامعة الخرطومعبد الرحمن المكاوي المختارعلي محمود أحمد محمد خیرالحروف العاملة في األسماء في المفضلیات

Arabi02547صرفجامعة بابلحسام عبد علي الجملالحروف المحضة دالالتھا و استعماالتھا

Arabi02548أدبمحمد سعد إبراھیم الحدادالحروف المستدیرة العربیة تردیدات روحانیة وأنغام كونیة

Arabi02549صرفجامعة الكوفةرزاق عبد األمیر مھديالحروف نادرة االستعمال في اللغة العربیة الفصحى، دراسة إحصائیة داللیة

Arabi02550أدبأبو الخطاب الطائي الموصليالحروفیون وفن التحریف

Arabi02551نحوجامعة الخلیلیوسف حسن عمرومحمد صالح عبد القادر النجارشرح ملحة اإلعراب البن الناظم 686 ھـ، دراسة وتحقیق

Arabi02552لغةدار عالم الكتبعبد هللا بن عمر البارودي الحسینيالحسن واإلحسان فیما خال عنھ اللسان، وھو مستدرك على صاحب لسان العرب- ط األوقاف السعودیة
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Arabi02553شعر ، تراجمجامعة تلمسانعبد الھادى حسنبوشعور الحاج بوحدینالحسین بن على بن الحسین الوزیر المغربي 418 - 370 ھـ حیاتھ و شعره

Arabi02554أدبدار النوادرمحمد أحمد الداّليالحصائل في علوم العربیة وتراثھا بحوث و دراسات ومقاالت و نصوص محققة

Arabi02555شعرعالم الكتب, مكتبة النھضة العربیةیونس أحمد السامرائيشعراء عباسیون

Arabi02556صرفدار األمةمحمد صالح حسینعبد هللا بن فودي النیجیريالحصن الرصین في علم التصریف

Arabi02557أدب عالميالھیئة المصریة العامة للكتبعبد العزیز توفیق جاویدستیفن رنسیمانالحضارة البیزنطیة

Arabi02558أدب ، شعردار الحوار للنشر والتوزیعترجمة ودراسة نظار . ب. نظاریان، تقدیم نعیم الیافياویدیك اسحاقیانملحمة المعري

Arabi02559صرفدار المریخسلیمان فیاضالحقول الداللیة الصرفیة لألفعال العربیة

Arabi02560أدب ، شعرجامعة بغدادكاصد یاسر الزیديشیماء محمد عبیدالحقول الداللیة في شعر الكمیت بن زید األسدي

Arabi02561شعرمؤسسة سلطان بن علي العویسعید الوصیف محمدأبو بكر بن الحسن بن درید األزديشرح مقصورة ابن درید في فنون الشعر والحكمة والموعظة واألدب والغزل - أبو بكر بن الحسن بن درید األزدي 321 ھـ

Arabi02562أدبھاشم إسماعیل األیوبيأبحاث عربیة في الكتاب التكریمي للمستشرق األلماني فولفدیتریش فیشر

Arabi02563روایاتتقدیم بندر بن عبد هللا الشویقيعبد هللا صالح العجیريمن عبث الروایة نظرات من واقع الروایة السعودیة

Arabi02564بالغة ، شعرجامعة أبى بكر بلقایدمحمد عباسمیلود قنانيالحقول المعجمیة و داللتھا في شعر محمد مھدي الجواھري في أعمالھ الكاملة دراسة أسلوبیة

Arabi02565روایاتمحمد بن عبد الرحمن الحضیفنقطة تفتیش

Arabi02566أدبجامعة منتوريلیلى جباريسمیحة شفرورالحكایة الخرافیة الشعبیة في منطقة تبسة جمع ودراسة

Arabi02567أدبجامعة الموصلعمر محمد مصطفى الطالبعلي أحمد محمد العبیديالحكایة الشعبیة الموصلیة مقاربة بنیویة داللیة

Arabi02568نقدجامعة أم القرىحامد بن صالح الربیعيزھور سرحان القرشيالحكایة النقدیة، دراسة وتحلیل

Arabi02569أدبجامعة بغدادطھ محسن عبد الرحمنحامد حاجي حمزةالحكایة في العربیة

Arabi02570أدبجامعة أم القرىدخیل هللا محمد الصحفيمحمد عبد هللا سالم بدريالحكایة في تشبیھات الجاھلیین

Arabi02571أدبدار توبقال للنشرعبد الفتاح كیلیطوالحكایة والتأویل دراسات في السرد العربي

Arabi02572أدبدار الثقافةمحمد سعید مبیضالحكم واألمثال الشعبیة في الدیار الشامیة

Arabi02573أدبمحمد حسن نائل المرصفيعبد هللا بن المقفعالحكمة المدنیة كتاب األدب الكبیر

Arabi02574أدب ، شعردار الراتب الجامعیة، موسوعة: المبدعونسراج الدین محمدالحكمة في الشعر العربي

Arabi02575أدب ، شعرجامعة أم القرىحمید محمد عباس سمیرنوف بنت محمد علي یمانيالحكمة في شعر أبي البقاء الرندي، البنیة و الداللة

Arabi02576أدب ، شعرجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدماجد بن مرزوق بن عبد هللا الدوسريالحكمة في شعر شوقي المضامین والتشكیل

Arabi02577معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنالصاحبي التاجيالحلبة في أسماء الخیل المشھورة في الجاھلیة واإلسالم

Arabi02578نحومؤسسة الرسالةعبد العال سالم المكرمالحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي

Arabi02579نحودار اآلثار للنشر والتوزیعمقبل بن ھادي الوداعيمحمد الصغیر بن قائد بن حمد العبادلي المقطريالحلل الذھبیة علي التحفة السنیة

Arabi02580نحو ، صرفسعید عبد الكریم سعوديأبو محمد عبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسيالحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل

Arabi02581{غیر ناظرین إناه }نحو ، صرفمجلة الجامعة اإلسالمیةأحمد بن محمد القرشيالسبكيرسالة الحلم واألناة في إعراب قولھ قولھ تعالى
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Arabi02582شعر ، تراجمدار المناھج للنشرشریف راغب عالونةعقیل بن علفة المري، من الشعراء الفحول المقلین في العصر األموي سیرتھ وشعره

Arabi02583أدب ، شعرجامعة األقصىعبد الجلیل حسن صرصورالحمار الوحشي في شعر الشماخ بن ضرار، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi02584شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثمحمد إبراھیم حور، أحمد محمد عبیدأبو عبیدة الولید بن البحتريالحماسة

Arabi02585أدبمكتبة الخانجيعادل سلیمان جمالصدر الدین علي بن أبو الفرج بن الحسن البصريالحماسة البصریة

Arabi02586أدبالدار السودانیةعبد هللا الطیبالحماسة الصغرى

Arabi02587أدبدار الفكر، دار الفكر المعاصرمحمد رضوان الدایةأبو العباس أحمد بن عبد السالم الجراوي التادليالحماسة المغربیة مختصر كتاب صفوة األدب ونخبة دیوان العرب

Arabi02588بالغةمركز البحوث والدراسات اإلسالمیةعلى عبد هللا حسین العنكبيالحمل على المعني في العربیة

Arabi02589بالغةجامعة أم القرىخدیجة أحمد مفتيالحمل على النقیض في االستعمال العربي

Arabi02590أدبدار الرائد العربيأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظالحنین إلى األوطان

Arabi02591أدب ، شعرجامعة الخلیلعبد المنعم حافظ الرجبيثائر نعیم محمد أبو ریشالحنین الى الدیار في شعر العباسى الثالث

Arabi02592أدب ، شعرجامعة الخلیلحسن محمد عبد الھادي السراحنةمي إبراھیم حسن عمروالحنین في الشعر الزنكي و األیوبي

Arabi02593أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحمھا روحي إبراھیم الخلیليالحنین و الغربة في الشعر األندلسي

Arabi02594أدب ، شعرجامعة إربد االھلیة، دار مجدالويیحیى الجبوريالحنین و الغربة في الشعر العربي الحنین إلى األوطان

Arabi02595نحومكتبة الرشیدمحمود جاسم محمد الدرویشأبو الحسن محمد بن عبد هللا الوراقعلل النحو

Arabi02596أدب ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةساھرة محمود یونسالحوار في شعر أبي فراس الحمداني

Arabi02597أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد العضیبيصالح بن أحمد بن محمد السھیميالحوار في شعر الھذلیین دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi02598بالغةجامعة أم القرىعلي العماريإبراھیم بن علي بن بركات الجعیدالحواشي و النكات و الفوائد المحررات ألحمد بن القاسم العبادي

Arabi02599أدبدار ومكتبة الھاللقدم لھا علي أبو ملحمالجاحظرسائل الجاحظ الرسائل السیاسة

Arabi02600أدبدار آزال، المكتبة الیمنیةكمال مصطفىنشوان الحمیريالحور العین عن كتاب العلم الرائف دون النساء العفایف

Arabi02601أدبدار أسامةمحمد سعید الدغليالحیاة االجتماعیة في األندلس وأثرھا في األدب العربي واألدب األندلسي

Arabi02602أدبمكتبة العلومالسباعي السباعي بیوميتاریخ األدب العربي في العصر الجاھلي

Arabi02603أدبدار نھضة مصرأحمد أحمد بدويالحیاة األدبیة في عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام

Arabi02604أدبجامعة اإلخوة منتوريالربعي بن سالمةسعودي یمینةالحیاة األدبیة في قسنطینة خالل الفترة العثمانیة

Arabi02605أدب ، شعرمكتبة نھضة مصرأحمد محمد الحوفيالحیاة العربیة من الشعر الجاھلي

Arabi02606أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكمحمود صبري علي عبد هللالحیة في الشعر الجاھلي

Arabi02607أدبمكتبة النھضة العربیة، عالم الكتبشاكر ھادي شكرالحیوان في األدب العربي

Arabi02608نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینسعید بن محمد بن عبد هللا القرنيالخاطریات ألبي الفتح عثمان بن جنى

Arabi02609أدب ، شعرمجلة جامعة كركوكتوفیق إبراھیم صالحالُخؤولة في الشعر الجاھلي دراسة في بواعث القبول والرفض

Arabi02610أدبمجلة آداب ذي قارضیاء غني لفتھ، میادة عبد األمیر كریمالخبر الھزلي في كتاب أخبار الحمقى و المغفلین
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Arabi02611أدبجامعة السلیمانیةظاھر لطیف كریمتیشكو عثمان عارفالخبر في آثار ابن الجوزي دراسة سردیة

Arabi02612أدبكلیة اآلداب، دار الغرب اإلسالميمحمد القاضيالخبر في األدب العربي دراسة في السردیة العربیة

Arabi02613بالغةدار الفالح للنشرمحمد علي الخوليعلم الداللة علم المعنى

Arabi02614أدبالمؤسسة الجامعیةسعید توفیقالخبرة الجمالیة دراسة في فلسفة الجمال الظاھراتیة

Arabi02615أدبحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتإحسان صدقي العمدالخبز في الحضارة العربیة اإلسالمیة

Arabi02616نحو ، إعرابالمطبعة العامرة المیریةمحمد الخیاطالعجیمي عبد هللا بن عثمانالخریدة البھیة في إعراب ألفاظ األجرومیة

Arabi02617لغةمؤسسة الرسالةمحمد محمد حسن شرابشرح الشواھد الشعریة في أمات الكتب النحویة ألربعة آالف شاھد شعري

Arabi02618شعر ، لغةرنا ھادي األلوسيالخصائص اللغویة في شعر مالك بن المرحل

Arabi02619بالغة ، شعرجامعة أم القرىمحمد محمد أبو موسىنداء ثابت العرابي الحارثيالخصوصیات البالغیة في رسائل أبي العالء اإلخوانیة

Arabi02620أدبجامعة العقید الحاج لخضرالسعید ھادفسلیمة دلولالخطاب اإلشھاري في المحیط العمراني لمدینة باتنة

Arabi02621أدبجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاض، رمضان كریبعماریة حاكمالخطاب اإلقناعي في ضوء التواصل اللغوي الحجاج بن یوسف الثقفي نموذجا

Arabi02622أدبجامعة العقید الحاج لخضرمحمد منصوريعالمة خذرينثر المنظوم في األدب العربي المنثور البھائي نموذجا

Arabi02623أدبجامعة منتوريمحمد العید تاورتھعبد المالك ضیفالخطاب الشعري الجزائري المعاصر و إشكالیة االنتماء الحضاري

Arabi02624أدبجامعة الحاج لخضرمحمد األخضر الزاويأحمد عبیدليالخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنین السادس والسابع الھجریین، دراسة موضوعاتیة فنیة

Arabi02625أدبجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحفتحیة كحلوشالخطاب الشعري العربي المعاصر من استبدادیة السلطة إلى حركیة اإلبداع

Arabi02626أدبالجامعة اإلسالمیةیوسف شحدة الكحلوتمحمد كمال سلیمان حمادةالخطاب الشعري عند ابن حمدیس الصقلي دراسة أسلوبیة

Arabi02627أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليكامیلیا أحمد نعیمالخطاب الشعري عند عبد الكریم السبعاوي دراسة نقدیة

Arabi02628أدبجامعة مولود معمريبو جمعة شتوانربیعة حنیشالخطاب الشعري في شرح البطلیوسي لسقط الزند للمعري

Arabi02629روایاتمجموعة دار السالم اإلعالمیة للنشر والتوزیعسعد فھید العجميالتاج المفقود

Arabi02630أدبمجلة جامعة تكریت للعلومسالم محمد ذنون، محمد عادل محمدالخطاب الفكاھي في كتاب اإلمتاع و المؤانسة ألبي حیان التوحیدي، مقاربة في المرجعیات و الداللة

Arabi02631أدبجامعة أدرارمحمد األمین خالديالخطاب النبوي و فاعلیة التكرار البیاني

Arabi02632أدبجامعة محمد بو ضیاف بالمسلیةمصطفى البشیر قطبن مساھل بایةالخطاب النثري في كتاب المثل السائر

Arabi02633نقدجامعة الجزائرعبد القادر ھنيعباس بن یحیىالخطاب النقدي عند ابن وكیع التنیسي

Arabi02634أدبمكتبة اإلیمان للنشر والتوزیعمحمود محمود محمد عمارةالخطابة بین النظریة والتطبیق

Arabi02635أدبجامعة الجزائرعبد القادر دامخيعیسى بن ساعد مدورالخطابة في النثر الجزائري الحدیث، موضوعاتھا وخصائصھا

Arabi02636نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمعبد المجید بن إبراھیم بن یوسف آل الشیخ مباركالخالصات الصافیة على المقدمة الكافیة دراسة و تحقیق الجزء األول من الكلمة الى آخر التوابع

Arabi02637نحو ، صرفجمال الدین محمد بن عبد هللا الطائي الجیاني الحنفي الشھیر بابن مالككتاب الخالصة في النحو المعروف باأللفیة

Arabi02638بالغةجامعة المرقبأحمد عبد الجبار فاضلالخالف البالغي المفھوم و التاریخ و اإلجراء

Arabi02639بالغةجامعة أم القرىمحمد بن أحمد العمريمنصور بن محمد بن سعید الغامديالخالف اللغوي بین الحریري و من تعقبھ في درة الغواص مظاھره، أسسھ، تقویمھ
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Arabi02640نحومجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةعلي كاظم المشري، عماد جبار رحمنالخالف النحوي في األسماء المرفوعة في كتاب المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة

Arabi02641نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامحنین بنت عبد هللا بن محمد الشنقیطيالخالف النحوي في الباب الثاني من المغني البن ھشام األنصاري عرض وتحلیل وترجیح

Arabi02642نحوجامعة الشرق األوسطمحمد عبد هللا أبو الربعبد الكریم محمد عقلالخالف النحوي في الحروف المشبھة بالفعل

Arabi02643أدبدار الكلمة بالقاھرةمحمد إسماعیل عليفن الخطابة ومھارات الخطیب

Arabi02644نحوجامعة أم القرىسعد حمدان محمد الغامديعلي محمد أحمد الشھريالخالف النحوي في المقتصد

Arabi02645نحوجامعة عدنعبد المنعم أحمد صالحسالم مبارك سعید الفلقالخالف النحوي في شروح المفصل الثالثة الخوارزمي، ابن یعیش، ابن الحاجب

Arabi02646نحوالجامعة اإلسالمیةیوسف جمعة عاشورعائد عبد الحلیم كامل النحالالخالف النحوي في كتاب توضیح المقاصد و المسالك بشرح ألفیة ابن مالك البن قاسم المرادي 749 ھـ، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi02647نحومجلة جامعة ذي قارنجلة یعقوب یوسفالخالف النحوي في معاني (أو) عند النحاة و المفسرین

Arabi02648نحوكلیة المعلمینأحمد بن محمد بن أحمد القرشي الھاشميالخالف بین سیبویھ و الخلیل في الصوت و البنیة

Arabi02649نحوجامعة بغدادضیاء حمید دھش، إبتسام عبد الحسین سلطانالخالف في إعراب المصدر المؤول بعد حذف حرف الجر

Arabi02650نحومجلة كلیة التربیة األساسیةرحیم جمعة علي، خولة مالك حبیبالخالف في بعض مسائل اإلنصاف البن األنصاري من وجھة نظر النحاة القدماء

Arabi02651أدب ، شعرمكتبة المحتسبمحمد علي أبو حمدةفي التذوق الجمالي لسینیة البحتري صنت نفسي عما یدنس نفسي ... جبِس

Arabi02652نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديإبراھیم بن حسین بن علي صنبعالخالفات النحویة في المنصوبات في شرح الرضى على الكفایة

Arabi02653نحوجامعة أم القرىعبد الكریم عوفيمثیبة راقي الشریفالخالفات النحویة في باب المرفوعات التى سكت عنھا األنباري في اإلنصاف من خالل إرتشاف الضرب ألبب حي

Arabi02654تراجم ، علم األصواتأحمد محمد سالم الزويالخلیل بن أحمد رائد علم األصوات

Arabi02655أدب ، شعرالجامعة األمریكیة ببیروتإحسان عباسبادیة حسین حیدرالخمر في الحیاة الجاھلیة و الشعر الجاھلي

Arabi02656أدب ، شعرمجلة كلیة التربیة للبناتأمل صالح رحمةالخمرة بین عصرین في شعر ابن حمدیس و أبي نواس دراسة مقارنة

Arabi02657أدب ، شعرشبكة األلوكةأحمد فیصل خلیل البحرلمحة شعریة عن حقوق االنسان في العصر الجاھلي

Arabi02658نقد ، شعرمنشورات وزارة األعالممحمد الجزائريو یكون التجاوز، دراسات نقدیة معاصرة في الشعر العراقي الحدیث

Arabi02659أدب ، شعردار دجلةجلیل حسن محمدالخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم

Arabi02660أدبالمركز القومي للترجمةجابر عصفورالخیال، األسلوب، الحداثة

Arabi02661أدب ، شعرمجلة جامعة دیالىلؤي صیھود فوازالخیال الشعري عند حازم القرطاجني

Arabi02662معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنأبو سعید عبد الملك بن قریب األصمعيالخیل

Arabi02663أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا إبراھیم الزھرانيفاطمة عبد الجبار الجعیدالدراسات األدبیة في مصر و أثرھا على تجدید الشعر و توجیھھ حتى نھایة الحرب العالمیة األولى

Arabi02664نحووائل للنشر و التوزیعخلیل أحمد عمایرةوقفة مع نبر بعض أوزان الماضي والمضارع، المسافة بین التنظیر النحوي و التطبیق اللغوي

Arabi02665لغةجامعة أم القرىغنیم غانم عبد الكریم الینبعاويالدراسات اللغویة عند ابن مالك بین فقھ اللغة و علم اللغة

Arabi02666لغةجامعة بغدادمحمد ضاري حماديحیدر محمد جبر العبوديالدراسات اللغویة عند عبد الرحمن أیوب

Arabi02667لغةالجامعة المستنصریة، كلیة اآلدابرشید عبد الرحمن العبیديعمران أحمد عبد الكریم الطویلالدراسات اللغویة في األردن في النصف الثاني من القرن العشرین

Arabi02668لغةجامعة بغدادعبد الجبار جعفر وھیب القزازالدراسات اللغویة في العراق في النصف األول من القرن العشرین
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Arabi02669أدبدار الساقيحسن عبودالسیدة مریم في القرآن الكریم

Arabi02670شعردار عمار للنشر والتوزیعمحمد حسین آل یاسینأبو الحسن محمد بن أحمد بن كیسانشرح قصیدتي امرىء القیس وطرفة

Arabi02671نحو ، لغةمجلة كلیة التربیة للبناتیسرى محمد رضا حسنالدراسات اللغویة و النحویة في الیمن في القرن السابع الھجري

Arabi02672نحو ، لغةمطبعة اإلرشادفاضل صالح السامرائيالدراسات النحویة و اللغویة عند الزمخشري

Arabi02673نحو ، لغةجامعة بغدادحسام سعید النعیميعبد العزیز علي مطلك الدلیميالدراسات النحویة و اللغویة في البحر المحیط

Arabi02674أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليعز الدین عطیة المصريالدراما التلیفزیونیة مقوماتھا و ضوابطھا الفنیة

Arabi02675نحو ، صرفدار الفضیلةسلیمان إبراھیم البلكیميیحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربيالدرة األلفیة ألفیة ابن معطي في النحو والصرف والخط والكتابة

Arabi02676نحو ، صرفیحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربيكتاب الدرة األلفیة في علم العربیة

Arabi02677نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودأحمد بن األمین الشنقیطيالدرر اللوامع على ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع للشنقیطي

Arabi02678بالغةمجلة البحوث والدراساتالبشیر مناعيالدرس البالغي الحدیث الواقع و اآلفاق المرحلة الثانویة أنموذجا

Arabi02679بالغةجامعة أبي بكر بلقایدمحمد طولزبیر أحمد إبراھیمالدرس البالغي عند ابن قتیبة

Arabi02680بالغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد اللطیف شریفيلطفي عبد الكریمالدرس البالغي عند أبي القاسم الكالعي في كتابھ إحكام صنعة الكالم

Arabi02681بالغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مصطفاويبن حدو وھیبةالدرس البالغي عند المبرد

Arabi02682بالغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلنضال سلیمان القطامینالدرس الداللي عند ابن جني

Arabi02683صرفجامعة بغدادھاشم طھ شالش النعیميھدى محمد صالح عبد الجبار العبیديالدرس الصرفي بین ابن حجر العسقالني في فتح الباري والعیني في عمدة القاري

Arabi02684صرفمجلة اآلداب، جامعة بغدادبتول عباس نسیم، صباح على سلیمانالدرس الصرفي عند أبي القاسم اللخمي ت 629 ھـ في مختصر كتابھ المنال في الجواب و السؤال ألبي عبد هللا الفاسي ت 656 ھـ

Arabi02685صرفجامعة عدنطارق عبد عون الجنابيإعتدال عمر محسن الكثیريالدرس الصرفي في كتب المجالس و األمالي

Arabi02686علم األصواتجامعة النجاح الوطنیةمحمد جواد النوريسعید محمد إسماعیل عليالدرس الصوتي عند ابن عصفور

Arabi02687بالغة ، علم األصواتجامعة النجاح الوطنیةمحمد جواد النوريعالیة محمود حسن یاسینالدرس الصوتي في التراث البالغي العربي حتى نھایة القرن الخامس الھجري

Arabi02688نحو ،علم األصواتجامعة النجاح الوطنیةمحمد جواد النوريھیام سلیم عبد اللطیف ناصیفالدرس الصوتي في شافیة ابن الحاجب

Arabi02689لغة ، فقھ اللغةالجامعة المستنصریةندى عبد الرحمن الشایعبشرى خیري فرجالدرس اللغوي في كتابي الصاحبي وفقھ اللغة

Arabi02690نحو ، لغةجامعة بابلحامد عبد المحسن كاظم الجنابيعالء عبد علي وناسالدرس اللغوي و النحوي في كتاب اإلحكام في أصول األحكام البن حزم األندلسي

Arabi02691مذاھب نحویةجامعة اإلمام محمد بن سعودسلیمان بن عبد العزیز العیونيإبراھیم بن محمد العیدمشكالت صحیح البخاري النحویة و التصریفیة بین ابن مالك و شراح الصحیح

Arabi02692أدب ، شعردار المعارفناصر الدین األسدمصادر الشعر الجاھلي و قیمتھا التاریخیة

Arabi02693نحوجامعة البصرةعبد الحسین المباركعباس علي حسین األوسيالدرس النحوي في الموصل

Arabi02694عروضمؤسسة المستقبل للنشر والتوزیعسمیح أبو مغليمبادىء العروض

Arabi02695أدب ، شعردار الراتب الجامعیةمحمد عبد الرحیمالدعاء في الشعر العربي

Arabi02696أدب ، شعرجامعة منتورينوار بوحالسةآسیا شرطیويالدعوة إلى العلم في الشعر الجزائري الحدیث

Arabi02697أدب ، تراجمجامعة األزھرحسن جادخیر الدین كم المناززكي المحاسني 1909-1972م حیاتھ و أدبھ
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Arabi02698أدب ، تراجمجامعة أم القرىحسن أحمد الكبیرھیفاء رشید عطا هللا الجھنيعمرو فروخ و دراساتھ األدبیة و النقدیة

Arabi02699لغة ، تراجمجامعة بابلصباح عباس السالمغانم كامل سعود الحسناوينعمة رحیم العزاوي وجھوده اللغویة

Arabi02700أدب ، شعرمجلة معارفمحمد سلیمان عبد الحفیظالدالالت الثقافیة في تصویر الحرب بالناقة لدى شعراء قبل اإلسالم

Arabi02701شعردار الصمیعي للنشربدر بن عبد هللا الناصرمختارات شعریة

Arabi02702بالغة ،معاجمجامعة صالح الدینصالح مال عزیز، تارا فانز سعید، مقداد محمد شكر قاسمالدالالت المجازیة ألعضاء اإلنسان في معجم لسان العرب البن منظور

Arabi02703صرف، معاجمجامعة وھرانھني سنیةغنام بوزیانالداللة االشتقاقیة في العمل المعجمي دراسة موازنة بین معجم المقاییس البن فارس ت 390 ھـ و معجم العباب الزاخر للصاغاني ت 650 ھـ

Arabi02704أدب ، صرفجامعة وھرانعبد الخالق رشیدنادیة میرالداللة االشتقاقیة في تفسیر رسالة أدب الكاتب للزجاجي ت 337 ھـ

Arabi02705بالغةاتحاد الكتاب العربيصفیة مطھريالداللة اإلیحائیة في الصیغة الفردیة

Arabi02706بالغةدار المعرفة الجامعیةنادیة رمضان النجارالداللة التركیبیة بین النظریة والتطبیق سورة یوسف نموذًجا

Arabi02707لغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادمحمد علي فالح مقابلةالداللة التركیبیة لدى األصولیین في ضوء اللسانیات الحدیثة

Arabi02708نحو ، صرفجامعة قاصدي مرباحبلقاسم مالكیةنسرین بن الشیخمصطلح التشاكل عند عبد الملك مرتاض

Arabi02709نحو ، صرفمجلة دیالىإسراء حسین جابرالداللة الزمنیة لألفعال في ضوء السیاق دراسة تحلیلیة في القصیدة العربیة الحدیثة

Arabi02710أدبجامعة قاصدي مرباحبلقاسم مالكیةفائزة بن خلیفةمصطلحا الخطاب والمتخیل عند محمد لطفي الیوسفي

Arabi02711لغة ، علم األصواتحولیات التراثبوزید ساسي ھادفالداللة الصوتیة عند ابن جنى من خالل كتابھ الخصائص

Arabi02712لغةمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلسالمیةجمیل محمد جبریل عدوانالداللة الصوتیة أللفاظ الجھاد في السنة النبویة

Arabi02713لغةتمام حسانالداللة اللغویة بین اإلفراد المعجمي و التنوع السیاقي

Arabi02714لغةدار التراث العربيمحمد المختار العرباويالداللة اللغویة و التاریخیة لكلمة عرب

Arabi02715لغةدراسات، علوم الشریعة والقانونأسامة عدنان عید الغنمیینالداللة اللفظیة لكالم المكلف، معناھا، أقسامھا، شروط إعمالھا

Arabi02716بالغةجامعة بغداد، كلیة التربیة للبناتعلي عبد الحسین زوینرنا طھ رؤوفالداللة المركزیة والداللة الھامشیة بین اللغوین والبالغیین

Arabi02717أدب ، شعرمجلة أوروك لألبحاث اإلنسانیة، جامعة المثنىعلي فرحان جوادالداللة الھامشیة أللفاظ اللیل في دیوان األعشى میمون بن قیس

Arabi02718لغةمجلة دیالىخیري جبیر الجمیليالداللة دراسة في المفھوم

Arabi02719نحو ، لغةمجلة آداب البصرةأمجد كامل عبد القادرالداللة في الجملة الفعلیة و االسمیة بین الجرجاني و بعض الدارسین المحدثین

Arabi02720بالغة ، لغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةنوار عبیديالدلیل اللغوي و عالقة اللفظ بالمعنى عند فخر الدین الرازي

Arabi02721أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكنھیل توفیق أحمد العارضةالدم في الشعر الجاھلي

Arabi02722أدب ، شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثلؤي علي خلیلالدھر في الشعر األندلسي، دراسة في حركة المعنى

Arabi02723نحو ، إعرابجامعة اإلمام محمد بن سعودسیف بن عبد الرحمن العریفيعبد العزیز بن صالح بن عبد هللا العمريشرح لباب اإلعراب لعالء الدین علي بن مجد الدین البسطامي من أول الكتاب حتى نھایة المرفوعات دراسة وتحقیقا

Arabi02724أدبمؤتمر الجامعة اإلسالمیة الدوليإبراھیم عبد الفتّاح إبراھیم رزقالدور الحضاري للغة العربیة دراسة تحلیلیة ووحدة مقترحة في التاریخ لطالب المرحلة الثانویة

Arabi02725أدب أطفالجامعة مؤتةسمیر الدروبيعبیر جراد إبراھیم النوایسةأدب الطفل في األردن فنونھ وأسالیبھ

Arabi02726أدبریاض الریس للكتب والنشرمحمود درویشالدیوان
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Arabi02727أدبحمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسيالدیوان العام لحمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي

Arabi02728أدب ، شعرجامعة األقصىعبد الجلیل حسن صرصورالذئب و القطا في المیة العرب للشنفرى دراسة تحلیلیة

Arabi02729أدب ، شعرجامعة الملك سعودوئام محمد سید أحمد أنسالذات و أحوالھا في شعر البھاء زھیر

Arabi02730أدب ، شعرجامعة أم القرىمصطفى عنایةنوال براك الثماليالذات و اآلخر في رومیات أبى فراس الحمداني

Arabi02731أدبالمكتبة األلكترونیة المجانیةمحمود البدويالحـــــــــارس

Arabi02732أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا أحمد باقزيمحمد عبد هللا محمد آل سلطان األسمريالذاتیة في شعر محمد عبد القادر الفقیھ

Arabi02733أدب ، شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةلیلى توفیق العمريالذباب في الشعر الجاھلي صورة حیة

Arabi02734نقدناشرينضال الصالحأدیب نحوي في مرآة النقد

Arabi02735معاجممكتبة الثقافة الدینیةعبد الرحمن البرقوقيالذخائر والعبقریات

Arabi02736أدب ، نقدجامعة أم القرىلطفي عبد البدیعلیلى عبد الرحمن الحاج قاسمالذوق األدبي في النقد القدیم

Arabi02737معاجمدار الكتب العلمیةأمل شلقمعجم حكمة العرب أھم الحكم العربیة الخالدة مرتبة على موضوعات

Arabi02738لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمعمر محمد عونيالذوق اللغوي و أثره في اللغة

Arabi02739نحو ، صرفطارق صالح الدین بنداريالرائد في اإلمالء في الصرف والنحو من خالل القران الكریم

Arabi02740روایاتعالم المعرفةمكارم الغمريالروایة الروسیة في القرن التاسع عشر

Arabi02741نحوجامعة أم القرىمحمد بن علي الدغریريتوفیق بن زاید محمد الفھميالرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي

Arabi02742نحوجامعة أم القرىسعد حمدان الغامديجمعة زید مباركالرأي الوسط في النحو العربي

Arabi02743نقدجامعة أم القرىلطفي عبد البدیعدخیل هللا حامد أبو طویلة الحدیديالرؤیة الجدیدة للنقد و الشعر عند عبد الرحمن شكري

Arabi02744أدب ، شعرجامعة أم القرىطھ عمران واديفوزیة عبد هللا العقیليالرؤیة الذاتیة في شعر المرأة األندلسیة

Arabi02745أدب ، شعردار ابن حزمعبد العزیز بن علي الحربيمفاتح المقصورة شرح مقصورة ابن درید األزدي ت 321 ھـ

Arabi02746أدب ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةنھى محمد عمرالرؤیة في شعر كعب بن زھیر

Arabi02747أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرعلي خذريلخضر ھنيالرؤیة و األسلوب في شعر دعبل الخزاعي دراسة أسلوبیة

Arabi02748نحو ، صرفمجلة األستاذرافد حمید یوسف، نجاح حشیش بادع العتابيالریاشي و آراؤه النحویة و الصرفیة

Arabi02749بالغةجامعة أم القرىتمام حسانمحمد حماد القرشيالربط في سیاق النص العربي

Arabi02750أدب ، شعرعالم الكتب الحدیثعبد الملك بومنجلمماطلة المعنى في شعر المتنبي أنماطھا ومداھا

Arabi02751أدبجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحفدوى عبد الرحیم قاسمالرثاء في األندلس عصر ملوك الطوائف

Arabi02752أدب ، شعرجامعة دمشقعمر موسى باشاحسین جمعةالرثاء في الشعر الجاھلي و صدر اإلسالم

Arabi02753أدب ، شعرالجامعة األردنیةعبد الجلیل عبد المھديخلود یحیى أحمد جرادةفن الرثاء في الشعر في العصرین الفاطمي و األیوبي

Arabi02754أدب ، شعرمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةشیماء خیري فاھم، وسن عباس بطيالرثاء في شعر ابن نباتة المصري

Arabi02755قوافيآفاق الثقافة والتراثمصطفى بورشاشنوصل القوادم بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي، البن رشید الفھري السبتي
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Arabi02756شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد هللا بن محمد العضیبيالرحیل عن دائرة البعد قراءة في القصیدة البحتري

Arabi02757صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابجاسم محمد سویلم، أسامة محمد سویلمالردود الصرفیة في شروح الفصیح للھروي ت 433 ھـ و الزمخشري ت 538 ھـ و اللبلي ت 691 ھـ

Arabi02758أدبمنشورات الجمل، المركز الثقافي العربيعبود الشالجيأبو حیان علي بن محمد التوحیديالرسالة البغدادایة

Arabi02759أدبمكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأوالدهمحمد رشاد عبد الظاھر خلیفةالرسالة الرشادیة فیما یجوز تذكیره و تأنیثھ معا في العربیة

Arabi02760أدبدار الكتب المصریةزكي مباركالرسالة العذراء إلبراھیم بن المدبر

Arabi02761أدبجامعة أم القرىعبد هللا الزھرانيحنان تمیم السلميالرسالة النثریة في الوصف األندلسي إلى نھایة القرن الثامن الھجري

Arabi02762لغةمحمد زاھد بن عبد الفتاح أبو غدةجار هللا محمود بن عمر الزمخشريالكلم النوابغ

Arabi02763لغةمجلة اللغة العربیة، جامعة الجزائرحفیظة تازروتيالرصید اللغوي العربي

Arabi02764أدبإبراھیم بن عبد هللا المدیھشالرطانة

Arabi02765لغةمجلة المورد، دار الحریة للطباعةنعمة رحیممنھج التصویب اللغوي

Arabi02766أدبالجامعة اللبنانیةسعید البستانيدعد قناب عائدةالرفض المبدع في أدب أحمد فارس الشدیاق

Arabi02767نحودار الفكر، دار الفكر المعاصرمازن المباركالرماني النحوي فى ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ

Arabi02768أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرمحمد زغینھ، عیسى مدورآمنة امقرانالرمز في شعر مصطفى محمد الغماري

Arabi02769أدب ، شعرمجلة الدراسات الشرقیةثالح بن عبد هللا بن عبد العزیز الخضیريالرمز في القص الشعري العربي

Arabi02770أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليجمیل إبراھیم أحمد كالبالرمز في القصة الفلسطینیة القصیرة في األرض المحتلة 1967-1987م

Arabi02771أدب ، شعرآداب الرافدینرائد فؤاد طالب الردینيالرمز في قصیدة بانت سعاد قراءة في الداللة النفسیة

Arabi02772أدبدار جریرعبد الحلیم حسین الھروطموشحات لسان الدین بن الخطیب دراسة وجمع

Arabi02773أدبأنطوان كرمالرمزیة و األدب العربي الحدیث

Arabi02774نحوجامعة بن یوسف بن خدةلعبیدي بو عبد هللایوسف بن ھورةالرملیة في شرح األجرومیة لشھاب الدین أحمد بن شھاب الدین الرملي

Arabi02775أدبدراسات تربویةإبراھیم مكحول نجم المرسوميالروایات التفسیریة و الحدیثیة و الشعریة لتلبیات العرب قبل اإلسالم و في اإلسالم جمع ودراسة

Arabi02776أدب ، شعرآداب الرافدینباسم إدریس قاسمالروایة األخباریة للشعر الجاھلي بین القدم و التأخر

Arabi02777أدبدار العلم واإلیمان للنشر والتوزیعحلمي محمد القاعودالروایة اإلسالمیة المعاصرة دراسة تطبیقیة

Arabi02778أدبدار العلم واإلیمان للنشر والتوزیعحلمي محمد القاعودالروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث دراسة تطبیقیة

Arabi02779أدبجامعة األخوة منتوريلیلى جباريسلوى بوراسالروایة الجدیدة الفرنسیة

Arabi02780أدبالمجلس الوطني للثقافة والفنونأعمال الندوة الرئیسیة لمھرجان القرین الثقافي الحادي عشرالروایة العربیة ممكنات السرد

Arabi02781أدبجامعة النجاح الوطنیةعادل األسطةیوسف محمد ذیاب الشحادةالروایة الفلسطینیة في الضفة الغربیة و قطاع غزة 1967-1993م

Arabi02782( 1992 م) أدبالجامعة اإلسالمیةیوسف موسى رزقةحسسین محمد حسین الصلیبيالروایة الفلسطینیة و تجلیاتھا الفنیة و الموضوعیة في األرض المحتلة بعد إتفاقیة أوسلو

Arabi02783أدبجامعة أم القرىعالي سرحان القرشيالروایة بین حكي الكتابة و كتابة الحكي في نماذج من الروایة في السعودیة

Arabi02784أدبجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيعیضة بن محمد بن خضر القرشيالروایة عند غازي القصیبي دراسة نصیة
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Arabi02785أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابصالحة محمد علي خفاجيالروح اإلسالمیة في شعر ابن مشرف

Arabi02786أدب ، شعرجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفى الواثقیوسف علي الریح محمد زینالریاح في الشعر الجاھلي

Arabi02787معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنأبو بكر محمد بن قاسم األنباريالزاھر في معاني كلمات الناس- دار البشائر

Arabi02788معاجممؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامن، اعتنى بھ عز الدین البدوي النجارأبو بكر محمد بن قاسم األنباريالزاھر في معاني كلمات الناس- مؤسسة الرسالة

Arabi02789نقدمجلة المجمع العلمي العراقيحسام سعید النعیميالزاھر البن األنباري دراسة و نقد

Arabi02790أدبجامعة الملك عبد العزیزحسن محمد باجودةعادل عبد هللا حجازيالزبیریون و آثارھم الفكریة

Arabi02791نحو ، صرفعالم الكتب الحدیثھادي نھرعلي بن أحمد بن علي المازنينحو المازني

Arabi02792أدبالجامعة العراقیةجبیر صالح حماديوجدان یعكوب محمودالزمان و المكان في روایات نجیب الكیالني

Arabi02793نحوجامعة الفاتحعبد الجواد محمد الطیبعبد الحمید قاسم النجارالزمخشري آثاره و منھجھ النحوي

Arabi02794أدبمجلة المعھد المصري للدرسات اإلسالمیة في مدریدمحمود علي مكيابن سماك العامليالزھرات المنثورة في نكت األخبار المأثورة

Arabi02795أدب ، شعرآداب الرافدینعلي كمال الدین الفھاديالزوجات في شعر صدر اإلسالم

Arabi02796معاجممركز الدراسات والبحوث الیمنيحسین بن فیض هللا الھمدانيأبو حاتم أحمد بن حمدان الرازيكتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة

Arabi02797نقدمجلة اللغة العربیةأبو العید دودوالساحر والسحر دراسة نقدیة

Arabi02798أدب ، شعرالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم اإلنسانیة واإلداریةمحمد بن سالم الصفرانيالسبق التاریخي لمحمد حسن عواد في كتابة شعر التفعیلة

Arabi02799أدبمجلة جامعة دیالىنصیف جاسم محمد الخفاجيرنا خلیل عليالسبك المعجمي في كتاب اإلمتاع و المؤانسة ألبي حیان التوحیدي ت 414 ھـ

Arabi02800نحو ، صرفمجلة معھد المخطوطات العربیةخالد عبد الكریم جمعةتقي الدین سبكينیل العال في العطف بال

Arabi02801بالغة ، شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأندوس الحاج طنطاوي الماجستیرسویاتونالسجع و الموازنة في دیوان اإلمام الشافعي دراسة تحلیلیة بالغیة

Arabi02802أدبمطبوعات مكتبة الملك عبد العزیز العامةلجنة تحریر الندوةالسجل العلمي لندوة األندلس

Arabi02803أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةعادل األسطةفراس عمر أسعد الحاج محمدالسخریة في الشعر الفلسطیني المقاوم بین عامي 1948- 1993م

Arabi02804أدب ، شعرجامعة الخلیلعلي عمرونیفین محمد شاكر عمروالسخریة في الشعر في العصر المملوكي األول

Arabi02805أدبروافدإسماعیل إبراھیم المشھدانيعلم األدب اإلسالمي

Arabi02806شعر ، تراجمدار اآلفاق الجدیدةإحسان عباسمحمد صالح البنداقیحیى بن الحكم الغزال أمیر شعراء األندلس في القرن الثالث الھجري

Arabi02807أدب ، شعرآداب الرافدینعبد هللا فتحي الظاھر، صالح محمد حسنالسرد و إیقاع القافیة في شعر عمر بن أبي ربیعة

Arabi02808أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرعبد هللا إبراھیمالسردیة العربیة الحدیثة

Arabi02809أدب ، نقدجامعة الحاج لخضرمحمد زرمانشیخ درافالسرقات األدبیة في النقد األندلسیي خالل القرنین الخامس و السادس الھجري

Arabi02810أدب ، شعرآداب جامعة الخرطوممنیرة أبو منقة محمدالسعة في استخدام كلمتي القوس و السھم في الشعر الجاھلي

Arabi02811أدبمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرمحمد عبد المعید خاناألساطیر العربیة قبل اإلسالم

Arabi02812نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيعالء الدین محمد علي حمویھالسفر الثاني من شرح تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد لجمال الدین الطائي الجیاني مع تكملة ابنھ أبو عبد هللا محمد بن محمد ت686 ھـ تحقیق ودراسة

Arabi02813أدب ، شعرمنشورات الجامعة التونسیةمحمد الھادي الطرابلسيخصائص األسلوب في الشوقیات
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Arabi02814لغةمجلة جامعة الملك عبد العزیزعلي محمد نور المدنيالسلوك االنفعالي في أسلوب االستفھام دراسة لغویة تحلیلیة نفسیة

Arabi02815نحومؤسسة الرسالةشامل الشاھینینابیع األلفاظ شرح اإلظھار في علم النحو العربي

Arabi02816بالغةدار البشیرأبو عبد الرحمن البحیري وائل بن حافظ بن خلفمصطفى صادق الرافعيالسمو الروحي األعظم والجمال الفني في البالغة النبویة

Arabi02817أدبدار الكتب العلمیةعلي فكريالسمیر المھذب مجموعة قصص تھذیبیة، وحكایات ُخلقیة، وأمثال أدبیة

Arabi02818نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزمراد علي الفرایةالسمین الحلبي نحویا من خالل كتابھ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi02819مذاھب نحویةمنى إلیاسمنى محمد الحمدالسمین الحلبي و موقفھ من آراء النحاة من خالل كتابھ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi02820أدبالجامعة األمریكیة في بیروتكمال یازجيإیاد أحمد ملحمالسیاسة األسبوعیة و الحركة األدبیة المعاصرة في مصر

Arabi02821لغةجامعة الحاج لخضرفرحات عیاشدربال باللالسیاسة اللغویة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

Arabi02822أدبدار ومكتبة الھاللعلي بو ملحمأبو نصر الفارابيالسیاسة المدنیة

Arabi02823أدبجامعة مولود معمريآمنة بلعليحبي حكیمةالسیاق التداولي في كلیلة و دمنة البن المقفع

Arabi02824أدبمكتبة النھضة المصریةأحمد أمینفیض الخاطر

Arabi02825نحو ، صرفمجلة اللغة العربیةمھا خیر بك ناصرالسیاق اللغوي وفعل المكونات الصرفیة والنحویة

Arabi02826شعردار الثقافة للنشر والتوزیع، مطبعة النجاح الجدیدةعلي آیت أوشانالسیاق والنص الشعري، من البنیة إلى القراءة

Arabi02827لغةجامعة المدینة العالمیةعصام فاروق إماممحمد عبد الكریم حسین الحمیديالسیاق و األنساق، ما السیاق؟ ماالنسق؟

Arabi02828أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةمنذر محمد جاسممھند عباس حسینظاھرة التناص في الشوقیات

Arabi02829لغةجامعة مولود معمريمصطفى درواشمراد حاج محندالسیاق و دوره في استنباط األحكام النقدیة التراثیة

Arabi02830أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیعتھاني عبد الفتاح شاكرالسیرة الذاتیة في األدب العربي، فدوى طوقان وجبرا إبراھیم جبرا و إحسان عباس نموذًجا

Arabi02831أدبالجامعة اإلسالمیةولید محمود أبو ندىتھاني ماجد مصلح فرج هللالسیرة الذاتیة في األدب الفلسطیني إحسان عباس، وجبرا إبراھیم جبرا، و قدوى طوقان نموذجا

Arabi02832أدبدار الوفاء، الشبكة األثریةولید األعظميالسیف الیماني في نحر األصفھاني صاحب األغاني

Arabi02833لغةدار الحوار للنشر والتوزیعسعید بنكرادالسیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا

Arabi02834لغةمؤسسة الرسالةعبد العال سالم مكرمجالل الدین السیوطي و أثره في الدراسات اللغویة

Arabi02835أدبجامعة الملك سعودإبراھیم الشمسان أبو أوس ، تركي بن سھو العتیبي، عوض بن حمد القوزي، محمد بن باتل الحربيالشاذلیات

Arabi02836أدبمجلة كلیة اآلدابمحمود شاكر محمودالشاعر الموریسكي مؤخرا

Arabi02837نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البنّاحیاة مصطفى محمد عقابالشافیة البن الحاجب وشرحھا للجابردي مقارنا بشرح الرضي دراسة تحلیلیة وصفیة

Arabi02838نحو ، شعرجامعة بابلصباح عطیوي عبودعبد الھادي كاظم كریم الحربيالشاھد الشعري النحوي عند الفراء ت 207ھـ في كتابھ معاني القرآن

Arabi02839نحو ، شعرمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةصباح علي سلیمانالشاھد الشعري عند ابن الدھان ت 565 ھـ في كتابھ الفصول في العربیة

Arabi02840لغةشبكة األلوكةمغني صندید محمد نجیبالموافقات الصوتیة اللھجیة واإلقلیمیة الجغرافیة بمنطقتي البیض وتلمسان للبیئة اللغویة العربیة القدیمة

Arabi02841نحو ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد العضیبيسحر بنت فیصل بن محمد الصحفيالشاھد الشعري في كتب طبقات الشعراء بین ابن قتیبة و ابن المعتز

Arabi02842روایاتروافدسعاد الناصر أم سلمىظالل وارفة مجموعة قصصیة
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Arabi02843لغةمجلة النجاح لألبحاثیحیى عبد الرؤوف جبرالشاھد اللغوي

Arabi02844شعر ، لغةجامعة مؤتةحسین عباس الرفایعةعاطف عادل شفیق المحامیدالشاھد اللغوي عند ساقة الشعراء

Arabi02845نحوجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحفداء حمدي رفیق فتوحالشاھد النحوي بین كتابي معاني الحروف و رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي دراسة مقارنة

Arabi02846نحو ، صرفجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةعبد العزیز منور بن خزیم الرشیديالشاھد النحوي عند المرادي في كتابھ توضیح المقاصد والمسالك وابن ھشام في كتابھ أوضح المسالك

Arabi02847نحو ، شعرجامعة مؤتةعلي خلف الھروطفراس شفیق علي بني مفرجالشاھد النحوي في شعر عنترة

Arabi02848(825 ھـ) نحوالجامعة اإلسالمیةیوسف خلف العیساويعلي جمیل حمھ حسنالشاھد النحوي في كتاب مصابیح المغاني في حروف المعاني البن نور الدین الموزعي

Arabi02849نقدجامعة الكوفةحاكم حبیب الكریطيعالء مھدي عبد الجواد النفاخالشاھد في النقد العربي القدیم إلى نھایة القرن السابع الھجري دراسة وصفیة

Arabi02850أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد رباح أبو عليناھض محمود إبراھیم محسنالشخصیة اإلسالمیة في الشعر الفلسطیني منذ عام 1987 حتى 2005 م

Arabi02851أدبجامعة منتوريلیلى جباريعائشة عبیدالشخصیة الدرامیة في تراجیدیا ھاملت لو یلیام شكسبیر

Arabi02852أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليسعد عودة حسن عدوانالشخصیة في أعمال أحمد رفیق عوض الروائیة دراسة في ضوء المناھج النقدیة

Arabi02853أدب ، شعرجامعة مؤتةعلي أرشید المحاسنةختام اسلیم صالح القرالةالشعر األموي في تاریخ الطبري، دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi02854أدب ، تراجمجامعة األزھرأحمد الشرباصيمحمد إبراھیم عبد الرحمن المطروديالشریف المرتضى و أدبھ

Arabi02855أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمود عبد ربھ فیاضعزیزة بشیر أحمد المغربيالشعر االجتماعي في العصر المملوكي اتجاھاتھ و خواصھ الفنیة

Arabi02856أدب ، شعرجامعة أم القرىصالح بن جمال بدويمفرح إدریس أحمد سیدالشعر االجتماعي في السعودیة منذ نشأتھا عام 1395 ھـ دراسة تحلیلیة و فنیة

Arabi02857أدب ، شعرجامعة تلمسانمحمد عباسمحمد محیى الدینالشعر األندلسي في عصر الموحدین مقاربة لفنونھ وخصائصھ في الفترة األولى

Arabi02858أدب ، شعرمكتبة الملك فھد الوطنیةسعد عبد هللا الصویانالشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النص

Arabi02859أدب ، شعرجامعة الخلیلعبد المنعم حافظ الرجبيناصر بن أحمد الطمیزيالشعر الجاھلي في أرض العجم جمع وتوثیق ودراسة

Arabi02860أدب ، شعرجامعة منتوريسمیحة بن محفوظ، ھالة بوترعةعبد السالم صحراويالشعر الحر و بناء القصیدة عند نازك المالئكة و بدر شاكر السیاب

Arabi02861أدب ، شعرجامعة دمشقعمرو موسى باشاحضیرة بو تمجتالشعر الخمري عند بني ربیعة في العصر الجاھلي

Arabi02862أدب ، شعرجامعة منتوريالربعي بن سالمةمحمد بن لخضر فورارالشعر السیاسى في األندلس خالل القرن الخامس الھجري

Arabi02863أدب ، شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةعبد الوھاب عزاممحمد إقبالضرب الكلیم

Arabi02864أدب ، شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيقیصر فارس مصطفىالشعر العاملي في جنوب لبنان 1900- 1977م

Arabi02865لغةمحمد ربیع الغامدياستعادة المفقود، مقاربة في اللغة وعالقتھا بالمكان عند المشري

Arabi02866أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليمنال سلیم سالم النخالالشعر العربي في القرن التاسع عشر المیالدي الثالث عشر الھجري أغراضھ، ظواھره، اتجاھاتھ، قضایاه

Arabi02867أدب ، شعرجامعة بغدادناظم رشیدجنان قحطان فرحانالشعر العربي في بالد العجم في القرن السادس للھجرة من خالل خریدة القصر و جریدة للعماد األصفھاني

Arabi02868أدب ، شعرجامعة أم القرىحسن محمد با جودةشاھر عوض الكفاوینالشعر العربي في رثاء الدول و األمصار حتى نھایة سقوط األندلس

Arabi02869أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة العالمیةحبیب الرحمن عاصمأحمد سلیمان موایي األوغنديالشعر العربي في شرق أفریقیا كینیا و تنزانیا في العصر الحدیث دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi02870أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرعیضة عبد الغفور الصواطالشعر العربي في صقلیة في ظل والیة الكلبیین 336 - 430 ھـ

Arabi02871أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد البصیر عبد هللا حسینعبد الصمد عبد هللا محمدالشعر العربي في غربي أفریقیا منذ االستعمار السنغال و نیجیریا
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Arabi02872أدب ، شعرنادي األدبنجم الدین الحاج عبد الصفالشعر العربي و االتجاھات الجدیدة في عصر النھضة األدبیة

Arabi02873أدب ، شعركتاب شراعمحمد المسعودي وبوشتي ذكيالشعر الغنائي األمازیغي األطلس المتوسط نموذجا

Arabi02874أدب ، شعرطلعت سقیرقالشعر الفلسطیني المقاوم في جیلھ الثاني

Arabi02875أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليبسام إسماعیل عبد القادر صیامالشعر الفلسطیني بعد اتفاقیة أوسلو بین الخطاب الفكري و الخطاب األدبي

Arabi02876أدب ، شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيمحمود أحمد رزق سمارةالشعر الفلسطیني في ظل الثورة الفلسطینیة من عام 1965 م إلى أواخر عام 1973 م

Arabi02877أدب ، شعرجامعة غالسكوسعید سلمان أبو عاذرةالشعر القبائلي لقبیلتي الترابین و الحویطات و عالقتھا بالقبائل المجاورة

Arabi02878أدب ، شعرمجلة جامعة الملك سعودفضل بن عمار العماريالشعر القدیم نشأتھ و المواقف منھ

Arabi02879أدب ، شعرمكتبة غریبمي یوسف خلیفالشعر النسائي في أدبنا القدیم دراسة

Arabi02880أدب ، شعرجامعة یحیى فارسأحالم بلكاتبسامیة جوابي، غنیة شارفيالشعر النسوي األندلسي في عصر ملوك الطوائف

Arabi02881أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابنجاة محمد عبد الماجد العباسيالشعر بین التطور و الجمود في العصرین البویھي و السلجوقي

Arabi02882أدب ، شعرجامعة قطرأمین محمد سلمان القضاة، محمد مفلح القضاةالشعر في الحدیث النبوي دراسة تحلیلیة

Arabi02883أدب ، شعرجامعة أم القرىحبیب حنش حمدان الزھرانيمحمد بن راضي الشریفالشعر في المدینة في القرن الثاني عشر الھجري

Arabi02884أدب ، شعرمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیةمحمد نافع المصطفىالشعر في بالط عمر بن عبد العزیز

Arabi02885أدب ، شعرجامعة الخلیلحسن فلیفلرباح حامد بحرالشعر في شلب من عصر الطوائف حتى سقوطھا

Arabi02886أدب ، شعرجامعة منتوريالربعي بن سالمةالسعید بحريالشعر في ظل الدولة الحفصیة دراسة تاریخیة فنیة

Arabi02887أدب ، شعرجامعة الملك خالدمصطفى حسین عنایةالشعر في كتاب األمثال الظاھرة المنسوب إلى الماوردي

Arabi02888أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيناصر بن سلیم بن محمد علي الحمیديالشعر في كتاب األوراق للصولي دراسة تحلیلیة

Arabi02889أدب ، شعرمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةعدنان محمد أحمدالشعر في موقعة صفین

Arabi02890أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةمحمد صالح الدینالشعر و السیاسة في عصر الدولة العباسیة األول دراسة وصفیة تاریخیة

Arabi02891أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمود عبد ربھ فیّاضعبد هللا بن إبراھیم بن یوسف الزھرانيالشعر و حروب الخالفة العثمانیة 1342 ھـ 1924 م

Arabi02892أدب ، شعرجامعة اإلمام محمد بن سعودیوسف أبو ھاللةعبد هللا بن إبراھیم بن سعد الفالحالشعر و دوره الدعوي في العھد النبوي

Arabi02893أدب ، شعرجامعة الكویتمختار أبو غاليالشعر و لغة التضاد الرؤیة، المیدان و التطبیق

Arabi02894أدب ، شعردار المعارفشوقي ضیفالشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور

Arabi02895أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةعادل األسطةعمر سعید عبد الجبار القزكالشعراء الروائیون في فلسطین 1948- 2013م

Arabi02896أدب ، شعرمجلة كلیة العلوم اإلسالمیةسري طھ یاسینالشعراء واألدباء في جزر البلیار عھد مجاھد العامري وابنھ علي إقبال الدولة

Arabi02897أدبآداب الرافدینشریف بشیر أحمدالشعري في النثري قراءة في خطبة ھاني بن قصیبة الشیباني

Arabi02898أدبجامعة أبى بكر بلقایدالعرابي لخضرشیباني رحمةالشعریة العربیة بین القدیم و الحدیث

Arabi02899شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثإسالم ماھر فرج عمارةشعر ثقیف حتى نھایة العصر األموي

Arabi02900أدب ، شعرجامعة الجزائرالطاھر حجارعبد القادر توزانالشعور باالغتراب عند أبي العالء المعري و ألبیر كامو
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Arabi02901صرفالنشر و التوزیع بالشرق األوسطمحمد محمود ولد محمد األمینمحمد محفوظ بن الشیخ المسومي الموریتاني الشنقیطيكتاب وشاح الحرة بإبراز الالمیة و توشیحھا من أصداف الطرة في علم التصریف

Arabi02902نحوجامعة أم القرىابراھیم إبراھیم بركاتأحمد بویا ولد الشیخ محمد تقي هللالسفر الثالث من المنتخب األكمل على كتاب الجمل محمد بن أحمد األشبیلى الشھیر بالخفاف دراسة وتحقیق

Arabi02903أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلوظافر عبد هللا علي الشھريالشكوى في الشعر العربي حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi02904أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة العالمیةسید سید عبد الرازقیاسمین أخترالشكوى في الشعر العربي في النصف األول من القرن العشرین دراسة موضوعیة فنیة من خالل نماذج مختارة

Arabi02905أدب ، شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاوئام محمد سید أحمد أنسالشكوى في شعر ابن نباتة

Arabi02906أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیككمال فواز أحمد سلمانالشمس في الشعر الجاھلي

Arabi02907أدب ، شعرأبو العباس أحمد بن محمد الونان الملوكي التواتي الفاسيالشمقمیقة

Arabi02908أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةكمال غنیمأحمد موسى زعربالشھادة و تجلیاتھا في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد 1967 م

Arabi02909أدبالمطبعة األمیریةمصطفى حجازي، مھدي عالّمالحسن بن محمد بن الحسن الصاغانيالشوارد ما تفّرد بھ بعض أئمة اللغة

Arabi02910أدب ، شعرجامعة مولود معمريمصطفى درواشسمیرة بوجرةالشواھد الشعریة في كتاب الموازنة لآلمدي

Arabi02911أدب ، شعرجامعة أم القرىنجاح أحمد الظھارالشواھد الشعریة في كتاب دالئل اإلعجاز للشیخ عبد القادر الجرجاني توثیق و تحلیل و نقد

Arabi02912أدب ، شعرجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدمواھب إبراھیم محمد أحمدالشواھد الشعریة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام األنصاري

Arabi02913محمد المھدويمالمح الشخصیة الرئیسة في روایات نجیب الكیالني السیاسیة ، أدبجامعة بغدادرفا أسعد عبد الحلیم العانيعبد الناصر المنتصر با

Arabi02914نحو ، شعرجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمعبد الرحمن یوسف إبراھیمالشواھد النحویة الشعریة في تفسیر روح المعاني

Arabi02915نحو ، شعرجامعة الخرطومأسامة السید محمد بابكربسمات عبد هللا محمد ھمتالشواھد النحویة في أراجیز العجاج

Arabi02916نحو ، شعرالجامعة اإلسالمیةمحمد یحیى سالمعباس عبد مصلحالشواھد النحویة في كتاب الغرة المخفیة في شرح الدرة األلفیة ألبي العباس أحمد بن الحسین الخباز

Arabi02917مذاھب نحویةمجلة دیالىغادة غازي عبد المجیدمشكل الریادة في مدرسة البصرة النحویة

Arabi02918نحو ، شعرالجامعة اإلسالمیةمحمد مصطفى القطاويالشواھد النحویة و الصرفیة في شعر عروة بن الورد العبسي

Arabi02919نحو ، شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحسن بن محمد الحفظيفوزیة بنت محسن الحكميالشواھد النحویة والتصریفیة في كتاب إیضاح الوقف واالبتداء ألبي بكر بن األنباري دراسة وتقویما

Arabi02920أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم عبد هللا البعولحصة سحمي محمد السبیعيأسلوب التشخیص في شعر نازك المالئكة

Arabi02921بالغةجامعة أم القرىعبد الواحد عالمعبد هللا أحمد العطاسالشیخ حسین المرصفي جھوده البالغیة و النقدیة

Arabi02922نحوكلیة التربیة للبناتفتح هللا صالح المصريأماني عبد الرحیم عبد هللا حلوانيالشیخ خالد األزھري و جھوده النحویة ت 905 ھـ

Arabi02923لغةجامعة أم القرىمحسن سالم العمیريمكیة جعفر شاهالشیخ عضیمة و جھوده اللغویة

Arabi02924شعر ، تراجمجامعة األزھرعبد العزیز سلیمان الفاضلالشیخ محمد بن عبد هللا بن بلیھد حیاتھ، شعره، آثاره

Arabi02925أدبمعھد اآلداب الشرقیةسعید البستانيمحمد حسان آل الطالقانيالشیخیة نشأتھا و تطورھا

Arabi02926فقھ اللغةمكتبة المعارفعمر فاروق الطباعأبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي اللغويالصاحبي في فقھ اللغة و سنن العرب في كالمھا

Arabi02927معاجمدار العلم للمالیینأحمد عبد الغفور عطّارإسماعیل بن حّماد الجوھريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

Arabi02928معاجمدار الحدیثأنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمدمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزاباديالقاموس المحیط مرتب ترتیًبا ألفبائًیا وفق أوائل الحروف

Arabi02929أدبجامعة األزھرأحمد الشرباصيھالل مھنا الشایجيالصحافة في الكویت و البحرین و أثرھا في الحركة األدبیة منذ نشأتھا حتى عھد اإلستقالل
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Arabi02930نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمعبد الرحمن محمود مختار الشنقیطيالصدارة في النحو العربي

Arabi02931لغةجامعة القاھرةإبراھیم بن علي الدبیانالصراع اللغوي

Arabi02932إعجازالقرآن،علم الكالمجامعة آل البیتسامي عطا حسنالصرفة داللتھا لدى القائلین بھا و ردود المعارضین لھا

Arabi02933نحوجامعة الحاج لخضرعبد الحمید دباشیوسف معاشالصفة في اللغة العربیة بین النحو العربي التقلیدي و اللغویات الحدیثة

Arabi02934نحوجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیريتقي الدین إبراھیم بن الحسینالصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة لتقي الدین إبراھیم بن الحسین النیلي

Arabi02935نحوجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمد حامدسامیة حسین أحمد نورالصوائت بین الصرف و النحو

Arabi02936نحوالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیة، جامعة واسطمجید خیر هللا الزامليالصواب اللغوي في استعمال صیغة تفاعل

Arabi02937لغةجامعة بن یوسف بن خدةرضا زالقيالصوامت الشدیدة في اللغة العربیة الفصحى دراسة مخبریة

Arabi02938شعركتاب الریاضعبد هللا محمد الغذاميالصوت القدیم الجدید دراسات في الجذور العربیة لموسىقى الشعر الحدیث

Arabi02939لغةجامعة حسیبة بن بو عليراضیة بن عریبةالصوت اللغوي و الحوسبة اآللیة

Arabi02940لغةجامعة الحاج لخضرسعید ھادف، عبد القادر دامخيعادل محلوالصوت و الداللة في شعر الصعالیك تائیة الشنفرى أنموذًجا

Arabi02941لغةعبد الفتاح المصريالصوتیات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغویة العربیة و المعاصرة

Arabi02942نقدجامعة الكوفةمحمد حسین علي الصغیرنظریة النقد العربي رؤیة قرآنیة معاصرة

Arabi02943بالغة ، شعرمجلة جامعة الخلیل للبحوثعباس علي المصريالصور البیانیة عند شعراء السجون في العصر العباسي

Arabi02944بالغة ، أدبجامعة الرباط الوطنيآمال موسى محمد نورالبلة معید محمد عباسالصور البیانیة في كتاب جواھر األدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب ألحمد الھاشمي

Arabi02945إمالءدار اإلرشاد للنشرأحمد عكاشأسھل اإلمالء

Arabi02946أدب ، شعرجامعة األزھرمحمد عبد المنعم خفاجيعلي علي صبحالصورة األدبیة في شعر ابن الرومي

Arabi02947أدب ، شعرجامعة دیالىإیاد عبد الودود عثمان الحمدانيسعاد عزیز جداعالصورة االستعاریة في شعر أبى فراس الحمداني

Arabi02948بالغةدار قباء للطباعة و النشر و التوزیععائشة حسین فریدوشي الربیع بألوان البدیع في ضوء األسالیب العربیة

Arabi02949أدب ، شعرجامعة أم القرىحامد بن صالح الربیعيغادة عبد العزیز دمنھوريالصورة االستعاریة في شعر طاھر زمخشري

Arabi02950أدب ، شعرالنادي األدبيعبد هللا أحمد المغامرى الفیفيالصورة البصریة في شعر العمیان دراسة نقدیة في الخیال واإلبداع

Arabi02951أدب ، شعرالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیة، جامعة واسطحامد كاظم الحسیني، علي عز الدین الخطیبالصورة البصریة في شعر العمیان في األندلس األعمى التطلیلي أنموذًجا

Arabi02952بالغةدار الفكر للنشر والتوزیعمحمد بركات حمدى أبو عليالصورة البالغیة عند بھاء الدین السبكي

Arabi02953بالغة ، شعرجامعة بغدادمقداد رحیمالصورة البالغیة في شعر ابن زیدون

Arabi02954بالغةجامعة منتوريحسن كاتبحمید قبایليالصورة البیانیة في المدحة النبویة عند حسان بن ثابت األنصاري

Arabi02955أدب ، شعردار الجیلحسین عطوانوصف البحر و النھر في الشعر العربي من العصر الجاھلي حتى العصر العباسي الثاني

Arabi02956بالغةمجلة جامعة دمشقسمیر أحمد معلوفالصورة الذھنیة دراسة في تصور المعنى

Arabi02957أدب ، شعرمجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانیةنزار وصفي اللبديالصورة الساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتین الزنكیة و األیوبیة

Arabi02958أدب ، شعرمجلة آداب الرافدینشریف بشیر أحمدالصورة الشعریة المتن الشعري الجاھلي نموذًجا
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Arabi02959أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلومحمد بن أحمد الدوغانالصورة الشعریة عند العمیان في العصر العباسي

Arabi02960نقدالمركز الثقافي العربيبشرى موسى صالحالصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث

Arabi02961أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرعبد السالم ضیفخلیل بن دعموشالصورة الشعریة في دیوان أبي الربیع عفیف الدین التلمساني

Arabi02962أدب ، شعرجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحفیروز كروشالصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین لمحمود درویش

Arabi02963أدب ، شعرجامعة الخلیلحسام التمیميسھام راضي محمد حمدانالصورة الشعریة في شعر ابن الساعاتي

Arabi02964أدب ، شعرجامعة السلیمانیةصاحب رشید موسىكاوة إسماعیل عبد هللالصورة الشعریة في شعر ابن حمدیس

Arabi02965أدب ، شعرجامعة الخلیلحسام عمر جالل التمیميأسماء محمود المّالحالصورة الشعریة في شعر شرف الدین األنصاري ت 662 ھـ

Arabi02966أدب ، شعرالجامعة األسمریةعامل بشیر الصاريالصورة الشعریة مفھومھا و تقنیاتھا في النص الشعري الحدیث

Arabi02967أدب ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةصالح محمد حسنالصورة الشعریة و نماذجھا بین جریر و الفرزدق

Arabi02968أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةسوسن صائب المعاضیديھبھ محمد سلمان الجمیليالصورة الفنیة عند الشعراء العمیان في القرنین الثالث و الرابع الھجریین

Arabi02969بالغة ، نقدالمركز الثقافي العربيجابر عصفورالصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب

Arabi02970أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةزید بن محمد بن غانم الجھنيالصورة الفنیة في المفضلیات أنماطھا وموضوعاتھا ومصادرھا وسماتھا الفنیة

Arabi02971أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسى، رائد عبد الرحیمحسام تحسین یاسین سلمانالصورة الفنیة في شعر ابن القیسراني عناصر التشكیل و اإلبداع

Arabi02972أدب ، شعرجامعة الخرطومعوض علي بشیر منصورسحر محمد علي محمد صالح أحمدالصورة الفنیة في شعر الزمخشري

Arabi02973أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةعبد الخالق محمد العفیحیى أحمد رمضان غبنالصورة الفنیة في شعر الفتوحات اإلسالمیة في عھد الخلفاء الراشدین

Arabi02974أدب ، شعرجامعة آل البیتخلیل الشیخرسمیة فرج سالمة الحسبانالصورة الفنیة في شعر حبیب الزیودي

Arabi02975أدب ، شعرجامعة الشرق األوسطسعود محمود عبد الجابرحامد محمد خصیوي المطیريالصورة الفنیة في شعر صقر الشبیب

Arabi02976أدب ، شعرجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحلزھر فارسالصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف

Arabi02977أدب ، شعرجامعة الخرطومفؤاد شیخ الدین عطاسلمى سلیمان أحمدالصورة الفنیة في معلقة زھیر بن أبي سلمى

Arabi02978أدبجامعة الجزائر یوسف بن خدةمحمد العید رتیمةخالد بوزیانيالصورة األدبیة و خصائصھا اللغویة

Arabi02979أدب ، شعرمجلة كلیة اآلدابأناھید عبد األمیر الركابيالصورة اللونیة في شعر ابن سھل األندلسي

Arabi02980أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة العالمیةشعبان محمد مرسيمركز أحمد بابكر محمدالصورة في االتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحدیث دراسة أسلوبیة

Arabi02981أدب ، شعركلیة التربیة للبناتأحمد سید محمدصلوح بنت مصلح بن سعید السریجيالصورة في شعر الرثاء الجاھلي

Arabi02982نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامحسن بن كریم الزبیدينقد آراء أبي الفضل الرازي الصرفیة والنحویة في البحر المحیط ألبي حیان والدر المصون للسمین الحلبي وروح المعاني لأللوسي جمع ودراسة

Arabi02983صرفالمطبعة التعاونیةناصر حسین عليالصیغ الثالثیة مجردة ومزیدة اشتقاقا وداللة

Arabi02984صرفمكتبة بستان المعرفةرمضان عبد هللالصیغ الصرفیة في العربیة في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi02985لغةمجلة الخطاب الثقافي دراساتإبراھیم بن سلیمان الشمسانالضاد بین الشفاھیة والكتابیة

Arabi02986معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنأبو فرج محمد بن عبید هللا بن سھیل النحويالضاد والظاء

Arabi02987أدبالمجمع الثقافي مركز جمعة الماجدسعاد سید محجوبوصف البیت الحرام في األدب العربي
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Arabi02988أدب ، شعرمجلة كلیة العلوم األساسیة، جامعة بغدادیسرى ناصر غازيسري قحطان حمدانالضرورة الشعریة عند المعري

Arabi02989أدب ، شعرجامعة األزھرفاروق بدیر، شكرى دیابوحید عز الرجال متوليالضرورة الشعریة في شرح المفصل البن یعیش جمًعا وتحقیًقا ودراسة

Arabi02990نحو ، شعرجامعة بغدادعبد الغفار جعفر القزازالضرورة الشعریة و أثرھا في شرح ابن عقیل على األلفیة

Arabi02991لغةجامعة ذى قارحیدر علي حلو الخرسانالضغط اللغوي و أثره في الداللة

Arabi02992نحودار العلوم العربیةمحمود أحمد نحلةالضمائر المنعكسة في اللغة العربیة

Arabi02993نحوجامعة القاھرةكریم ذنون داود سلیمان، عمر محمد عوني عبد القادرالضمیر العائد على ما بعده و مفسره مفرد دراسة نحویة داللیة

Arabi02994نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاسعد بن حمدان الغامديالضمیر المتصل بعد لوال

Arabi02995نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيسعود بن عبید هللا بن عابد الصاعديالضمیر المستتر في الدرس النحوي

Arabi02996نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد تكریتيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازياألسماء المؤنثة السماعیة ألبي بكر الرازي

Arabi02997نحوجامعة محمد الخامسعبد القادر الفاسي الفھديالضمیر في العربیة "ھو" نموذًجا اللسانیات المقارنة واللغات في المغرب

Arabi02998نحومطبعة روضة الشامجمال الدین القاسمي الدمشقيالطائر المیمون في حل لغز الكنز المدفون، ویلیھ ألغاز للشارح نحویة وأدبیة

Arabi02999أدب ، شعرھومیروساإللیاذة

Arabi03000نقدجامعة الجزائرواسیني األعرجعمار زعموشإشكالیة الواقعیة في النقد العربي المعاصر

Arabi03001أدب ، شعردار الراتب الجامعیةمحمد عبد الرحیمالطب في الشعر العربي

Arabi03002تاریخمكتبة الملك فھد الوطنیةعباس بن صالح طاشكنديالطباعة في السعودیة

Arabi03003مذاھب نحویةجامعة آل البیتعبد الجبار القرازبشیر راشد عبد المھدي الزعبيأصول االجتھاد النحوي في المذھب الكوفي

Arabi03004أدبناشريعزیز التمیميمنظومة القراءة دراسات وقراءات نقدیة

Arabi03005أدب ، شعردار المعرفة الجامعیةصبري إبراھیم السیدأصول النغم في الشعر العربي

Arabi03006أدب ، شعرمنشورات وزارة اإلعالمعبد هللا الطیبالطبیعة عند المتنبي

Arabi03007أدب ، شعرجامعة بیروت األمیركیةجمیلة شحادة الخوريالطبیعة في الشعر األندلسي

Arabi03008أدب ، شعرالشركة المتحدة للتوزیعنوري حمودي القیسيالطبیعة في الشعر الجاھلي

Arabi03009أدب ، شعرجامعة دمشقعمر موسى باشابومدین كرومالطبیعة في شعر ابن خفاجة األندلسي

Arabi03010أدب ، شعرجامعة األزھرعبد الھادي عبد النبي علي أبو عليالطبیعة في شعر البحتري

Arabi03011أدب ، شعرجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديحمود بن عتیق بن راضي المعبدي الحربيالطبیعة في شعر البحتري؛ وصف الذئب

Arabi03012شعر ، تراجمجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمطارق إبراھیم عبد الرحمن الركابيالطرماح بن حكیم الطائي حیاتھ و شعره

Arabi03013أدبمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرعبد العزیز المیمنيعبد القاھر الجرجانيالطرائف األدبیة

Arabi03014بالغةالمكتبة العصریةعبد الحمید ھنداويیحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم العلوي الیمنيالطراز

Arabi03015بالغةمطبعة المقتطف، دار الكتب الخدیویةیحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیمكتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز

Arabi03016نحوجامعة أم القرىمحمد بن أحمد العمريصباح باجود طیبالطراز المذھب في الدخیل المعرب لمحمد بن یوسف النھالي الحلبي الجزء الثاني دراسة وتحقیق
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Arabi03017أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليصالح محمد سلیمان الحمارنةالطرفة في األدب الفلسطیني دراسة تحلیلیة

Arabi03018شعر ، تراجمالجامعة االمیركیة في بیروتمحمد على كسابالطرماح بن حكیم الطائي حیاتھ و شعره

Arabi03019صرفدار الكتب العلمیةعبد الحمید بن محمد األنصاريمحمد سالم ولد عدودالطرة توشیح المیة األفعال البن مالك

Arabi03020صرفرفع المھامعبد الرؤوف حسین عليحسن بن زین الشنقیطيالطرة، شرح المیة األفعال البن مالك

Arabi03021أدبمطبع أصح المطابععبد األول بن علي الجنفوريالطریف لألدیب الظریف

Arabi03022أدب ، علم القراءةالمطبعة األمیریةالشیخ أحمد زناتيالطریقة الجدیدة في الھجاء و التمرین والمطالعة

Arabi03023لغةإدارة التدریب التربويعائشة فضل الرحمنالطریقة الصوتیة في خدمة اللغة العربیة

Arabi03024شعر ، تراجممكتبة النھضةعلى جواد الظاھرالطغرائي حیاتھ شعره المیتھ

Arabi03025أدب أطفالالمركز الثقافي العربيالغالى أحر شاوالطفل و اللغة

Arabi03026أدب ، شعردار المنتخب العربيسعد حسن كمونيالطلل في النص العربي، دراسة في الظاھرة الطللیة مظھراً للرؤیة العربیة

Arabi03027مذاھب نحویةجامعة ذى قارنجاح حشیش بادع العتابي، أسعد خلف العودايالطوال و آراؤه النحویة جمًعا ودراسة

Arabi03028لغة ، علم األصواتدراسات، العلوم االنسانیة واالجتماعیةولید حسینالظواھر الصوتیة فوق التركیبیة في العربیة

Arabi03029بالغة ، نقدمكتبة وھبةأمینة سلیمالطوفي البغدادي و آراؤه البالغیة و النقدیة

Arabi03030ً نقدجامعة محمد خیضرصالح مفقودةعلي بخوشمشروع القارئ في الفكر النقدي العربي عبد هللا الغذامي أنموذجا

Arabi03031لغةالجامعة األمریكیةمحمود غولقاسم أدیب عرابيالطیر في تاج العروس للزبیدي، دراسة لغویة مقارنة

Arabi03032معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنیوسف بن إسماعیل بن عبد الجبار بن أبو الحجاج المقدسيالظاء، سلسلة كتب الضاد والظاء

Arabi03033شعر ، تراجممكتبة األنجلو المصریةتقدیم یحیى الخشابأحمد الخوليوحشي البافقي

Arabi03034أدب ، شعراتحاد الكتاب العربحسین خمريالظاھرة الشعریة العربیة، الحضور والغیاب

Arabi03035نحو ، شعرجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريعلى جمعة عثمانالظاھرة النحویة والصرفیة في شعر ذى الرمة

Arabi03036أدب ، شعراأللوكةنزار نبیل أبو منشارالظاھرة الشعریة في فلسطین وأثر االحتالل علیھا

Arabi03037أدبدار الكتب والوثائق القومیةناصر محمدي محمد جاد، راجعھا حسین نصارأبو منصور الثعالبيالظرائف واللطائف والیواقیت في بعض المواقیت

Arabi03038لغةدار الكتب المصریةأبو نصر أحمد بن عبد الرازق المقدسيالظرایف واللطایف في المحاسن واألضداد

Arabi03039نحومكتبة جزیرة الوردالمتولي علي المتولي األشرمالظرف خصائصھ وتوظیفھ النحوي

Arabi03040صرفالمطبعة الخیریةمحمد ھارون عبد الرازقشرح محمد ھارون على متن عنوان الظرف في فن الصرف

Arabi03041أدبمكتبة الخانجىكمال مصطفىأبو الطیب محمد بن إسحاق بن یحیىالموّشى أو الظرف والظرفاء- ت كمال مصطفى

Arabi03042أدبمطبعة التقدمأبو الطیب محمد بن إسحاق بن یحیى الوشاءكتاب الظرف والظرفاء- مطبعة التقدم

Arabi03043أدبعالم الكتبفھمي سعدأبو الطیب محمد بن إسحاق بن یحیى الوشاءالظرف والظرفاء- ت محمد سعد

Arabi03044أدبالمركز القومي للترجمةترجمة ألفرید فرجمكسیم جوركيصور أدبیة- غوركي

Arabi03045لغةمركز الدراسات اإلقلیمیةحسن محمد فرحانالظروف في اللغة التركیة
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Arabi03046نحو ، شعرجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدبشیر راضى أحمد رواجبةالظروف في دیوان األعشى

Arabi03047أدبمكتبة األنجلو المصریةمحمد السعید عبد المؤمنالظواھر األدبیة في العصر الصفوي

Arabi03048بالغة ، أدبجامعة المدینة العالمیةأحمد علي عبد العاطيمسعد عامر إبراھیم سیدونالظواھر البدیعیة في كتاب الصناعتین ألبى الھالل العسكري

Arabi03049أدبمؤسسة شباب الجامعةأحمد مختار العباديمشاھدات لسان الدین بن الخطیب في بالد المغرب و األندلس

Arabi03050أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجاحیدر أحمد إبراھیم القاضيالظواھر التركیبیة البارزة في دیوان األصمعیات

Arabi03051أدب ، شعرجامعة أم القرىأحمد عبد العزیز كشكفاطمة حسن عبد الرحیم شحادة فضةالظواھر التركیبیة في دیوان المفضلیات

Arabi03052أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم إبراھیم بركاتسلیمان تاج الدین أحمدالظواھر التركیبیة في شعر الشماخ

Arabi03053أدبجامعة الزاویةقاسم حسن القفةالتناص القرآني في الروایة العربیة روایة ذاكرة الجسد أحالم مستغانمي أنموذًجا

Arabi03054نحو، لغةاأللوكةحمدي بدر الدین إبراھیممعجم األوزان الصرفیة لكلمات القرآن الكریم

Arabi03055شعرمنشورات مركز أورغایت الثقافي للنشر و الترجمةمازن دویكاتوسائد حجریة

Arabi03056أدبوزراة األعالمعلي جواد الطاھروراء األفق األدبي

Arabi03057لغةجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدعائشة محمد عثمان مصطفىالظواھر اللغویة في كتابي الحیوان و البیان و التبیین للجاحظ

Arabi03058نحو ، لغةدار غریبعلى أبو المكارمالظواھر اللغویة في التراث النحوي

Arabi03059شعر ، لغةمجلة كلیة التربیة للبناتعبد الحسن خضیر عبید المحیاويالظواھر اللغویة في شعر ھارون بن موسى الرمادي

Arabi03060(ت 310 ھـ) غریب اللغةآداب الرافدینأحمد صالح یونس محمدالظواھر اللغویة في كتاب المنتخب من غریب كالم العرب لكراع النمل

Arabi03061أدب ، شعرجامعة مؤتةسامح الرواشدةعمر أحمد الربیحاتاألثر التوراتي في شعر محمود درویش

Arabi03062نحو ، شعرمجلة العلوم العربیة واإلنسانیةحسان بن عبد هللا الغنیمانالظواھر النحویة في لھجة قیس بن ثعلبة جمع و دراسة

Arabi03063نحو ، شعرجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیرى إبراھیمماریة عبد الغفور قاسمالظواھر النحویة و الصرفیة في شعر رؤبة

Arabi03064أدب ، شعرقسم الدراسات العلیالطفي عبد البدیعأسماء عبد هللا المزروعالعالم الجدید للموشحات

Arabi03065أدب ، نقداتحاد الكتاب العربيعبد الكریم محفوضإدوارد سعیدالعالم و النص و الناقد

Arabi03066نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةخلیل أحمد عمایرةالعامل النحوي بین مؤیدیھ ومعارضیھ ودوره في التحلیل اللغوي

Arabi03067نحومجلة حولیات التراثشفیقة العلويالعامل بین النظریة الخلیلیة الحدیثة والربط العاملي لنؤام تشومسكي

Arabi03068نحوجامعة السانیةأحمد عزوزالطیب دّخیرالعامل و األثر في الدرس النحوي بین القدیم و الحدیث دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة

Arabi03069معاجمالمجمع العلمي العراقيفیر محمد حسنالحسن بن محمد بن الحسن الصغانيالعباب الزاخر واللباب الفاخر- ت فیر محمد حسن

Arabi03070معاجمدار الرشید للنشرمحمد حسن آل یاسینالحسن بن محمد بن الحسن الصغانيالعباب الزاخر واللباب الفاخر حرف الطاء

Arabi03071لغةمجلة المجمع جامعة المدینة العالمیةدوكوري ماسیريمستویات التحلیل اللغوي عند ابن جني من خالل كتابھ الخصائص

Arabi03072أدب ، شعرمجلة الجامعة األسمریةمحمد حسین ضوالعبث في الشعر الجاھلي

Arabi03073أدب ، شعرجامعة كركوكتوفیق إبراھیم صالحالعبثیة في الشعر الجاھلي دراسة و تحلیل امرؤ القیس و طرفة و عروة أنموذجا

Arabi03074أصول فقھمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیةالقرشي عبد الرحیم البشیرالمصطلح الشرعي ومنھجیة الدراسة المصطلحیة
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Arabi03075لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبر، غانم مزعلسالمة سلیم سالمة یوسفالعبریة لھجة عربیة عادیة

Arabi03076أدبمطبعة الحیاةزكي األرسوزيالعبقریة العربیة في لسانھا

Arabi03077أدبدار الجیلعبد السالم ھارونأبو عثمان عمر بن بن بحر بن الجاحظكتاب العثمانیة

Arabi03078أدبجامعة الحاج لخضرصالح لمباركیةسمیرة بن جامعالعجائبي في المخیال السردي في ألف لیلة و لیلة

Arabi03079أدبجامعة محمد خیضرعلي عالیةفاطمة الزھراء عطیةالعجائبیة و تشكیلھا السردي في رسالة التوابع و الزوابع البن شھید األندلسي و منامات ركن الدین الوھراني

Arabi03080أدبجامعة منتوريحمادي عبد هللاعالوى الخامسةالعجائیة في أدب الرحالت رحلة ابن فضالن نموذجا

Arabi03081أدب ، تراجممكتبة أطلسعبد الحفیظ السطليالعجاج حیاتھ ورجزه

Arabi03082لغة ، مجالتمجلة مجمع اللغة العربیةمؤلفونالعدد األول من مجلة مجمع اللغة العربیة

Arabi03083لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد سمیر نجیب اللبديالعدد بین الحساب واللغة

Arabi03084أدب ، شعرمجلة جامعة النجاح لألبحاثناصر جابر شبانةالتناص القرآني في الشعر الُعماني الحدیث

Arabi03085نحوجامعة أم القرىمحسن سالم العمريسمیرة دخیل هللا محمود األزوريالعدل في النحو العربي

Arabi03086أدب ، شعرمجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمعاش حیاةالتناص القرآني في تائیة ابن الخلوف القسنطیني

Arabi03087بالغةمجلة جامعة أم القرىإبراھیم بن منصور التركيالعدول في البنیة التركیبیة قراءة في التراث البالغي

Arabi03088إمالءجامعة االتحادعمر حمدان الكبیسىالعذراء في قواعد اإلمالء، منظومة و حاشیة تألیف حمد بن صالح القمرا النابت - دراسة إمالئیة

Arabi03089أدب ، لغةمحلة المنارةالسید عبد الحق حقي األعظمي البغداديالعرب والعربیة بھما صالح األمة اإلسالمیة وجمیع األمم البشریة

Arabi03090لغةمجلة العمیدأسامة رشید الصفارالعربي المفسر باألعجمي

Arabi03091لغةمكتبة الخانجيرمضان عبد التوابیوھان فككالعربیة دراسات في اللغة واللھجات واألسالیب

Arabi03092لغةموسى الحركانيالعربیة أصواتھا وحروفھا و مفرداتھا

Arabi03093لغةمجلة اللغة العربیةجویدة معبودالعربیة العلمیة المستخدمة في نشرات األدویة

Arabi03094لغةدار العمر للطباعةمحمد حسن عبد العزیزستتكیفیتشالعربیة الفصحى الحدیثة بحوث في تطور األلفاظ واألسالیب

Arabi03095لغةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل المجلد الثالث العدد االولإبراھیم كاید محمودالعربیة الفصحى بین االزدواجیة اللغویة والثنائیة اللغویة

Arabi03096لغةجامعة الخرطومصالح أحمد الدوشالعربیة الفصحى وخالفات اإلعراب والتعلم

Arabi03097لغةدار المعارفالسعید محمد بدويمستویات العربیة المعاصرة في مصر

Arabi03098لغةالذخائرنعمة رحیم العزاويالعربیة المعاصرة والحس اللغوي

Arabi03099علم القراءةدار القلم، الدار الشامیةعبد الكریم بكارالقراءة المثمرة مفاھیم وآلیات

Arabi03100لغةدار الفكر المعاصریوسف الصیداويالعربیة بین خراكوفسكي ودك الباب

Arabi03101لغةالعربیة للجمیع، مكتبة الملك فھد الوطنیةعبد الرحمن إبراھیم الفوزان، مختار الطاھر حسین، محمد عبد الخالق محمد فضلالعربیة بین یدیك، سلسلة في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi03102لغةالجامعة اللبنانیةقصي الحسینالعربیة تاریخانیا المقاییس اللغویة في السیاقات االجتماعیة

Arabi03103لغةكتب عربیةكریم زكي حسام الدینالعربیة تطور وتاریخ دراسة تاریخیة لنشأة العربیة والخط وانتشارھما

https://k-tb.com/book/Arabi03075
https://k-tb.com/book/Arabi03076
https://k-tb.com/book/Arabi03077
https://k-tb.com/book/Arabi03078
https://k-tb.com/book/Arabi03079
https://k-tb.com/book/Arabi03080
https://k-tb.com/book/Arabi03081
https://k-tb.com/book/Arabi03082
https://k-tb.com/book/Arabi03083
https://k-tb.com/book/Arabi03084
https://k-tb.com/book/Arabi03085
https://k-tb.com/book/Arabi03086
https://k-tb.com/book/Arabi03087
https://k-tb.com/book/Arabi03088
https://k-tb.com/book/Arabi03089
https://k-tb.com/book/Arabi03090
https://k-tb.com/book/Arabi03091
https://k-tb.com/book/Arabi03092
https://k-tb.com/book/Arabi03093
https://k-tb.com/book/Arabi03094
https://k-tb.com/book/Arabi03095
https://k-tb.com/book/Arabi03096
https://k-tb.com/book/Arabi03097
https://k-tb.com/book/Arabi03098
https://k-tb.com/book/Arabi03099
https://k-tb.com/book/Arabi03100
https://k-tb.com/book/Arabi03101
https://k-tb.com/book/Arabi03102
https://k-tb.com/book/Arabi03103


اللغة - المعتمد

1082019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi03104لغةدار الجاحظ للنشرإبراھیم السامرائيالعربیة تواجھ العصر

Arabi03105لغةمكتبة وھبةعبد الغفار حامد ھاللالعربیة خصائصھا وسماتھا

Arabi03106لغةجامعة رأدبود نیجمینجینَكیس فیرشتیجینالعربیة في مدغشقر

Arabi03107لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد سعید صالح الغامدىالعربیة لغة النون

Arabi03108لغةدار النشر االلكترونيعبد الحكیم العبدالعربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi03109لغةمركز النشر العلميمحمد عبد العزیز عبد الدایم الرفاعيالعربیة من منظور المنھج التوزیعي

Arabi03110لغةجامعة أم القرىمصطفى حجازي السید حجازيالعربیة و الھوسا نظرات تقابلیة

Arabi03111نحو ، لغةدار الكتاب الجدید المتحدةعبد السالم المسديالعربیة واإلعراب

Arabi03112أدب ، لغةمجلة الوعي اإلسالميیحیى میر علمالعربیة والتراث مقاالت ودراسات في العربیة وقضایاھا المعاصرة والتراث العلمي العربي

Arabi03113لغةدار الغرب اإلسالميمحمد رشاد الحمزاويالعربیة والحداثة، أو الفصاحة فصاحات

Arabi03114نحو ، لغةدار المعرفة الجامعیةممدوح عبد الرحمن الرماليالعربیة والوظائف النحویة دراسة في اتساع النظام واألسالیب

Arabi03115لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمھدي أسعد عرارالعربیة الثابت والمتحول بین السابق والالحق

Arabi03116عروضالشركة المتحدة للتوزیعمحمد أبو الفضل بدرانأبو الحسن علي بن عیسى الربعي النحويكتاب العروض

Arabi03117علم القراءةمكتبة المنار اإلسالمیةعبد العزیز نبوي، سالم عباس خدادةالعروض التعلیمي

Arabi03118أدب ، شعرجامعة طیبةمحمد بن حسین بن عبد الحلیم حماد - أسماء أبو بكر أحمدسمیة بنت عبد الرحیم بن محمد الحافظ العلميمستویات التشكیل اللوني في الشعر الجاھلي دراسة فنیة

Arabi03119عروض ، قوافيدار المعارفمحمود علي السمانالعروض القدیم أوزان الشعر العربي وقوافیھ

Arabi03120عروضدار القلم للنشر والتوزیعأحمد فوزي الھیبأبو الفتح عثمان بن جني النحويكتاب العروض البن جني

Arabi03121لغةنشره المحقق د یحیى عبد الرؤوف جبریحیى عبد الرؤوف جبرأبو عبد هللا محمد بن جعفر التمیمي النحويكتاب العشرات في اللغة

Arabi03122غریب اللغةنشره المحقق د یحیى عبد الرؤوف جبریحیى عبد الرؤوف جبرأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاھد، بروایة ابن خالویھالعشرات في غریب اللغة

Arabi03123شعردار الكتاب العربيشرح خلیل الدویھيدیوان أبي فراس الحمداني

Arabi03124أدبمنشورات الجملرجاء بن سالمةالعشق والكتابة

Arabi03125شعرأسامة بن منقذكتاب العصا

Arabi03126أدبمدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیةمحمد صبري األشترالعصر الجاھلي األدب والنصوص

Arabi03127نحوالمجلة الجامعةساسي محمد مانیطةالعطف على المعنى أو على التوھم

Arabi03128أدبدار البشیرعبد القدوس أبو صالحأبو الحسن محمد بن عمران العبدي المعروف بالرقام البصري صاحب ابن دریدالعفو واالعتذار

Arabi03129بالغةدار المواسم للطباعة والنشرحسن محمد نور الدینبولس عّوادالعقد البدیع في فن البدیع- ت نور الدین

Arabi03130بالغةالمطبعة العمومیة الكاثولیكیةبولس عوادالعقد البدیع في فن البدیع

Arabi03131أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةطھ حسینمستقبل الثقافة في مصر

Arabi03132شعرالمدرسة الكلیة الملكیةالنابغة، عنترة، طرفة، زھیر، علقمة، امرؤ القیسالعقد الثمین في دواوین الشعراء الجاھلیین
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Arabi03133أدبلجنة التألیف والترجمة والنشرأحمد أمین ومجموعة من المحققینأحمد بن محمد بن عبد ربھ األندلسيالعقد الفرید

Arabi03134أدبجامعة مؤتةسمیر الدروبينعمات عوض محمد الطراونةمسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمري ت 749 ھـ 1349م

Arabi03135نحوالمكتبة العصریةریاض بن حسن الخوامصالح الدین بن الحسین األخفش الیمنيالعقد الوسیم في أحكام الجار والمجرور والظرف

Arabi03136نقدجامعة أم القرىصالح بن سعید الزھرانيالعقل المستعار بحث في اشكالیة المنھج في النقد األدبي العربي الحدیث المنھج النفسي أنموذجا

Arabi03137نحو ، شعرجامعة بغدادخلود جبار عیدانالعلة النحویة في شعر جریر

Arabi03138لغةجامعة اإلخوة منتوريمحمد شلبيعائشة نحويالعالج النفسي عن طریق البرمجة العصبیة اللغویة

Arabi03139أدب ، شعرمنشأة المعارفنبیل رشاد نوفلالعالقات التصویریة بین الشعر العربي والفن اإلسالمي

Arabi03140نحودار الكتب العلمیةجالل الدین السیوطياألشباه والنظائر في النحو

Arabi03141بالغةمكتبة اإلشعاععبد الواحد حسن الشیخالعالقات الداللیة والتراث البالغي العربي دراسة تطبیقیة

Arabi03142نحو ، بالغةجامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيعبد الحمید بوترعةالعالقات السیاقیة في المستوى التركیبي عند ابن ھشام في مغنى اللبیب في كتب األعاریب

Arabi03143شعردار الشروقعبد الوھاب البیاتيصوت السنوات الضوئیة، األعمال الكاملة للشاعر عبد الوھاب البیاتي

Arabi03144صرفمعھد بحوث الحاسب واإللكترونیاتعبد هللا بن عبد الرحمن الزاملالعالقة الصرفیة بین الجذور واألوزان تصنیف جدید لجذور اللغة العربیة

Arabi03145نحو ، بالغةجامعة أم القرىمحمد خاطرمقبل علي مشیعل الدعديالعالقة بین أحرف الصغیر و أثرھا في اللفظ و المعنى دراسة في تاریخ الكلمة العربیة

Arabi03146بالغة ، نقددار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعقدم لھ مازن المبارك، عبد القادر حسیننوال عبد الرزاق سلطانالعالقة بین البالغة والنقد حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi03147شعر ، نقدمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیةملكة علي كاظم الحدادالعالقة بین العتبات النصیة والمتن في كتاب الشعر والشعراء البن قتیبة دراسة نقدیة

Arabi03148نحوالجامعة األمریكیةرمزي بعلبكيھنادي رشید َدیَّھالعالقة بین الكثرة والحذف في كتاب سیبویھ

Arabi03149أدب ، لغةدار المعرفة الجامعیةأحمد عبد الرحمن حمادالعالقة بین اللغة والفكر، دراسة للعالقة اللزومیة بین الفكر واللغة

Arabi03150بالغةالجامعة اإلسالمیة الحكومیةعبد الوھاب رشیديلؤلؤ المكنونةالعالقة بین المعاني و أحرفھا لالشتقاق األكبر أو القلب عند ابن جنى

Arabi03151نحومجلة جامعة الطائف لآلداب والتربیةمحمد سعید صالح ربیع الغامديالعالقة بین المعنى واإلعراب في الدرس النحوي

Arabi03152نحوجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيعبد العزیز سعید مجحود الزھرانيالعالقة بین الواوي و الیائي في الناقص اختبار للثنائیة

Arabi03153أدب ، لغةمجلة الموردرشید عبد الرحمن العبیديابن كمال باشاكتاب التنبیھ على غلط الجاھل والنبیھ

Arabi03154بالغة ، شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعالي بن سرحان القرشيالعالقة بین مقوالت عبد القادر النقدیة والبالغیة وشعر الطائیین

Arabi03155نحوجامعة بغدادبتول قاسم ناصرالحدود في النحو لعلي بن عیسى الرقاني

Arabi03156نحوالجامعة اإلسالمیةرافع أسعد العانيیوسف أحمد محمدالعالمات اإلعرابیة من حیث تطورھا التأریخي

Arabi03157لغةالمركز الثقافي العربيقدم لھ عبد القادر فیدوحإعداد وترجمة منذر عیاشالعالماتیة وعلم النص

Arabi03158نحو ، لغةجامعة محمد خیضربلقا سم دفةالعالمة اإلعرابیة بین الشكل والوظیفة لدى اللغویین العرب القدامى

Arabi03159نحو ، شعرجامعة السانیةالمختار بوعنانيبن سعید نعیمةالعالمة اإلعرابیة في شرح الشواھد الشعریة عند أبي بكر العربي الوھراني

Arabi03160بالغةاأللوكةخالد بن محمود بن عبد العزیز الجھنيالبدایة في علوم البالغة

Arabi03161لغةالمركز الثقافي العربيترجمة سعید بنكراد، سعید الغانميأمبرتو إیكوالعالمة تحلیل المفھوم وتاریخھ
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Arabi03162أدب ، تراجمالجامعة اإلسالمیة بھاولبورسلیم طارق خانالّسید شاھد رسول كاكاخیلالعالمة محمد أنورشاه الكشمیري في ضوء انتاجاتھ األدبیة و العلمیة

Arabi03163نحوجامعة مولود معمريالسعید حاوزةعبد الغاني تواتيالعلة النحویة عند ابن جني من خالل كتاب علل التثنیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi03164نحو ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمیسون ذنون یونس الغزالمسائل نحویة و صرفیة في شرح مشكل أبیات المتنبي ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده األندلسي

Arabi03165نحوجامعة بابلصباح عطیوي عبودعلي سعید جاسم الخیكانيالعلة النحویة عند الرضي في شرح الكافیة

Arabi03166مذاھب نحویةمجلة التربیة و العلممحمد ھالل برجسمسائل خالفیة بین ابن ھشام و الكسائي في قطر الندى وبل الصدى و شرحھ

Arabi03167نحوالجامعة المستنصریةصالح ھادي القرشيمثنى یوسف حمادة أمینالعلة النحویة في القرنین السابع والثامن الھجریین

Arabi03168نحوكلیة سانت كلیرمحمد وجیھ تكریتيالعلة النحویة في شرح الكافیة عند الرضي األسترباذي

Arabi03169نحومكتبة اآلدابشعبان زین العابدین محمدالعلة النحویة في ضوء الممنوع من الصرف دراسة تحلیلیة موازنة

Arabi03170شعروزارة الثقافة الفلسطینیةمرید البرغوثيقصائد مختارة

Arabi03171نحوجامعة الملك سعودأحمد مطر العطیةالعلة النحویة محاولة تفسیر لنظام اللغة

Arabi03172ً نحوجامعة الكوفةحیدر جبار عیدان، صادق فوزي العباديالعلل التعلیمیة وتطبیقھا األصول في النحو أنموذجا

Arabi03173بالغةجامعة القاھرةمحمد بلتاجي حسنناصر خلف إبھیدل الشمريصیغ األمر في القرآن والسنة

Arabi03174نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمحمد بن حسین بن عازب الزھرانيالعلل النحویة عند ابن أبي الربیع في كتابھ البسیط

Arabi03175ً شعرمجلة جامعة كركوكنزار شكور شاكرمرویات األندلسیین الشعریة في عھدي المرابطین و الموحدین، القاضي عیاض و أبو الربیع بن سالم أنموذجا

Arabi03176نحوجامعة بغدادمحمد ضاري حماديحسن یاسین عباسالعلل النحویة في كتاب األصول في النحو البن السراج 316 ھـ

Arabi03177نحومكتبة المنارعبد الھادي الفضیليمراكز الدراسات النحویة

Arabi03178نحوجامعة بابلصباح عطیوي عبودأسعد خلف عبد جابر العواديالعلل النحویة في كتاب سیبویھ

Arabi03179نحوجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریرسمیرة حماديالعلل النحویة في كتب التراث العربي، محاولة لسبرھا منھجا وتطبیقا

Arabi03180نحودار الفكر المعاصر، دار الفكرمھا مازن المباركأبو الحسن محمد بن عبد هللا المعروف بالوراقالعلل في النحو

Arabi03181نحو ، لغةجامعة قاریونسنجاة سعد محمد الورفلياْلَعَلُم عند سیبویھ، دراسة في مستویات التحلیل اللغوي

Arabi03182شعرجامعة األزھرسلیمان حسن ربیعفؤاد حسن حسین أبو الھیجاءالعماد األدیب وخریدتھ

Arabi03183صرفدار المعارفالبدراوي زھرانأبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجانيالُعُمُد، كتاب في التصریف

Arabi03184معاجمبیت الحكمة، دار سحنون للنشر والتوزیع، دار مصر للطبعةمحمد المختار العبیديأبو عبید القاسم بن سالمالغریب المصنف

Arabi03185نحو ، شعرالیمامة للطباعة والنشر والتوزیععبد هللا أحمد جاجة، محمد علي سلطانيمحمد بن سعید بن حماد البوصیريالعمدة في إعراب البردة- قصیدة البوصیري

Arabi03186شعر ، نقدمطبعة السعادةالسید محمد بدر الدین النعساني الحلبيأبو علي الحسن بن رشیق القیروانيالعمدة في صناعة الشعر ونقده

Arabi03187شعر ، نقدمكتبة الخانجيالنبوي عبد الواحد شعالنأبو علي الحسن بن رشیق القیروانيالعمدة في صناعة الشعر ونقده

Arabi03188لغةجامعة مؤتةیحیى العبابنةمأمون علي حیدر الحباشنةالعملیة اللغویة بین القاعدة والذاكرة دراسة تركیبیة في كتاب سیبویھ

Arabi03189بالغة ، نقدالمجلس األعلى للثقافةترجمة سعید الغانميبول دي مانالعمى والبصیرة، مقاالت في بالغة النقد المعاصر

Arabi03190أدب ، شعرالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیینمحمود إسماعیل عمارالعناصر التراثیة في شعر علي آل عمر عسیري
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Arabi03191أدب ، شعرمجلة آداب الرافدینعمار أحمد الصفار، بسمة محفوظ البكالعناصر القصصیة في قصیدة الجبل البن خفاجة األندلسي

Arabi03192علم الخط ، إمالءھالل ناجيشعبان بن محمد اآلثاري القرشيالعنایة الربانیة في الطریقة الشعبانیة

Arabi03193أدبالھیئة المصریة العامة للكتابغالي شكريالعنقاء الجدیدة صراع األجیال في األدب المعاصر

Arabi03194شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد العضیبيحمدان محسن عواض الحارثيالعنوان في النص الشعري الحدیث في السعودیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi03195أدب ، لغةالمصریة العامة للكتابمحمد فكري الجزارالعنوان وسمیوطیقا االتصال األدبي

Arabi03196لغةجامعة الحاج لخضرعبد السالم فنغورھدىالعنونة والعالمة النقدیة في التراث

Arabi03197نحوزین الدین محمد بن علي البركويالعوامل

Arabi03198نحوالجامعة اإلسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةكفاح مصلح أحمد األسودالعوامل الجازمة للفعل المضارع في صحیح البخاري

Arabi03199نحودار المعارفالبدراوي زھرانعبد القاھر الجرجاني، شرح خالد األزھري الجرجاويالعوامل المئة النحویة في أصول علوم العربیة

Arabi03200نحومجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة المحكمةمحمد باتل الحربيالعوامل المعنویة في النحو العربي- الحربي

Arabi03201نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینسعید بن محمد بن عبد هللا آل یزیدالعوامل المعنویة في النحو العربي- آل یزید

Arabi03202نحوعبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجانيالعوامل في النحو

Arabi03203أدب ، شعردار المنھاجعبد الرحمن بین عبید هللا السقافالعود الھندي عن أمالي دیوان الكندي مجالس أدبیة في دیوان المتنبي

Arabi03204بالغةمجلة جامعة النجاح لألبحاثخلیل عودةالدراسات البالغیة المعاصرة بین الجمود والغموض الكنایة نموذجا - خلیل عوده

Arabi03205لغةالجامعة اإلسالمیة العالمیةأحمد عبد السالمالعولمة الثقافیة اللغویة و تبعاتھا للغة العربیة

Arabi03206أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكدعاء ھشام بكر اشتیةالعین في الشعر الجاھلي دراسة میثولوجیة

Arabi03207أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرمھا أحمد محمد أبو حامدالعین وتطورھا الداللي في الشعر العربي حتى نھایة العصر األموي

Arabi03208صرف ، شعرمجلة آداب الفراھیديأحمد محمد حسن، محمد حسین توفیقالعیوب الصرفیة في بنّیة النّص الشعري عند البالغیین و النقاد في العصر العباسي

Arabi03209عروضمكتبة الخانجيالحساني حسن عبد هللابدر الدین أبو عبد هللا محمد بن أبو بكر الدمامینيالعیون الغامزة على خبایا الرامزة- ت الحساني

Arabi03210عروضالمطبعة العثمانیةبدر الدین أبو عبد هللا محمد بن أبو بكر الدمامینيكتاب العیون الفاخرة الغامزة على خبایا الرامزة

Arabi03211أدب ، شعردار الراتب الجامعیةمحمد عبد الرحیمالعیون في أشعار العرب وأمثالھم وقصصھم

Arabi03212بالغةمحمد أبو موسىالغائب في الدراسات البالغیة بین الواقع والمأمول

Arabi03213أدب ، شعرمجلة جامعة الملك سعودحسن محمد ربابعةالغارة عند الشعراء الصعالیك في الجاھلیة

Arabi03214أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكعلي عبد العزیز أبو سنینةالغراب في الشعر الجاھلي

Arabi03215أدبجامعة الحاج لخضرالطیب بودربالةجمال مباركيالغرب في الروایة العربیة الحدیثة

Arabi03216أدبمحمد نور الدین أفایةالغرب في المتخیل العربي

Arabi03217أدب ، شعرمنشورات اتحاد الكتاب العربيعبد الرزاق الخشرومالغربة في الشعر الجاھلي

Arabi03218أدب ، شعرجامعة الجزائرعبد الحمید بورایو، حمید بوحبیبفیروز بن رمضانالغربة و الحنین في شعر سلیمان عازم

Arabi03219أدب ، شعرجامعة الخلیلعبد المنعم حافظ الرجبيمحمد عبد المنعم محمد قباجةالغربة والحنین الى الدیار في شعر العصر العباسي الثاني
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Arabi03220أدب ، شعرجامعة بغدادسحاب محمد األسديمحمد حسون نھايالغربة والحنین في شعر الجواھري

Arabi03221أدب ، شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيأمین صالح محمود عبد ربھالغربة والحنین للوطن في الشعر الفلسطیني

Arabi03222"نحو ، صرفدار التدمریةفرید عبد العزیز الزامل الُسلیمأبو محمد سعید بن المبارك بن الدھانالغرة في شرح اللُّمع من أول باب "إن وأخواتھا" إلى آخر باب "العطف

Arabi03223أدبمكتبة نزار مصطفى البازسلیمان بن إبراھیم بن محمد العایدمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزاباديالغرر المثلثة والدرر المبثثة

Arabi03224معاجم ، غریب اللغةدار الفیحاءصفوان عدنان داووديأبو عبید القاسم بن سالمالغریب المصنف- ت داوودي

Arabi03225معاجم ، غریب اللغةمكتبة البازأبو عبید القاسم بن سالمالغریب المصنف- مكتبة الباز

Arabi03226معاجم ، غریب اللغةمكتبة الثقافة الدینیةرمضان عبد التوابأبو عبید القاسم بن سالمالغریب المصنف- ت عبد التواب

Arabi03227معاجم ، غریب اللغةصفوان عدنان داووديأبو عبید القاسم بن سالمالغریب المصنف في اللغة

Arabi03228معاجممحمد رمضان یوسفالغریب النادر من كتب التراث اإلسالمي

Arabi03229معاجم ، غریب اللغةجامعة بابلصباح عباس السالممروج غني جبار العطارالغریب في العربیة

Arabi03230بالغةجامعھ توبنجنأبو یعقوب السجستانيالغریب في معنى اإلكسیر

Arabi03231نحو ، صرفموقع الشیخ حافظ الحكميالشیخ حافظ الحكميالزیادات على المنظومة الشبراویة

Arabi03232أدبدار المریخ للنشرتعریب حمزة بن قبالن المزینيستیفن بنكرالغریزة اللغویة كیف یبدع العقل اللغة

Arabi03233أدب ، شعرمجلة آداب الرافدینصالح محمد حسنالغـزل التعریضـي فـي الشعـر األمـوي

Arabi03234أدب ، شعرمجلة كلیة التربیة للبناتفرح غانم صالح حمید البیرمانيالغزل الصوفي في شعر عاتكة الخزرجي

Arabi03235أدب ، شعرمكتبة اآلدابصالح عیدالغزل العذري حقیقة الظاھرة و خصائص الفن

Arabi03236أدب ، شعرمجلة كلیة العلوم اإلسالمیةجنان خالد ماھودالغزل بالمذكر في الشعر األندلسي بواعثھ وخصائصھ

Arabi03237أدب ، شعرالجامعة الیسوعیةأسعد عليفوزیة زمباويالغزل عند الشعراء السود

Arabi03238أدب ، شعرمجلة دراسات البصرةبیان على عبد الرحیم المظفرالغزل في شعر أبي عیینة المھلبي

Arabi03239أدب ، شعرمجلة جامعة دمشقخلیل قاسم غریريالغزو المغولي وأثره في الشعر

Arabi03240أدب ، شعردار المعارفإبراھیم اإلبیاريابن سعید أبو الحسن بن موسى األندلسيالغصون الیانعة في محاسن شعراء المئة السابعة

Arabi03241أدب ، شعرمجلة میسان للدراسات األكادیمیةعبد الحسین حداد كنھیلشعر قبیلة سلیم في العصر األموي

Arabi03242بالغةجامعة أم القرىمنصور محمد على عبد الرحمنصالح سعید عید الزھرانيالغموض والبالغة العربیة

Arabi03243صرفالمطبعة األزھریة المصریةصالح الدین خلیل بن أیبك الصفديالغیث المنسجم في شرح المیة العجم

Arabi03244أدبدار الشروقحسین أحمد أمینألف حكایة وحكایة من األدب العربي القدیم

Arabi03245أدبمركز اإلنماء القوميمحسن جاسم الموسويألف لیلة ولیلة في نظریة األدب االنكلیزي، الوقوع في دائرة السحر

Arabi03246نحوجامعة دیالىحنان قادر أمینالفاء دراسة نحویة داللیة

Arabi03247أدبدار الكتاب الحدیثوائل فوزيواقدساه

Arabi03248شعرأحمد سلیم عبد الوھابالفائت من شعر أبي ھالل العسكري
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Arabi03249أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبد العلیم الطحاوي، محمد علي النجارالمفضل بن سلمة بن عاصم الضبيالفاخر

Arabi03250أدبدار الكتب العلمیةمحمد عثمانالمفضل بن سلمة بن عاصم الضبيالفاخر في األمثال

Arabi03251لغةعلي جابر المنصوريالفارسي ومذھبھ اللغوي في الشیرازیات

Arabi03252لغةالدار التونسیة للنشرمحمد الشاذلي النیفر، عبد المجید التركيأحمد بن حسین بن علي الخطیب ابن القنفذ القسنطینيالفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة

Arabi03253أدب ، شعردار الكتب المصریةعبد العزیز المیمنيأبو العباس محمد بن یزید المبردالفاضل

Arabi03254أدبدار الغرب اإلسالميیحیى وھیب الجبوريأبو الطیب محمد بن أحمد بن إسحاق بن یحیى الوشاءكتاب الفاضل في صفة األدب الكامل

Arabi03255أدبمجلة جامعة الملك سعودمحمد بن عبد الرحمن راشد الثنیانألفاظ اآلنیة الخشبیة في الحضارة العربیة اإلسالمیة

Arabi03256صرف ، شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرعثمان محمد عثمان حسینألفاظ األحوال الجویة في أشعار ھذیل دراسة صرفیة داللیة

Arabi03257أدب ، لغةجامعة أم القرىحامد بن أحمد الشنبريمحمد عبد الرحمن الزاملألفاظ األخالق في صحیح البخاري دراسة في ضوء نظریة الحقول

Arabi03258لغةدار الكتب العلمیةأبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسي ابن سیدهالمخصص

Arabi03259لغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةإبراھیم محمود خلیلألفاظ األلوان ودالالتھا عند العرب

Arabi03260لغةجامعة أم القُرىمحمود فراجمنال أبو بكر سعید بازویرألفاظ األمراض في القاموس المحیط للفیروزابادي دراسة داللیة

Arabi03261لغةاألمیریةأبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسي ابن سیدهالمخصص- ط بوالق

Arabi03262أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیي عبد الرؤوف جبررأفت محمد سعد استیتيألفاظ البیئة الطبیعیة في شعر ابن حمدیس

Arabi03263أدب ، شعرجامعة الخلیلیحیى عبد الرؤوف جبرفایز رسمى الشوامرةالفاظ البیئة الطبیعیة في شعر ایلیا ابي ماضي

Arabi03264نحوجامعة أم القرىسلیمان العایدألفاظ الجموع التي وصف بھا الواحد

Arabi03265الوعي اٌسالميیحیى میر علم، رشید ناجي الحسنقواعد اإلمالء

Arabi03266لغةدار الكتب العلمیةفؤاد علي منصورعبد الرحمن جالل الدین السیوطيالمزھر في علوم اللغة وأنواعھا

Arabi03267لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةصالح الدین سلیم محمدألفاظ الُحكم فـي نصوص مـن التنـزیل دراسة داللیة

Arabi03268لغةمطابع األھرام التجاریةطیبة صالح الشذرألفاظ الحیاة الثقافیة في مؤلفات أبي حیان التوحیدي

Arabi03269لغةجامعة دیالىلیث أسعد عبد الحمیدصدام محمد إسماعیلألفاظ الزمان في صحیح مسلم دراسة نحویة داللیة

Arabi03270أدب ، تراجمدار الكتب العلمیةعلي جفالالخوارج تاریخھم وأدبھم

Arabi03271لغةجامعة الخلیلسعید شواھنةسالم محمد سلمان عیدةألفاظ الطرق في لسان العرب

Arabi03272لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرإیمان سامي محمد الشوبكيألفاظ الفلك والھیئة في نھج البالغة دراسة معجمیة داللیة

Arabi03273علم األصواتدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمنیر تیسیر شطناويمراحل نطق الصوامت الوقفیة في سیاقات العربیة الصوتیة

Arabi03274لغةجامعة أم القرىمصطفى بن زكي التونيعلى بن جاسر بن سلیمان الشایعألفاظ المال والتجارة في الحدیث الشریف

Arabi03275لغةجامعة أم القرىحامد أحمد الشنبري دراسة داللیة في أعمال ابن عربي النثریة والشعریةعزیزة عطیة هللا الشنبريألفاظ المأوى والمسكن في تاج العروس

Arabi03276لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیي جبرحلمي عبد هللا حسین عدويألفاظ المتصوفة دراسة داللیة في أعمال ابن عربي النثریة والشعریة

Arabi03277أدبمكتبة الكلیات األزھریةمحمد عبد المنعم خفاجي، صالح الدین محمد عبد التوابالحیاة األدبیة في عصري الجاھلیة و صدر اإلسالم
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Arabi03278لغةجامعة الملك سعودمحمد بن عبد الرحمن راشد الثنیانألفاظ المصنوعات الفخاریة والخزفیة في الحضارة العربیة اإلسالمیة

Arabi03279لغةجامعة أم القرىأحمد علم الدین الجنديعبد الملك عیضة رداد الثبیتيألفاظ المطر والسحاب وما یتصل بھا قدیما وحدیثا

Arabi03280لغةجامعة النجاح الوطنیةسعید شواھنةشرین ثابت حسني عبد الجوادألفاظ المقادیر في العربیة دراسة في البنیة والداللة

Arabi03281لغة ، شعرجامعة بغدادعالء جاسم جابرألفاظ دالة على السلم في الشعر الجاھلي

Arabi03282لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةسلمان بن سالم الشحیميألفاظ غیر مشھورة دلت على عدد

Arabi03283لغةآداب الرافدینطى حاتم جاسمألفاظ فارسیة في عربیة الموصل الدارجة

Arabi03284أدبدار ابن حزمبشار عبد الوھاب الجابيمصطفى صادق الرافعيوحي القلم- دار ابن حزم

Arabi03285أدبالمكتبة العصریةدرویش الجویديمصطفى صادق الرافعيوحي القلم- المكتبة العصریة

Arabi03286مجلة الموردمجموعة أدباءالمورد- عدد خاص عن الفارابي

Arabi03287شعرجامعة المدینة العالمیةأحمد علي عبد العاطيعبد هللا بن محمد األسمرياألنا واآلخر في شعر محمد الفھد العیسى

Arabi03288مجلة تراثیات دار الكتب والوثائق القومیةمحمد یونسشعر منصور الھروي- مجلة تراثیات

Arabi03289شعردار الحریة للطباعةمحسن غیاضأبو الفتح عثمان بن جنيالفتح الوھبي على مشكالت المتنبي

Arabi03290لغةدار الشؤون الثقافیة العامةعبد الكریم الدجیليمحمد بن أحمد بن فورجةالفتح على أبي الفتح

Arabi03291أدب ، شعردار األندلس للنشر والتوزیعفاضل فتحي محمد واليالفتن والنكبات الخاصة وأثرھا في الشعر األندلسي

Arabi03292أدبدار الرازيإحسان ذنون الثامري، محمد عبد هللا القدحاتأبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلميالفتوة

Arabi03293أدبدار المعارفحنا الفاخوريالفخر والحماسة

Arabi03294لغةمجلة دیالىعلي العبیديمراتب الكالم العربي في المحكم و المحیط األعظم البن سیده األندلسي الجزآن األول و الثاني

Arabi03295أدبدار صادرمحمد بن علي بن طباطبا المعروب بابن الطقطقاالفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة

Arabi03296نحومطبعة جریدة اإلسالم بمصرطنطاوي جوھريكتاب الفرائد الجوھریة في الطرف النحویة

Arabi03297نحودار إحیاء الكتب العربیةترتیب: علوي بن طاھر بن عبد هللا الھدار الحداد العلوي الحسینيالفرائد اللؤلؤیة في القواعد النحویة

Arabi03298شعرالدار المصریة اللبنانیةترجمة محمد عنانيجون میلتونالفردوس المفقود

Arabi03299أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةعبد الرحمن البرقوقيالفردوس

Arabi03300نحوجامعة بغدادخولة تقي الدین عبد القادر الھاللينجاح حشیش بادع العتابيالفرضیات وآثارھـا في أحكام النحو العربي

Arabi03301لغةمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبد التوابالبن فارس اللغويكتاب الفرق

Arabi03302نحو ، لغةعلوم اللغةأحمد إبراھیم ھندي داودالفرق بالحركة بین المعاني المختلفة في اللغة العربیة

Arabi03303نحومطبعة العانيعلي زوینابن السید البطلیوسيالفرق بین الحروف الخمسة

Arabi03304لغةالشؤون الدینیةموسى بناي علوان العلیليأبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجانيالفرق بین الضاد والظاء

Arabi03305شعرجامعة البعثأحمد علي محمدنوال عبد الكافي األبرشمذھب الصنعة عند الشعراء المولدین في العصر العباسي األول

Arabi03306لغةدار البشائر للطباعة والنشرحاتم صالح الضامنأبو بكر عبد هللا بن علي الشیباني الموصليالفرق بین الضاد والظاء
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Arabi03307مجلة الذخائرإبراھیم بن سعد الحقیلمحمد بن یزید الحصني، حیاتھ، ومابقي من شعره

Arabi03308لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةنضال محمود خلف الفرایةاألنماط اللغویة النادرة دراسة وصفیة تحلیلة في نوادر اللحیاني

Arabi03309نحومجلة الدراسات اللغویةسلوى محمد عمر عربالفرق بین عطف البیان والبدل

Arabi03310لغةمكتبة الثقافة الدینیةخلیل إبراھیم العطیة، رمضان عبد التوابأبو علي محمد بن المستنیر المعروف بقطربكتاب الفرق في اللغة

Arabi03311أدب ، شعرعالم الكتبنوري حمودي القیسيالفروسیة في الشعر الجاھلي

Arabi03312أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن أحمد باقازيمنى بنت بن عویبد اللھیبيالفروسیة في الشعر بین الحمداني وأسامة بن منقذ دراسة موازنة

Arabi03313لغةإسماعیل حقيالفروق

Arabi03314لغةدار العلم والثقافةمحمد إبراھیم سلیمأبو ھالل العسكريالفروق اللغویة

Arabi03315نحو ، لغةعالم الكتبترجمة مھدي المخزومي، عبد الجبار المطلبيمجموعة أساتذةمدخل إلى نحو اللغات السامیة المقارن

Arabi03316نحوجامعة محمد خیضرمحمد خانعمار ربیحمدرسة النحو في المغرب و األندلس خالل القرنین السابع و الثامن الھجریین بحث في المصطلح و المنھج و الوظائف

Arabi03317لغةدار صفاء، دار الصادقعلي كاظم المشريالفروق اللغویة في العربیة

Arabi03318لغةمؤسسة الرسالةجمال عبد الغني مدغمشأبو ھالل العسكري الحسن بن عبد هللا بن سھل بن سعیدالفروق في اللغة

Arabi03319نحومكتبة الخانجيعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینجمال الدین أبو المظفر یوسف بن محمد بن مسعود ابن محمد السرمري الحنبليالفریدة في شرح القصیدة ویلیھا المقدمة اللؤلؤة في النحو

Arabi03320نحومكتبة المنارالجالل السیوطيالفریدة وھي األلفیة النحویة للجالل السیوطي

Arabi03321شعرمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةعبد العزیز بن ناصر المانعأبو الفتح عثمان بن جنيكتاب الفسر الصغیر تفسیر أبیات المعاني في شعر المتنبي

Arabi03322شعردار الینابیعرضا رجبأبو الفتح عثمان ابن جنيالفسر شرح ابن جني الكبیر على دیوان المتنبي

Arabi03323بالغةمحمد الحباسمفھوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء والمحدثین

Arabi03324بالغةحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتتوفیق علي الفیلالفصاحة مفھومھا وبما تتحقق، قیمھا الجمالیة

Arabi03325أدب ، معاجممؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةأحمد أمینقاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة

Arabi03326بالغةمجلة جامعة الملك سعودحسن عیسى أبو یاسینالفصحى بین نظریتین نظریة القدماء، ونظریة المحدثین موازنة ومناقشة

Arabi03327بالغةالمجلس األعلى للغة العربیةأعمال الندوة العالمیة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافةالفصحى وعامیاتھا لغة التخاطب بین التقریب والتھذیب

Arabi03328نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةعماد علوان حسینالفصل النحوي بین العاطف ومدخولھ

Arabi03329نحو ، لغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعبد العزیز موسى عليالفصل النحوي بین مطالب التركیب وقیم الداللة

Arabi03330نحومجلة جامعة النجاح لألبحاثحمدي الجباليالفصل النحوي، ظواھره وعللھ

Arabi03331نحومجلة كلیة التربیة للعلوم األساسیةرافع خلف جاسم الجنابيالفصل بین المتالزمین في باب التوابع بین النحویین والمفسرین

Arabi03332شعرمطبعة التوفیقما اختاره أبو تمام حبیب بن أوس الطائي من أشعار العربدیوان الحماسة من أشعار العرب

Arabi03333نحو ، بالغةكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةرسمیة محمد المیاحالفصل والوصل بین البالغة والنحو

Arabi03334صرفالمطبعة البھیةعبد المنعم عوض الجرجاوينووي البنتني الجاويكتاب الفصوص الیاقوتیة على الروضة البھیة في األبواب التصریفیة

Arabi03335أدبعباس محمود العقادالفصول
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Arabi03336بالغةالشركة الصحافیة العثمانیةمسعود بن عمر المدعو سعد التفتنازيمختصر المعاني

Arabi03337نحوعیسى البابى الحلبى وشركاؤهمحمود محمد الطناحيزین الدین، أبو الحسین یحیى بن عبد المعطى المغربيالفصول الخمسون، البن معطي یحیى بن عبد المعطي

Arabi03338أدبالعامرة الشرفیةعبد هللا فكريالفصول الفكریة للمكاتب المصریة

Arabi03339نحودار البشیر للنشر والتوزیعحسن موسى الشاعرصالح الدین خلیل بن كینكلدي العالئيالفصول المفیدة في الواو المزیدة

Arabi03340نحودار األمل، مؤسسة الرسالةفائز فارسأبو محمد سعید بن المبارك بن الدھان النحويكتاب الفصول في العربیة

Arabi03341أدبدار األفاق الجدیدةمحمود حسن زناتيأبو العالء أحمد بن عبد هللا بن سلیمان المعريالفصول والغایات في تمجید هللا والمواعظ

Arabi03342نحو ، لغةالسلسلة التراثیةھزاع سعد المرشدأحمد ببن محمد بن أحمد بن زید العاتكيالفضة المضیة في شرح الشذرة الذھبیة

Arabi03343نحو ، صرفمجلة كلیة التربیةمجید خیر هللا الزامليالفعـل الثالثي المجـرد وتعاقب حروف الجر

Arabi03344نحو ، صرفجامعة بغدادمحمد ضاري حماديالفعل الثالثي المجرد وحقیقة قیاسیتھ

Arabi03345أدب ، شعرجامعة أم القرىماجد بن یاسین الجعافرةحمد بن علي بن حمد الفقیھ الحسیني الھاشميمخاطبة الطیر في الشعر العربي حتي نھایة القرن الخامس الھجري

Arabi03346شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةإبراھیم ناجيشعر إبراھیم ناجي األعمال الكاملة

Arabi03347نحومجلة التربیة والعلموداد حمید مھديالفعل المبني للمجھول في اللغة العربیة أھمیتھ، مصطلحاتھ، أغراضھ

Arabi03348نحومجلة جامعة دمشقعبد الفتاح محمدالفعل المبني للمجھول في اللغة العربیة أھمیتھ، مصطلحاتھ، أغراضھ

Arabi03349نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةدمیاطي أحمدینمفتاح العالمالفعل المبني للمعلوم و المجھول في لغتین العربیة و اإلندونیسیة

Arabi03350نحومجلة القسم العربي جامعة بنحابأبو الوفا محمودالفعل المضارع بین العربیة واألردیة

Arabi03351نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأحمد مبلّغ الماجستیرمحمد ولدان حبیبيالفعل المضارع عند الكوفة والبصرة دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi03352نحومجلة تبیان للدراسات القرآنیةتھاني بنت محمد سلیم الصفديالفعل المضارع في شواھد سیبویھ القرآنیة بین النحاة والقراء

Arabi03353نحوجامعة أم القرىعلیان محمد الحازميلیلى عبد هللا على باوزیرالفعل الناقص دراسة صوتیة صرفیة في ضوء نظریة العامل الفونولوجي المقطعي

Arabi03354نحوالجامعة المستنصریةعبد العزیز داخل الخفاجيمحمد عامر محمدالفعل في العربیة بین القدماء و المحدثین دراسة وتحلیل

Arabi03355أدبمجلة الموردھالل ناجيأبو القاسم عبد هللا بن عبد العزیز البغداديالكتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفھا

Arabi03356نحومجلة المجمع العلمي العراقيإبراھیم السامرائيالفعل والنظام الفعلي في العربیة

Arabi03357أدبجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانفلیسى أمینالفكاھة في كتاب األغاني ألبي الفرج األصفھاني

Arabi03358أدبدار توبقالأحمد القصواربیرنار مییجالفكر االتصالي من التأسیس إلى منعطف األلفیة الثالثة

Arabi03359أدب ، شعرمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةیاسر على عبد، خدیجة طالب كریمالفكر األسطوري في شعر الكمیت بن زید األسدي الطبیعة الصامت

Arabi03360لغةالھیئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائرمحمد علي النجارعثمان بن جني أبو الفتحالخصائص

Arabi03361بالغةجامعة مولود معمريآمنة بلعليسعید إباونالفكر العالماتي عند الجاحظ، مقاربة سیمیائیة لمفھوم البیان

Arabi03362أدب ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد الجبار حامد أحمدالفكر العمراني عند ابن الشعار الموصلي من خالل كتابھ قائد الجمان في فرائد شعراء ھذا الزمان

Arabi03363لغةجامعة الحاج لخضرالجودي مرداسيسلیمة بلعزويالفكر اللساني عند إبراھیم أنیس من خالل مصنفیھ األصوات اللغویة، داللة األلفاظ، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi03364لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةعمار الیاس البوالصةالفكر اللغوي عند إبراھیم أنیس دراسة وصفیة تحلیلیة في األصوات والصرف والنحو والداللة
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Arabi03365لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةولید جبار إسماعیل نعمان العبیديالفكر اللغوي عند المتكلمین

Arabi03366تراجممطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاهجالل الدین عبد الرحمن السیوطيبغیة الوعاء في طبقات اللغوین والنحاة

Arabi03367معاجمجامعة أبى بكر بلقایدعزوز أحمدعّجال لعرجالفكر المعجمي االصطالحي عند التھانوي

Arabi03368نحو ، نقدمجلة كلیة التربیة األساسیةفانزة علي محمدالفكر النحوي بین سیبویھ واألخفش

Arabi03369نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةتركي بن سھو العتیبيفرید بن عبد العزیز الزاملالفكر النحوي عند ابن الدھان مع تحقیق كتابھ الغرة في شرح اللمع

Arabi03370نحوالدار العربیة للموسوعاتتقدیم عبد هللا الجبوريعلي مزھر محمد الیاسريالفكر النحوي عند العرب أصولھ، ومناھجھ

Arabi03371نقدمجلة أوروك لألبحاث اإلنسانیة جامعة المثنىعامر صالل راھي، لؤى كریم عطیةالفكر النقدي ألبي علي القالي

Arabi03372أدب ، شعرمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةعلى حیدر، عیسى فارس، ماھر عبد القادرالفكر واألسلوب في شعر عبد السالم المقدسي

Arabi03373أدبرابح لطفي جمعةمحمد لطفي جمعةالفالكة والبوھیمیة في األدب القدیم والحدیث

Arabi03374أدب ، لغةالمطبعة الخیریةروایة أبو الحسن علي بن سلیمان األخفش النحويكتاب الكامل في اللغة واألدب ألبي العباس محمد بن یزید المبرد النحوي

Arabi03375أدبالمجلس األعلى للثقافةترجمة ماھر البطوطيدیفید لودجالفن الروائي

Arabi03376أدبالھیئة المصریة العامة للكتابیوسف نوفلالفن القصصي بین جیلي طھ حسین ونجیب محفوظ

Arabi03377أدبمنشورات وزارة الثقافةترجمة فاطمة الجیوشيجان ماري شیفرالفن في العصر الحدیث االسطیطیقا وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر وحتى یومنا ھذا

Arabi03378أدبدار المعارفشوقي ضیفالفن ومذاھبھ في الشعر العربي

Arabi03379نحومكتبة الداوريالتفتازانيكتاب المطول للتفتازاني وبھامشھ حاشیة السید میر شریف

Arabi03380بالغةجامعة أم القرىعلي محمد حسن عبد هللا العماريمحمد رفعت أحمد زنجیرالفنون البیانیة في كتاب الكاشف عن حقائق السنن لإلمام الطیبي

Arabi03381نحو ، معاجمعالم الكتب، مكتبة النھضة العربیةعبد الحسین المباركالفھارس الفنیة لشرح المفصل البن یعیش

Arabi03382أدبدار الشروقأحمد رجبالفھامة

Arabi03383شعرروافدمحمد عبد الحمید سالمشعر أبي طالب في نصرة النبي

Arabi03384معاجمدار البحوث العلمیة، الدار العلمیةمحمد سلیمان األشقرالفھرسة الھجائیة والترتیب المعجمي

Arabi03385صرف ، عروضدار السالمالسید عبد الباقى أفنديكتاب الفوائد األلوسیة على الرسالة األندلسیة

Arabi03386نحودار الرائد العربيحاتم صالح الضامنمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز المشھور بابن عابدین الدمشقي الحنفيالفوائد العجیبة في إعراب الكلمات الغریبة

Arabi03387بالغةدار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبنانيعاشق حسینالفوائد الغیاثیة في علوم البالغة

Arabi03388أدبمنشورات دار مكتبة الحیاةأحمد عبد الغفور عطارمحمد بن أحمد بن ھشام اللخميالفوائد المحصورة في شرح المقصورة

Arabi03389نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيوداد یحیى اللالفوائد المحویة في المقاصد النحویة

Arabi03390أدبمحمود أحمد السیداللغة العربیة و تحدیات العصر

Arabi03391أدبدار الصحابة للتراثمجدي فتحي السیدجعفر بن محمد بن نصیر البغدادي المعروف بالخلديالفوائد والزھد والرقائق والمراثي

Arabi03392أدبالمطبعة األمیریةكمال الدسوقيمحاضر الجلسات لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة

Arabi03393ً أدبجامعة آل البیتنبیل حدادمحمد عبد الرحمن الخوالدةمحمد طملیھ قاصاً و مقالیا

https://k-tb.com/book/Arabi03365
https://k-tb.com/book/Arabi03366
https://k-tb.com/book/Arabi03367
https://k-tb.com/book/Arabi03368
https://k-tb.com/book/Arabi03369
https://k-tb.com/book/Arabi03370
https://k-tb.com/book/Arabi03371
https://k-tb.com/book/Arabi03372
https://k-tb.com/book/Arabi03373
https://k-tb.com/book/Arabi03374
https://k-tb.com/book/Arabi03375
https://k-tb.com/book/Arabi03376
https://k-tb.com/book/Arabi03377
https://k-tb.com/book/Arabi03378
https://k-tb.com/book/Arabi03379
https://k-tb.com/book/Arabi03380
https://k-tb.com/book/Arabi03381
https://k-tb.com/book/Arabi03382
https://k-tb.com/book/Arabi03383
https://k-tb.com/book/Arabi03384
https://k-tb.com/book/Arabi03385
https://k-tb.com/book/Arabi03386
https://k-tb.com/book/Arabi03387
https://k-tb.com/book/Arabi03388
https://k-tb.com/book/Arabi03389
https://k-tb.com/book/Arabi03390
https://k-tb.com/book/Arabi03391
https://k-tb.com/book/Arabi03392
https://k-tb.com/book/Arabi03393


اللغة - المعتمد

1182019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi03394نحودار الفكر ناشرون وموزعونعماد علوان حسینعبد هللا بن أحمد بن علي الفاكھي المكي الشافعيالفواكھ الجنیة على متممة الجرومیة

Arabi03395أدبمطبعة السعادةأبو علي أحمد المعروف بابن مسكویھكتاب الفوز األصغر

Arabi03396نحومكتبة النھضة العربیة، عالم الكتبزھیر زاھد، ھالل ناجيزین الدین شعبان بن محمد القرشي اآلثاريألفیة اآلثاري، كفایة الغالم في إعراب الكالم

Arabi03397نحوجامعة أم القُرىأحمد محمد عبد الدایمعبد هللا علي محمد الھنادوةألفیة ابن مالك تحلیل ونقد

Arabi03398"نحو ، صرفجامعة النجاح الوطنیةأحمد حامدزیاد توفیق محمد أبو كشكألفیة ابن مالك بین ابن عقیل والخضري "دراسة مقارنة

Arabi03399نحو ، صرفدار التعاون، عباس أحمد البازأبو عبد هللا جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسيألفیة ابن مالك في النحو والصرف- دار التعاون

Arabi03400نحو ، صرفدار الكتب العلمیةأبو عبد هللا جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسيألفیة ابن مالك في النحو والصرف- ط دار الكتب العلمیة

Arabi03401نحو ، صرفمطبعة دار إحیاء الكتب العربیةجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيألفیة السیوطي النحویة

Arabi03402نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديأیمن جبر خمیس عمادألفیتا ابن مالك والسیوطي، دراسة تحلیلیة موازنة

Arabi03403شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثسامر محمد معروفشعر أبي الفضل البغدادي

Arabi03404أدب ، شعرعالم الكتب الحدیثعبد هللا بن أحمد الفَیفيألقاب الشعراء بحث في الجذور النظریة لشعر العرب ونقدھم

Arabi03405أدب ، نقدالھیئة المصریة العامة للتألیف والنشرعقیلة رمضان، سھیر القلماويفرجینیا وولفالقارئ العادي مقاالت في النقد األدبي

Arabi03406أدبالمركز الثقافي العربيترجمة أنطوان أبو زیدأمبرتو إیكوالقارئ في الحكایة، التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة

Arabi03407أدبدار الكتاب الجدید المتحدةترجمة حسن ناظم، علي حاكم صالحسوزان روبین سلیمان، أنجي كروسمانالقارئ في النص مقاالت في الجمھور والتأویل

Arabi03408لغةسالم عبد اللطیف الصباغ، محتار الحمیديالقاعدة المصریة في تعلیم مبادئ اللغة العربیة

Arabi03409نحوالتراث العربيإبراھیم محمد عبد هللالقاعدة النحویة في ضوء تقییدھا بأمن اللبس أو خشیة الوقوع فیھ

Arabi03410نحودار الثقافة للنشر والتوزیعأحمد عبد العظیم عبد الغنيالقاعدة النحویة دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi03411نحومجلة الجامعة اإلسالمیةھشام محمد عواد الشویكيأبو عبد هللا عز الدین بن جماعة الكناني الشافعيكتاب أقرب المقاصد في شرح القواعد الصغرى في النحو البن ھشام األنصاري

Arabi03412بالغةمجلة جامعة الملك سعودترجمة أحمد خلیل عردات، علي أحمد الغامديوین س بووثالقاعدة والنص قراءة في منھج بالغة الفن القصصي

Arabi03413نقدجامعة وھرانخضر العابديعمر بن مجاھدمحددات النقد األدبي القدیم عند العرب دراسة تحلیلیة لكتاب النقد المنھجي عند العرب لمحمد مندور

Arabi03414لغةمجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة المحكمةعبد الفتاح محجوب محمد إبراھیمالقاف المسماة فصیحة واألخرى المسماة عامیة في عربیة الیوم الفصحى

Arabi03415قوافيدیمة شكرالقافیة ھي األصل

Arabi03416قوافيمكتبة الخانجيمحمد عوني عبد الرؤوفالقافیة واألصوات اللغویة

Arabi03417ً قوافيمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیةبدران عبد الحسین محمودالقافیة ومستویات النص الشعري الشعر األموي إنموذجا

Arabi03418قوافيمكتبة اآلدابحازم علي كمال الدینالقافیة دراسة صوتیة جدیدة

Arabi03419معاجمدار الفكرسعدي أبو حبیبالقاموس الفقھي لغة واصطالًحا

Arabi03420معاجمالھیئة المصریة العامة للكتابمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي الشیرازيالقاموس المحیط

Arabi03421معاجمدار الكتب العلمیةحكمت كشلي فوازالقاموس المحیط للفیروزابادي، دراسة، وتحلیل، ونقد

Arabi03422لغةمركز الحضارة العربیةعلي فھمي خشیمالقبطیة العربیة دراسة مقارنة بین لغتین قریبتین شقیقتین

https://k-tb.com/book/Arabi03394
https://k-tb.com/book/Arabi03395
https://k-tb.com/book/Arabi03396
https://k-tb.com/book/Arabi03397
https://k-tb.com/book/Arabi03398
https://k-tb.com/book/Arabi03399
https://k-tb.com/book/Arabi03400
https://k-tb.com/book/Arabi03401
https://k-tb.com/book/Arabi03402
https://k-tb.com/book/Arabi03403
https://k-tb.com/book/Arabi03404
https://k-tb.com/book/Arabi03405
https://k-tb.com/book/Arabi03406
https://k-tb.com/book/Arabi03407
https://k-tb.com/book/Arabi03408
https://k-tb.com/book/Arabi03409
https://k-tb.com/book/Arabi03410
https://k-tb.com/book/Arabi03411
https://k-tb.com/book/Arabi03412
https://k-tb.com/book/Arabi03413
https://k-tb.com/book/Arabi03414
https://k-tb.com/book/Arabi03415
https://k-tb.com/book/Arabi03416
https://k-tb.com/book/Arabi03417
https://k-tb.com/book/Arabi03418
https://k-tb.com/book/Arabi03419
https://k-tb.com/book/Arabi03420
https://k-tb.com/book/Arabi03421
https://k-tb.com/book/Arabi03422


اللغة - المعتمد

1192019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi03423شعرجامعة النجاح الوطنیةخلیل محمد عودةساھرة عادل فخر الدینالقتال الكالبي شاعرا

Arabi03424أدب ، شعرجامعة تكریتنزار شكور شاكرالقدامى والغرض في الشعر األندلسي

Arabi03425لغةجامعة أبى بكر بلقایدعمر دیدوحسعاد عباسيالقدرة التواصلیة اللسانیة عند الطفل ما قبل التمدرس

Arabi03426شعردار توبقالترجمة محمد بنیسجورج باطايالقدسي وقصائد أخرى

Arabi03427أدبمنشورات وزارة الثقافةمحمد كامل الخطیبالقدیم والجدید

Arabi03428أدبالمكتبة التجاریة الكبرىمحمد كرد عليالقدیم والحدیث

Arabi03429نحو ، صرفمجلة جامعة أم القرىأحمد بن محمد بن أحمد القرشيشرح العالمة األمیر على نظم العالمة السجاعي، نصوص تراثیة محققة

Arabi03430نحو ، صرفأكادیمیة نحوتفریغ ومراجعة بعض طلبة العلمسلیمان بن عبد العزیز العیونيشرح اآلجرومیة

Arabi03431 نحوعبد السالم بن محمد الدینيعبد القادر بن محمد بن یحیى الطبريسل السیف في حال كیف

Arabi03432 نحوعبد السالم بن محمد الدینيعبد القادر بن محمد بن یحیى الطبريسل السیف في حال كیف

Arabi03433أدبدار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة و اإلعالمباسم عبد الحمید حموديرحلة مع القصة العراقیة

Arabi03434شعرمطبعة بریلجریر، الفرزدقنقائض جریر والفرزدق

Arabi03435أدبدائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیريشروق سلمانحظ العربیة في شھر القرآن

Arabi03436نحو ، صرفمجلة جامعة الملك سعودفالح بن شبیب العجميجانب غائب في دراسات الجملة في النحو العربي

Arabi03437روایاتدار مصر للطباعةعلي أحمد باكثیروإسالماه

Arabi03438أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر و التوزیعترجمة منصور القاضيج. ب. لوفیفر، ج. ب. ماتیوھیغل و الفن

Arabi03439نحومخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة محمد خیضرفوزیة دندوقةمحاوالت تیسیر النحو العربي عرض و تقویم

Arabi03440علم القراءةمكتبة جریربول آر شیليالقراءة التصویریة

Arabi03441نحودار الكتب العلمیةمشھور مشاھرة، ناصر الدین أبو خضیربرھان الدین إبراھیم بن عمر البقاعيماال یستغني عن اإلنسان من ملح اللسان في النحو

Arabi03442أدبمجلة ملتقى أھل األثرصالح الدین المنجدأسماء الذین راموا الخالفة

Arabi03443أدب ، شعرمجلة كلیة التربیة، الجامعة المستنصریةنادیة ھناوي سعدونالقراءة المعیبة في نقد الشعر عند قدامة بن جعفر

Arabi03444نقدجامعة بغدادشاكر جدعان جبلالقراءة النقدیة عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi03445أدبعالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالميیحیى رمضانالقراءة في الخطاب األصولي االستراتیجیة واإلجراء

Arabi03446لغةكلیة التربیة للبناتمحمد األمین خویلدالقرائن السیاقیة ودورھا في التحلیل اللغوي

Arabi03447أدبدار المریخ للنشرنجیب سرورھموم األدب و الفن

Arabi03448شعردار الجیلعبد السالم محمد ھارونحبیب بن أوس بن الحارث الطائيھمزیات أبي تمام

Arabi034491987 لغةالھیئة العامة للمطابع األمیریةمحمد شوقي أمین، إبراھیم الترزيالقرارات المجمعیة في األلفاظ واألسالیب من 1934 إلى

Arabi03450نحو ، صرفدار ابن حزم، دار التدمیریةخالد بن سعود بن فارس العصیميالقرارات النحویة والتصریفیة لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة جمًعا ودراسة وتقویما

Arabi03451نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد هللا بن محمد بن مھدي األنصاريالقرینة الصوتیة في النحو دراسة نظریة تطبیقیة
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Arabi03452بالغةمنشورات مكتبة النھضةأحمد مطلوبالقزویني وشروح التلخیص

Arabi03453عروضمكتبة المعارففخر الدین قباوةجار هللا الزمخشريالقسطاس في علم العروض

Arabi03454أدبدار الشروقفاروق خورشیدھموم كاتب العصر

Arabi03455أدب ، شعرجامعة الملك عبد العزیزماھر أحمد المبیضین، عمر عبد هللا أحمد شحادة الفجاويالقسم عند العرب في الجاھلیة في نماذج من الشعر الجاھلي

Arabi03456شعرصفي الدین عبد العزیز بن سرایاالقصائد االرتقیات

Arabi03457شعرجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفى الواثقأسامة علي أحمد أبو عالمةالقصائد المنصفة

Arabi03458أدبالجامعة اإلسالمیة العالمیةشعبان محمد مرسي، خلیل الرحمنمحمد علي فوزيالقصة االجتماعیة في مصر و الباكستان في العقد السادس من القرن العشرین

Arabi03459أدب ، شعرصالح بشارةالقصة الشعریة الطردیة في العصر الجاھلي

Arabi03460أدب ، شعرجامعة الخلیلعبد المنعم حافظ الرجبيناجح نمر عازم أبو القیعانالقصة الَغِزلة في الشعر األموي

Arabi03461أدبالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو علينجوان محمد أكرم، إبراھیم أبو شرخالقصة القصیرة في فلسطین بعد اتفاقیة أوسلو دراسة سیمیائیة

Arabi03462أدبمركز الحضارة العربیةیوسف الشارونيالقصة تطوًرا وتمرًدا

Arabi03463أدبجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدحفصة مصطفى محمد نور منكابوالقصة في الحدیث النبوي

Arabi03464أدبجامعة الخرطومفؤاد شیخ الدین عطاھوایدا حسن عثمان كنھالقصة في العصر العباسي

Arabi03465أدب ، نقدالھیئة المصریة العامة للكتابابراھیم حمادةھوامش في الدراما و النقد

Arabi03466أدبدار مصر للطباعةعبد الحمید جودة السحارالقصة من خالل تجاربي الذاتیة

Arabi03467أدبشرقیاتترجمة خیري دومة، أسید البحراويتودروف كنت بینیت كلر، كوھن شولز لوشر ماي، جولدمان رید فوكوالقصة، الروایة، المؤلف دراسات في نظریة األنواع األدبیة المعاصرة

Arabi03468نحو ، شعرمجلة كلیة التربیة األساسیة،ھیثم محمد مصطفىالقصدیة اإلنجازیة في مضمون الخطاب النحوي في كتاب سیبویھ

Arabi03469أدبمطبعة بریلعلي بن الحسین أبو الفرج األصفھانيجداول كتاب األغاني الكبیر

Arabi03470لغویاتأحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصريحازم خنفرإیناس الناس بتفاحة أبي جعفر النحاس

Arabi03471أدبجامعة بیروت األمیركیةعلى محمد حسن العّمارينجاح أحمد عبد الكریم الظھارالقصص في األدب العراقي الحدیث

Arabi03472أدب ، شعرجامعة الملك سعودعبد هللا بن سلیمان الجربوعغنام بن ھزاع المریخي المطیريالقصة في شعر عمر بن أبى ربیعة

Arabi03473أدبالمجلة الجامعةالعربي الشریفالقصور الذي لحق النص األدبي األندلسي عند انتقالھ إلى المشرق

Arabi03474أدب ، شعرجامعة الخلیلحسن فلیفلجمانة محمد عزمي زلومالقصور في الشعر األندلسي عصر ملوك الطوائف

Arabi03475شعرجامعة كربالءخمیس أحمد حمادي الشمريالقصیدة الجاھلیة من المشافھة إلى التدوین

Arabi03476لغةمجلة كلیة التربیة للبناتزھیر غازي زاھدمحاوالت اإلصالح اللغوي

Arabi03477أحمد كروممعاني الواو العاطفة بین االصطالح المعنوي والتقعید اللغوي واألصولي

Arabi03478مجلة الموردعبد العزیز إبراھیم، ھدى شوكت بھنامشعر ابن مناذر وشعر ابن لیون

Arabi03479شعرجامعة بغدادعادل كتاب نصیف العزاويزینب عباس عبد هللالقصیدة العراقیة المعاصرة دراسة في بنیة االنقطاع

Arabi03480بالغة ، شعراتحاد الكتاب العربمحمد صابر عبیدالقصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة
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Arabi03481شعر ، لغةمجلة البحوث والدراساتمحمد فورارالقصیدة العربیة بین المفھوم واآللیة

Arabi03482شعرمجلة مجمع اللغة العربیةھالل ناجيالقصیدة المتداخلة

Arabi03483شعر ، لغةمكتبة المنارطارق نجم عبد هللابن الحاجبالقصیدة الموشحة باألسماء المؤنثة السماعیة البن الحاجب

Arabi03484شعردار الكتاب الجدیدصالح الدین المنجددوقلة المنبجي، القاضي حسن بن علي التنوخيالقصیدة الیتیمة

Arabi03485بالغة ، شعرجامعة أربیلحمھ رضا حمھ أمین نور محمدبنیة القصیدة في شعر النابغة الذبیاني – دراسة تحلیلیة وتطبیقیة

Arabi03486أدب ، شعرمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميالقصیدة والنص المضاد

Arabi03487نقدجامعة الحاج لخضركمال عجاليمحمد التجانى محجوبيالقضایا النقدیة عند فالسفة األندلس

Arabi03488أدبجامعة أم القرىناصر شبانةھیفاء حامد سند العصیميالقضیة الفلسطینیة بین الروایتین العربیة واإلنجلیزیة دراسة مقارنة

Arabi03489المجمع العلمي العراقيعبد الرزاق محیي الدینطھ حسین

Arabi03490بالغة ، أدبجامعة المدینة العالمیةأحمد عبد العاطيسعدى محمد إبراھیم الزھرانيقصة حي بن یقظان دراسة أدبیة بالغیة تحلیلیة

Arabi03491صرفمجلة جامعة أم القرىمحمد العمريالقلب المكاني

Arabi03492صرفدار حراءعید محمد شبایكالقلب عند البالغیین والنحاة العرب

Arabi03493أدبدار كنعان للدراسات والنشرترجمة توفیق األسديإدوارد سعیدالقلم والسیف حوارت مع دیفید بارسامیان

Arabi03494بالغة ، شعرجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانيإبراھیم أویسظاھرة التكرار في دیوان الشیخ محمد الناصر بن محمد المختار

Arabi03495أدبدار المدى للثقافة والنشرمحمد سعید الصكارالقلم وما كتب

Arabi03496نحوتحرر محمدالقلیل في النحو العربي

Arabi03497أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكفؤاد یوسف إسماعیل اشتیةالقمر في الشعر الجاھلي

Arabi03498نحو ، صرفالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریةیوسف الحمادي، محمد محمد الشناوي، محمد شفیق عطاالقواعد األساسیة في النحو والصرف لطالب المرحلة الثانویة وما في مستواھا

Arabi03499نحو ، صرفدار الكتب العلمیة، دار الفكرأحمد الھاشميالقواعد األساسیة للغة العربیة حسب منھج متن األلفیة البن مالك

Arabi03500نحو ، صرفمركز تطویر المناھج والمواد التعلیمیةأحمد محمد صقر، محمد صالح فرج، محمد عبد الحمید غرابالقواعد األساسیة للنحو والصرف للمرحلة الثانویة وما في مستواھا

Arabi03501بالغة ، شعرمكتبة الثقافة الدینیةحسام البھنساويالقواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي

Arabi03502نحو ، لغةجامعة قاصدي مرباحبوبكر حسینيالبشیر عبابةالقواعد التحویلیة للجملة العربیة في كتاب سیبویھ

Arabi03503لغةجامعة كربالءمیثم رشید حمیدالقواعد التفسیریة في منطلقاتھا وإجراءاتھا دراسة في باب االستقامة واالستحالة

Arabi03504نحو ، لغةمكتبة التوبةعثمان محمود الصینيشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافيالقواعد الثالثون في علم العربیة

Arabi03505إمالءجامعة القاھرةجمال عبد العزیز أحمدالقواعد الثالثون في فن اإلمالء والترقیم

Arabi03506نحودار البشائر اإلسالمیةالسید محمد رفیق الحسینيمحمد صالح العباسي الشافعي البحرینيالقواعد الملیحة في فن النحو

Arabi03507قوافيمكتبة الخانجيعوني عبد الرؤوفالقاضي أبو یعلى عبد الباقي عبد هللا بن المحسن التنوخيكتاب القوافي

Arabi03508أدبالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةعلى كسار غدیر الغزاليالقوة والمنعة عند العربي وسائل استعمالھا وأثرھا بتعزیز مكانتھ في المجتمع العربي قبل اإلسالم

Arabi03509أدبمجلة الكتابمحمود محمد شاكرالقوس العذراء
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Arabi03510بالغةكنوز اشبیلیا للنشر والتوزیعمحمد بن علي الصاملمرعي بن یوسف الحنبليالقول البدیع في علم البدیع

Arabi03511نحو ، صرفعالل نوریمالقول الجدید في شرح الزواوي المفید

Arabi03512لغةدار ابن حزممشھو حسن سلیمانمحمد مرتضى الزبیديالقول المسموع في الفرق بین الكوع والكرسوع

Arabi03513نحو ، لغةمجلة كلة التربیة للبنات جامعة بغدادحسن مندیل حسن العكیليالقیاس النحوي بین التجرید العقلي واالستعمال اللغوي

Arabi03514شعرمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد جمال الدین عبد هللا بن ھشام األنصاري، إبراھیم الباجوريشرح قصیدة بانت سعاد لألنصاري، وبھامشھ حاشیة اإلمام الباجوري

Arabi03515شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةعبد الرحمن البرقوقيشرح دیوان المتنبي

Arabi03516لغةدار الفكر العربيمحمد حسن عبد العزیزالقیاس في اللغة العربیة- عبد العزیز

Arabi03517لغةالمطبعة السلفیة ومكتبتھامحمد الخضر حسینالقیاس في اللغة العربیة- محمد الخضر

Arabi03518لغةجامعة المدینة العالمیةدوكوري ماسیرالقیاس في اللغة بین علماء العربیة ودي سوسیر

Arabi03519أدب ، شعرجامعة الخرطومإبراھیم أحمد الحاردلواألمین محمد عبد القادرالقیم االجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك

Arabi03520أدب ، شعرجامعة أبى بكر بلقایدمكى عبد الكریممونسى مصطفى، عبید هللا محمدالقیم األخالقیة و جمالیتھا في الشعر الجاھلي

Arabi03521أدب ، شعرجامعة أم القرىخالد محمد یوسف التویممنیرة عایش سعود كلیبالقیم اإلسالمیة المتضمنة في شعر كعب بن زھیر واألسالیب التربویة المقترحة لتنمیتھا لدى الطلبة

Arabi03522أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد عبد السالم القاسميحنان بنت مسعود الشمريالقیم اإلسالمیة في شعر أبى نواس

Arabi03523أدبجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحفتحیة قجان، نصیرة قریبعالقیم اإلنسانیة في روایة ریح الجنوب

Arabi03524أدب ، شعرجامعة أم القرىعثمان أمین نوريحسن بن عبد هللا بن حسن القرنىالقیم التربویة المتضمنة في النصوص الشعریة المقررة في أدب المرحلة الثانویة

Arabi03525أدبدار المعرفة الجامعیةراویة عبد المنعم عباسالقیم الجمالیة

Arabi03526أدبجامعة أبى بكر بلقایدمحمد طوللطیفة بن جبارالقیم الجمالیة في أدب الفترة الصنھاجیة

Arabi03527أدب ، شعرمجلة آداب ذي قارسامر حسین ناصر، إبراھیم صبر محمدالقیم الجمالیة للتقدیم و التأخیر في شعر أبي الطیب المتنبي دراسة في أسلوب تقدیم المفعول بھ على الفاعل

Arabi03528لغة ، شعروزارة التعلیم العالي و البحث العلميمكى درارمورى فاتحةالقیم الخالفیة لألصوات اللغویة في محوري االستبدال و التركیب في قصیدتي الحدث الحمراء للمتنبي و فتح عموریة ألبي تمام

Arabi03529أدب ، شعرجامعة أم القرىنایف بن محمد بن ھمام الشریفقلیل بن حسین بن قلیل العبدليالقیم الخلقیة و االجتماعیة المستنبطة من معلقات الشعر الجاھلي الیبع و أسالیب تنمیتھا لدى طالب المرحلة الثانویة

Arabi03530أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةمحمد شحادة تیموائل مصباح محمود العرینيالقیم الروحیة في شعر عمر بھاء الدین األمیري

Arabi03531شعرجامعة الخلیلحسن محمد عبد الھادي السراحنةعلي محمد علي غریب جمع وتوثیق ودراسةشعر ابن فضل هللا العمري

Arabi03532أدب ، شعرمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیةتوفیق إبراھیم صالحالقیم في الشعر الجاھلي ضابطا اجتماعیا قیمة الثأر أنموذجا

Arabi03533أدب أطفالمجلة اللغة العربیةمحمد شنوفيالقیم في قصص األطفال في الجزائر

Arabi03534لغةجامعة محمد خیضربلقاسم دفةجمال بن دحمانالقیمة التعبیریة للتشكیل الصوتي في صحیح البخاري

Arabi03535نحو ، لغةمجلة األحمدیةعبد القادر عبد الرحمن السعديالقیمة المعنویة لتغییر الحركة في آخر الكلمة

Arabi03536أدبمطابع الھیئة العامة المصریة للكتابنبیل فرجشاكر خصباكالكاتب العراقي شاكر خصباك یتحدث عن تجربتھ األدبیة

Arabi03537إمالءجامعة القاھرةجمال عبد العزیز أحمدالكافي في اإلمالء و الترقیم

Arabi03538عروض ، قوافيمكتبة الخانجيالحساني حسن عبد هللالخطیب التبریزيكتاب الكافي في العروض والقوافي
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Arabi03539أدبالمطابع األمیریةشوقي ضیفمحاضرات مجمعیة

Arabi03540لغةمطبعة كردستان العلمیةطاھر بن صالح بن أحمد الجزائريالكافي في اللغة- ط 1326ه

Arabi03541لغةدار ابن حزمأبو بكر بلقاسم ضیف الجزائريطاھر الجزائري الدمشقيالكافي في اللغة- ت بلقاسم

Arabi03542نحودار التوفیقیة للتراثتمام حسینأیمن أمین عبد الغنيالكافي في شرح اآلجرومیة

Arabi03543عروض ، قوافيمكتبة الثقافة الدینیةعبد المقصود محمد عبد المقصودأبو العباس أحمد بن عباد بن شعیب القنائي المعروف بالخواصالكافي في علمي العروض والقوافي

Arabi03544بالغةالجامعة المفتوحةعیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیويالكافي في علوم البالغة العربیة المعاني، البیان، البدیع

Arabi03545إمالءدار التوفیقیة للتراثكمال بشر، محمود كامل الناقةأیمن أمین عبد الغنيالكافي في قواعد اإلمالء والكتابة

Arabi03546نحو ، صرفابن الحاجب جمال الدین عثمان بن عمر بن أبو بكرالكافیة البن الحاجب

Arabi03547نحو ، صرفمكتبة اآلدابصالح عبد العظیم الشاعرابن الحاجب جمال الدین عثمان بن عمر بن أبو بكرالكافیة في علوم النحو والشافیة في علمي التصریف والخط

Arabi03548أدبالمجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة- لجنة إحیاء التراثالسید محمد الشاھدمختار بن محمود العجالي المعتزلي تقي الدین النجرانيالكامل في االستقصاء فیما بلغنا من كالم القدماء

Arabi03549أدبمؤسسة الرسالةعبد الحمید ھندواي، محمد أحمد الداليأبو العباس محمد بن یزید المبرد النحويالكامل في اللغة واألدب

Arabi03550نحو ، صرفالمكتبة الحدیثة للطبع والنشركمال أبو مصلحالكامل في النحو والصرف

Arabi03551مجلة البالغ العراقیةمھدي عبد الحسین النجمابن المولى وما بقي من شعره - مجلة البالغ العراقیة

Arabi03552أدبدار البیان للطبع والنشرحازم محمد أحمد محفوظ، نبیلة اسحاقالكتاب التذكاري األول إقبال واألزھر

Arabi03553نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيمحمد بن مرعي بن محمد الحازميالكتاب الركني في تقویة كالم النحوي من شروح كافیة ابن الحاجب لركن الدین علي أبي بكر الحدیثي من باب الفعل إلى آخر الكتاب

Arabi03554نحوجامعة أم القرىعیّاد بن عید الثبیتيمساعد بن محمد بن عبد هللا الغفیليالكتاب الركني في تقویة كالم النحوي من شروح كافیة ابن الحاجب لركن الدین علي أبي بكر الحدیثي من أول باب المبني إلى نھایة باب اسم التفضیل

Arabi03555أدب ، شعردار الشروقعبد الوھاب البیاتيالكتابة على الطین- األعمال الكاملة للشاعر عبد الوھاب البیاتي

Arabi03556نحومكتبة مشكاة اإلسالمیةعمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر سیبویھالكتاب لسیبویھ

Arabi03557علم الكتابةمكتبة دار العروبة للنشر والتوزیعمحمد رجب النجار، سعد عبد العزیز مصلوح، أحمد إبراھیم الھواريالكتابة العربیة مھاراتھا وفنونھا

Arabi03558لغةمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةنعمان عبد الحمید بوقرةالكتابة اللسانیة العربیة من الرؤیة الغربیة إلى التأصیل اإلسالمي للمنھج قراءة وصفیة في صور التلقي ونماذج الصیاغة

Arabi03559أدباأللوكةالیزید بلعمشالعملیة االصطالحیة وبصمتھا في النحو العربي آلیة لفھم العلوم

Arabi03560أدباتحاد الكتاب العربينبیل سلیمانالكتابة واالستجابة

Arabi03561بالغةاألثر مجلة اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباحبلقاسم مرباحالكنایة ھروب من اللغة .. ھروب من الذات.. ھروب من اآلخر

Arabi03562أدب ، شعرجامعة المدینة العالمیةعبد هللا رمضان خلف مرسيریم ویس الشیشكلياإلشارات الثقافیة والتناص األدبي في الشعر مشكالت ترجمیة نزار قباني نموذجا

Arabi03563أدبالمركز الثقافي العربيترجمة عبد السالم بنعبد العاليعبد الفتاح كیلیطوالكتابة والتناسخ مفھوم المؤلف في الثقافة العربیة

Arabi03564أدبأفریقیا الشرقعبد القادر الشاويالكتابة والوجود السیرة الذاتیة في المغرب

Arabi03565أدبدار ابن حزمعامر حسن صبريمحمد بن الحسین البرجالنيالكرم والجود وسخاء النفوس ومعھ حدیث أبي عبد هللا الحسین بن محمد بن العسكري عن شیوخھ

Arabi03566بالغةالھیئة المصریة العامة للكتابحمید سعیدالكشف عن أسرار القصیدة

Arabi03567نقد ، شعرمكتبة النھضة بغداد، مطبعة المعارفمحمد حسن آل یاسینالصاحب أبو القاسم إسماعیل بن عبادالكشف عن مساوئ شعر المتنبي
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Arabi03568بالغةالحكمةھالل ناجي، ولید بن أحمد الحسینصالح الدین خلیل بن أیبك الصفديالكشف والتنبیھ على الوصف والتشبیھ

Arabi03569أدبمحمد بھاء الدین العامليالكشكول، وبھامشھ كتاب أدب الدین والدنیا

Arabi03570أدب ، شعرمجموعة من األئمةمجموع یشتمل على أعجب العجب في شرح المیة العرب، وشرح المقصورة الدریدیة ودیواني الوردي والخشاب

Arabi03571نحو ، لغةمجلة مجمع اللغة العربیةعبد الكریم مجاھدالكف عن العمل النحوي بین التعلیالت الشكلیة والمعنویة

Arabi03572نحودار الفكر، دار الفكر المعاصریوسف الصیداويالكفاف كتاب یعید صوغ قواعد اللغة العربیة

Arabi03573نحو ، إعرابالكفایة في علم اإلعراب

Arabi03574نحو ، إعرابالجامعة المستنصریةعبد الرزاق عباس أحمدعبد الرزاق حامد مصطفى الخزرجيالكفایة في علم اإلعراب دراسة وتحقیق

Arabi03575نحودراسات تربویةمنى حامد النعیميالكالم أعم من الجملة

Arabi03576نحو ، لغةعلوم اللغة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیعنھلة حسینھمزتا الوصل و القطع في اللغة العربیة، دراسة مقارنة

Arabi03577أدبالمركز الثقافي العربيسعید یقطینالكالم والخبر مقدمة للسرد العربي

Arabi03578لغةمحمد عبد الدایمالكلمات التركیة في اللغة العربیة واللھجة السوریة

Arabi03579أدبأبو حیان التوحیدياإلمتاع والمؤانسة

Arabi03580أدب عالميالمركز الثقافي العربيترجمة نعیمان عثمانریموند ولیمزالكلمات المفاتیح

Arabi03581لغة ، معاجمدار المعرفة الجامعیةحلمى خلیلالكلمة دراسة لغویة معجمیة

Arabi03582أدبمنشورات وزارة الثقافةترجمة یوسف حالقمیخائیل بختینالكلمة في الروایة

Arabi03583أدبالمركز القومي لآلدابعبد القادر القطالكلمة والصورة دراسات في القصة والروایة ودراما التلیفزیون

Arabi03584لغة ، معاجمجامعة أم القرىعبد هللا محمد مسلمىسارا حسن سعید الزھرانىالكلیات و األصول اللغویة في معجم العین دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi03585لغة، أدبملتقى أھل الحدیثسیدي صالح بن عبد هللا االلغيالحقائق المكللة والدرة األلغیة

Arabi03586نحو ، إعرابكتاب ناشرونقحطان عبد الرحمن الدوريالكمال بن الھمام وتحقیق رسالتھ إعراب حدیث كلمتان خفیفتان

Arabi03587نحو ، صرفمكتبة اآلدابجودة مبروك محمدأبو الفداءالكناش في النحو والتصریف

Arabi03588نحو ، صرفالمكتبة العصریةریاض بن حسن الخوامعماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن األفضل علي األیوبي الشھیر بصاحب حماةالكناش في فني النحو والصرف

Arabi03589بالغة ، شعرجامعة أم القرىمحمد أبو موسىمحمد الحسن على األمین أحمدالكنایة أسالیبھا و مواقعھا في الشعر الجاھلي

Arabi03590بالغةجامعة بغدادبتول عباس نسیمالكنایة اللغویة

Arabi03591بالغةجامعة أم القرىلطفي عبد البدیعنائلة قاسم لمفونالكنایة في ضوء التفكیر الرمزي

Arabi03592بالغةدار المنارة للنشر والتوزیعمحمد جابر فیاضالكنایة، ویلیھ نظم النثر وأثر الحدیث النبوي الشریف فیھ

Arabi03593شعرھنداويمصطفى الغالیینيمعروف الرصافيدیوان معروف الرصافي

Arabi03594نحومحمد أحمد الداليھل ینصب ظرف الزمان على المصدر كما ینصب المصدر علي الظرف؟

Arabi03595لغة ، معاجمالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینأوغست ھفنرابن السكیتالكنز اللغوي في اللَّسن العربي نقالً عن نسخ قدیمة

Arabi03596نحوالمجلة اإلسالمیة، رابطة الجامعات اإلسالمیةمحمد الفاسيالكنى عند المغاربة
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Arabi03597نحو ، صرفدار األفاق العربیةعبد الحمید ھنداويصالح عبد السمیع األبي األزھريالكواكب الدریة شرح منظومة األلفیة

Arabi03598نحو ، صرفمؤسسة الكتب الثقافیةمحمد بن أحمد بن عبد الباري األھدل، عبد هللا یحیى الشعبيالكواكب الدریة على متممة األجرومیة للرعیني ویلیھ منحة الواھب العلیة

Arabi03599نحو ، صرفمطبعة البابي الحلبي وأوالدهصالح عبد السمیع اآلبي األزھريالكواكب الدریة شرح المنظومة األلفیة البن مالك الطائي األندلسي

Arabi03600أدب ، شعرجامعة الموصلعبد الوھاب محمد علي العدوانيرافع إبراھیم محمد العبیديالكواكب المضیة في شرح اآلجرومیة لزین الدین أبي الحسن علي بن محمد بن جبریل المنوفي ( ت 939ھـ )، دراسة وتحقیق

Arabi03601مذاھب نحویةجامعة بغداددیلم كاظم سھیلالكواكب و النجوم و داللتھا في الشعر األموي جریر و األخطل - أنموذجا

Arabi03602شعر ، تراجمدار عمار، دار البیارقعبد الفتاح الحموزالكوفیون في النحو والصرف والمنھج الوصفي المعاصر

Arabi03603فقھ ، نحومنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةعبد هللا الیإسميعبد القادر بن عبد الرحمن السلويالكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغیرھم من ذوي المناقب

Arabi03604منشورات وزارة الثقافةعادل العاملمحمد بن القاسم المصريشعر ماني الموسوس وأخباره

Arabi03605مجلة الموردشعر الجاحظ

Arabi03606دار ابن حزممحمد باي بلعالمالكوكب الزھري نظم مختصر األخضري

Arabi03607نحوجامعة أم القرىحلمي عبد الرؤوف محمد عبد القويعبد هللا عبد المجید عبد هللا نمنكانيالآللئ الفریدة في شرح القصیدة ألبي عبد هللا محمد بن حسن الفاسي (580 - 656 ھـ )، دراسة وتحقیق

Arabi03608أدب ، شعرجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامعلي بن الحسن بن ھاشم السرحانيالآللى المنثورة في شرح المقصورة - من البیت السادس و الستین إلى نھایة المخطوط

Arabi03609أدب ، شعرجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامسعید بن محمد بن عبد هللا آل یزیدالآللى المنثورة في شرح المقصورة من البیت األول إلى البیت الخامس والستین

Arabi03610لغةمركز الحضارة العربیةعلي فھمي خشیمالالتینیة العربیة دراسة مقارنة بین لغتین بعیدتین قریبتین، مقدمة ومعجم

Arabi03611أدبعثمان شاكرمحمد توفیق البكرياللؤلؤ في األدب

Arabi03612(1984 - 1934)ًلغةمجمع اللغة العربیةشوقي ضیفمجمع اللغة العربیة في خمسین عاما

Arabi03613لغةمكتبة العبیكانعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینمھلب بن حسن بن بركات بن علي المھلبينظم الفرائد وحصر الشرائد

Arabi03614لغةدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعمازن المباركعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسمكتاب الالمات للزجاجي- ت المبارك

Arabi03615لغةعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسمكتاب الالمات

Arabi03616لغةعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسمكتاب الالمات

Arabi03617شعرالمطبعة األدبیةأحمد عباس األزھريالشریف محمد بن أبي أحمد الحسیندیوان الشریف الرضي

Arabi03618شعرمركز الملك فیصلمحمد سعید المولويأبو العالء أحمد بن عبد هللا المعريالالمع العزیز شرح دیوان المتنبي

Arabi03619شعروزارة الثقافة واإلرشاد القوميعبد المعین الملوحيالزمخشري، الصفديالالمیتان المیة العرب الشنفري، المیة العجم الطغرائي

Arabi03620عروض ، قوافيقطاع المعاھد األزھریةكامل السید شاھیناللباب في العروض والقافیة للصف الثاني الثانوي- القسم األدبي

Arabi03621نحو ، صرفدار الفكر المعاصر، دار الفكرغازي مختار طلیماتأبو البقاء عبد هللا بن الحسین العكبرياللباب في علل البناء واإلعراب

Arabi03622نحو ، إعرابجامعة قاصدي مرباح ورقلةأبو بكر حسینيمحمد محمود بن ساسيالجھود النحویة عند عبد الجلیل مرتاض

Arabi03623نحو ، صرفدار الفكرخیر الدین شمسي باشامحمد علي السراجاللباب في قواعد اللغة وآالت األدب، النحو والصرف، البالغة والعروض، اللغة والمثل

Arabi03624لغةجبرائیل القرداحي الحلبي اللبنانياللباب وھو كتاب في اللغة اآلرامیة السریانیة الكلدانیة

Arabi03625عبد الرزاق حویزيابن مسھر الموصلي
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Arabi03626صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھابریكان بن سعد الشلويالَلبس أسبابھ و طرق اجتنابھ في التقعید الصرفي

Arabi03627أدب ، لغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العابداللثغ بالراء

Arabi03628بالغةمحمود شریف الخیاطاللحن في اللغة

Arabi03629أدب ، نقدمكتبة الخانجيأمین عبد العزیز الخانجيأبو العالء المعرياللزومیات

Arabi03630أدب ، شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد هللا بن سلیم الرشیداللزومیات في الشعر العربي الحدیث الرؤیة والتشكیل الفني

Arabi03631أدبدار الصحابة للتراثإبراھیم بن محمد أبو حذیفةاللسان آدابھ، آفاتھ

Arabi03632لغةدار القلم، الدار الشامیةحسن ظاظااللسان واإلنسان مدخل إلى معرفة اللغة

Arabi03633لغةدار الطلیعةتعریب خلیل أحمد خلیلجولییت غارمادياللسانة االجتماعیة

Arabi03634لغةدار اآلفاقترجمة الحواس مسعودي، مفتاح بن عروسجون بیرواللسانیات

Arabi03635لغةعالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالميسمیر شریف استیتیةاللسانیات المجال، والوظیفة، والمنھج

Arabi03636أدب ، شعرالجامعة األمیركیةصالح سعید آغارنا رفیق سبلینيصور البحر في القرآن والشعر العربي إلى نھایة العصر األموي

Arabi03637لغةدار الوسیم للخدمات الطباعیةترجمة: قاسم المقداد، محمد ریاض المصريشارل بوتوناللسانیات التطبیقیة

Arabi03638لغةعالم الكتبسعد عبد العزیز مصلوحاللسانیات العربیة و التراث

Arabi03639لغةكلیة األدب والعلوم اإلنسانیةعبد القادر الفاسي الفھريمحمد غالیمعن أفعال الوضع واإلزالة وأفعال أخرى، اللسانیات المقارنة و اللغات في المغرب

Arabi03640أدبدار الجیل - دار الفكرمحمد أبو الفضل إبراھیم، عبد المجید قطماشأبو الھالل العسكريجمھرة األمثال

Arabi03641لغةدار الثقافةعلي آیت أوشاناللسانیات والبیداغوجیا نموذج النحو الوظیفي األسس المعرفیة والدیداكتیكیة

Arabi03642لغةمجلة مجمع اللغة العربیةأحمد قدوراللسانیات والمصطلح

Arabi03643لغةدار الحوارعبد القادر الغزالياللسانیات ونظریة التواصل رومان یاكوبسون نموذًجا

Arabi03644لغةدار الطلیعةعادل فاخورياللسانیة التولیدیة والتحویلیة

Arabi03645أدب ، معاجمجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدعبد هللا بن ناصر بن محمد القرنيمجمع الغرائب و منبع الرغائب تصنیف اإلمام الفارسي من أول الكتاب إلى نھایة باب الثاء دراسة وتحقیق

Arabi03646لغةجامعة صنعاءعبد هللا قاسم الوشلياللغات بین التعامل الواقعي والتأصیل الشرعي

Arabi03647لغةجامعة القادسیةستار عبد الحسن جبار الفتالوي، ثانر عبد الكریم شعالن البدیرياللغات عند الجاحظ ت 255 ھـ اللغة السریانیة أنموذجا

Arabi03648لغةجامعة أم القرىخدیجة أحمد مفتينبیھة بنت عبد هللا سعید باخشویناللغات في صحاح الجوھري

Arabi03649لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاباحثونتوصیات ندوة اللغات في عصر العولمة رؤیة مستقبلیة

Arabi03650لغةالناشر مكتبة األنجلو المصریة، مطبعة لجنة البیان العربيتعریب عبد الحمید الدواخلي، محمد القصاصج. فندریساللغة

Arabi03651لغةدار توبقال للنشرمحمد سبیال، عبد السالم بنعبد العالياللغة نصوص مختارة

Arabi03652لغةجامعة منتوريالزواوي بغورةیونس رابحاللغة والخطاب في فلسفة بول ریكور

Arabi03653لغةاحترام، المجلة السودانیة لثقافة حقوق اإلنسان وقضایا التعدد الثقافينجالء عثمان التوماللغة األب، تأمالت في الكتابة باللغة الثانیة

Arabi03654لغةدار طویق للنشر والتوزیعزید بن محمد الرمانياللغة االقتصادیة
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Arabi03655لغةدار النصر للتوزیع والنشرفتحي جمعةاللغة الباسلة

Arabi03656لغةالمركز الثقافي العربيفاضل ثامراللغة الثانیة في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث

Arabi03657لغةنھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیععباس محمود العقاداللغة الشاعرة

Arabi03658أدب ، شعرجامعة بن یوسف خّدةیوسف عروجالبشیر مناعياللغة الشعریة عند الشنفرى

Arabi03659أدب ، شعرالجامعة األمریكیة ببیروتإحسان عباسوحید بھمردياللغة الصوفیة ومصطلحھا في شعر ابن الفارض

Arabi03660لغةدار المریخسید فراج راشداللغة العبریة قواعد ونصوص

Arabi03661لغةالمكتبة الوطنیةنزار نبیل أبو منشاراللغة العبریة منھجیة التعلم الذاتي

Arabi03662لغةالوفاء للطباعة والنشرفخري محمد صالحاللغة العربیة أداء، ونطًقا، وإمالء، وكتابة

Arabi03663لغةدار الحسن للنشر والتوزیععبد الرحمن أحمد البورینياللغة العربیة أصل اللغات كلھا

Arabi03664لغةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة- مجلة الوعي اإلسالميعبد هللا أیت األعشیراللغة العربیة الفصحى، نظرات في قوانین تطورھا وبلى المھجور من ألفاظھا

Arabi03665لغةجامعة الجزائرمحمد الحباساللغة العربیة المشتركة و اللھجات العامیة

Arabi03666لغةجامعة واسطمحمد مزعل خالطياللغة العربیة المعاصرة بین الطموح و التحدي

Arabi03667لغةجامعة محمد الخامسیحیى الیحیاوياللغة العربیة باالنترنت، ھل العربیة لغة تكنولوجیا؟

Arabi03668لغةجامعة منتوريعبد السالم غجاتيحنان بوعروة، لمیاء الواعراللغة العربیة بین االستعمال التراثي و الحداثة اإلعالم المكتوب أنموذجا

Arabi03669لغةجامعة تیزى وزوصالح بلعیداللغة العربیة بین الواقع و العولمة

Arabi03670لغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعكمال بشراللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم

Arabi03671لغةجامعة قارنیوسشعبان عوض العبیدياللغة العربیة بین شقیقاتھا

Arabi03672لغةجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيخالد محمد حسین الیوبياللغة العربیة في الفكر العربي

Arabi03673لغةھنداويفیلیب دي طرازياللغة العربیة في أوروبا

Arabi03674لغةجامعة األمیر سونجكال فرع فطانيعبد القادر أحمد سعد، بشیر مھدي علياللغة العربیة في فطاني حضور ثقافي و دواع مرحلیة

Arabi03675لغة ، أصول فقھدار الشؤون اإلسالمیة و العمل الخیرى بدبىشروق محمد سلمانعبد هللا البشیر محمداللغة العربیة في نظر األصولیین

Arabi03676لغةدار الجیلجرجي زیداناللغة العربیة كائن حي

Arabi03677نحو ، صرفدار المأمون للتراثعبد المنعم أحمد ھریديمحمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیاني أبو عبد هللاشرح الكافیة الشافیة

Arabi03678لغةدار الثقافةتمام حساناللغة العربیة معناھا ومبناھا

Arabi03679نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعمر یوسف عكاشةإّن وأّن وإْن وأْن - دراسة في العالقات التركیبیة والتطور اللغوي

Arabi03680شعرھنداويمحمود سامي الباروديدیوان محمود سامي البارودي

Arabi03681لغةندوة الخبراء التربوبینحسن محمد باجودةاللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة

Arabi03682لغةمنشورات مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الكریم خلیفةاللغة العربیة والتعریب في العصر الحدیث

Arabi03683لغةمجلة األقالممصطفى جواداللغة العربیة والعصر
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Arabi03684لغةھادى نھراللغة العربیة والعلوم

Arabi03685لغةالتراث العربيمھا خیر بك ناصراللغة العربیة والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الریاضي

Arabi03686لغةمجلة جامعة، أكادیمیة القاسميفاروق مواسياللغة العربیة وأھمیتھا في إعداد المعلم قضایا وإشكاالت تتعلق بتحدیات العصر

Arabi03687لغةالھیئة العامة السوریة للكتابمحمود أحمد السیداللغة العربیة وتحدیات العصر

Arabi03688لغةمجلة البحوث والدراساتسھل لیلىاللغة العربیة وتحدیات العولمة

Arabi03689لغةفرحان السلیماللغة العربیة ومكانتھا بین اللغات

Arabi03690لغةمجلة جامعة الملك عبد العزیز اآلداب والعلوم اإلنسانیةأحمد محمد المعتوقاللغة العلیا بین المنظور المعجمي ومنظور النحو العربي

Arabi03691لغةدار الثقاقةالسباعي محمد السباعياللغة الفارسیة نحو وصرف وتعبیر

Arabi03692لغةنادي األدبنجم الدین الحاج عبد الصفااللغة الفصحى المعاصرة بین التحدیات واألمل

Arabi03693لغةجامعة أم القرىصالح بن سعید الزھرانياللغة الكونیة في جمالیات الفكر الشعري في بائیة ذي الرمة

Arabi03694أدبجامعة منتوريحسین خمريسمیة زغیراللغة المسكوت عنھا في روایة سیدة المقام لواسیني األعرج

Arabi03695لغةدار وائلخلیل أحمد عمایرةاللغة بین اإلنسان والفكر، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi03696لغةمنشأة المعارفمصطفى مندوراللغة بین العقل والمغامرة

Arabi03697أدب ، شعرمجلة الھاللعباس محمود العقادشخصیة المتنبي في شعره

Arabi03698لغةعالم الكتبتمام حساناللغة بین المعیاریة والوصفیة

Arabi03699نحوجامعة المدینة العالمیةعبد هللا أحمد عبد هللا البسیونيأحمد محمد مرافامعاني الحروف الجارة األحادیة الواردة في كتاب اإلیمان من صحیح اإلمام مسلم

Arabi03700لغةب. ھـ. ماثیوزاللغة مقدرة عقلیة: تقدم تشومسكي

Arabi03701لغةكلمةترجمة سعید الغانميأرنست كاسیرراللغة واألسطورة

Arabi03702لغةدار سعاد الصباحمصطفى ناصفاللغة والبالغة والمیالد الجدید

Arabi03703لغةمنشورات الزمنعبد القادر الفاسي الفھرياللغة والبیئة

Arabi03704لغةمنشورات االختالف، دار الفارابي، الدار العربیة للعلوم ناشرونعمارة ناصراللغة والتأویل مقارنات في الھرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي اإلسالمي

Arabi03705لغةعالم المعرفةمصطفى ناصفاللغة والتفسیر والتواصل

Arabi03706لغةدار الشروقعیسى برھومةاللغة والجنس حفریات لغویة في الذكورة واألنوثة

Arabi03707لغةلونجمانتقدیم رشاد عبد القادرنورمان فیركلواللغة والسلطة

Arabi03708لغةإیدجر س. بولوماللغة والسلوك اللغویات األنثروبولوجیة

Arabi03709لغةثقافاتعبد السالم المسدياللغة والسیاسة

Arabi03710لغةنوري حمودي القیسياللغة والشعر

Arabi03711لغةمكتبة لبنان، الشركة العالمیة للنشر، لونجمانمحیى الدین محسباللغة والفكر والعالم دراسة في النسبیة اللغویة بین الفرضیة والتحقق

Arabi03712لغةمكتبة النھضة المصریةأحمد كشكاللغة والكالم أبحاث في التداخل والتقریب
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Arabi03713بالغةجامعة أم القرىدخیل هللا محمد الصحفيعثمان بن عطیة هللا المزموميمجازات ذي الرمة في كتاب أساس البالغة للزمخشري دراسة بالغیة

Arabi03714لغةعالم الفكرمحمد سعید صالح ربیع الغامدياللغة والكالم في التراث النحوي العربي

Arabi03715لغةعالم الكتبأحمد مختار عمراللغة واللون

Arabi03716أدبمجلة اللغة العربیةمختار نویواتاللغة والمحیط، إلدوارد سابیر

Arabi03717لغةمكتبة زھراء الشرقترجمة حسام البھنساوينوعم تشومسكياللغة والمسؤولیة

Arabi03718لغةدار الشؤون الثقافیة العامةترجمة عباس صادق الوھابجون الینزاللغة والمعنى والسیاق

Arabi03719لغةیونس الفقیھاللغة والمكّون المعرفي المصطلح

Arabi03720نحو ، صرفدار الفكر المعاصر، دار الفكریوسف الصیداوياللغة والناس حلقات في اللغة ونحوھا وصرفھا

Arabi03721نحو ، لغةمطبعة روبالحسن عوناللغة والنحو دراسات تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة

Arabi03722نحوالجامعة األردنیةجاسر خلیل أبو صفیةاللغة والنحو والصرف والھجاء في البردیات األمویة

Arabi03723لغةمكتبة الزھراءمحمد حماسة عبد اللطیفاللغة وبناء الشعر

Arabi03724لغةدار النھضة العربیةترجمة مصطفى التونيجون لیونزاللغة وعلم اللغة

Arabi03725أدبدار توبقالترجمة حمزة بن قبالن المزینينعوم تشومسكياللغة ومشكالت المعرفة محاضرات ماناجوا

Arabi03726أدبدار توبقالترجمة حمزة بن قبالن المزینينعوم تشومسكياللغة ومشكالت المعرفة محاضرات ماناجوا

Arabi03727لغة ، معاجمدار طالس للدراسات والترجمة والنشرعبد اللطیف الصوفياللغة ومعاجمھا في المكتبة العربیة

Arabi03728لغةدوث لیسراللغویات العصبیة

Arabi03729لغةجین أتكیسوناللغویات النفسیة

Arabi03730لغةمكتبة األنجلو المصریةطارق النعماناللفظ والمعنى في األیدیولوجیا والتأسیس المعرفي للعلم

Arabi03731أدبمطبعة الجوائبأحمد فارساللفیف في كل معنى طریف

Arabi03732نحو ، صرفعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیةإبراھیم بن سالم الصاعديمحمد بن حسن بن سباع بي أبو بكر الجذامي الملقب ب ابن الصائغاللمحة في شرح الملحة

Arabi03733نحو ، صرفدار مجدالوي للنشرسمیح أبو ُمغليأبو الفتح عثمان بن جنياللمع في العربیة

Arabi03734نحو ، صرفمجلة الجامعة األسمریةعمر مفتاح سویعدالمقاییس والعلل النحویة والصرفیة وموقف علماء العربیة منھا

Arabi03735نحوجامعة المدینة العالمیةولید محمد صالحسیف األنوار بن مرجالياإلضافة في كتاب سیبویھ دراسة مقارنة

Arabi03736لغةالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرترجمة عبد الكریم مجاھدتشیم رابیناللھجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة

Arabi03737لغةالدار العربیة للكتابأحمد علم الدین الجندياللھجات العربیة في التراث، القسم األول في النظامین الصوتي والصرفي

Arabi03738لغةجامعة دیالىكریم سلمان الحمدآسو صبحي غزائياللھجات العربیة في الضرورة الشعریة دراسة صوتیة و صرفیة و نحویة

Arabi03739صرفالمطبعة الخیریةمحمد ھارون عبد الرازقشرح محمد ھارون على متن عنوان الظرف في فن الصرف

Arabi03740نحو ، لغةجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم على الدینعبد هللا بن عبد الرحمن سعد العیافاللھجات العربیة في كتاب سیبویھ دراسة نحویة تحلیلیة الرسالة العلمیة

Arabi03741لغةمكتبة وھبةعبد الغفار حامد ھاللاللھجات العربیة نشأة وتطوًرا
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Arabi03742لغة ، معاجمجامعة أبى بكر بلقایدعبد القادر سالميمحمد بوفلجةاللھجات العربیة وتوظیفھا في معجم المعاني

Arabi03743لغةدراسات الجامعة اإلسالمیة العالمیةمحمد شفیع الدیناللھجات العربیة وعالقتھا باللغة العربیة الفصحى دراسة لغویة

Arabi03744لغة ، علم األصواتمركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي، دار المدنيصالحة راشد غنیم آل غنیمعمرو بن عثمان أبو بشر سیبویھاللھجات في الكتاب لسیبویھ أصواتاُ وبنیة

Arabi03745نحو ، صرفدار السالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمةجمال الدین عبد هللا بن یوسف بن أحمد بن ھشاممتن قطر الندى وبل الصدى

Arabi03746لغة ، علم األصواتجامعة أم القرىعبد العزیز برھامصالحة رشید غنیم آل غنیماللھجات في الكتاب لسیبویھ أصواتا وبنیة

Arabi03747لغةمجلة حولیات التراث، مستغانممحمد عباسةاللھجات في الموشحات و األزجال األندلسیة

Arabi03748لغةمجلة األستاذسراء قیس إسماعیل األوسياللھجات واألصوات اللغویة في العربیة

Arabi03749لغةمجلة كلیة اآلدابعبد العباس عبد الجاسماللھجات واللغة الموحدة المشتركة

Arabi03750لغةمجلة اإلسالم في آسیا، الجامعة اإلسالمیة العالمیةعصام التجاني محمد إبراھیم، رحمة بنت أحمد العثمانياللھجة العامیة في تفسیر عبد هللا الطیب المجذوب

Arabi03751لغةاألكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعيقدم لھ رمضان عبد التوابعطیة سلیمان أحمداللھجة المصریة الفاطمیة دراسة تاریخیة وصفیة

Arabi03752أدب ، شعرمجلة التربیة والعلمرافعة سعید السراجاللون األسود في شعر عمر بن أبى ربیعة

Arabi03753أدب ، شعرآداب الرافدینحمد محمد فتحي الجبورياللون في شعر عبید هللا بن قیس الرقیات

Arabi03754أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكأمل محمود عبد القادر أبو عوناللون و أبعاده في الشعر الجاھلي

Arabi03755أدب ، شعرجامعة الخلیلحسام التمیمينصرة محمد محمود شحادةاللون و داللتھ في شعر البحتري

Arabi03756أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمود عبد ربھ فیّاضعبد هللا محمد علي المصورياللیل في رؤیة الشاعر العربي مھموما و محبا

Arabi03757أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبوصالح، إحسان الدیكرائدة زھدي رشید حسنالماء في شعر البحتري وابن زیدون دراسة موازنة

Arabi03758أدب ، نقدمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةعبد العزیز المانعأبو العباس محمد بن مھدي األزديالمآخذ على شراح دیوان أبي الطیب المتنبي

Arabi03759أدب ، نقدالجامعة اإلسالمیةعامر بن عبد هللا الثبیتيالمآخذ على فصاحة الشعر إلى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi03760أدب ، نقدجامعة المرقبإبراھیم فرج الزایديالمآخذ في الموشح و منھج المرزباني في جمعھا

Arabi03761أدب ، شعرجامعة الجزائرمحمد تحریشيبركة بوشییةالمائدة في الشعر العربي القدیم

Arabi03762أدبمكتبة األلبانيأبو نصر محمد بن عبد هللا اإلمامالمؤامرة الغربیة على اللغة العربیة

Arabi03763بالغة ، شعرجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانيحسین محمد خامساإلنشاء الطلبي في دیوان الشیخ ثالث إسحاق جعفر، سبحات النساك

Arabi03764أدب ، شعرجامعة اإلمام محمد بن سعودصالح بن عبد العزیز بن صالح المحمودلطیفة بنت یحیى بن عبد هللا المقحماألب في الشعر المصري الحدیث دراسة في الموضوع والفن

Arabi03765علم الخطدار الكتب العلمیةكمال یوسف الحوتابن القیسرانيالمؤتلف والمختلف البن القیسراني؛ األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط

Arabi03766لغةمجلة جامعة بغدادمشتاق عباس معنمبدأ التجاوز الحركي و أثره في تغییر قیم الصوائت

Arabi03767أدب ، شعردار الكتب العلمیةف. كرنكومحمد بن عمران المرزباني أبو عبید هللا ، الحسن بن بشر اآلمدي أبو القاسممعجم الشعراء للمرزباني، ومعھ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناھم وألقابھم وأنسابھم وبعض أشعارھم لآلمدي

Arabi03768لغةدار األمل للنشر و التوزیععبد المعطي نصر موسى، محمد صایل حمدان، ولید أحمد جابرنماذج من التطبیق اللغوي المتكامل

Arabi03769لغةالجامعة اإلسالمیة العالمیةأبحاث المؤتمر الثالث للغة العربیة وآدابھا االتجاھات الحدیثة في الدراسات اللغویة واألدبیة

Arabi03770نحو ، إعرابمكتبة المتنبيشرح أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصليشرح المفصل للزمخشري- مكتبة المتنبي
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Arabi03771أدب ، شعرعاصم حمدان عليالمؤثرات العربیة في شعر الشاعر اإلنجلیزي جیفري تشوسر 1340- 1400م

Arabi03772أدب ، شعرمحمد فتحي البغداديالمؤثرات العربیة في شعر یھود األندلس

Arabi03773نحومجلة جامعة الملك سعودفوزي حسن الشایبالماضي المجرد ومسألة البناء على الفتح

Arabi03774صالح بن عبد هللا العصیميشرح خالصة تعظیم العلم

Arabi03775نحوعیسى بن عودة الشریوفيالمؤنث المجازي ومشكالت التقعید

Arabi03776نحو ، لغةمحمد سامي أحمدإسماعیل غریب شریف حسینالمؤنثات المعنویة دراسة لغویة

Arabi03777أدب ، شعرمنشورات وزارة الثقافةعبد الكریم ناصیف، ھیفاء ھاشمنور ثروب فرايالماھیة و الخرافة دراسات في المیثولوجیا الشعریة

Arabi03778لغة ، أصول فقھملحق مجلة كلیة الشریعةكاظم خلیفة حمادي، قتیبة عباس حمدمباحث الكنایة بین األصولیین و اللغویین و نماذج تطبیقیة مختارة

Arabi03779بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمسعود بودوخةالمباحث البالغیة في ضوء مبدأ التناسب

Arabi03780لغةمجلة كلیة اآلداب، جامعة بغدادمثنى یوسف حمادة أمینالمباحث اللغویة في كتاب األمالي ألبي على القالي (356) ھـ

Arabi03781نحو ، لغةجامعة دیالىمھدى عبید جاسمعمار أحمد حسن الحمدانيالمباحث اللغویة و النحویة في شرح اللمع للواسطي الضریر توفي قبل 469 ھـ دراسة و تحلیل

Arabi03782نحو ، لغةجامعة دیالىمازن عبد الرسول سلمانعدنان أحمد رشیدالمباحث اللغویة والنحویة في كتابي المخترع في إذاعة سرائر النحو وشرح دیوان أبى تمام لألعلم الشنتمرى ت 476 ھـ

Arabi03783نحوجامعة دیالىمحمد علي غناوي الحمدانيإسراء قحطان خلفالمباحث النحویة في كتاب مختار تذكرة أبي علي الفارسي و تھذیبھا ألبي الفتح عثمان بن جني

Arabi03784نحو ، لغةالجامعة المستنصریة، كلیة اآلدابنوال كریم زرزوركاوة أحمد محمد أمین الجافالمباحث النحویة واللغویة في كتاب التوشیح شرح الجامع الصحیح لجالل الدین السیوطي

Arabi03785أدبجامعة أم القرىحامد بن سالم الحربيسعاد بنت سعید بن درویش الزھرانيالمبادىء التربویة المتضمنة في كتاب األدب من صحیح اإلمام البخارى رحمة هللا - الرسالة العلمیة

Arabi03786بالغةجامعة أم القرىعلي محمد حسن العماريعالي بن سرحان عمر القرشيالمبالغة في البالغة العربیة تاریخھا و صورھا

Arabi03787نحو ، صرفجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزمنصور حسین على العیاصرةالمبالغة و التكثیر في العربیة نحوا و صرفا

Arabi03788عبد هللا بن عبد الرحمن السعدشرح الموقظة

Arabi03789أدب ، شعرأمین بن إبراھیم شمیلالمبتكر ویشتمل على خمس مقامات تدعى مقامات األوھام في اآلمال واألحكام

Arabi03790لغةجامعة منتوريالسعید ھادفقدادرة عبد السالمالمبحث التركیبي في الدراسة اللسانیة الحدیثة بین كتاب القواعد للسنة السابعة أساسي و كتاب اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط

Arabi03791صرفمكتبة دار العروبة للنشر والتوزیععبد الحمید السید طلبأبو حیان النحوي األندلسيالمبدع في التصریف

Arabi03792نحوجامعة محمد خیضردلیلة مزوزالمبنى للمجھول بین اختزال البنیة واسترسال المعنى

Arabi03793نحو ، إعرابدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبشرح أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصليشرح المفصل للزمخشري- دار الكتب العلمیة

Arabi03794نحو ، إعرابشرح أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصليشرح المفصل للزمخشري- لیبسیغ

Arabi03795شعر ، تراجممكتبة مشكاة اإلسالمیةابن جنيالمبھج

Arabi03796شعر ، تراجمدار األفاق العربیةأبو الفتح عثمان بن جنيالمبھج في تفسیر أسماء شعراء دیوان الحماسة- دار اآلفاق العربیة

Arabi03797شعر ، تراجمدار القلم، دار المنارةحسن ھنداويأبو الفتح عثمان بن جنيالمبھج في تفسیر أسماء شعراء دیوان الحماسة- دار القلم

Arabi03798شعر ، تراجمدار الھجرةمروان العطیة، شیخ الراشدأبو الفتح عثمان بن جني النحويالمبھج في تفسیر أسماء شعراء دیوان الحماسة- دار الھجرة

Arabi03799أدبالمركز الثقافي العربيعبد هللا إبراھیمالمتخیل السردي
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Arabi03800أدبدار المنتخب العربيمحمد نور الدین أفایھالمتخیل والتواصل مفارقات العرب والغرب

Arabi03801لغةإبراھیم السامرائيأبو منصور الثعالبيالمتشابھ

Arabi03802بالغةجامعة أم القرىمحمد إبراھیم شاديمشاعل بنت عبد هللا بن عوض باقازيمستویات األداء البالغي في أدب ابن ُشھید األندلسي

Arabi03803نحو ، عقیدةمجلة الدراسات اإلسالمیةسلیمان بن محمد الدبیخيالمتعدي والالزم في أفعال هللا تعالى بین المفھوم العقدي و المفھوم النحوي

Arabi03804نحوجامعة بغدادبان صالح مھدي الخفاجيالمتكلم وأثره في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویھ

Arabi03805بالغةجامعة أم القرىمحمد إبراھیم شاديمشاعل بنت عبد هللا بن عوض باقازيمستویات األداء البالغي في أدب ابن ُشھید األندلسي

Arabi03806لغةجامعة ألسانیاصفیة مطھريمریم صاحيالمتممات في اللغة العربیة

Arabi03807عروض ، قوافيمحمود محمد حسن العروسيمحمد محروس حسین الخزرجي العمرانيكتاب متن الشافي في علمي العروض والقوافي

Arabi03808شعر ، تراجمالمقتطفمحمود محمدالطناحيالمتنبي

Arabi03809أدبمطبعة المدني، دار المدني بجدةمحمود محمد شاكرالمتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا

Arabi03810نقدمجلة اإلسالم في آسیا، الجامعة اإلسالمیة العالمیةمنذر ذیب كفافيالمتنبي بین الثعالبي و القرطاجني دراسة نقدیة وصفیة

Arabi03811نحوجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفى الواثقسعدیة ھمة یوسف أحمدمآخذ بدر الدین بن الناظم النحویة علي ألفیة ابن مالك

Arabi03812أدبجامعة تلمسانعكاشة شایفعبد الرحمن فارسياألجناس األدبیة في األدب العربي نشأتھا و تطورھا

Arabi03813أدبشركة القدس للنشر والتوزیعمحمود محمد شاكرالمتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا

Arabi03814نقدمكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبيعباس حسنالمتنبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة

Arabi03815أدب ، شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد الباسط الزیودالمتوقع والالمتوقع في شعر محمود درویش دراسة في جمالیة التلقي

Arabi03816نحومجلة األحمدیةعبد هللا بن عویقل السلميالمتون والشروح والحواشي والتقریرات في التألیف النحوي

Arabi03817شعر ، نقدالمجلس األعلى للثقافةترجمة صبري محمد حسنولیم إمبسونسبعة أنماط من الغموض

Arabi03818نحوجامعة بغدادنعمة رحیم كریم العزاويكریم عبد الحسین حمود الربیعيالمثال النحوي المصنوع في العربیة دراسة تحلیلیة تقویمیة

Arabi03819أدب ، شعردار الرائد العربيجالل الخیاطالمثال والتحول في شعر المتنبي وحیاتھ

Arabi03820أدبضیاء الدین أبو الفتح نصر هللا بن محمد بن عبد الكریم الموصلي الشافعيالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

Arabi03821أدبدار نھضة مصر للطبع والنشرأحمد الحوفي، بدوي طبانھضیاء الدین بن األثیرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر- دار نھضة مصر

Arabi03822مذاھب نحویةمجلة التربیة و العلمحسن أسعد محمد، علي أكرم قاسممآخذ السمین الحلبي النحویة على الكوفیین في كتابھ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi03823أدب ، نقدالجامعة األمریكیة ببیروتفدوى الحنبليالمثل السائر البن األثیر و الردود علیھ دراسة في القضایا النقدیة التي أثارھا ابن األثیر

Arabi03824لغة ، معاجمدار الرشیدصالح مھدي الفرطوسيابن السید البطلیوسيالمثلث

Arabi03825نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةأحمد خضیر محمد الجبورى، مازن كریم عبد هللا الجبورىالمثنى دراسة صوتیة و مقارنة

Arabi03826بالغةعمر عبد هللا كاملكلمة ھادئة، المجاز

Arabi03827بالغةجامعة الملك عبد العزیزعفاف حسانینفریحة محمد جوھر فلمبانالمجاز اللغوي وأثره في إثراء اللغة العربیة

Arabi03828بالغةأحمد ھنداوي عبد الغفار ھاللالمجاز المرسل في لسان العرب البن منظور دراسة بالغیة تحلیلیة
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Arabi03829نحومجلة جامعة الكوفةمحمد كاظم البكاءما یصغر على وفق قواعد خاصة في كتاب سیبویھ

Arabi03830بالغةجامعة بغدادخلیل بنیان حسونمعید زكري توفیق الھاشميالمجاز في أساس البالغة للزمخشري

Arabi03831نقد ، معاجمجامعة أم القرىعلیان بن محمد بن ھیثم الحازميھدى صقر سعد القحطانيما أخذ على العین من التصحیف و التحریف ووضعھ في المعجم العربي موازنة و تحقیق

Arabi03832نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیة - غزةمحمود محمد العاموديباسم عبد الرحمن صالح البابليما فات كتب الخالف من مسائل الخالف في ھمع الھوامع دراسة تحلیلیة

Arabi03833أدبجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانيعیسى شیت یوسفاالتجاه الواقعي في األعمال القصصیة لبھاء طاھر مجموعة الخطوبة نموذجا

Arabi03834لغةجامعة الخلیلسعید شواھنةنورة أحمد شحادة الحیحلھجة بلدة صوریف دراسة لغویة

Arabi03835أدبحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویترشدي أحمد طعیمةالمجالس الثقافیة في اإلمارات

Arabi03836أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةرائد مصطفى عبد الرحیمتغرید وّضاح مصطفى كونيالمجتمع المصري في شعر شمس الدین ابن دانیال الموصلى الكحال

Arabi03837أدب ، شعرمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیةأبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزديالمجتنى

Arabi03838شعر ، تراجمحجاب بن یحیى الحازميلمحات عن الشعر و الشعراء في منطقة جازان خالل العھد السعودي من عام 1350 ھـ 1410 ھـ

Arabi03839لغةمجلة األستاذمیساء صائب رافع عبودلھجة قبیلة كنانة دراسة لغویة

Arabi03840غریب اللغةمكتبة الثقافة الدینیةمحمد بن أحمد العمريأبو الحسن الھنائي المعروف بكراع النملالمجرد في غریب كالم العرب ولغاتھا

Arabi03841أدبوفاء السبیلالمجالت األدبیة ودورھا في التجدید

Arabi03842أدب ، لغةجامعة مؤتةرئیس التحریر سمیر الدروبيمجموعة باحثینالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھا مجلة علمیة عالمیة محكمة

Arabi03843أدبدار الغرب اإلسالميیحیى وھیب الجبوريالقاضي أمین الدولة محمد بن محمد بن ھبة هللا الحسیني األفطسيالمجموع اللفیف مختارات تراثیة في األدب والفكر والحضارة

Arabi03844معاجمدار عمارإبراھیم السامرائيالمجموع اللفیف معجم في المواد اللغویة الحضاریة

Arabi03845شعردار العروبةأحمد مطرالمجموعة الشعریة

Arabi03846شعرھشام عمرمنظومة الیابان

Arabi03847أدبمركز البحوث التربویة، جامعة الملك خالدصالح بن علي أبو عرادمن مداد القلم

Arabi03848أدبمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیةجار هللا محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسمالمستقصى في أمثال العرب

Arabi03849نحومطبعة أسعدبھیجة باقر الحسینيأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريالمحاجاة بالمسائل النحویة

Arabi03850أدب ، شعرجامعة أم القرىمصطفى عنایةموسى بن عبد هللا الزھرانياالختیارات الشعریة عند أسامة بن منقذ في كتاب المنازل والدیار

Arabi03851بالغة ، لغةمطبع أنوار أحمديأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المصريكتاب المحاسن واألضداد

Arabi03852بالغةمطبعة البابي الحلبيمحمد رشید رضاعبد القاھر الجرجانيفھرس مباحث كتاب أسرار البالغة

Arabi03853بالغة ، لغةدار مكتبة العرفانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظالمحاسن واألضداد

Arabi03854أدبدار الطباعة العامرةإبراھیم فصیح أفندي الحیدري البغداديالمحاضرات األدبیة

Arabi03855أدبدار الغرب اإلسالميمحمد حجي، أحمد الشرقاوي إقبالالحسن الیوسيالمحاضرات في األدب واللغة

Arabi03856أدبمكتبة الفكر الجدیدعبد هللا إبراھیمالمحاورات السردیة

Arabi03857أدبعبد الكریم سلمان أبو خشانمحمود موسى محمود زیاداألدب الفلسطیني في سجون اإلحتالل اإلسرائیلي 1987م - 2000م
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Arabi03858بالغةعبد الرحیم الشیخعقبة فالح عبد الھادي طھاالستعارات الكبرى ودالالتھا في أعمال محمود درویش

Arabi03859أدبمكتبة الفكر الجدیدترجمة عمارة الناصرمارتن ھیدغراألنطولوجیا ھرمینوطیقا الواقعانیة

Arabi03860أدبالمطبعة الغربیةأحمد الصافيھزل و جد

Arabi03861أدبأبو عثمان بن بحر محبوب اللیثي البصري المكنى بالجاحظكتاب البرصان والعمیان

Arabi03862بالغةسالمة موسى للنشرسالمة موسىالبالغة العصریة واللغة العربیة

Arabi03863نحوجامعة األزھرمحمد صفوت محمد علي مرسيجمال الدین الحسین بن بدر بن إیاز بن عبد هللا النحويالمحصول شرح الفصول البن معطي

Arabi03864نحودراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحسن خمیس الملخالمحظورات النحویة في اللغة العربیة

Arabi03865معاجممعھد المخطوطات العربیةمجموعة من المحققینأبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدهالمحكم والمحیط األعظم

Arabi03866نحو ، صرفمؤسسة الرسالة، دار األملفائز فارسأبو بكر أحمد بن الحسن بن شقیر النحوي البغداديالمحلى وجوه النصب

Arabi03867لغةجامعة أم القرىیحیى عبابنةآمنة صالح محمد الزعبيالمحمول على التغییر االتفاقي في كتب اإلبدال اللغوي دراسة تحلیلیة

Arabi03868معاجمعالم الكتبمحمد حسن آل یاسینالصاحب إسماعیل بن عبّادالمحیط في اللغة

Arabi03869المعاجم، القوامیس،مطبعة المعارفمحمد حسن آل یاسینالصاحب إسماعیل بن عبّادكتاب المحیط في اللغة

Arabi03870أدبمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرعبد العزیز البشريالمختار

Arabi03871شعرلجنة التألیف والترجمة والنشرمحمد بدر الدین العلويأبو الطاھر إسماعیل بن أحمد بن زیادة هللا النجبي البرقيالمختار من شعر بشار اختیار الخالدیین

Arabi03872شعرالمكتب اإلسالميعلي آل ثانيالمختارات الشعریة لعلي آل ثاني

Arabi03873شعرجامعة الحاج لخضرمعمر حجیجعلى كرباعالمختارات الشعریة و قیمتھا النقدیة جمھرة أشعار العرب أنموذجا

Arabi03874نحو ، إمالءمؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعیةبسام قطوسالمختصر في النحو واإلمالء والترقیم

Arabi03875بالغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیععبد القادر حسینالمختصر في تاریخ البالغة

Arabi03876بالغةمسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازانيالمختصر في علم المعاني

Arabi03877لغةعالم المعرفةعبد هللا مبشر الطرازيالمختصر في قواعد اللغة الفارسیة

Arabi03878لغة ، معاجمدار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربيخلیل إبراھیم جفّالأبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسي ابن سیدهالمخصص

Arabi03879أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرالطیب بودربالةكمال طاھیرالخطاب المعرفي للشعر العربي قبل اإلسالم

Arabi03880أدبعبد القاھر جرجانيالمخطط لعبد القاھر جرجاني

Arabi03881نقدمؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعیةھاشم غرایبةالمخفي أعظم رؤى ذاتیة وقراءات نقدیة

Arabi03882بالغةالمطبعة المیمنیةبھاء الدین محمد بن حسین العامليالمخالة، مذیًال بكتاب أسرار البالغة، وكتاب سكردان السلطان للتلمساني

Arabi03883أدب ، شعرالمدائح النبویة في شعر الدولتین الزنكیة و األیوبیة وأثرھا في العصور الالحقة

Arabi03884لغةمكتبة األقصىمحمد المحفوظ بن محمد األمین التنواجوي الشنقیطيالمداخل األولیة في علوم اللغة العربیة

Arabi03885أدبمنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةالمھدي بن محمد السعیديالمدارس العتیقة وإشعاعھا األدبي والعلمي بالمغرب، المدرسة اإللفیة بسوس نموذًجا

Arabi03886نحودار األملخدیجة الحدیثيالمدارس النحویة- خدیجة الحدیثي
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Arabi03887نحودار المعارفشوقي ضیفالمدارس النحویة- شوقي ضیف

Arabi03888نحوالمكتبة العصریةعبد األمیر محمد أمین الوردالمدارس النحویة بین التصور والتصدیق والسؤال الكبیر

Arabi03889نحودار الفكرإبراھیم السامرائيالمدارس النحویة أسطورة وواقع

Arabi03890أدبمنشورات المكتبة العصریةسامي ھاشمالمدارس واألنواع األدبیة

Arabi03891أدب ، شعرجامعة أم القرىحسن بن عبد الكریم الوراكلىسعید بن مسفر بن سعید العاصمى المالكيالمدحة في شعر لسان الدین بن الخطیب الغرناطي (ت 766 ھـ) البعد و التشكیل

Arabi03892لغةحولیات كلیة اآلدابمصطفى زكي التونيالمدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس واالتجاھات الحدیثة في علم اللغة

Arabi03893صرفالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیععلي بھاء الدین بوخدودالمدخل الصرفي تطبیق وتدریب في الصرف العربي

Arabi03894أدب ، شعرجامعة الكوفةحیدر كریم كاظم الجماليلغة شعر لبید بن ربیعة العامري

Arabi03895نحوالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیععلي بھاد الدین بوخدودالمدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي

Arabi03896أدبمدیریة الكتب والمطبوعاتفؤاد المرعيالمدخل إلى اآلداب األوربیة

Arabi03897شعرمجلة جامعة كربالء العلمیةعبد األمیر كاظم السعیدينزال حسن ساجتلغة شعر المناسبات عند المشارقة في النصف الثاني من القرن السابع الھجري

Arabi03898نحو ، صرفالمركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیةأحمد أبو زیدالمدخل إلى البنائیة

Arabi03899أدبمكتبة الخانجيمحمود محمد الطناحيالمدخل إلى تاریخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحیف والتحریف

Arabi03900أدبدار صفاء للنشر و التوزیعمصطفى خلیل الكسواني، ھدى محمد عید حسین حسن قطنانيالمدخل الى تحلیل النص األدبي و علم العروض

Arabi03901لغةدار البشائر اإلسالمیةحاتم صالح الضامنمحمد بن أحمد بن ھشام اللخمي األندلسيالمدخل إلى تقویم اللسان

Arabi03902لغةدار الكتب العلمیةمأمون بن محیي الدین الجنانمحمد بن أحمد بن ھشام اللخمي األندلسيالمدخل إلى تقویم اللسان وتعلیم البیان

Arabi03903أدبدار الثقافةنجیب محمد البھبیتيالمدخل إلى دراسة التاریخ واألدب العربیین

Arabi03904بالغةدار إشبیلیامحمد بن علي الصاملالمدخل إلى دراسة بالغة أھل السنة

Arabi03905لغةمكتبة الخانجيرمضان عبد التوابالمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي

Arabi03906نحو ، صرفدار الشؤون الثقافیة العامةمحمد عبد المطلب البكاءالمدخل إلى كتاب سیبویھ وشروحھ

Arabi03907لغةمؤسسة المختار للنشر و التوزیععبد الرحمن النجديسعید حسن بحیريالمدخل إلى مصادر اللغة العربیة

Arabi03908بالغةمطبعة الموسوعاتالشیخ محمد عبدهاإلمام عبد القاھر الجرجانيدالئل اإلعجاز

Arabi03909علم األصواتصالح حسنینالمدخل في علم األصوات المقارن

Arabi03910أدبدار قطري الفجاءة للنشر و التوزیععمر الدقاقالمدخل لدراسة اللغة واألدب

Arabi03911أدب ، لغةدار ابن الجوزيحامد صادق قنیبي، محمد عریف الحرباويالمدخل لمصادر الدراسات األدبیة اللغویة والمعجمیة القدیمة والحدیثة

Arabi03912نحودار عمارمحمود حسني محمودالمدرسة البغدادیة في تاریخ النحو العربي

Arabi03913شعردار الكتب و الوثائقمحسن عریبي السویديحسن عبد الغني األسديالمدونة الرقمیة الشعریة، التفاعل، المجال، التعالق

Arabi03914أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیاعصام الدین دفع هللا محمدالمدیح النبوي عند الشاعر عبد الرحمن العشماوي دراسة أدبیة تحلیلیة

Arabi03915أدب ، شعرجامعة بنجابمحمد أكرم جوھدريتسلیم طیبةالمدیح النبوي عند شوقي وإقبال
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Arabi03916أدب ، شعرجامعة أم القرىنعمان محمد أمین طھظافر عبد هللا الشھريالمدیح و الفخر بین جریر والفرزدق واألخطل

Arabi03917أدب ، شعرجامعة الخلیلنادر قاسمإیمان غالب شعبان مرقةالمدینة في شعر سمیح القاسم

Arabi03918أدب ، شعرتھامةعلي علي مصطفى صبحالمذاھب األدبیة في الشعر الحدیث

Arabi03919أدب ، نقدالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و األدبشكري محمد عیادالمذاھب األدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین

Arabi03920نحوجامعة واسطعبد الخالق زغیر عدلالمذاھب النحویة في ما ال یجتمعان في التراكیب اللغویة

Arabi03921نحو ، صرفلجنة إحیاء التراثمحمد عبد الخالق عضیمة، رمضان عبد التوابأبو بكر بن األنباريالمذكر والمؤنث- األنباري

Arabi03922نحو ، صرفمكتبة الخانجي بالقاھرة - دار الرفاعي بالریاضأحمد عبد المجید ھریديابن التستري الكاتبالمذكر والمؤنث البن التستري الكاتب

Arabi03923نحو ، صرفدار البیان العربيطارق نجم عبد هللاأبو الفتح عثمان بن جنيالمذكر والمؤنث البن جني

Arabi03924نحو ، صرفدار الفكرحاتم صالح الضامنأبو حاتم سھل بن محمد السجستانيالمذكر والمؤنث ألبي حاتم السجستاني

Arabi03925نحو ، صرفإبراھیم الشمسان أبو رواسالمذكر والمؤنث ماھیتھ وأحكامھ

Arabi03926نحو ، صرفعبد الرحمن بن عبد الرحمن شمیلة األھدلمحمد بن عبد هللا جمال الدین بن مالك الطائيالمذكرات النحویة شرح األلفیة

Arabi03927شعر ، نقدمنشأه المعارفرجاء عیدالمذھب البدیعي في الشعر والنقد

Arabi03928نحو ، لغةعالم الكتبسعد عبد العزیز مصلوحفي اللسانیات العربیة المعاصرة، المذھب النحوي عند تمام حسان، من نحو الجملة إلى نحو النص

Arabi03929أدب ، شعرجامعة الملك سعودسعود بن دخیل الرحیليالمذھب الكالمي مفھومھ النظري وتجلیاتھ في شعر المتنبي

Arabi03930أدب ، نقددار نینويترجمة سھیل نجممجموعة من النقادالمرآة والخارطة دراسات في نظریة األدب والنقد األدبي

Arabi03931أدب ، نقدجامعة مؤتةمحمد أحمد المجاليالمرأة الناقدة في األدب العربي

Arabi03932أدب ، شعردار الفكري العربيأحمد محمد الحوفيالمرأة في الشعر الجاھلي

Arabi03933أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةعارف الرحمن الحكیمالمرأة في الشعر الجاھلي، دراسة عن شعر امرؤ القیس

Arabi03934روایاتدار مصر للطباعةعبد الحمید جودة السحارھمزات الشیاطین

Arabi03935أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليأحمد سلمان مھناالمرأة في شعر الصعالیك في الجاھلیة واإلسالم

Arabi03936أدبدار ابن عفانأبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمانالمروءة وخوارمھا

Arabi03937أدب ، شعرمكتبة اإلمام البخاري للنشر و التوزیعسعید حسینمحمد شمس عقابالمراثي النبویة في أشعار الصحابة توثیق و دراسة

Arabi03938أدبجامعة أبى بكر بلقایدمحمد رمزيأحمد حاجيالمراثي النبویة في صدر اإلسالم

Arabi03939أدب ، شعرجامعة أم القرىحمد عبد هللا الزایديمحمد علي صالح الشھريالمراثى في جمھرة أشعار العرب دراسة تحلیلیة و فنیة موازنة

Arabi03940أدب ، نقدالھیئة المصریة العامة للكتابجابر عصفورالمرایا المتجاورة دراسة في نقد طھ حسین

Arabi03941أدبالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و األدبعبد العزیز حمودةالمرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك

Arabi03942أدبالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و األدبعبد العزیز حمودةالمرایا المقعرة

Arabi03943نحو ، صرفعلي حیدرأبو محمد عبد هللا بن أحمد بن الخشابالمرتجل

Arabi03944نحو ، صرفجامعة ام القريأحمد خانالحسن بن محمد بن حسن الصغانيالمرتجل في شرح القالدة السمطیة في توشیح الدریدیة
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Arabi03945إمالءجروس برسإمیل بدیع یعقوبراجي األسمرالمرجع في اإلمالء

Arabi03946نحو ، صرفدار الشرق العربيعلي رضاالمرجع في اللغة العربیة نحوھا وصرفھا

Arabi03947لغةاأللوكةجمیل حمداويالتواصل اللساني والسیمیائي والتربوي

Arabi03948لغةجامعة أم القرىرشدي أحمد طعیمةالمرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى

Arabi03949لغةافریقیا الشرق 2000ترجمة وتعلیق عبد القادر قنینيمجموعة من الكتابالمرجع والداللة في الفكر اللساني الحدیث

Arabi03950لغةمركز البصیرة للبحوث و االستشارات و الخدمات الطبیةعبد الحلیم بن عیسىالمرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة

Arabi03951نحوجامعة أم القرىعبد الحمید األقطشحنان عبد هللا المصلحلغة اإلشارة في صحیح مسلم

Arabi03952لغةآمنھ بنت صالح الزغبيالمرحلیة اللغویة قراءة تاریخیة مقارنة في نشوء اللغات و موتھا

Arabi03953أدبالمؤسسة العربیة للدرسات و النشرجورج خوريمایكل كاریغانالمرشد إلى األدب مترجم

Arabi03954أدبالمؤسسة العربیة للدرسات و النشرجورج خوريكریس ستیوارد، مایك ولكنسونالمرشد إلى الخطابة

Arabi03955نحو ، صرفرشاد برسحسن نور الدینالمرشد إلی القواعد العربیة

Arabi03956أدبالمؤسسة العربیة للدرسات و النشرجورج خوريروس لكيالمرشد إلى الكالسیكیات، سلسلة كتاب المرشد

Arabi03957أدب ، شعردار الفكرعبد هللا الطیبالمرشد إلى فھم أشعار العربي وصناعتھا

Arabi03958نحو ، إعرابمكتبة الصفوة - آميمكتبة الصفوةالمرشد في اإلعراب و القواعد األساسیة للغة العربیة

Arabi03959أدبدار الجیل - دار عمارإبراھیم السامرئيمجد الدین المبارك بن محمد المعروف بابن األثیرالمرصع في اآلباء واألمھات والبنین والبنات واألذواء والذوات

Arabi03960أدبابن األثیركتاب المرصع البن األثیر

Arabi03961شعر ، تراجمجامعة الخرطومعائدة عبد الرحمن األنصاريعبد الرحمن فضل أحمدالمرقش األصغر حیاتھ و شعره

Arabi03962نحودراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعائد عبد الرحمن عبد الرحیم محمود وفوز سھیل نزالالمركب اإلضافي في التراث اللغوي العربي

Arabi03963لغةكتاب المجلة العربیةعبد الرزاق القوسيلغات جنوب الجزیرة العربیة

Arabi03964لغةمعھد الدراسات و االبحاث للتعریبعبد القادر الفاسي الفھري، محمد الرحالي، محمد غالیمالمركبات االسمیة والحدیة في اللسانیات المقارنة

Arabi03965أدبدار الصحابة للتراث بطنطاسید عاصم عليالمروءة

Arabi03966أدبمكتبة القرأنمحمد إبراھیم سلیمالمروءة الغائبة

Arabi03967أدب ، شعرجامعة الخرطوممحمد الطیب عبد هللاماجدة محمد بابكرالمروءة في الشعر الجاھلي دراسة أدبیة تحلیلیة وصفیة

Arabi03968لغةمركز دراسات الكوفةتراث حاكم مالك الزیادى، واثق غالب ھاشمالمزاوجة اللفظیة في العربیة

Arabi03969شعرجامعة أم القرىلطیفة بنت عبد العزیز المخضوبالمزاوجة بین الشعر العمودي والتفعیلي في القصیدة السعودیة

Arabi03970لغةالمكتبة العصریةمحمد أحمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إبراھیم، علي محمد البجاويعبد الرحمن جالل الدین السیوطيالمزھر في علوم اللغة العربیة وأنواعھا

Arabi03971لغةالمطبعة الكبرىنصر أبو الوفا الھورینيعبد الرحمن جالل الدین السیوطيالمزھر في علوم اللغة العربیة

Arabi03972لغةمكتبة دار التراثمحمد أحمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إبراھیم، علي محمد البجاويعبد الرحمن جالل الدین السیوطيالمزھر في علوم اللغة وأنواعھا- ط دار التراث

Arabi03973مجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحلمي عبد الفتاح الكیالني، صالح أحمد العليشعر ابن الشبل وبحث عن أھل مكة
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Arabi03974نحو ، صرفمطبعة المدنيمحمد الشاطر أحمد محمد أحمدأبو علي الحسن بن أحمد الفارسيالمسائل البصریات

Arabi03975بالغة ، شعرجامعة الشرق األوسطعمر األسعدثناء شاھر عایش الدویريالمسائل البیانیة للشاھد الشعري في دالئل اإلعجاز للجرجاني

Arabi03976نحو ، صرفدار القلم، دار المنارةحسن ھنداويأبو علي الحسن بن أحمد الفارسيالمسائل الحلبیات

Arabi03977نحو ، صرفجامعة األزھرعبد النعیم على محمدآمال علي عبد العال عبد الرحمنالمسائل الخالفیة في شرح التسھیل البن مالك من أولھ الى باب العدد وكنایاتھ

Arabi03978نحو ، صرفكنوز إشبیلیاحسن محمود ھندوايأبو علي الحسن بن أحمد الفارسيالمسائل الشیرازیات

Arabi03979صرفمعھد اعداد المعلمینمسیون ذنون یونس الغزالالمسائل الصرفیة في شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات ألبى بكر األنبارى ت 328 ھـ

Arabi03980نحو ، صرفجامعة بغدادھاشم طھ شالشعصام كاظم شناوة الغالبيالمسائل الصرفیة والنحویة في كتاب الوساطة بین المتنبي وخصومھ للقاضي الجرجاني

Arabi03981نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةمحمد رمضان البعالمسائل الصوتیة في اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین لألنباري

Arabi03982نحوجامعة بغدادعلي جابر المنصوريأبو علي النحويالمسائل العسكریات في النحو العربي

Arabi03983نحومطبعة المدنيمحمد الشاطر أحمد محمد أحمدأبو علي الحسن بن أحمد الفارسيالمسائل العسكریة

Arabi03984نحومكتبة النھضة العربیةعلي جابرالمنصوريأبو علي الحسن بن أحمد الفارسيالمسائل العضدیات

Arabi03985نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلدخیل بن غنیم بن حسین العوادالمسائل المتفق علیھا بین النحویین جمعا وتصنیفا و دراسة

Arabi03986نحو ، صرفمطبعة العانيصالح الدین عبد هللا السینكاويأبو علي النحويالمسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات

Arabi03987نحومكتبة األدبعبد الفتاح سلیممحمد ابن طولون الدمشقيالمسائل الملقبات في النحو

Arabi03988نحو ، صرفدار عمارشریف عبد الكریم النجارأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيالمسائل المنثورة

Arabi03989أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمود حسن زینينجالء محمد صالح الوذینانيالحكمة في شعر صالح بن عبد القدوس البصري

Arabi03990نحو ، صرفجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيرحمة حنش عطیّة العمريالمسائل النحویة بین ابن عطیة وأبى حیان والسمین الحلبي في الدر المصون

Arabi03991نحومجلة كلیة التربیة األساسیةصبیحة حسن طعیس، سندس محمد خلفالمسائل النحویة في األمثال العربیة

Arabi03992نحو ، إعرابالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديسمیر محمود لبدالمسائل النحویة في تاج اللغة وصحاح العربیة للجوھري دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi03993نحومكتبة الرشیدناھد بنت عمر بن عبد هللا العتیقالمسائل النحویة في فتح الباري بشرح صحیح البخاري

Arabi03994نحوجامعة حسیبة بن بو عليالعربي عمیشعبد القادر بعدانيالمسائل النحویة في كتاب النور في شرح النونیة لعبد العزیز الثمیني

Arabi03995نحوجامعة أم القرىعبد الكریم بن علي عوفيحسن بن إبراھیم بن محمد قابورالمسائل النحویة في كتاب غرائب التفسیر وعجائب التأویل لتاج القراء محمود بن حمزة الكرمانى المتوفي حوالى (500ھـ) الرسالة العلمیة

Arabi03996نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامناصر محمد بن عبد هللا آل قمیشان عسیريالمسائل النحویة في كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب لمجد الدین أبى السعادات ابن األثیر (ت 606 ھـ) - الرسالة العلمیة

Arabi03997نحوجامعة األزھرإبراھیم حامد اإلسناوي، مصطفى خلیلھاني محمد عبد الرزاق القزازالمسائل النحویة و الصرفیة في شرح أبي العالء المعري على دیوان ابن أبي حصینة

Arabi03998نحوجامعة أم القرىعبد الكریم عوفيإبراھیم بن علي عسیريالمسائل النحویة و الصرفیة في كتاب الفصوص ألبى العالء صاعد البغدادي

Arabi03999نحوجامعة أم القرىمحمد صفوت بن مرسيمحمد بن سعد بن محمد الشقیرانالمسائل النحویة و اللغویة في كتاب مصابیح الجامع للدمامیني، مع تحقیق الجزء الثالث من الكتاب

Arabi04000نحوالجامعة اإلسالمیةكرم محمد زرندحأحمد محمد محمود الجورانيالمسائل النحویة والصرفیة في كتاب مجالس ثعلب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi04001نحومعھد اإلنماء العربيمعن زیادة، رضوان السیدأبو رشید النیسابوري المعتزلي سعید بن محمد بن سعیدالمسائل في الخالف بین البصریین والبغدادیین

Arabi04002دار الكتبسامي مكي العانيالزبیر بن بكاراألخبار الموفقیات
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Arabi04003نحو ، لغةدار الوائل للنشر والتوزیعخلیل أحمد عمایرةحلقة الوصل بین األلسنیة الحدیثة والنحو العربي، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi04004أدبجامعة الملك عبد العزیزجمیل محمود ھاشم مغربيالمسافة بین الشعر والفكر أحمد جمال نموذجا

Arabi04005أدب ، نقددار الشؤون الثقافیة العامةنجدت كاظم موسى، مراجعة خالد ماھر التكریتيجیروم . ج .ماككننقد النص و التفسیر األدبي

Arabi04006أدبدار الصحوة للنشر و التوزیعمحمد علي سالمةمصطفى صادق الرفاعيالمساكین

Arabi04007أدبالجامعة األمریكیة ببیروتمحمد نجمجمال سرحانالمسامرة و المنادمة عند العرب حتى القرن الرابع عشر الھجرى

Arabi04008أدبدار الكتب العلمیةأحمد فرید المزیديأبو علي المحسن بن أبي القاسم التنوخي، أبو ھالل العسكري، المناويالمستجاد من فعالت األجواد، ویلیھ فضل العطاء على العسر، ویلیھ الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود

Arabi04009شعر ، تراجممكتبة الشعر العربيحاتم صالح الضامنالمستدرك على دواوین الشعراء

Arabi04010شعرمجمع اللغة العربیة بدمشق، مطبعة الصباححاتم صالح الضامنالمستدرك على دیوان أبي الفتح البستي

Arabi04011شعرالموردسالم أحمد الحمدانيالمستدرك على دیوان التریاق لعبد الباقي العمري

Arabi04012شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمحمود عبد هللا أبو الخیرالمستدرك على دیوان عرقلة الكلبي و مزالق االعتماد على نسخة واحدة في التحقیق

Arabi04013شعرجامعة كركوكعباس توفیقخلیل رشید أحمد، مھند مجید برعالمستدرك على شعر أبى نخیلة

Arabi04014أدبدار المدى للثقافة و النشرھادي العلويالمستطرف الصیني من تراث الصین

Arabi04015معاجممكتبة الجمھوریة العربیةشھاب الدین محمد بن أحمد أبو الفتح األبشیھي المحلي، تقي الدین أبو بكر بن علي بن محمد بن حجة الحمويالمستطرف في كل فن مستظرف، ویلیھ ذیالن

Arabi04016معاجمدار صادرإبراھیم صالحشھاب الدین محمد بن أحمد أبو الفتح األبشیھي المحليالمستطرف في كل فن مستظرف- ت إبراھیم صالح

Arabi04017أدبدار الكتب العلمیةجار هللا محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسمالمستقصى في أمثال العرب

Arabi04018أدبدار العروبةعبد اللطیف محمد الخطیبالمستقصى في علم التصریف

Arabi04019الجرح ، التعدیلدار الغرب اإلسالميبشار عواد معروفشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذھبيالمستملح من كتاب التكملة

Arabi04020ـْبـَِحات في الشعر الجاھلي ـْتـَـن شعرمجلة جامعة كركوك العلوم االنسانیةتوفیق إبراھیم صالحالُمس

Arabi04021نحو ، لغةجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريرسل عباس محمد شیروزةالبحث الداللي عند الشریف الرضي

Arabi04022نحو ، لغةجامعة النجاح الوطنیةخلیل عودةالمستوى الداللي لألداة في التشبیھ

Arabi04023نحومجلة جامعة تكریت للعلومعلي أكرم قاسم یحیىالخالف النحوي في كتاب علل النحو البن الوراق ت 381ھـ

Arabi04024لغةعالم الكتبمحمد عیدالمستوى اللغوي للفصحى واللھجات للنثر والشعر

Arabi04025أدبكلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة بالرباطنجاة المرینيتحقیق النصوص التراثیة التصور والواقع، المستویات اللغویة العربیة وعالقتھا بتحقیق النص التراثي المغربي

Arabi04026لغةجامعة وھرانمكى دراردنیا باقلالمستویات اللسانیة بین التحلیل والتعلیل في الخصائص البن جنى والصاحبى البن فارس

Arabi04027أدبوزارة الثقافةترجمة عبد الوھاب محمود خضردیفید ویلیام فوسترالمسرح المستقل في األرجنتین، من مسرح أمریكا الالتینیة، التیاترو وإند بندینتي في األرجنتین

Arabi04028أدبجامعة األزھرمحمد السعدي فرھودمحمد عبد المنعم محمد عبد الكریمالمسرحیة اإلسالمیة في مصر في العصر الحدیث

Arabi04029أدبدار الفكر العربيعمر الدسوقيالمسرحیة نشأتھا وتاریخھا وأصولھا

Arabi04030أدبجامعة مولود معمريصالح بلعیددلیلة صاحبيالمسكوكات اللغویة في كتاب سیبویھ

Arabi04031لغةوزارة الثقافة و االرشاد القوميمحمد عبد الجواد، إبراھیم الدسوقيأبو الطاھر محمد بن یوسف بن عبد هللا التمیميالمسلسل في غریب اللغة
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Arabi04032أدب ، شعرمطبعة فحالھمحمد العمريمحمد اإلفرانيالمسلك السھل في شرح توشیح ابن سھل

Arabi04033شعرمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیةتوفیق إبراھیم صالحالُمسود في الشعر الجاھلي دراسة في الرؤیة السیاسیة

Arabi04034نحومكتبة الجیل العربيعبد الجبار فتحي زیدانالمشاكلة بین واو الحال وواو المصاحبة في النحو العربي

Arabi04035نقدالمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميالمشاكلة واالختالف قراءة في النظریة النقدیة وبحث في الشبیھ المختلف

Arabi04036أدبدار ابن األثیرعائض بن عبد هللا القرنيصالح بن سلیمان الخراشيالمشاھیر والسجون

Arabi04037نحومكتبة النھضة المصریةكمال بسیونيالمشتبھات في النحو

Arabi04038لغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحنان إسماعیل عمایرةالمشترك اللغوي بین النظریة و التطبیق

Arabi04039لغةمكتبة وھبةتوفیق محمد شاھینالمشترك اللغوي نظریة وتطبیقا

Arabi04040لغةجامعة أم القرىمحمد بن أحمد سعید العمريمحمد بن سعید بن إبراھیم الثبیتيالمشترك اللفظي بین مفھوم اللغویین وواقع االستعمال العربي

Arabi04041منشورات وزارة الثقافةترجمة عبد السالم یخلفمالك حدادالشقاء في خطر

Arabi04042لغةمجلة العلوم اإلنسانیةصابر الحباشةالمشترك في الدرس اللساني الحدیث

Arabi04043نحو، صرفجامعة الخلیلیاسر محمد خلیل الحروبمحمود خلیل سالم عليالمشتقات العاملة عمل الفعل في شعر حسان بن ثابت وعملھا في التراكیب اللغویة، دراسة صرفیة نحویة داللیة

Arabi04044نحوجامعة حسیبة بن بو عليفالق عریوات أحمدعجوط أمحمدداللة المشتقات في الشعر الجزائري خالل العھد التركي، محمد بن علي وأحمد بن عمار نموذًجا

Arabi04045لغةجرش للبحوث والدراساتأحمد فلیحالمشروع اللغوي النھضوي المعاصر مثل من أعمال نھاد الموسى

Arabi04046نحودار الكتب العلمیةیحیى مرادالشیخ محمد بن محمد البدیري الدمیاطيالمشكاة الفتحیة على الشمعة المضیة في علم العربیة علم النحو للسیوطي

Arabi04047أدبجامعة أم القرىعبد اللطیف حسین إبراھیم فرجماجد عبد هللا عبد الكریم العباديالمشكالت التى تواجھ معلم اللغة العربیة عند تقویم أداء الطالب اللغوي بالمرحلة الثانویة

Arabi04048لغةجامعة المدینة العالمیةدكوري ماسیري، سمیة دفع هللا أحمد األمینالمشكالت الصوتیة اللغویة في تعلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، جامعة المدینة العالمیة أنموذًجا

Arabi04049شعرجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيأمل بنت محیسن بن عواض القثاميالمشكلة في شعر حسین عرب

Arabi04050معاجمیاسین محمد السواسأبو البقاء عبد هللا بن الحسین العكبري الحنبليالمشوف المعلم في ترتیب اإلصالح على حروف المعجم

Arabi04051أدب ، لغةمكتبة غریبعز الدین إسماعیلالمصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي

Arabi04052أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد أبو داھشالمصادر الدوریة لشعر علي بن محمد السنوسي

Arabi04053أدبمنشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةمحمد المنوفيالمصادر العربیة لتاریخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلي نھایة العصر الحدیث

Arabi04054نحومؤسسة الرسالةمحمد ماھر حمادةالمصادر العربیة والمعربة

Arabi04055أدبالشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمانمحمود علي مكيأحمد عثمانأدبیات المصادر الكالسیكیة لمسرح توفیق الحكیم

Arabi04056صرفجامعة السلیمانیةبیستون على كریمقانع حمھ أمین عبد هللالمصادر في صحیح مسلم دراسة صرفیة

Arabi04057(136ھـ232ھـ) أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد ربیع ھادي مدخليالمصادرات في العصر العباسي األول من عھد الخلیفة المنصور حتى عھد الواثق با

Arabi04058معاجممطبعة التقدم العلمیةأحمد بن محمد بن علي المقريالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي

Arabi04059أدبجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدمحمد ناجي حسین دراغمةالحیاة االجتماعیة و أثرھا في أمثلة النحاة و شواھداھم في عصور االحتجاج

Arabi04060أدبدار الكتب العلمیةخلیل عمران المنصورمعمر بن المثنى التیمي البصري أبو عبیدةكتاب النقائض، نقائض جریر والفرزدق
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Arabi04061معاجمالمطبعة المیمنیةأحمد بن محمد بن علي المقريالمصباح المنیر في غریب شرح الكبیر

Arabi04062أدبمطبعة دار الكتب المصریة، الھیئة العامة المصریة للكتابمجموعة من المحققین بإشراف محمد أبو الفضل إبراھیمأبو الفرج األصفھانيكتاب األغاني

Arabi04063أدبأبو الفرج األصفھانيكتاب األغاني- ط بوالق

Arabi04064بالغةمكتبة اآلداب ومطبعتھاحسني عبد الجلیل یوسفبدر الدین بن مالكالمصباح في المعاني والبیان والبدیع

Arabi04065نحوجامعة درھاممحمد أفظال عبیدالمصباح في النحو لناصر الدین المطرزي النحوي

Arabi04066بالغةمجلة جامعة تكریت للعلومقیس خلف إبراھیمالمصطلح البالغي في كتاب العین دراسة تأثیلیة

Arabi04067بالغةجامعة قاصدي مرباحمشري بن خلیفةحسین دحوالمصطلح البالغي في كتاب المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع

Arabi04068معاجمالمجلس األعلى للثقافةترجمة عابد خزندار، محمد بریريجیرالد برنسالمصطلح السردي

Arabi04069صرفجامعة حسیبة بن بوعليأحمد عزوزفاطمة جریوالمصطلح الصرفي عند عبد الكریم الفكون من خالل شرحھ ألرجوزة المكودي في التصریف

Arabi04070نحو، صرفدار الكتاب العاليعصام نور الدینالمصطلح الصرفي ممیزات التذكیر والتانیث

Arabi04071علم األصواتدار الفكرعبد العزیز سعید الصیغالمصطلح الصوتي في الدراسات العربیة

Arabi04072لغةجامعة تلمسانعبد القادر سالميالمصطلح العربي بین دقة الوضع وانحسار التداول

Arabi04073لغةجامعة قاصدي مرباحلبوخ بو جملینفریدة دیبالمصطلح اللساني في المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات، نقد وتحلیل

Arabi04074لغةدار األمانخلیفة المیساويالمصطلح اللساني وتأسیس المفھوم

Arabi04075لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمود عبد هللا جفالالمصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص مصدره وداللتھ

Arabi04076لغةجامعة أبى بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضكمال رقیقالمصطلح اللغوي في كتاب سیبویھ

Arabi04077شعر ، تراجمشركة الربیعان للنشر و التوزیعروكس بن زائد العزیزينمر العدوان شاعر الحب و الوفاء حیاتھ وشعره

Arabi04078نحو ، نقددار الثقافة للنشر والتوزیعأحمد عبد العظیم عبد الغنيالمصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi04079نحوعمادة شوؤن المكتبات جامعة الریاضعوض حمد القوزيالمصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري

Arabi04080نحومعھد إعداد المعلمینعلى أكرم قاسم، حسن أسعد محمدالمصطلح النحوي الفرائي، الكوفي، في لسان العرب

Arabi04081نحوالجامعة الجزائریةمحمد الحباسحدوارة عمرالمصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثین تمام حسان و مھدي المخزومي نموذجین

Arabi04082نحومجلة علوم إنسانیةموفق عبد هللا القصیري، حاجة سلمى بنت أحمزمرى عارفینالمصطلح النحوي بین البصریین و الكوفیین

Arabi04083نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليمسعود غریبالمصطلح النحوي عند ابن سراج

Arabi04084(ت 392 ھـ) بالغة ، نقدجامعة قاصدي مرباحعبد الحمید ھیمةیاسین خروبيالمصطلح النقدي و البالغي في كتاب الوساطة بین المتنبي و خصومھ للقاضي الجرجاني

Arabi04085بالغة ، نقدجامعة أم القرىحامد صالح الربیعيسعاد فریح صالح الثقفيالمصطلح النقدي والبالغي عند ابن البناء المراكشي

Arabi04086معاجمعبد الغني أبو العزمالمصطلح والمعجم والتطبیقات الحاسوبیة

Arabi04087بالغةجامعة الموصلعبد هللا محمود طھ المولىأحمد یحیى علي محمدالمصطلحات البالغیة والنقدیة في شرح أبي عالء المعري لشعر المتنبي معجز أحمد

Arabi04088لغةعبد الفتاح عبد العلیم الكركاوي، محمد إبراھیم عبد الرحمنمحمد زبن هللا أحمد االكسرالمصطلحات الدینیة في شمس العلوم لنشوان الحمیري دراسة داللیة

Arabi04089لغةجامعة منتوريعبد الوھاب شیبانيلطیفة مخلوف، لمیاء زواويالمصطلحات السیاسیة العربیة دراسة داللیة - خطابات الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أنموذجا
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Arabi04090لغةجامعة منتوريعبد هللا بوخلخالحسین ناصر أحمد سرارالمصطلحات السیاسیة الیمنیة دراسة داللیة الوثائق السیاسیة المعاصرة أنموذجا

Arabi04091لغة ، علم األصواتجامعة أم القرىمحمد العمريعادل إبراھیم عبد هللا أبو شعرالمصطلحات الصوتیة في التراث اللغوي عند العرب دراسة تاریخیة تأصیلیة من القرن األول إلى القرن السادس الھجري

Arabi04092نحوجامعة منتوريیمینة بن مالكزھیرة قرويالمصطلحات الصوتیة و النحویة عند البصریین في القرنین الثانى والثالث الھجریین

Arabi04093لغةمجمع اللغة العربیةعبد الصبور شاھین، بخاطره الشافعيالمصطلحات اللغویة في اللھجات العربیة القدیمة

Arabi04094لغةترجمة عبد القادر فھیم الشیبانيماري نوال غاري بریورالمصطلحات المفاتیح في اللسانیات

Arabi04095لغةالدار العربیة للعلوم ناشرون - منشورات االختالفترجمة محمد یحیاتندومینیك مانغونوالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب

Arabi04096نحوجامعة كركوكخیر الدین فتاح عیسى القاسميالمصطلحات الموھمة في النحو العربي

Arabi04097نحوجامعة المدینة العالمیةخالد قمر الدولةتوري ماحيالمصطلحات النحویة عند ابن مالك من خالل كتابھ شرح التسھیل من باب شرح الكلمة والكالم إلى باب أفعال المقاربة

Arabi04098لغةمجلة جامعة الملك سعودعبد العزیز بن إبراھیم السویلنخبة من اللغویین العربالمصطلحات مشكلة علم اللغة العربي الحدیث، دراسة لمعجم مصطلحات علم اللغة الحدیث لنخبة من اللغویین العرب

Arabi04099نحودار المعارفنصر الدین فارس، عبد الجلیل زكریاالمنصف في النحو واللغة واإلعراب

Arabi04100نحوالمطبعة البھیةتقي الدین أحمد بن محمد الشمنيالمصنف من الكالم على مغني ابن ھشام وبھامشھا شرح اإلمام الدمامیني

Arabi04101أدبمطبعة حكومة الكویتعبد السالم محمد ھارونأبو أحمد الحسن بن عبد هللا العسكريالمصون في األدب

Arabi04102لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةیحیى بن علي المباركيالمضارعة الصوتیة بین أصوات العربیة

Arabi04103شعرمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةمحمود محمد العاموديموقف الدمامیني من االستشھاد بشعر المولدین في ضوء كتابھ المنھل الصافي

Arabi04104نحو ، لغةجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلمحمد یوسف عبد هللا آل محسنالمضارعة في الدرس اللغوي و النحوي

Arabi04105أدب أطفالدار الفكر العربيأحمد نجیبالمضمون في كتب األطفال

Arabi04106نحوالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجارندا محمد محمد حمودةالمطابقة النحویة في صحیح البخارى دراسة نحویة داللیة

Arabi04107نحو، صرفالجامعة المستنصریة، دار الرسالةنبھان یاسین حسینجالل الدین السیوطيالمطالع السعیدة في شرح الفریدة

Arabi04108أدبالمطبعة المیریةإبراھیم السقانصر الوفائي الھورینيالمطالع النصریة للمطابع المصریة في األصول الخطیة

Arabi04109أدبمجلة دیالىیعقوب أحمد محمدالمطاوعة بین الحقیقة واإلنكار

Arabi04110أدبمجلة جامعة الملك سعودصالح بن سلیمان الوھیبيالمطاوعة معناھا وأوزانھا

Arabi04111أدبجامعة تكریتخولة محمود فیصلالمطاوعة و تأصیلھا في العربیة

Arabi04112أدبالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيأبو زید بن سعید بن أوس األنصاريكتاب المطر

Arabi04113أدبدار المنارة للنشر و التوزیععلي الطنطاويھتاف المجد

Arabi04114شعردار العلم للجمیعإبراھیم األبیاري، حامد عبد المجید، أحمد أحمد بدويابن دحیة ذي النسبین أبو خطاب عمر بن حسنالمطرب من أشعار أھل المغرب- دار العلم للجمیع

Arabi04115شعردار الكتب المصریةإبراھیم األبیاري، حامد عبد المجید، أحمد أحمد بدويابن دحیة ذي النسبین أبو خطاب عمر بن حسنالمطرب من أشعار أھل المغرب-دار الكتب المصریة

Arabi04116دار الجامعة اإلسالمیة بوالیة مینیسوتا للنشر والتوزیعولید بن إدریس المنیسيالعذبة المستساغة في شرح منظومة البالغة

Arabi04117صرفالمطبعة المیمنیةالمطلوب بشرح المقصود في التصریف

Arabi04118بالغةالمطبع الشاھجانيسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانيالمطول
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Arabi04119بالغةدار الكتب العلمیةعبد الحمید ھنداويسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانيالمطول، شرح تلخیص مفتاح العلوم

Arabi04120بالغةالمطبعة العثمانیةعلى التلخیص للخطیب الدمشقيكتاب مطول للعالمة التفتنازي على التلخیص للخطیب الدمشقي

Arabi04121بالغةمطبعة سنده اولنمشدرسعد الدین التفتازانيالمطول في البالغة، مطول على التلخیص

Arabi04122نحوطبعة مدینة لبسیكأبو منصور موھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقيكتاب المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم

Arabi04123نحوموھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي أبو منصورالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم

Arabi04124معاجمالوالء للطبع والتوزیعفوزي یوسف الھابطالمعاجم العربیة موضوعات وألفاظا

Arabi04125معاجمدار النھضة العربیةمحمد أحمد أبو الفرجالمعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث

Arabi04126معاجمجامعة أم القرىمحمد بن مرعى الحازميالمعاجم اللغویة نشأتھا وأنواعھا وترتیبھا وكیفیة البحث فیھا

Arabi04127معاجمدار الرایةأحمد بن عبد هللا الباتليالمعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا

Arabi04128أدبجامعة أبى بكر بلقایدزبن الدین مختاريفاطمة الزھراء رحاويالمعادل السیكولوجي في ضوء نظریة األدب

Arabi04129شعردار قباء للطباعة و النشر و التوزیععبد هللا التطاويالمعارضات الشعریة أنماط و تجارب

Arabi04130شعرجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانينور سعیدالمعارضات الشعریة في األدب العربي النیجیري

Arabi04131شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعبد الرؤوف زھدي مصطفى، عمر األسعدالمعارضات الشعریة وأثرھا في إغناء التراث األدبي

Arabi04132شعر، نقددار الكتب العلمیةیونس طركي سلوم البجاريالمعارضات في الشعر األندلسي دراسة نقدیة موازنة

Arabi04133أدبدار المعارفثروت عكاشةأبو محمد عبد هللا بن مسلمالمعارف البن قتیبة

Arabi04134أدب أطفالجامعة المدینة العالمیةعبد هللا بن رمضان بن خلف بن مرسي الھریديحسنیة بنت بشارة بن یوسف بن عبد هللالمعالم العقدیة ألدب الطفل، نماذج من قصص كامل الكیالني

Arabi04135نحودار الكتب، مركز تحقیق التراث ونشرهأحمد محمد شاكرموھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي أبو منصورالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم

Arabi04136أدبدار البالدأبو تراب الظاھريلجام األقالم

Arabi04137أدبدار ابن حزممحمد المنتصر الریسونيكتاب عثرات األقالم واأللسنة

Arabi04138لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةندى إبراھیم خلیل الراويالمعاني الداللیة المشتركة لحرف الجر على في اللغتین العبریة والعربیة

Arabi04139صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناموضي بنت حمید بن رمیزان السبیعيالمعاني الصرفیة للفعل الثالثى المزید بحرف دراسة استقرائیة من خالل الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

Arabi04140بالغةدار الكتب العلمیةأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوريالمعاني الكبیر في أبیات المعاني

Arabi04141نحو ، بالغةجامعة كربالءسھیلة خطاف عبد الكریمالمعاني المجازیة للحروف غیر العاملة

Arabi04142أدبمدني بن عبد الرحمن تاج الدینعبد الرحمن بن سعد الدوسريإساءة حق التعبیر في اإلعالم السعودي، دراسة تأصیلیة مقارنة

Arabi04143لغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعاصم شحادة عليالمعاني الوظیفیة لصیغة الكلمة في التركیب دراسة في الداللة

Arabi04144بالغة ، نقدجامعة الموصلإبراھیم محمد محمود الحمدانيمحمود خلیف خضیر عبید الحیانيالمعاییر البالغیة في الخطاب النقدي العربي القدیم في القرنین الرابع والخامس الھجریین

Arabi04145أدبمنتدى المعارفمحمد بن صالح الشمرانيوطن

Arabi04146نحو ، نقدجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدبریكان بن سعد بن عیضة الشلويالمعاییر النقدیة في رد شواھد النحو الشعریة

Arabi04147نقد ، شعرالجامعة المستنصریةمحمود شاكرالمعاییر النقدیة في مقامة الشعراء (الموفیة) للسرقسطي ت 538 ھـ
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Arabi04148شعر ، تراجمالجامعة األمیركیةھیلدا جلیل شعبانالمعتمد ابن عباد الملك الشاعر

Arabi04149أدب ،شعرجامعة أم القرىحسن محمد باجودةمحمد الشیخ محمود صیامالمعتقدات و القیم في الشعر الجاھلي

Arabi04150أدب ، تراجمجامعة منتوريعبد هللا حماديمحمد خیطالمعتمد بن عباد، دراسة نفسیة

Arabi04151أدب ،شعرجامعة أبى بكر بلقایدكروم بومدینبن منصور آمنةالمعتمد بن عباد شاعرا

Arabi04152أدب ،شعرجامعة الخرطومالفاتح الزین الشیخ إدریسالمعتمد بن عباد صاحب اشبیلیة 488-1059 شاعرا أم ملكا

Arabi04153نحودار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة

Arabi04154نحودار الھجرةرؤوف جمال الدینالمعجب في علم النحو

Arabi04155معاجمدار الشروقأشرف طھ أبو الدھبالمعجم اإلسالمي

Arabi04156نحومحمد سالم بن محمد الحسنمحمد الحسن بن أحمد الخدیمھدایة السعاة إلى معرفة النحاة

Arabi04157معاجمدار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمةمحمد حسن عبد العزیزالمعجم التاریخي للغة العربیة وثائق ونماذج

Arabi04158معاجمجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبر، وائل أبو صالح، حمدي الجبالي، أحمد حامد، محمد النوري، أحمد حامدباسل زیدان، محمد غوادره، زیاد غانم، عزمي األخرس، كاید شحادة، حمد هللا عصبة، منال بركات، ولید شحادة، محمد عثمان، شادي دریديالمعجم الجامع

Arabi04159أدب ،شعردار المدني - مطبعة المدنيمحمود محمد شاكرنمط صعب و نمط مخیف

Arabi04160نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليمنیر بدويالجھود النحویة عند محمد باي بلعالم

Arabi04161معاجمدار الشرق األوسطصالح العلي الصالح، أمنیة شیخ سلیمان األحمدالمعجم الصافي في اللغة العربیة

Arabi04162معاجمدار توبقالعبد القادر الفاسي الفھريالمعجم العربي

Arabi04163معاجمجامعة أبى بكر بلقایدخیر الدین سیبفاطنة نھاريالمعجم العربي المختص ومظاھر التجدید فیھ

Arabi04164نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميأمال عوض المباركالجھود النحویة في كتاب إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم النصف األول من القران الكریم

Arabi04165معاجمجامعة دمشقشاكر الفحامیحیى میرعلمالمعجم العربي دراسة إحصائیة لدوران الحروف في الجذور العربیة

Arabi04166معاجممكتبة مصرحسین نّصارالمعجم العربي نشأتھ وتطوره

Arabi04167معاجممجمع اللغة العربیة بدمشقعبد هللا نبھانالمعجم الفقھي اللغوي

Arabi04168معاجمدار الكتب المصریةعبد الصمد محروس، إقبال سلیمانالمعجم الكبیر

Arabi04169معاجمجامعة منتوريیمینة بن مالكالزبیر القليالمعجم اللغوي لدیوان ابن شھید األندلسي

Arabi04170معاجمجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرفتحیة بن عمومةالمعجم اللغوي لمقامات محمد البشیر اإلبراھیمي دراسة داللیة

Arabi04171معاجمدار صفاء للنشر والتوزیععبد القادر عبد الجلیلالمعجم المعیاري لشبکات الفصائل النحویة

Arabi04172معاجمدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في الجموع

Arabi04173معاجمدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في اللغویین العرب

Arabi04174معاجمدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في المذكر والمؤنث

Arabi04175معاجم ، نحودار الكتب العلمیةعزیزة فوال بابتيالمعجم المفصل في النحو العربي

Arabi04176معاجم ، شعردار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة
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Arabi04177معاجم ، صرفدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبراجي األسمرالمعجم المفصل في علم الصرف

Arabi04178معاجم ، عروضدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر

Arabi04179معاجم ، بالغةدار الكتب العلمیةأحمد شمس الدینإنعام فوال عكاويالمعجم المفصل في علوم البالغة البدیع والبیان والمعاني

Arabi04180معاجممصطفى غلفاناستدراك على المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات

Arabi04181صرفأحمد مصطفى المراغي بكھدایة الطالب قسم الصرف

Arabi04182معاجم ، نحودار األملعلى توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبيالمعجم الوافي في أدوات النحو العربي

Arabi04183معاجممكتبة اآلدابجودة مبروك محمدالمعجم الوجیز في األخطاء الشائعة و اإلجازات اللغویة

Arabi04184معاجممجمع اللغة العربیةمقدمة مصطفى حجازيمجمع اللغة العربیةالمعجم الوجیز

Arabi04185نحومجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العامودي، أحمد عاطف محمداستدراكات أبي حیان النحویة في التذییل والتكمیل على ابن مالك في التسھیل وشرحھ دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi04186معاجممجمع اللغة العربیةمحمد شوقي أمین، محمود حافظ، إبراھیم مدكورعبد السالم ھارون، علي النجدي ناصف، أحمد الحوفيالمعجم الوسیط

Arabi04187معاجممجلة النجاح لألبحاثمحمد جواد النوري، علي خلیل حمدالمعجم الوسیط، تصحیحات واستدراكات واقتراحات

Arabi04188معاجمدار الفكرحسن عطیة، محمد أمینإبراھیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیّة الصوالحي، محمد أحمدالمعجم الوسیط

Arabi04189معاجم ، نحودار النفائس للطباعة والنشر والتوزیعنایف معروف، مصطفى الجوزوالمعجم الوسیط في اإلعراب

Arabi04190نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيبلخیر شنینالجھود النحویة ألبي علي الشلوبین من خالل كتابیھ التوطئة وشرح المقدمة الجزولیة

Arabi04191معاجممجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العربعبد الحفیظ السطليالمعجمات العربیة نشأتھا وأطوار التألیف فیھا

Arabi04192(1996-1974)معاجمجامعة أكادیرمحمد خطابيالمعجمیات األدبیة العربیة الحدیثة

Arabi04193نحو ، حدیثمجلة التربیة والعلمأحمد صالح یونسالمعرب في الحدیث الشریف دراسة في كتاب اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیھ الشیخان

Arabi04194نحوالجامعة األمریكیة ببیروترمزي بعلبكيدیما حسن خالد رفاعيالمعرب في المصادر العربیة

Arabi04195نحودار القلمف. عبد الرحیمموھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي أبو منصورالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم- ت. ف. عبد الرحیم

Arabi04196نحودارالكتب العلمیةخلیل عمران المنصورموھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي أبو منصورالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم- ت المنصور

Arabi04197نحودار الكتب المصریةأحمد محمد شاكرموھوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي أبو منصورالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم- ت أحمد شاكر

Arabi04198معاجممجلة دراسات البصرةسعد وحید عیسىاألصول الداللیة لصور المادة المعجمیة في معجم العین دراسة مقارنة مع معجم مقاییس اللغة

Arabi04199نحومجلة كلیة التربیة للبناتمناف مھدي الموسويالمعرب و الدخیل في اللغة العربیة

Arabi04200نحو ، شعرمجلة اآلداب، جامعة بغدادحنان على محسنالمعرب و الدخیل من األلفاظ في رجز رؤیة بن العجاج

Arabi04201أدب ، لغةالمطبعة العربیةمحمد سرور الصبانالمعرض، أو آراء شبان الحجاز في اللغة العربیة

Arabi04202لغةدار الفكر العربيمحمد فتیحنوم تشومسكيالمعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا

Arabi04203شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليالمعطي الداللي لشعر المدیح و طابعھ الدیني في عصر سالطین الممالیك والعثمانیین

Arabi04204أدبدار اآلدابأنیس زكي حسنكولن ویلسونالمعقول والال معقول في األدب الحدیث

Arabi04205أدب ،شعرجامعة بشاورالقاضي محمد مباركمحمد سید الحسناتالمعلقات السبع ومكانتھا األدبیة
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Arabi04206أدب ،شعردار النصر للطباعة والنشرأحمد األمین الشنقیطيالمعلقات العشر وأخبار شعرائھا

Arabi04207نقدإبراھیم سعفانھدم اللغة العربیة لماذا ؟

Arabi04208نقددار قباءحسني عبد الرحمن الشیميالمعلومات والتفكیر النقدي

Arabi04209أدبوردة صالح نغماشالمعمى في التراث العربي وموقف البالغیین منھ

Arabi04210لغةدار المدار اإلسالميمحمد محمد یونس عليالمعنى وظالل المعنى

Arabi04211أدبدار المأمون للترجمة والنشرترجمة یونیل یوسف عزیزولیم رايالمعني األدبي من الظاھراتیة إلى التفككیة

Arabi04212أدب ، لغةبیت الحكمةعزیز یوسف المطلبيروالن بارتالمعنى الثالث ومقاالت أخرى

Arabi04213بالغةدار الفكر العربيحسن طبلالمعنى في البالغة العربیة

Arabi04214لغةالمنظمة العربیة للترجمةترجمة ریتا خاطر، سلیم نكدھنري بیجوان وفیلیب توارونالمعنى في علم المصطلحات

Arabi04215لغةجامعة الحاج األخضر باتنةإسماعیل زردومينضیرة بن زایدالمعنى والتأویل في المستصفى من علم األصول ألبي حامد الغزالي

Arabi04216نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمود حسن الجاسمالمعنى و القاعدة النحویة

Arabi04217نحو ، شعرجامعة أم القرىأحمد بن عطیة المحموديمنصور بن صالح رویجح الرحیليالمعنى و تعدد التوجیھ النحوي، دراسة في كتاب شرح مشكالت الحماسة البن جني

Arabi04218لغةكلیة اآلداب منوبةندوة كلیة اآلداب بمنوبةالمعنى وتشكلھ

Arabi04219نحو ، شعرجامعة مؤتةمحمد أمین أحمد الروابدةخالد بن صالح بن سالمة الشرارياالستثناء ومعالمھ بین القاعدة النحویة والواقع االستعمالي من خالل معلقات العرب العشر دراسة إحصائیة داللیة استعمالیة

Arabi04220عروض ، قوافيجامعة القاھرةأحمد محمد عبد الدایم عبد هللالعروض والقافیة في كتاب سیبویھ

Arabi04221أدب ،شعرمجلة كلیة التربیة للبناتحمیدة صالح البلداويالمعیار األخالقي في المختار الشعري بكتاب اإلحاطة دراسة تحلیلیة

Arabi04222علم األصواتجامعة مؤتةیحیى عبابنةعمر عبد المعطي عبد الوالي المسیعدینالمعیار الصوتي لغرابة الحدیث في كتاب النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر

Arabi04223أدب ،شعرجامعة األزھرطلعت صبح السیدمحاضرات في شعر الحرب و الفروسیة في عصر بني أمیة

Arabi04224نحوجامعة دیالىمھدي عبید جاسمعمر خزعل جاسمكتب العلة النحویة التراثیة دراسة موازنة

Arabi04225بالغةعالم الكتبإمیل بدیع یعقوبقدري مایوالمعین في البالغة البیان، البدیع، المعاني

Arabi04226عروض ، قوافيعالم الكتبإمیل بدیع یعقوبقدري مایوالمعین في العروض والقافیة لجمیع المراحل

Arabi04227لغةمجلة اآلداب جامعة بغدادحمید عبد الحمزة الفتليالمغالبة في العربیة دراسة في البنیة و الداللة

Arabi04228نحومكتبة أسامة بن زیدمحمد فاخوري و عبد الحمید مختارأبو الفتح ناصر الدین المطرزيالمغرب في ترتیب المعرب- ت فاخوري، مختار

Arabi04229نحودار الكتاب العربيأبو الفتح ناصر الدین المطرزيالمغرب في ترتیب المعرب- دار الكتاب العربي

Arabi04230قوافيمجلة العلوم العربیة واإلنسانیة جامعة القصیمعمار أمین محمد الددوالمغرب في تفسیر قوافي أبي الحسن البن جني دراسة منھجیة توثیقیة

Arabi04231أدبدار المعارفشوقي ضیفابن سعید المغربيالُمغرب في حلة المغرب

Arabi04232أدبجمعیة نشر الكتب العربیةأبو حفص عمر بن بدر الموصلي الحنفيالمغني عن الحفظ والكتاب

Arabi04233دار ابن الجوزيعبد هللا بن صالح الفوزانتعجیل الندى بشرح قطر الندى

Arabi04234صرفدار الحدیثمحمد عبد الخالق عضیمةالمغني في تصرف األفعال
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Arabi04235أدبدار األفاق العربیةمحمد الششتاويعز الدین المقدسيالمفاخرات الباھرة بین عرائس متنزھات القاھرة

Arabi04236أدب ،شعردار البشائر اإلسالمیةمحمد حسان الطیانأحمد البربیر، بھاء الدین البیطار، محمد مباركالمفاخرات والمناظرات

Arabi04237شعرجامعة قاصدي مرباحجلولى العیدیبریر فریحةالمفارقة األسلوبیة في مقامات الھمذاني

Arabi04238شعرمجلة آداب ذي قارعامر صالل الحسناويالمفارقة التصویریة في شعر مھیار الدیلمي

Arabi04239نحو ، شعرجامعة دیالىفاضل عبود التمیميزین العابدین حسین جاسمكتاب الكشف و التنبیھ على الوصف و التشبیھ دراسة تحلیلیة

Arabi04240شعرجامعة بغداد، كلیة التربیة للبناتأحمد إسماعیل النعیميمالذ ناطق علوانالمفارقة في الشعر الجاھلي دراسة تحلیلیة

Arabi04241أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاھشام العزامالمفارقة في رسالة التوابع و الزوابع دراسة نصیة

Arabi04242شعرجامعة الخلیلحسام التمیميیسرى خلیل عبد الرحمن سالمة أبو سنینةالمفارقة في شعر الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن الضبي

Arabi04243شعرجامعة الحاج لخضرعبد هللا العشيسھام حشیشيالمفارقة في مقامات الحریري مقارنة بنیوبة

Arabi04244أدب ،شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاشریف راغب عالونةالمفاضلة بین الشعر و النثر النقدي األندلسي

Arabi04245نحوجامعة بابلرحیم جبر أحمدھناء عیدان مھدي عودة الجعیفريالخالف النحوي في باب المبتدأ والخبر وما كان أصلھ مبتدأ وخبر

Arabi04246نحومكتبة النھضة المصریةمحمد عبد العزیز عبد الدایمالمفاھیم النحویة بین الدرسین العربي التراثي والغربي المعاصر

Arabi04247نحوالجامعة األمریكیة ببیروتإبراھیم یوسف قاقیشالمفاھیم النحویة تصنیفھا و تطبیقاتھا التربویة

Arabi04248صرفمؤسسة الرسالةعلي توفیق الحمدأبو بكر عبد القاھر الجرجانيكتاب المفتاح في الصرف

Arabi04249صرفمؤسسة الرسالة، الشاملةعلي توفیق الحمدأبو بكر عبد القاھر الجرجانيالمفتاح في الصرف

Arabi04250أدبجامعة أم القرىھیثم أحمد عبد هللا باھیثمعبد الحمید أحمد البسالمفردات التراثیة في العمارة اإلسالمیة بین النقل والتطویر

Arabi04251لغة ، شعرصالح الدین المنجدالمفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة في الشعر الجاھلي، والقرآن الكریم، والحدیث النبوي، والشعر األموي

Arabi04252عروض ، قوافيمؤسسة اإلیمان، دار الرشیدعدنان حقيالمفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر

Arabi04253أدب ، لغةدار العلم للمالیینإمیل بدیع یعقوب، میشال عاصيالمعجم المفصل في اللغة واألدب

Arabi04254نحوالزمخشريالمفصل في النحو

Arabi04255نحو ، إعرابمكتبة مشكاة اإلسالمیةالزمخشري المعتزليالمفصل في صنعة اإلعراب

Arabi04256لغة ، شعردار الجیلأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريالمفصل في علم العربیة وبذیلھ كتاب المفضل في شرح أبیات المفصل

Arabi04257بالغةجامعة حلبعیسى علي العاكوبالمفصل في علوم البالغة العربیة المعاني، البیان، البدیع

Arabi04258لغة ، شعردار عمارفخر صالح قدارةأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريالمفصل في علم العربیة

Arabi04259شعرحسن السندوبيالمفضل بن محمد بن یعلى بن سالم الضبيالمفضلیات- ت حسن السندوبي

Arabi04260شعردار المعارفأحمد محمد شاكر، عبد السالم ھارونالمفضل بن محمد بن یعلى بن سالم الضبيالمفضلیات- ت شاكر وھارون

Arabi04261نحوجامعة بغدادفاضل صالح السامرائيالمفعول لھ بین شروط النحاة وواقع اللغة

Arabi04262ًنحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد الجبار فتحي زیدانالمفعول معھ في النحو العربي نصباً ورفعاً وجرا

Arabi04263أدبفاطمة ناعوتفاطمة ناعوتالمغني والحكاء
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Arabi04264أدب ،شعرمكتبة أوالد الشیخجمال السید رفاعيحسن بن قاسم النحويالمفید في شرح عمدة المجید في النظم والتجوید

Arabi04265أدبجامعة السلیمانیةنیان نوشیروان فؤادآزاد عبدول رشیدكتاب البخالء في الخطاب النقدي العربي الحدیث و المعاصر

Arabi04266أدبدار سعاد الصباححسن السندوبيأبو حیان التوحیديالمقابسات

Arabi04267أدب ،شعرمطبعة العلوممحمود مصطفىیوسف البدیعيھبة األیام فیما یتعلق بأبي تمام

Arabi04268لغةمحمد محمد أبو موسىرباب صالح جمالالمقابلة في آیات الجزاء دراسة وتحلیل وموازنة

Arabi04269لغةدار توبقالعبد القادر الفاسي الفھريالمقارنة والتخطیط في البحث اللساني

Arabi04270نحو ، صرفجامعة أم القرى، معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالميعبد الرحمن العثیمین، محمد إبراھیم البنا، عیّاد الثبیتي، عبد المجید قطامش، سلیمان العاید، السید تقيأبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبيالمقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة

Arabi04271لغةجامعة فرحات عباسعز الدین صحراويصوریة جغبوبقضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین األصالة و المعاصرة من خالل كتابات أحمد مختار

Arabi04272نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودبدر الدین محمود بن أحمد بن موسى العینيالمقاصد النحویة في شرح شواھد األلفیة المشھور بـشرح الشواھد الكبرى

Arabi04273أدبجداولترجمة سعید بو خلیطمجموعة من المؤلفیننوابغ سیر وحوارات

Arabi04274أدبكلیة الدعوة اإلسالمیةعبد الحمید عبد هللا الھرامةورقات في البحث والكتابة

Arabi04275أدبمكتبة اآلدابأحمد یوسف عليومیض الفكر

Arabi04276أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةصالح مجديالمقاالت األدبیة

Arabi04277أدبجامعة دمشقحسام الخطیبأمل الصباغالمقالة األدبیة في سوریة 1920م -1937م

Arabi04278ًأدبجامعة أم القرىجمعان عبد الكریم الغامديالمقالة في األدب السعودي المعاصر نشاة تطورا

Arabi04279أدبدار توبقال للنشرترجمة عبد الكبیر الشرقاويعبد الفتاح كیلیطوالسرد واألنساق الثقافیة

Arabi04280أدبدار الملك عبد العزیزعبد هللا بن محمد المطوععبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھابالمقامات

Arabi04281أدب ،شعرالمطبعة الشرفیةأبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریريالمقامات األدبیة للحریري

Arabi04282أدب ،شعرجامعة الملك عبد العزیزناصر بن سعد الرشیدشاھر عوض الكفاوینالمقامات األندلسیة في عصري الطوائف والمرابطین

Arabi04283أدب ،شعرالمطبعة العامرة السنیةالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریريكتاب مقامات الحریري في اللغة العربیة والفنون األدبیة

Arabi04284أدب ،شعرالمكتب الھنديف. ستینغاسالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصريمقامات الحریري- ت. ف. ستینغاس

Arabi04285أدبعالم الفكرعبد الوھاب باللالمقامات العراقیة

Arabi04286أدبعالم الكتاب الحدیث، جدارا للكتاب العالميحسن الوراكلي، عبد الملك السعديمحمد بن یوسف السرقسطيالمقامات اللزومیة

Arabi04287أدبجامعة مؤتةحسین یوسف خربوشفاطمة عبد السالم الرواشدةالمقامات اللزومیة دراسة نصیة

Arabi04288أدب ،شعردار إحیاء الكتب العربیةعبد الفتاح محمد الحلومحمد أمین بن فضل هللا بن محب الدین بن محمد المحبينفحة الریحانة ورشحة طالء الحانة

Arabi04289أدبالجامعة اإلسالمیة بغزةنبیل خالد أبو عليسحر ماھر أحمد أبوعطیويالمقامات في العصرین المملوكي والعثماني دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi04290أدب ،شعرمحمد تقي الشریف بن مال محمد أمین واعظ الشیرازيأبو الفضل أحمد بن حسین بن سعید الھمذاني المعروف ببدیع الزمانالمقامات

Arabi04291أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارسنادر كاظمالمقامات والتلقي

Arabi04292أدبالحكمة 8ابتسام مرھون الصفار، بدري محمد فھدالمقامة الحصیبیة في المفاضلة بین الفنون وأربابھا وشرحھا للقاضي الرشید أحمد بن الزبیر
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Arabi04293أدب ،شعرالمطبعة الخیریةمحمد شریفالمقامة الشریفیة في مزایا اللغة العربیة

Arabi04294بالغةمكتبة األنجلو المصریةفوزي السید عبد ربھ عیدالمقاییس البالغیة عند الجاحظ في البیان والتبیین

Arabi04295بالغةمجلة كلیة اإلمام األعظمرسول حمود حسنالمقاییس البالغیة في رسالتي الرماني والخطابي مقاربات أسلوبیة

Arabi04296بالغةمكتبة الملك فھد، شبكة األلوكةمحمد بن سعد الدبلالمقاییس البالغیة والنقدیة في قراضة الذھب نقد أشعار العرب البن رشیق القیرواني عرض وتحلیل ودراسة

Arabi04297نقدمنشأة المعارفالسید فاضلنقد القصیدة العربیة، مدخل إلى دراسة میراث الرواد

Arabi04298نقدجامعة الملك عبد العزیزعبد الحكیم حسان عمرعبد هللا عبد الكریم أحمد العباديالمقاییس النقدیة في كتاب طبقات فحول الشعراء البن سالم

Arabi04299شعر ، لغةجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریرزرناجي شھیرةقصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش دراسة سیمیائیة داللیة على مستویات اللغة

Arabi04300عروضجامعة منتوريیوسف وغلیسينجیب جحیشقضایا الدرس العروضي عند حازم القرطاجني

Arabi04301نقدجامعة أبي بكر بلقایدمحمد حسین رضوان النجارابن عیني عبد هللالمقاییس النقدیة في كتاب عیار الشعر البن طباطبا العلوي

Arabi04302أدب ،شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثالرشید بو شعیرمساءلة النص الروائي في السردیات العربیة الخلیجیة المعاصرة

Arabi04303نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیريمطیع هللا بن عواض السلميكتاب المقتبس في توضیح ما التبس شرح المفصل ألبي عاصم فخر الدین بن عمر الفقیھي األسفندري

Arabi04304علم الخطجامعة حلوانمصطفى محمد رشاد إبراھیمحسن حسن حسن طھقابلیة التحویر كخاصیة فنیة في الخط العربي و كمدخل إلثراء التصمیمات الزخرفیة

Arabi04305أدبجامعة مؤتةیحیى عطیة عبابنةسمیرة الزغیالتقراءة الیزیدي في ضوء آراء المدرسة التركیبیة

Arabi04306أدبدار القلم، دار الشرقخلیل الھنداوي، عمر الدقاقأحمد حسن الزیاتالمقتبس من وحي الرسالة

Arabi04307لغةدار الرشید للنشركاظم بحر المرجانعبد القادر الجرجانيكتاب المقتصد في شرح اإلیضاح

Arabi04308لغةجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیةأحمد بن عبد هللا بن إبراھیم الدویشعبد القادر الجرجانيالمقتصد في شرح التكملة

Arabi04309أدب ،شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافةأحمد زكي أبو شاديقضایا الشعر المعاصر

Arabi04310نحو ، صرفوزارة األوقاف المصریةمحمد عبد الخالق عضیمةأبو العباس محمد بن یزید المبردالمقتضب للمبرد

Arabi04311نحو ، صرفمكتبة مشكاة اإلسالمیةأبو العباس محمد بن یزید المبردالمقتضب في اللغة للمبرد

Arabi04312لغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد ریاض كریمالمقتضب في لھجات العرب

Arabi04313لغةأكادیمیة الفنونھشام عبد العزیز، عادل العدويابن أبي سرور البكريالمقتضب فیما وافق لغة أھل مصر من لغة العرب

Arabi04314ً نقدجامعة فرحات عباسعیسى بن سدیرةخالد ھدنةفي منھج النقد اللغوي القاموس المحیط أنموذجا

Arabi04315تراجمدار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبنانيإبراھیم األبیاريابن األبارالمقتضب من كتاب تحفة القادم

Arabi04316نقد ، شعرجامعة الحاج لخضرإسماعیل زردومينبیلھ أعبشالمقدمات النقدیة القدیمة في الشعریة العربیة دراسة وتحلیل

Arabi04317نحومطبعة أم القرىشعبان عبد الوھاب محمدأبو موسى عیسى بن عبد العزیز الجزوليالمقدمة الجزولیة في النحو

Arabi04318أدب ،شعرجامعة الكوفةعباس علي الفحامالمقدمة الطللیة في شعر حسان بن ثابت بین الجاھلیة واإلسالم

Arabi04319صرفجامعة مؤتةیحیي عبابنةبسمة رضا محمد الحاللمةفي المصطلح الصرفي عند ابن المؤدب دراسة في كتاب دقائق التصریف

Arabi04320لغةمطبع لولكنشوركرامت حسین الكنتوريالمقدمة من فقھ اللسان

Arabi04321نحو ، صرفإحیاء التراث اإلسالمي، مطبعة العانيأحمد الجواري، عبد هللا الجبوريعلي بن مؤمن بن عصفورالمقرب
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Arabi04322نحو ، لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العموديابن الحاجب أبو عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكرالمقصد الجلیل في علم الخلیل البن الحاجب دراسة وتحقیق

Arabi04323أدبإفریقیا الشرقترجمة محمد العمريمجموعة من المؤلفیننظریة األدب في القرن العشرین

Arabi04324أدبجامعة أبي بكر بلقایدزین الدین مختارينعار محمدالمقصدیة في الخطاب السردي المعاصر الروایة المغاربیة أنموذًجا قراءة تداولیة

Arabi04325نحو ، صرفمكتبة الخانجيأحمد عبد المجید ھریديإسماعیل بن القاسم أبو علي القاليالمقصور والممدود- القالي

Arabi04326نحو ، صرفمؤسسة الرسالةماجد الذھبيأبو زكریا یحیى بن زیاد الفراءالمقصور والممدود- الفراء

Arabi04327نحو ، صرفمطبعة لیدنبول برونلھأبو العباس بن والد التمیميالمقصور والممدود- التمیمي

Arabi04328نقدالمطبعة األمیریة ببوالقطھ حسین بك، عبد الحمید العباديأبي الفرج قدامة بن جعفرنقد النثر

Arabi04329نحو ، صرفموقع أھل الظاھرحسن شاذلي فرھودأبو عبد هللا إبراھیم بن محمد بن نفطویھالمقصور والممدود- ابن نفطویھ

Arabi04330نحو ، صرفدار قتیبةعبد العزیز المیمني، عبد اإللھ نبھان، محمد خیر بقاعيأبو زكریا یحیى بن زیاد الفراءالمقصور والممدود- ط دار قتیبة

Arabi04331نحو ، صرفمجلة معھد المخطوطات العربیةمحمد جبار المعیبدأبو عمر الزاھد محمد بن عبد الواحدالمقصور والممدود المنسوب إلى أبي عمر الزاھد

Arabi04332نحو ، صرفمطبعة األمانةمحمد محمد سعیدابن السكیتالمقصور والممدود- ط مطبعة األمانة

Arabi04333نحو ، صرفالمطبعة المصریة، المطبعة الخیریة، دار الطباعة العامرةمحمد الصباغ، عبد الجواد خلف، إبراھیم عبد الغفار الدسوقيجمال الدین محمد بن یوسف بن ھشام األنصاري الشھیر بالنحويشرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب، وبھامشھ حاشیة األمیر- طبعات قدیمة

Arabi04334لغةتمام حسان عمریحیى علي یحیى مباركيالمقطع الصوتي العربي بین الكمیة والمدة الزمنیة دراسة اكوستیكیة تطبیقیة

Arabi04335أدبالجامعة اإلسالمیةعبد الرزاق بن فراج الصاعديالمثنى التغلیبي وتراث العربیة فیھ

Arabi04336نحوجامعة سیدي محمد بن عبد هللالحسن السعیديالمقوالت الوظیفیة في الجملة العربیة

Arabi04337أدبالمطبعة األمیریة ببوالقأحمد أمین، على الجارم بكأبو جعفر أحمد بن یوسف الكاتبالمكافأة

Arabi04338أدبنجیب الحدادمنتخبات الشیخ نجیب الحداد

Arabi04339أدب ،شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاأحمد عبد الرحمن الذئیباتالمكان في الرؤیة الفنیة لعنترة العبسي

Arabi04340نحوجامعة المدینة العالمیةالسید عبد الحلیمحبیب الرحمن حافظ محمد مظھر الحق األركانياالسم الموصول في صحیح مسلم دراسة نحویة داللیة

Arabi04341أدبآداب الرافدینسروه یونس أحمدالمكان في روایة لیالي ألف لیلة لنجیب محفوظ

Arabi04342ً أدب ،شعرمجلة التربیة والعلمرافعة السراجالمكان في نقائض جریر والفرزدق الطلل أنموذجا

Arabi04343أدب ،شعرجامعة أم القرىمجاھد مصطفى بھجتالمكتبة الشعریة في العصر العباسي

Arabi04344معاجمشركة سطوو، مؤسسة التراثأحمد مختار عمر وآخرونالمكنز الكبیر معجم شامل للمجاالت و المترادفات و المتضادات

Arabi04345نحو ، صرفمطبعة مصطفى البابيعبد الرحمن بن صالح الماكوديشرح للشیخ عبد الرحمن بن صالح المكودي على المقدمة اآلجرومیة في علم العربیة

Arabi04346ً لغةجامعة الحاج لخضربلقاسم دفةلیلي كادةالمكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة ظاھرة االستلزم التخاطبي أنموذجا

Arabi04347أدب ،شعردار الغرب اإلسالميیحیى الجبوريالمالبس العربیة في الشعر الجاھلي

Arabi04348أدب ،شعرجامعة السانیةسعاد بسناسياوساعد یاقوتالمالمح الداللیة لألصوات الصفیریة في دیوان أحمد شوقي

Arabi04349أدب ،شعرالمجلة الجامعةالطاھر محمد امبیھالمالمح الدینیة في الشعر الجاھلي

Arabi04350معاجم ، علم األصواتجامعة وھران - معھد الفنون واآلدابسعاد بسناسيفاطمة الزھراء بخدةالمالمح الصوتیة في مقدمات المعاجم العربیة من القرن 2ھـ إلى القرن10ھـ
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Arabi04351أدب ، نقدجعفر علي عاشور، أنوار سعید جوادالمالمح النقدیة عند جمال الدین بن نباتھ في كتابھ سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون

Arabi04352لغةثائر الدیبمحمد البارديالملتقى الدولي حول السردیات أسئلة الھویة في الخطاب السردي

Arabi04353أدبجامعة طنطامحمود علي السماننظرات في األدب واللغة

Arabi04354أدب ، نقدمكتبة بستانعبد الھادي عبد هللا عطیةنظرات في األدب ونقده

Arabi04355أدب ،شعرجامعة أم القرىمحمد مریسي الحارثيعبد القدوس األنصاريالملك عبد العزیز في مرآة الشعر

Arabi04356أدب ،شعرجامعة النجاح الوطنیة - كلیة الدراسات العلیاإحسان الدیكمھیة عبد الرحیم خضر ناصیفالملك في الشعر الجاھلي

Arabi04357لغةمجمع اللغة العربیة، مطبعة زید بن ثابتوجیھة أحمد السطلأبو عبد هللا الحسین بن علي النمريكتاب الملمع

Arabi04358أدبمجمع اللغة العربیةمحمد علي سلطانيصالح الدین خلیل بن أیبك الصفدينصرة الثائر على المثل السائر

Arabi04359أدبمطبعة الرسالةمحمد السعدي فرھودنصوص مختارة من العصر العباسي الثاني

Arabi04360أدب ، نقدالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارسعبد هللا الغذامي وآخرونعبد هللا الغذامي و الممارسة النقدیة والثقافیة

Arabi04361نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةردینة سلیم الھروطالجھود النحویة للزركشي في كتاب البرھان في علوم القرآن

Arabi04362صرفدار المعرفةفخر الدین قباوةابن عصفور األشبیليالممتع في التصریف

Arabi04363شعرالمعارفمحمد زغلول سالمعبد الكریم النھشلي القیروانيالممتع في صناعة الشعر

Arabi04364نحو ، صرفمكتبة الخانجيرمضان عبد التوابأبو الطیب الوشاءالممدود والمقصور- الوشاء

Arabi04365صرفدار الجیلإمیل بدیع یعقوبالممنوع من الصرف بین مذاھب النحاة والواقع اللغوي

Arabi04366صرفجامعة الكویتعبد العزیز علي سفرالممنوع من الصرف في اللغة العربیة

Arabi04367أدبالجامعة األمریكیةھدى فؤاد زكاالمناحي الفكریة في أدب میخائیل نعیمة

Arabi04368صرفجامعة الخلیلیحیى عبد الرؤوف جبرعبد الرحیم یحیى عبد الرحیم منصورفوعل و فیعل في العربیة دراسة إحصائیة صرفیة داللیة في لسان العرب

Arabi04369نحوكلیة العلوم اإلسالمیةیحیى ماجد شاحوذ علي ساجر الصیادي الرفاعيشیخ عبد الكریم الدبَّان الحیالي الحسنيشرح وتحقیق المنادى، الترخیم، االستغاثة، الندبة، الحال، التمییز، االستثناء

Arabi04370لغةمنشورات وزارة الثقافة و اإلعالمغالب فاضل المطلبيفي األصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة

Arabi04371شعردار سعاد الصباح للنشر والتوزیعمصطفى حجازيأسامة بن منقذالمنازل والدیار

Arabi04372أدب ، تراجمالجامعة األمریكیةصموئیل عبد الشھیدفوزي عیسى اسكندر المعلوف 1899- 1930م سیرتھ و أدبھ و فنھ

Arabi04373أدبمجلة جامعة تكریت للعلومعالء الدین محمد رشیدالمنامات لون نثري في األدب العربي دراسة في المنام الكبیر للوھراني

Arabi04374أدبوزارة الثقافة ـ الھیئة العامة السوریةصافیة زفنكيالمناھج المصطلحیة، مشكالتھا التطبیقیة ونھج معالجتھا

Arabi04375نحودار المكتبة السریانیةجوزیف شابوجبرائیل القرداحيالمناھج في المعاني والنحو عند السریان

Arabi04376نحو ، صرفمكتبة الشبابعبد الرحمن بن محمد بن شاھینلطف هللا بن محمد بن الغیاثالمناھل الصافیة إلى كشف معاني الشافیة

Arabi04377أدب ، شعرمحمد صائب خضیرالمنبھات الحسیة في المسكوت عنھ في شعر مسلم بن الولید صریع الغواني

Arabi04378أدبالمطبعة التجاریةأحمد أبو عليأبو منصور الثعالبيالمنتحل

Arabi04379معاجمجامعة أم القرىمصطفى سالمكراع النملالمنتخب من غریب كالم العرب

https://k-tb.com/book/Arabi04351
https://k-tb.com/book/Arabi04352
https://k-tb.com/book/Arabi04353
https://k-tb.com/book/Arabi04354
https://k-tb.com/book/Arabi04355
https://k-tb.com/book/Arabi04356
https://k-tb.com/book/Arabi04357
https://k-tb.com/book/Arabi04358
https://k-tb.com/book/Arabi04359
https://k-tb.com/book/Arabi04360
https://k-tb.com/book/Arabi04361
https://k-tb.com/book/Arabi04362
https://k-tb.com/book/Arabi04363
https://k-tb.com/book/Arabi04364
https://k-tb.com/book/Arabi04365
https://k-tb.com/book/Arabi04366
https://k-tb.com/book/Arabi04367
https://k-tb.com/book/Arabi04368
https://k-tb.com/book/Arabi04369
https://k-tb.com/book/Arabi04370
https://k-tb.com/book/Arabi04371
https://k-tb.com/book/Arabi04372
https://k-tb.com/book/Arabi04373
https://k-tb.com/book/Arabi04374
https://k-tb.com/book/Arabi04375
https://k-tb.com/book/Arabi04376
https://k-tb.com/book/Arabi04377
https://k-tb.com/book/Arabi04378
https://k-tb.com/book/Arabi04379


اللغة - المعتمد

1522019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi04380أدبدار الكتاب العربيأحمد االسكندري، أحمد أمین، علي الجارم، عبد العزیز البشري، أحمد ضیفالمنتخب من أدب العرب

Arabi04381أدبعالم الكتبالنون المصري الجمل، محمد منیر مرسي، سعد إسماعیل شلبي، رجاء محمد عیدالمنتخب من عصور األدب

Arabi04382بالغةمطبعة السعادةالسید محمد بدر النعساني الحلبيالقاضي أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفيالمنتخب من كنایات األدباء وإشارات البلغاء، ویلیھ كتاب الكنایة والتعریض للثعالبي

Arabi04383تراجمالمجمع العربي بدمشقعز الدین التنوخيضیاء الدین المقدسيالمنتقى من أخبار األصمعي

Arabi04384أدبدار القاسمسلیمان بن صالح الخراشيالمنتقى من أمثال العرب وقصصھم

Arabi04385أدبجامعة یوستس لیبغسالم مرعي الھدروسيمحمد بن سھل بن المرزبان الكرخيكتاب المنتھى في الكمال

Arabi04386أدبدار غریبنبیل راغبموسوعة الفكر األدبي

Arabi04387أدبجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرضیف هللا سعد هللا حامد الحارثيالمنثور والمنظوم القسم األول من الجزء الثالث عشر تحقیق ودراسة تألیف أبي الفضل أحمد بن أبي طاھر طیفور

Arabi04388نحو ، بالغةدار الشرق العربيبدر الدین حاضري، محمد خیر حلوانيالمنجد في اإلعراب و البالغة واإلمالء

Arabi04389أدبالعلم واإلیمانرمضان القسطاويأبو السعود سالمة أبو السعودالمنجد في التعبیر

Arabi04390معاجمعالم الكتبأحمد مختار عمر، ضاحي عبد الباقيأبو الحسن علي بن الحسن الھنائي المشھور بكراعالمنجد في اللغة أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي

Arabi04391معاجمالمطبعة الكاثولیكیةلویس معلوفالمنجد في اللغة

Arabi04392معاجمدار المشرقرفائیل نخلة الیسوعيالمنجد في المترادفات والمتجانسات

Arabi04393نحو ، صرفجامعة أم القرىعاید بن عید الثبیتيعلي بن حسن محمد الظاھريالمنح الحمیدة في شرح الفریدة ألبي عبد هللا بابا بن األمین المختار التنبكتي

Arabi04394أدب ،شعرجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلونائلة بنت قاسم بن أحمد لمفونفن المقصورة في الشعر العربي حتي نھایة القرن السابع الھجري دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi04395أدبجامعة أم القرىأحمد عبد الواحد إبراھیمسعود غازي محمد الجوديفنون النثر في أدب ابن الخطیب األندلسي المتوفي عام 776 ھـ

Arabi04396بالغةمكتبة المعارفعالل الغازيأبو محمد القاسم السجلماسيالمنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع

Arabi04397لغةمكتبة اآلدابطارق النجارالمنسوبات السماعیة

Arabi04398صرفدار إحیاء التراث القدیمإبراھیم مصطفى،عبد هللا أمینأبو عثمان المازني النحوي البصريالمنصف لكتاب التصریف ابن جني

Arabi04399أدبمنھاج جامعة المدینة العالمیةاألدب المقارن

Arabi04400لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةمحمد عبد الرحمن حسن الحجوجاألصول اللغویة في كتاب الخصائص البن جني اصطالحا واستعماال

Arabi04401شعرجامعة قار یونسعمر خلیفة بن إدریسأبو محمد الحسن بن علي بن وكیعكتاب المنصف للسارق والمسروق منھ

Arabi04402شعرإحیاء التراث القدیمعبد المعین الملوحيالمنصفات

Arabi04403أدبالدار التقدمیةسوسن النجار نصرشكیب أرسالنمن واحة السنة واألدب

Arabi04404ًشعرجامعة أم القرىفتحي محمد أبو عیسىثابت محمد صغیر مقبلالمنصفات في الشعر الجاھلي دراسة ونقدا

Arabi04405ً أدبجامعة منتوريعبد السالم صحراويأمینة بوحناش، نادیة بوتاریةفن السیرة في األدب العربي الحدیث حیاتي ألحمد أمین أنموذجا

Arabi04406نحوالرسالةعمر حمدانالمنصوب على الخروج

Arabi04407أدبجامعة األزھرمحمد سرحاننشأت محمود العنانيفن السخریة في أدب الجاحظ

Arabi04408نحوالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجاحسین راضي خلیل العایديالمنصوب على نزع الخافض
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Arabi04409نحومجلة الجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجا، حسین راضي العایديالمنصوب على نزع الخافض في العربیة دراسة تطبیقیة

Arabi04410أدبجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسىفائد محمود محمد سلمانفن الرسائل عند سھل بن ھارون و عمرو بن مسعدة دراسة موضوعیة فنیة موازنة

Arabi04411أدبالجامعة اإلسالمیة - غزةعبد الخالق محمد العفرشا فخرى النحالفن الرسائل في العصر المملوكي دراسة تحلیلیة

Arabi04412أدب ، نقدجامعة منتوري - كلیة اآلدابمحمد العید تاورتةإكرام بن سالمةالمنطلقات اللغویة لتحلیل الخطاب الشعري في النقد العربي القدیم كتاب الموشح للمزرباني نموذًجا

Arabi04413لغة ، نقدھناء عباس كشكولالمنظور النقدي في أقوال اللغویین الرواة

Arabi04414شعر ، نقدجامعة مولود معمريمصطفى درواشعمارة زینبالمنظوم والمنثور في نقد ابن األثیر في ضوء الشعریة الحدیثة

Arabi04415أدبمطبعة حسانشفیق عبد الرازق أبو سعدةمن عیون األدب الجاھلي

Arabi04416أدبعبد الھادي عبد النبي علي أبو علي، طلعت صبح السیدمن عیون األدب العربي، العصر الجاھلي

Arabi04417نحوحسان بن عبد هللا بن محمد الغنیمانالمنظومات النحویة وأثرھا في تعلیم النحو

Arabi04418عروضعبد الستار النعیميالعروض اإلیقاعي

Arabi04419نحوالمطبعة العامرة الشرفیةعلي السني بن محمد القاضي بن عبد الكافي المصراتي المغربي الطرابلسيالمنظومة السنیة في متن اآلجرومیة

Arabi04420نحومطبعة دار الكتب المصریةأحمد عفیفيالخلیل بن أحمد الفراھیديالمنظومة النحویة المنسوبة إلى الخلیل بن أحمد الفراھیدي

Arabi04421نحودار المعرفة الجامعیةممدوح عبد الرحمنالمنظومة النحویة دراسة تحلیلیة

Arabi04422نحو ، صرفدار المعارفعبد العزیز الیمیني الراجكوتيأبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء الكوفيالمنقوص والممدود للفراء والتنبیھات لعلي بن حمزة

Arabi04423نحو ، صرفمؤسسة الریانعبد هللا بن یوسف الجدیعالمنھاج المختصر في علمي النحو والصرف

Arabi04424نحو ، إعرابمكتبة البشرىمحمد األنطاكي الحلبيالمنھاج في القواعد واإلعراب- مكتبة البشرى

Arabi04425نحومكتبة جزیرة الوردسمیر إبراھیم بسیونيمحمد األنطاكي الحلبيالمنھاج في القواعد واإلعراب- مكتبة جزیرة الورد

Arabi04426نحو ، صرفمكتبة الرشدھادي عبد هللا ناجيیحیى بن حمزة العلويالمنھاج في شرح جمل الزجاجي

Arabi04427صرفمؤسسة الرسالةعبد الصبور شاھینالمنھج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة للصرف العربي

Arabi04428لغةجامعة اإلیمانیاسین جاسم المحیمدالمنھج اللغوي في تفسیر ابن عطیة األندلسي

Arabi04429لغةجامعة أبي بكر بلقایدالمھدي بوروبةحجریة داموالمنھج اللغوي عند الفارابي

Arabi04430أدبمحمد ھلي الیاس العدوانيزین الدین شعبان بن محمد القرشي الموصلي اآلثاريمنظومة المنھج المشھور في تلقیب األیام والشھور

Arabi04431نقداتحاد الكتاب العربمحمد عزامالمنھج الموضوعي في النقد األدبي

Arabi04432نحومحمد ھادي محمدالمنھج النحوي لعبد القادر البغدادي في حاشیتھ على شرح بانت سعاد البن ھشام

Arabi04433نقددار الكتب الوطنیةفاضل األمین محمد فكیني، مصطفى محمد عبد هللا الشعبانيالمنھج النقدي في التاریخ الثابت والمتغیر في المواقف والكتابات

Arabi04434نحو ، صرفجامعة قار یونسنوزاد حسن أحمدالمنھج الوصفي في كتاب سیبویھ

Arabi04435نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلالمنھج الوظیفي لظاھرة التثنیة

Arabi04436نقدالدار العربیة للكتابتوفیق الزیديالمنھج أوالً في علوم النقد األدبي

Arabi04437أدبدار توبقال للنشرع العروي – ع كیلیطو – ع الفاسي – مع الجابريالمنھجیة في األدب والعلوم اإلنسانیة
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Arabi04438أدبدار المعارفمحمد البدويالمنھجیة في البحوث والدراسات األدبیة

Arabi04439نحوالجامعة اإلسالمیةعبد الرزاق بن فراج الصاعديمحمد خیر الدین أو قطب الدین أبو الخیر بن الجمال أبو السعود بن أبو البركات الشافعي بن ظھیرةالمنھل المأھول بالبناء للمجھول ألبي الخیر محمد بن ظھیرة تحقیق ودراسة

Arabi04440نحو ، لغةدار محمد علي الحامي للنشرعز الدین مجدوبالمنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدة

Arabi04441أدب ،شعرمجلة جامعة الملك سعودفضل بن عمار العماريالمنیة و األمنیة فكرة الموت في الشعر الجاھلي

Arabi04442لغة ، تراجممجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةحیدر حبیب حمزةالمھاباذي وآراؤه اللغویة

Arabi04443لغةدار الفكر العربرشدي أحمد طعیمةالمھارات اللغویة مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا

Arabi04444صرفمطابع بیروت الحدیثةصالح مھدي الفرطوسي، ھاشم طھ شالشالمھذب في علم التصریف

Arabi04445أدبدار الكتبطلعت صبح السیدمن عیون األدب العربي في العصر األموي

Arabi04446شعردار صادرأبو العالء المعريالمھرجان األلفي ألبي العالء المعري

Arabi04447شعردار كلمات عربیة للنشر والتوزیعزكي مباركالموازنة بین الشعراء

Arabi04448أدب ، لغةإبراھیم بن عبد هللا المدیھشالموازنة بین الفائق للزمخشري والنھایة البن األثیر

Arabi04449أدب ،شعردار المعارفأحمد صقر، عبد هللا محاربأبو القاسم الحسن بن بشر اآلمديالموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري

Arabi04450نحوجامعة الطائفبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنالموازنة بین نظریة العامل ونظریة تظافر القرائن في الدرس النحوي

Arabi04451نحوجامعة أم القرىأحمد محمد عبد الدایمعبید بن أحمد بن عبید المالكيالموافقات بین المفرد وجمع التكسیر في العربیة جمعا ودراسة

Arabi04452شعر ، نقدالجامعة العراقیةشاكر محمود السعديثایر فالح علي كیطان الخوالنيالمواقف الشعریة والنقدیة ألبي زید القرشي في جمھرتھ

Arabi04453أدبمكتبة المتنبيآرثر یوحنا أربريمحمد بن عبد الجبار بن الحسن النفريكتاب المواقف یلیھ كتاب المخاطبات- مكتبة المتنبي

Arabi04454أدبدار الكتب المصریةآرثر یوحنا أربريمحمد بن عبد الجبار بن الحسن النفريكتاب المواقف یلیھ كتاب المخاطبات- دار الكتب المصریة

Arabi04455بالغةطبعة تونسالطاھر بن مسعود خلیفةأبو اللیث السمرقنديالمواھب الصمدیة لكشف لثام السمرقندیة

Arabi04456لغةالمطبعة األمیریةالشیخ حمزة فتح هللالمواھب الفتحیة في علوم اللغة العربیة

Arabi04457أدبالجامعة األمیركیةناھدة فضل الدجانيالموت في قصص نجیب محفوظ

Arabi04458أدبدار االعتصامأنور الجنديمن التبعیة إلى األصالة في مجال التعلیم واللغة والقانون

Arabi04459ً أدب ،شعرمجلة جامعة الخلیل للبحوثمحمود الحلحوليالموت والحیاة في شعر الخوارج في العصر األموي قطري بن الفجاءة نموذجا

Arabi04460شعرمطبعة فضالة - المحمدیةسعید بنفرحيالموجز في الشعر المغربي الملغز جمع ودراسة

Arabi04461بالغةدار الفكرمازن المباركالموجز في تاریخ البالغة

Arabi04462لغةدار الفكرسعید األفغانيالموجز في قواعد اللغة العربیة

Arabi04463لغةدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعسعید األفغانيالموجز في قواعد اللغة العربیة

Arabi04464لغةمحمد عمر امطوشالموجز في مصطلح اللغویات- إنجلیزي، فرنسي، عربي

Arabi04465نحومكتبة الكلیات األزھریةمحمد الشاطر أحمدالموجز في نشأة النحو

Arabi04466نحو ، تراجمالموردصاحب أبو جناحابن السید البطلیوسي، حیاتھ، منھجھ في النحو واللغة، شعره
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Arabi04467نحو ، إعرابدار الفكرفخر الدین قباوةالمورد النحوي نماذج تطبیقیة في اإلعراب

Arabi04468نحورشید بو زیانالموازنة بین نحو سیبویھ ونحو تشومسكي دراسة في مكونات الترادف التباین والتكامل

Arabi04469معاجماألھلیة للنشر و التوزیعرنا صالحالموسع في األسماء العربیة ومعانیھا، دلیل اآلباء في تسمیة األبناء

Arabi04470لغةجامعة أم القرىعبد هللا أحمد عبد هللا باقازي، عبد هللا إبراھیم الزھرانيحسن محمد باجودة ومجموعة من األدباءالموسم الثقافي لكلیات اللغة العربیة

Arabi04471أدبدار الكتاب اللبنانيأنور الجنديخصائص األدب العربي في مواجھة نظریات النقد األدبي الحدیث

Arabi04472أدبدار األمینمجدي سید عبد العزیزالموسوعة الطریفة موسوعة ثقافیة شاملة لكل األعمار الكتاب الثاني

Arabi04473نحو ، صرفمطبعة الخالصنجیب وھبھالموسوعة العربیة في النحو والصرف والبالغة واإللقاء

Arabi04474إمالءسمیر منصورخلیل عبد الفتاح حماد، ألفت محمد الجوجو، عبدربھ ھاشم السمیري، أیمن عبدربھ أبو مندیلالموسوعة الغراء في تعلیم قواعد اإلمالء

Arabi04475لغةجامعة الملك سعودمحیي الدین حمیدي، عبد هللا الحمیدانن ي كولنجالموسوعة اللغویة المجلد الثاني

Arabi04476لغةجامعة الملك سعودمحیي الدین حمیدي، عبد هللا الحمیدانن ي كولنجالموسوعة اللغویة المجلد الثالث

Arabi04477نحو ، صرفمكتبة ابن سیناأبو بكر علي عبد العلیمالموسوعة النحویة والصرفیة المیسرة مرتبة ترتیًبا معجمًیا حسب حروف الھجاء

Arabi04478شعرالعربي للنشرعبد الحكیم عبدونالموسیقى الشافیة للبحور الصافیة

Arabi04479شعر ، نقدجمعیة نشر الكتب العربیة، المطبعة السلفیة ومكتبتھامحمد بن عمران بن موسى المرزبانيالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء- المطبعة السلفیة

Arabi04480شعر ، نقددار الكتب العلمیةمحمد حسین شمس الدینمحمد بن عمران بن موسى المرزبانيالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء- دار الكتب العلمیة

Arabi04481أدبالجامعة اإلسالمیة بغزةكمال أحمد غنیمخالد نبیل أبو عليفن الرثاء في العصر المملوكي الثاني الدولة البرجیة 784 - 923 ھـ

Arabi04482أدبجمیل سلطانالموشحات إرث األندلس الثمین

Arabi04483أدبمكتبة المتنبيآمال عبد الرحمن ربیعمن األدب العربي الحدیث في دول الخلیج والیمن

Arabi04484أدبعالم المعرفةمحمد زكریا عنانيالموشحات األندلسیة

Arabi04485أدب ،شعرجامعة أم القرىعبد هللا أحمد باقازينعیمة محمد عبد اللطیف بنونفن الرثاء عند المرأة في الشعر األموي

Arabi04486أدبجامعة أم القرىصالح جمال بدويمضاوي صالح بن حمد الحمیدةالموشحات األندلسیة دراسة في الضوابط الوزنیة

Arabi04487أدب ، عروضمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةعبد هللا محمد أحمد أحمد عبد الرحمنالموشحات األندلسیة دراسة فنیَّة عروضیة

Arabi04488أدبجامعة، أكادیمیة القاسمينادر مصاروةالموشحات المشرقیة األسلوب والمضمون

Arabi04489أدبمكتبة النھضة العربیة، عالم الكتبمقداد رحیمالموشحات في بالد الشام منذ نشأتھا حتى نھایة القرن الثاني عشر الھجري

Arabi04490أدبدار أم الكتابمحمد عباسةالموشحات واألزجال األندلسیة وأثرھا في شعر التروبادور

Arabi04491لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيعمر محمد علي أبو نواسالتوابع في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi04492نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض حسن الخوامأحمد بن حمد بن أحمد نصرالموصل في شرح المفصل لإلمام حسین بن علي بن حجاج السغناقي، دراسة وتحقیق

Arabi04493أدبجامعة منتوريلخضیر مذبوحاودینة سلیمفلسفة التداولیات الصوریة و أخالقیات النقاش عند یورغن ھابرماس

Arabi04494أدبجامعة النجاح الوطنیةمحمد محمود قاسم نوفلفیصل حسین طحیمر العليفن الترسل عند عبد الحمید الكاتب و ابن العمید

Arabi04495نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة وآدابھاحماد بن محمد الثماليالموصولة في الدرس النحوي

https://k-tb.com/book/Arabi04467
https://k-tb.com/book/Arabi04468
https://k-tb.com/book/Arabi04469
https://k-tb.com/book/Arabi04470
https://k-tb.com/book/Arabi04471
https://k-tb.com/book/Arabi04472
https://k-tb.com/book/Arabi04473
https://k-tb.com/book/Arabi04474
https://k-tb.com/book/Arabi04475
https://k-tb.com/book/Arabi04476
https://k-tb.com/book/Arabi04477
https://k-tb.com/book/Arabi04478
https://k-tb.com/book/Arabi04479
https://k-tb.com/book/Arabi04480
https://k-tb.com/book/Arabi04481
https://k-tb.com/book/Arabi04482
https://k-tb.com/book/Arabi04483
https://k-tb.com/book/Arabi04484
https://k-tb.com/book/Arabi04485
https://k-tb.com/book/Arabi04486
https://k-tb.com/book/Arabi04487
https://k-tb.com/book/Arabi04488
https://k-tb.com/book/Arabi04489
https://k-tb.com/book/Arabi04490
https://k-tb.com/book/Arabi04491
https://k-tb.com/book/Arabi04492
https://k-tb.com/book/Arabi04493
https://k-tb.com/book/Arabi04494
https://k-tb.com/book/Arabi04495


اللغة - المعتمد

1562019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi04496أدبالھیئة العامة لقصور الثقافةعبد المنعم تلیمةمقدمة في نظریة األدب

Arabi04497أدبمكتبة بستانعبد الھادي عبد هللا عطیةمالمح األدب في العصر العباسي األول

Arabi04498شعردار الشؤون الثقافیة العامةخلف نعمانأبو زكریا یحیى بن علي التبریزيالُموِضح في شعر أبي الطیب المتنبي

Arabi04499نحو ، إعرابمكتبة الملك فھد الوطنیةسلیمان العیونيالموطأ في اإلعراب بیان لطریقة اإلعراب

Arabi04500نحومجلة الموردعبد الحسین الفتلي، ھاشم طھ شالشأبو الحسن محمد بن أحمد بن كیسانالموفقي في النحو

Arabi04501نحومجمع اللغة العربیةمحمد بھجت البیطارصدر الدین الكنغراوي األستانبوليالموفي في النحو الكوفي

Arabi04502نحوعالم الكتبتمام حسانحسین رفعت حسینالموقعیة في النحو العربي دراسة سیاقیة

Arabi04503لغةدار النھضة العربیةحلمي خلیلالمولد في العربیة دراسة في نمو اللغة العربیة وتطورھا بعد اإلسالم

Arabi04504أدبمحمد عبد المنعم العربيمقتطفات من بستان العصر الذھبي لألدب العربي

Arabi04505أدب ،شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةلیلى توفیق العمريالمیاه في شعر تمیم بن أُبي بن مقبل قراءة تأویلیة

Arabi04506أدبالكرمللیونارد جاكسونالمیتافیزیقا النصیة واألساطیر المناھضة لألسس

Arabi04507عروضمكتبة مدبوليمحجوب موسىالمیزان علم العروض كما لم یعرض من قبل

Arabi04508لغةجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيكنز الدولة الطیب محمد محمود الكنزيالمیم في اللغة العربیة دراسة لغویة

Arabi04509شعر ، تراجمدار الشروقمحمد زكي العشماويالنابغة الذبیاني

Arabi04510نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدعبد الرحمن بن محمود بن مختار الشنقیطيفكر أبي عبید النحوي من خالل دراسة آرائھ، استدراكات النحاس، نقولھ

Arabi04511صرفنھاد فلیح حسنالنادر اللغوي في األبنیة الصرفیة مفھوم ووصف

Arabi04512أدبدار النشر فرانز شتاینر بقیسبادنبرنھارد لقینأبو حنیفة الدینوريكتاب النبات

Arabi04513أدبالشیخ محمد حسن آل یاسینالنبات في المعجمات العربیة

Arabi04514لغةجامعة منتوريمحیي الدین سالملیندة زواويفقھ اللغة للثعالبي 350 - 429 ھـ دراسة داللیة

Arabi04515نحودار الصمیعيإسماعیل بن محمد األنصاريالنبذة النحویة في أسئلة اآلجرومیة

Arabi04516أدبدار الكتبشفیق عبد الرازق أبو سعدةمطالعات في األدب األموي

Arabi04517معاجمالھیئة العامةعبد هللا ھاشممعجم أدباء اإلسكندریة القصاصین والروائیین

Arabi04518لغة ، علم األصواتعبد الجلیل المرتاضوالي دادة عبد الحكیمالنبر و التنغیم في اللغة العربیة دراسة وصفیة وظیفیة

Arabi04519دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسةمحمد عبد المنعم خفاجيالخطیب القزوینياإلیضاح في علوم البالغة

Arabi04520أدبعبد هللا كنّونالنبوغ المغربي في األدب العربي

Arabi04521أدبالمجلة الجامعةعبد هللا إبراھیمالنثر الجاھلي حضور النبوءة وھیمنة المحمول الدیني

Arabi04522أدبجامعة بنجابمحمد قمر عليخالدة أمجدالنثر العربي في شبھ القارة الھندیة

Arabi04523نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیة - غزةمحمود محمد العاموديمحمد عدنان العطارفتح الملك الجلیل على شرح ابن عقیل للسجاعي من باب الكالم ومایتألف منھ حتى نھایة باب أعلم وأرى

Arabi04524أدبالھیئة المصریة العامة للكتابإبراھیم الدسوقي شتاحسن كمشادالنثر الفني في األدب الفارسي المعاصر
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Arabi04525أدبإبراھیم الحاردلوأحمد بن سعید بن أحمد الزھرانيالنثر الفني عند المترسلین من الشعراء في القرن الثالث الھجري

Arabi04526أدبمزاحم مطر حسین، ریاض حمزة عبودالنثر الفني عند جالل الدین السیوطي ت 911ھـ بواعثھ وفنونھ

Arabi04527أدبالمكتبة التجاریة الكبرىزكي مباركالنثر الفني في القرن الرابع

Arabi04528أدبالمكتبة التجاریة الكبرىزكي مباركالنثر الفني في القرن الرابع

Arabi04529أدبجامعةأم القرىإبراھیم الحاردلوعلي عبد هللا محمد الحمیريالنثر الفني في وصف المدن واألمصار من القرن الثالث حتى السابع للھجرة

Arabi04530أدبأحمد مكي االنصاريعبد هللا عثمان عبد الرحمن سلطانالنجاح التالي تلو المراح لحسام الدین السغناقي ت 714 ھـ تحقیق ودراسة

Arabi04531أدبحسین علي محمدمقاالت في األدب العربي المعاصر

Arabi04532أدب ،شعرجامعة القدیس یوسفأسعد عليیحیى عبد األمیر شاميالنجوم في الشعر العربي القدیم حتى أواخر العصر األموي

Arabi04533تراجم ، نحوالتراث العربيمحمد ولید حافظالنحاة العرب وسبلھم في التألیف

Arabi04534تراجم ، نحوآداب الرافدینطالل یحیى إبراھیم، ثامر عبد الجبار نصیفالنحاة المعتزلة

Arabi04535نحوجامعة قاصدي مرباحأبو شھاب الدین محمد حسینمحمد بن عبوفتح الكریم الواجد نظم شرح مقدمة األزھري خالد في علم النحو لعبد الرحمن حفصي األدراري

Arabi04536نحومكتبة مشكاة اإلسالمیةصالح الدین الزعبالويالنحاة وحروف الجر

Arabi04537بالغة ، إشتقاقلجنة األصولسلیم النعیميالنحت

Arabi04538نحوجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيعبد الرحمن أحمد محمد غالب الزمرالجھود النحویة لنحاة الیمن القدماء عند الدارسین المحدثین

Arabi04539بالغة ، إشتقاقمجمع اللغة العربیةرفعت ھزیمالنحت في اللغة قدیما وحدیًثا

Arabi04540نحودار الفكر العربيمحمد جماسة عبد اللطیف، أحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زھرانالنحو األساسي- محمد جماسة

Arabi04541نحوذات السالسلأحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زھران، محمد جماسة عبد اللطیفالنحو األساسي- أحمد مختار

Arabi04542نحومركز النشر الجامعيصالح الكشوالنحو التحویلي العربي االسم والفعل والحرف

Arabi04543شعرمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةأبو الفضل جمال الدین یوسف بن سالم بن أحمد الحفناوي تحقیق ودراسةأقصى المراد بشرح بانت سعاد ألبي الفضل جمال الدین الحفناوي تحقیق ودراسة

Arabi04544نحوعالم الكتاب الحدیث، جدارا للكتاب العالميھادي نھرالنحو التطبیقي وفقا لمقررات النحو العربي في المعاھد والجامعات العربیة الدراسات األولیة والعلیا

Arabi04545صرف ، شعرجامعة السوربونمیشیل صباغفعل، مفعول، مفعل و مفعل و جموعھما عند أربع شعراء أمویین كبار األخطل - الفرزدق - جریر - ذو الرمة و في نثر ابن سعد

Arabi04546أدبدار اآلفاق العربیةأیمن عبد الجابر البحیريابن عربشاهفاكھة الخلفاء و مفاكھة الظرفاء

Arabi04547لغةالجامعة اإلسالمیة بغزةمحمد رمضان البغمحمود محمد أحمد البیكفتح الباري بشرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني كتاب المغازي دراسة لغویة

Arabi04548نحو ، إعرابمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةلمى عبد القادر خنیابالنحو التعلیمي عند القدماء ملحة اإلعراب وشرحھا للحریري مصداًقا

Arabi04549أدب ، تراجمجامعة أم القرىالسید تقي الدینفاطمة عبد المقصود إبراھیم النجارفؤاد شاكر حیاتھ و أدبھ

Arabi04550نحوعز الدین البوشیخينورة خلیفة آل ثانيالنحو التعلیمي و واقع تعلیم اللغة العربیة مدارس قطر نموذًجا

Arabi04551نحومجلة میسان للدراسات األكادیمیةعبد علي صبیح خلفالنحو التعلیمي رؤیة معاصرة

Arabi04552نحومؤسسة الرسالةمحمود حسني مغالسةالنحو الشافي

Arabi04553نحوالمركز الوطني البیداغوجيعبد القادر المھیريالصادق بیة، عمر بنور، األزھر الزناد، خالد میالدالنحو العربي
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Arabi04554نحوعمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعودمحمود إسماعیل صیني، دفع هللا أحمد صالح، محمد الرفاعي الشیخالنحو العربي المبرمج للتعلیم الذاتي

Arabi04555نحومجلة جامعة األزھر بغزةرباح الیمني مفتاحالنحو العربي بین التأثر والتأثیر

Arabi04556نحومجلة اللغة العربیةعبد الجلیل مرتاضالنحو العربي بین التیسیر والتعسیر

Arabi04557نحوجامعة األزھرعبد الفتاح محمد حبیبالنحو العربي بین الصناعة والمعنى

Arabi04558شعردار الجیلزكي مباركمدامع العشاق

Arabi04559نحوعبد القادر شارفالنحو العربي بین تكنولوجیا االتصال و أزمة المثقفین قراءة في المنھج

Arabi04560نحودار المعرفة الجامعیةزین كامل الخویسكيالنحو العربي صیاغة جدیدة

Arabi04561نحودار الجیلإبراھیم السامرائيالنحو العربي في مواجھة العصر

Arabi04562نحودار الحضارة للطباعة والنشر، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشرأحمد جمیل شاميالنحو العربي قضایاه ومراحل تطوره

Arabi04563نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةمحمود حبیب شالل المشھدانيالنحو العربي محاوالت تیسیره و طرائق تدریسھ

Arabi04564نحودار الفكرعبد علي حسن صالحالنحو العربي منھج في التعلم الذاتي

Arabi04565نحودار غریبصالح روايالنحو العربي نشأتھ، تطوره، مدارسھ، رجالھ

Arabi04566أدب ،شعرجامعة أبر بكر بلقایدأحمد طالبعبد القادر عكرميغرض الزھد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نھایة القرن السادس الھجري

Arabi04567نحوالمكتبة االلكترونیة العربیةسلوى محمد أحمد عزازيالنحو العربي وأسالیب الترغیب فیھ

Arabi04568نحوسامي الماضيالنحو العربي والرأي اآلخر

Arabi04569نحوجامعة السلطان قابوسعلي أحمد مدكورالنحو العربي ودوره في تدریس اللغة العربیة وفھم نظامھا

Arabi04570نحوالنحو العربي وشرحھ باللغة اإلنجلیزیة

Arabi04571نحوجامعة قاریونسشعبان محمد عوض العبیديالنحو العربي ومناھج التألیف والتحلیل

Arabi04572نحومركز االھرام للترجمة والنشرسلیمان فیاضالنحو العصري دلیل مبسط لقواعد اللغة العربیة

Arabi04573نحودار التوفیقیة للتراثرمضان عبد النوابأیمن أمین عبد الغنيالنحو الكافي

Arabi04574نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة وآدابھامحمد بن أحمد العمريھاء الكنایة

Arabi04575نحوأحمد مكي األنصاريمحمد إبراھیم یوسف شیبةالنحو الكوفي في شرح القصائد السبع الجاھلیات ألبي بكر األنباري

Arabi04576نحو ، إعرابجامعة أم القرىمحسن سالم العمیريمطیع هللا عواض دبیان السلميعیون اإلضراب في فنون اإلعراب ألبي بكر عبید هللا إبراھیم التفتازاني المتوفي سنة 550 ھـ

Arabi04577شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیي عبد الرؤوف جبرنداء فالح أحمد عبد الرحمنلغة األلغاز في شعر العصر المملوكي األول 648 ھـ 784 ھـ

Arabi04578مذاھب نحویةجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمداعتدال عبد الحي حاج عیسى محمدالنحو الكوفي في تفسیر البحر المحیط دراسة وتحلیل

Arabi04579نحودار طبیةعبد الرحمن األھدلالنحو المستطاب سؤال وجواب وإعراب

Arabi04580نحومكتبة الشبابمحمد عیدالنحو المصفى

Arabi04581نحومطبعة لجنة البیان العربيمحمد أحمد برانقالنحو المنھجي

Arabi04582نحودار المعارفعلي الجارم، مصطفى أمینالنحو الواضح في قواعد اللغة العربیة للمرحلة اإلبتدائیة
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Arabi04583نحومكتبة مشكاة اإلسالمیةعباس حسنالنحو الوافي

Arabi04584نحودار المعارف بمصرعباس حسنالنحو الوافي مع ربطھ باألسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة

Arabi04585نحودار المسیرة للنشر والتوزیععاطف فضل محمدالنحو الوظیفي

Arabi04586نحوجامعة الحاج الخضرلخضر بلخیرالزایدي بو درامةالّنحو الوظیفي والّدرس الّلغوي العربي دراسة في نحو الجملة

Arabi04587نحوعبد هللا بن سلیمان العتیقالنحو إلى أصول النحو

Arabi04588نحوحسن مندیل حسنالنحو بین المنطق واالستعمال اللغوي

Arabi04589(ت 468 ھـ)نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيعبد الرحمن بن حسن بن عبده البارقيالنحو في الوسیط للواحدي

Arabi04590أدبوزارة الثقافة والفنون والتراثعلي المكمختارات من األدب السوداني

Arabi04591أدب عالميالھیئة المصریةصبري الفضلمختارات من اآلداب اآلسیویة الھند، الصین، كوریا

Arabi04592نحودراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعبد هللا عنبرالنحو مفتاح بیاني الكتناه عالم التخفي النصي عبر مرایا التجلي

Arabi04593نحو ، لغةدار الشروقمحمد حماسة عبد اللطیفالنحو والداللة مدخل لدراسة المعني النحوي- الداللي

Arabi04594بالغة ، لغةمحمود علي السمانمختارات من أدب اللغة العربیة و بالغتھا

Arabi04595نحو ، علم األصواتدار غریب للطباعة والنشروالتوزیعأحمد كشكالنحو والسیاق الصوتي

Arabi04596مذاھب نحویةجامعة الملك عبد العزیزأحمد مكي األنصاريالشریف عبد هللا علي الحسیني البركاتيالنحو والصرف بین التمیمیین والحجازیین

Arabi04597شعردار الكتبحسن عبد العلیم یوسفمحاولة عرض ودراسة للشعر العربي القدیم

Arabi04598نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريرابیة محمد حسن الرفیعالنحو والصرف عند ابن عمار المھدوي من خالل كتابھ التحصیل لفوائد التفصیل الجامع لعلوم التنزیل

Arabi04599أدب عالميجداولنعیمان عثمانإلیاس كانیتيمحاكمة كافكا األخرى رسائل كافكا إلى فیلس

Arabi04600نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريمحمد آدم الزاكيالنحو والصرف في مناظرات العلماء

Arabi04601نحومطبعة السعادةمحمد أحمد عرفةالنحو والنحاة بین األزھر والجامعة

Arabi04602أدب ،شعردار األرقمعمر الطباعالراغب األصفھاني أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضلمحاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء

Arabi04603نحو ، أدبمجلة جامعة الملك سعودأحمد سلیمان یاقوتالنحو والنحاة عند ابن األثیر في كتابھ المثل السائر

Arabi04604أدبمطبعة األمیركانناصیف الیازجي اللبنانيمجموع األدب في فنون العرب

Arabi04605نحومثنى علوان الجشمعي، سندس عبد القادر الخالديالنحو وطرائق تدریسھ من القرن األول للھجرة الى القرن الرابع للھجرة

Arabi04606شعرالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراثحسن توفیقإبراھیم ناجياألعمال الشعریة المختارة إبراھیم الیازجي

Arabi04607نحو ، شعرمكتبة علوم اللغة العربیةعالء عبد األمیر شھیدالنحویة في شعر عمرو بن أحمر الباھلي، دراسة وصفیة

Arabi04608نحومجلة الساتلصالح أحمد صافارالنحویـون والحدیث الشریف

Arabi04609أدبدار الكتاب الجدیدترجمة حسن الطالبكلیمان موازانما التاریخ األدبي

Arabi04610أدب ،شعرجامعة أم القرىأحمد علم الدین الجنديوفاء عباس حسن الحویتالنخل عند األصمعي وابن سیرة قدیما والنخل حدیثا

Arabi04611أدبعبد الناصر أحمد حسیب صالحلسان الدعوة بین اإلعداد واإلنطالق
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Arabi04612نحو ، بالغةمجلة دراسات إسالمیة معاصرةأسیل سامي أمینالنداء بین التداولیة وآراء النحاة والبالغیین العرب القدماء

Arabi04613أدبدار الكتب العلمیةخالد عبد الغني محفوظأبو الحجاج یوسف بن محمد البلوي المالقيكتاب ألف باء في أنواع اآلداب وفنون المحاضرات واللغة

Arabi04614نحو ، بالغةحولیات التراثمبارك تریكيالنداء بین النحویین والبالغیین

Arabi04615نحوالجامعة اإلسالمیة - غزةأحمد إبراھیم الجدبةأمل محمود صالحةعوامل نصب الفعل المضارع في صحیح البخاري دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi04616نحوجامعة دیالىعبد الرسول سلمان إبراھیم الزیديغازي فیصل عزاوي اللھیبيعود الضمیر في الحدیث النبوي الشریف في متن صحیح البخاري دراسة نحویة

Arabi04617نحوجامعة أم القرىفؤاد أحمد السید الحطابأحمد بویا ولد الشیخ محمد تقي هللالندرة في الدراسات النحویة

Arabi04618أدبالمكتبة السعدیةمحمد السعدي فرھودالندیم األدیب

Arabi04619أدب ،شعرجامعة األزھرصالح خلیل أحمد محسنالنزعة االجتماعیة في شعر حافظ إبراھیم

Arabi04620أدب ،شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد بن سعد بن حسینحسن بن فھد بن حسن الھویملالنزعة اإلسالمیة في الشعر السعودي المعاصر

Arabi04621لغةجامعة أم القرىعبد اللطیف حمید أحمد الرائقيحنان مصباح عمر مقدادعوامل الصعوبة اللغویة في مسائل الریاضیات اللفظیة بمقرر الریاضیات للصف الرابع اإلبتدائي للبنات

Arabi04622أدب ،شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن أحمد باقازيھیفاء بنت رشید عطا هللا الجھنيالنزعة اإلنسانیة في الشعر بین أبي القاسم الشابي و غازي القصیبي

Arabi04623أدب ،شعرجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليمحمد عبد الحسن فقیھالنزعة اإلسالمیة في شعر محمد علي الحوماني

Arabi04624أدبمكتبة الملك الفھدعبد هللا ناصر الداوودكیف تكون كاتبا بارعا

Arabi04625أدب ،شعرجامعة قسنطینةالربعي بن سالمةالعربي حمدوشالنزعة اإلنسانیة في شعر الصعالیك في الجاھلیة

Arabi04626أدب ،شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن أحمد باقازيھیفاء بنت رشید عطا هللا الجھنيالنزعة اإلنسانیة في الشعر بین أبي القاسم الشابي و غازي القصیبي

Arabi04627أدبالجامعة األمریكیةایلي ج مقبلالنزعة العربیة في حیاة أمین الریحاني ومؤلفاتھ

Arabi04628أدبمكتبة األسرةنبیل راغبكیف تصبح أدیًبا؟

Arabi04629أدب ،شعرجامعة أبي بكر بلقایدمحمد عباسبوزیزة عليالنزعة الفلسفیة في الشعر العباسي العصر الثاني

Arabi04630أدب ،شعرجامعة أم القرىحبیب حنش الزھرانيأسماء عبد المطلوب نوري السیدالنزعة القصصیة في شعر الھذلیین

Arabi04631نحوجامعة أم القرىعیاد بن عبد الثبیثيجمال رمضان حمید حدیجانالنزعة الكوفیة النحویة عند ابن جریر الطبري في تفسیره

Arabi04632نقدجامعة الجزائرعبد الرحمن بوقافعبد الغني بن عليالنزعة النقدیة في فكر محمد أركون

Arabi04633أدب ،شعرجامعة بابلعدنان حسین العواديعبد الفتاح سلطان قائد الصبريالنزوع الصوفي في شعر عبد العزیز المقالح

Arabi04634أدبجامعة الجزائرعبد الحمید بورایوسلیم بركانالنسق األیدیولوجي وبنیة الخطاب الروائي

Arabi04635بالغةعبد الھادي دحانيالنسق البالغي للكلم النبوي

Arabi04636أدب ،شعرجامعة مولود معمريمصطفى درواشسلوى بوزرورةالنسق الثقافي لألغراض الشعریة عند العرب

Arabi04637نحو ، شعرجامعة أم القرىأحمد عطیة المحموديأمل منسي عائض الخدیديعوارض التركیب في شعر عبید هللا بن قیس الرقیات دراسة نحویة

Arabi04638أدبدار ھنداويسلمى صایغالنسمات

Arabi04639أدب ،شعرجامعة قطرعبد الرحمن بوعليحصة جافور المنصوريالنسویة في شعر المرأة القطریة

Arabi04640لغةجامعة آل البیتشكري عزیز الماضيأسماء عابد الخزاعلةالنسیج اللغوي في نثر الرابطة القلمیة
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Arabi04641أدبجامعة دمشقعمر موسى باشامحمود المقدادالنشاط األدبي للموالي في العصر األموي

Arabi04642معاجمدار الجیلیوسف عیدالنشاط المعجمي في األندلس

Arabi04643أدب ، مقاماتدار الخالفةحسن حسني الطویرانيالنشر الزھري في رسائل النسر الدھري

Arabi04644صرفاألھلیة للنشر والتوزیعیوسف عطا الطریفيالوافي في قواعد الصرف العربي

Arabi04645نحو ، شعرالجامعة اإلسالمیة - غزةكرم محمد زرندحأرواح عبد الرحیم الجروعوارض التركیب في األصمعیات دراسة نحویة وصفیة تطبیقیة

Arabi04646أدب ، نقدجامعة الحاج لخضرإسماعیل زردوميمریم أوراغالنص األدبي بین الثابت والمتغیر في النقد األدبي المعاصر

Arabi04647أدب أطفالدار البشر، الشركة المتحدة للتوزیعسعد سعد أبو الرضاالنص األدبي لألطفال أھدافھ ومصادره وسماتھ رؤیة إسالمیة

Arabi04648أدبجامعة منتوريیوسف وغلیسيأسماء شواح، خدیجة طواھريالنص األدبي الجزائري في مجلة الجیش

Arabi04649أدبجامعة منتوريمحمد بن زاويراضیة لرقمالنص السردي عند الحطیئة وعمرو بن األھتم دراسة سیمیائیة

Arabi04650شعردار المعرفة الجامعیةفوزي عیسىالنص الشعري وآلیات القراءة

Arabi04651شعر ، تراجمجامعة األزھر الشریفعبد السالم سرحانعیسى محمد علي منصور ماضيیوسف النبھاني الشاعر الفلسطیني الرائد

Arabi04652أدبدار الرشادمحمد األخضرالحیاة األدبیة في المغرب على عھد الدولة العلویة

Arabi04653أدبجامعة النجاح الوطنیة -كلیة الدراسات العلیاعادل االسطةمحمد رشدي عبد الجبار دریديالنص الموازي في أعمال عبد الرحمن منیف األدبیة

Arabi04654لغةشركة النشر والتوزیع - المدراسأبو بكر العزاويمحمد مفتاحالنص من القراءة إلى التنظیر

Arabi04655لغةاتحاد الكتاب العربيعدنان بن ذریلالنص و األسلوبیة بین النظریة و التطبیق

Arabi04656أدب ،شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة وآدابھاعبد هللا بن محمد العضیبيالنص وإشكالیة المعنى بین الشاعر والقاري قراءة في تجربة شاعر معاصر

Arabi04657أدبدار الوفاءمحمد عبد المنعم خفاجيالحیاة األدبیة في العصر العباسي

Arabi04658لغةعالم الكتبترجمة تمام حسانروبرت دي بوجراندالنص والخطاب واإلجراء

Arabi04659نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةحیدر محمود عبد الرزاقالنصب على نزع الخافض في العربیة

Arabi04660أدبدار المشرقلویس شیخو الیسوعيالنصرانیة وآدابھا بین عرب الجاھلیة

Arabi04661أدبجامعة منتوري - قسنطینة -عمار ویسسمیرة جدوعملیة التلقي في المجالس األدبیة الشعریة في الجاھلیة و صدر اإلسالم

Arabi04662شعرجامعة مولود معمريمصطفى درواشنایت علي امھانةعمود الشعر في ضوء نظریة التلقي

Arabi04663لغةجامعة مؤتةیحیي عبابنةأریج حامد التركعناصر التحویل التركیبي في المثل العربي في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi04664أدب ، لغةمجمع اللغة العربیة األردنیةعبد الھادي الفضليعبد الرازق الرسعنيالنصوص المحققة المنشورة في مجلة مجمع اللغة العربیة األردني

Arabi04665نقد ، تراجمجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيعبد الحكیم بن راشد إبراھیم الشبرميعماد الدین خلیل حیاتھ و رؤاه النقدیة

Arabi04666بالغةھاني صبري علي الیونسأمین لقمان محمد أمین الحبارالنظام االشتقاقي في الجملة العربیة

Arabi04667نحومجلة دیالىعلي عبید جاسم - مازن عبد الرسول سلمانفي میزان التحقیق النحوي أوھام ابن خالویھ ت 370 ھـ فیما عزاه إلى النحاة في كتابھ

Arabi04668أدبمجلة عالم الفكرعلي الدین ھاللالنظام الدولي الجدید آفاق ما بعد الحرب الباردة

Arabi04669بالغةجامعة النجاح الوطنیةحسین الدراویش، علي أبوراسعلوم البالغة العربیة في مقدمة ابن خلدون، دراسة تحلیلیة

https://k-tb.com/book/Arabi04641
https://k-tb.com/book/Arabi04642
https://k-tb.com/book/Arabi04643
https://k-tb.com/book/Arabi04644
https://k-tb.com/book/Arabi04645
https://k-tb.com/book/Arabi04646
https://k-tb.com/book/Arabi04647
https://k-tb.com/book/Arabi04648
https://k-tb.com/book/Arabi04649
https://k-tb.com/book/Arabi04650
https://k-tb.com/book/Arabi04651
https://k-tb.com/book/Arabi04652
https://k-tb.com/book/Arabi04653
https://k-tb.com/book/Arabi04654
https://k-tb.com/book/Arabi04655
https://k-tb.com/book/Arabi04656
https://k-tb.com/book/Arabi04657
https://k-tb.com/book/Arabi04658
https://k-tb.com/book/Arabi04659
https://k-tb.com/book/Arabi04660
https://k-tb.com/book/Arabi04661
https://k-tb.com/book/Arabi04662
https://k-tb.com/book/Arabi04663
https://k-tb.com/book/Arabi04664
https://k-tb.com/book/Arabi04665
https://k-tb.com/book/Arabi04666
https://k-tb.com/book/Arabi04667
https://k-tb.com/book/Arabi04668
https://k-tb.com/book/Arabi04669


اللغة - المعتمد

1622019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi04670بالغةجامعة قاصدي مرباحأحمد بلخضرملیكة بن عطا هللاعلوم البالغة عند العلوي الیمني بین التقلید و التیسیر و التجدید

Arabi04671نحومجلة الجامعة اإلسالمیةمنیرة بنت محمود الحمدعلة إھمال االسم العامل في النحو العربي

Arabi04672لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةجاسم بن علي جاسمعلم اللغة النفسي في التراث العربي

Arabi04673شعر ، تراجمجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابطیب أحمد الحارثيعلي الجندي حیاتھ و شعره

Arabi04674شعر ، تراجمجامعة أم القرىحبیب بن حنش الزھرانيأحمد بن عبد هللا بن أحمد الصمعلي بن أحمد النعمي حیاتھ و شعره

Arabi04675نحوجامعة كربالءوفاء عباس فیاضعلى خطى التیسیر الحركات اإلعرابیة و المعاني النحویة، إحیاء النحو إلبراھیم مصطفى

Arabi04676نحو ، أدبجامعة وھرانأحمد حسانيالنظام النحوي العربي بین الخطاب الفلسفي والخطاب التعلیمي

Arabi04677شعر ، تراجممؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافةأحمد تیمور باشاأبو العالء المعري

Arabi04678أدب ، قصصالشركة المصریة العالمیة للنشرطھ واديمصطفى لطفي المنفلطوطيالنظرات

Arabi04679أدب ،شعرمجلة مجمعحامد صدقيمحسن عایديقیاس خاصیة تنوع المفرادت في األسلوب، دراسة تطبیقیة في مجال الرثاء في األدب الحدیث لنماذج من أشعار أحمد شوقي وحافظ إبراھیم، وخلیل مطران

Arabi04680لغةمركز دراسات الوحدة العربیةمحمد الراضيماري ان بافو، جورج الیا سرفاتيالنظریات اللسانیة الكبرى

Arabi04681صرفمجلة أوروك لألبحاث اإلنسانیة، جامعة المثنىعاید جدوع حنونقواعد تصریف الفعل األجوف و اشتقاقاتھ في شذا العرف و المھذب في علم التصریف نقد و توجیھ

Arabi04682نظریةاتحاد الكتاب العربحنا عبودالنظریة األدبیة الحدیثة والنقد األسطوري

Arabi04683شعرجاسم حسین سلطان الخالديقصیدة النثر و المأزق الثقافي

Arabi04684شعرمجلة كلیة التربیة للبناتحسام محمد أیوب، علي أحمد المومنيقصیدة أراك عصي الدمع ألبي فراس الحمداني، مقاربة أسلوبیة نفسیة

Arabi04685أدبدار قباء للطباعة والنشر والتوزیعترجمة جابر عصفوررامان سلدنالنظریة األدبیة المعاصرة

Arabi04686أدبالھیئة المصریةمحمود شاكر القطانأبو العباس أحمد بن محمد الجرجانيكنایات األدباء وإشارات البلغاء

Arabi04687بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةصالح بن الھادي رمضانالنظریة اإلدراكیة وأثرھا في الدرس البالغي االستعارة نموذجا

Arabi04688نظریةدار تینمل للطباعة والنشرحسن بن حسنالنظریة التأویلیة عند ریكور

Arabi04689لغةمجلة األستاذعبد الرحمن مطلك الجبوريسالف مصطفى كاملأقسام الكلم في ضوء النظریة المعجمیة الحدیثة

Arabi04690نحومجلة كلیة التربیة األساسیة، جامعة بابلحیدر فخري میرانقرینة األداة عند ابن یعیش ( ت 643 ھـ ) في كتابھ شرح المفصل دراسة نحویة

Arabi04691نحو ، لغةوائلخلیل أحمد عمایرةالنظریة التولیدیة التحویلیة وأصولھا في النحو العربي، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi04692نحوجامعة بغدادأسامة رشید الصفارفي عیوب النحو رأي و تعلیق

Arabi04693شعردار غریبأحمد درویشجون كوینالنظریة الشعریة بناء لغة الشعر واللغة العلیا

Arabi04694لغةجامعة تلمسانبابا أحمد رضاالنظریة اللسانیة المعنى- نص

Arabi04695أدبالمطبعة األدبیةیوحنا الحدادكتاب قالئد الذھب في علم األدب

Arabi04696لغةاتحاد الكتاب العربنعمان بوقرةالنظریة اللسانیة عند ابن حزم األندلسي

Arabi04697لغةدار توبقال للنشرمحمد غالیمالنظریة اللسانیة والداللة المقارنة

Arabi04698أدبجامعة بنجابرانا محمد نصر هللا إحسان إلھيأمجد حسن سید أحمدكتاب المثالب ألبي المنذر ھشام بن محمد بن السائب الكلبي بروایة ابن أبي السري
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Arabi04699نقدمجلة الدراسات اللغویةسعد العبد هللا الصویانالنظریة اللغویة عند فردینان دي سوسیر

Arabi04700نقددار السالممحمد عبد العزیز عبد الدایمالنظریة اللغویة في التراث العربي

Arabi04701نقدمركز دراسات الوحدة العربیةترجمة مرتضى جواد باقرجفري بوولالنظریة النحویة

Arabi04702أدبمطبعة شفیقمصطفى الجواد، محمد تقي الدین الھاللي، عبد الحلیم نجار، أحمد ناجي القیسيمحمد بن أبي المكارم أبو عبد هللاكتاب الفتوة

Arabi04703نقدجامعة قاصدي مرباحمشري بن خلیفةأم الخیر بن الصدیقالنظریة النحویة عند الجرجاني وتطبیقھا في المقررات اللغویة التعلیمیة ألقسام السنة الثانیة ثانوي

Arabi04704نقدالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرعید الدحیاتالنظریة النقدیة الغربیة من أفالطون إلى بوكاشیو

Arabi04705نقددار الرشید للنشرھند حسین طھالنظریة النقدیة عند العرب

Arabi04706شعردار الطلیعةبول شاؤولكتاب الشعر الفرنسي الحدیث 1900-1980م

Arabi04707لغةالجامعة األمریكیةمحمد محمديالنظم اإلداریة الساسانیة في دولة الخلفاء وما ظھر لھا من أثر في األدب العربي

Arabi04708النقددار األصالة للثقافة والنشرترجمة فضل بن عمار العماريجیمز مونروالنظم الشفوي في الشعر الجاھلي

Arabi04709أدبدار التضامنعبد الكریم العالفقیان بغداد في العصر العباسي والعثماني و األخیر

Arabi04710نحودار الكتابعبد هللا محمد بن محمد بن عبده األھدلمحمد بن أحمد عبد الباري األھدلالنفحة العطریة على المقدمة اآلجرومیة

Arabi04711أدبمصر العربیة للنشر والتوزیعطارق منصور محمدقطوف الفكر البیزنطي- الجزء األول األدب

Arabi04712أدبجامعة مؤتةمحمد الشوابكةصفاء سامي الشمایلةالنفط وأثره االجتماعي من خالل نماذج روائیة

Arabi04713نقددار المعارفشوقي ضیفالنقد، فنون األدب العربي

Arabi04714أدب ، تراجممؤسسة ھنداويفرج جبرانقصص عن جماعة من مشاھیر كتاب الغرب

Arabi04715نقددار الفكر للدراسات والنشر والتوزیعترجمة عایدة لطفي، أمیة رشید، أمین البحراويبییر زیماالنقد االجتماعي، نحو علم اجتماع للنص األدبي

Arabi04716أدب ، روایاتمنشورات الجملرفیق شاميقرعة جرس لكائن جمیل

Arabi04717نقدجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدفیصل أحمد محمد المتعبالنقد االجتماعي في الشعر العربي الحداثي، الرؤیة واألبعاد

Arabi04718نقدجامعة النجاح الوطنیةإبراھیم الخواجةمیسون محمود فخري العبھريالنقد االجتماعي في لزومیات أبي العالء المعري

Arabi04719أدبزكریا عبد المجید النوتيقراءة جدیدة في نصوص قدیمة

Arabi04720نقددار العلوم العربیةنجوى صابرالنقد األخالقي أصولھ وتطبیقاتھ

Arabi04721نقددار الكتاب العربيأحمد أمینالنقد األدبي في جزأین األول في أصول النقد ومبادئھ والثاني في تاریخھ عند اإلفرنج والعرب

Arabi04722نقددار الشروقسید قطبالنقد األدبي أصولھ ومناھجھ

Arabi04723نقدالمشروع القومي للترجمةترجمة محمد یحیى، ماھر شفیق فریدقنسنت ب لیتشالنقد األدبي األمریكي من الثالثینات الى الثمانینات

Arabi04724نقدنھضة مصرمحمد غنیمي ھاللالنقد األدبي الحدیث

Arabi04725نقدالدار العربیة للكتابمحیي الدین صبحيالنقد األدبي الحدیث بین األسطورة والعلم

Arabi04726نقدمكتبة االنجلو المصریةعبد المعطي شعراويالنقد األدبي عند اإلغریق والرومان

Arabi04727نقدمؤسسات الجامعیة للدراسات والنشرحسین الحاج حسنالنقد األدبي في آثار أعالمھ
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Arabi04728نقدمنشورات مؤسسة الثقافةترجمة قاسم المقدادجان إیف تادییھالنقد األدبي في القرن العشرین

Arabi04729نقدالمجلس األعلى للثقافة.عبد الحمید إبراھیم شیحةھیرمان نور ثروب فراي، ماكس أدیریثفي النقد واألدب، األدب واألسطورة، معھ أدب االلتزام

Arabi04730نقدمجلة الجامعة األسمریةإبراھیم فرج الزائديالنقد األدبي في مجالس عبد الملك بن مروان

Arabi04731نقدجامعة طیبةصابرأحمد عبد الحافظ إبراھیمأسماء بنت غانم بن بركة الرفاعيالنقد األدبي في مجالس عبد الملك بن مروان

Arabi04732نقددار الثقافة، مؤسسة فرنكلین المساھمة للنشر والطباعةترجمة إحسان عباس، محمد یوسف نجمستانلي ھایمنالنقد األدبي و مدارسھ الحدیثة

Arabi04733نحو ، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةعمر عبد المعطي عبد الوالي السعودياالنحراف عن األصل النحوي في األمثلة االستعمالیة الحیة في كتاب سیبویھ في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi04734أدبمكتبة األنجلو المصریةحسن البنداريفیض القلم مقاالت في الثقافة واألدب

Arabi04735نقدجامعة أم القرىمحمد بن مرسي الحارثيسعاد بنت فریح بن صالح الثقفيالنقد األدبي ومصادره في كتاب الموشح للمرزباني

Arabi04736نقدمنشورات عویداتانطوان أبو زیدروالن بارتالنقد البنیوي للحكایة

Arabi04737نقدالمطبعة السلفیةمقدمة بقلم شكیب أرسالنمحمد أحمد الغمراويالنقد التحلیلي لكتاب في األدب الجاھلي

Arabi04738أدبدار الحوارمحمد عبد الغني غنومآنیا لومبافي نظریة االستعمار وما بعد االستعمار األدبیة

Arabi04739نقدجامعة أم القرىحامد بن صالح الربیعيیاسر بن سلیمان شوشوالنقد التطبیقي عند الصفدي دراسة وتوجیھا

Arabi04740أدب عالمىكلمةترجمة مصلح حسینبروكھارد مولرفي فضاء األدب األلماني

Arabi04741نقدجامعة منتوريالربعي بن سالمةسامي العتليالنقد التطبیقي في القرن الخامس الھجري دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني نموذجا

Arabi04742نقدالمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميالنقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافیة العربیة

Arabi04743أدبالدار التقدیمةشكیب أرسالنعبد هللا بن المقفعفي تقدیم وتصحیح الدرة الیتیمة

Arabi04744نقدجامعة منتوريعبد الحمید بورایوعمر عیالنالنقد الجدید والنص الروائي العربي دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا وأثره في النقد الروائي العربي من خالل بعض نماذجھ

Arabi04745نقدالمطبعة العالمیةعالء الفاسيالنقد الذاتي

Arabi04746نقدالمركز الثقافي العربيحمید الحمدانيالنقد الروائي واإلدیولوجیا

Arabi04747نقددار محمد علي الحاميمحمد الناصر العجیميالنقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة

Arabi04748نقدفاضل عبود التمیميالنقد العربي القدیم والوعي بأھمیة األجناس األدبیة مقوالت الجاحظ وابن وھب الكاتب مثاال

Arabi04749أدبدار الفكر للنشر والتوزیعمحمد أبو ربیعفي تاریخ األدب العربي القدیم

Arabi04750أدبمحمود علي السمانفي تاریخ األدب العباسي

Arabi04751نقدعالم المعرفةأحمد المشاري العدوانيمصطفى ناصفالنقد العربي نحو نظریة ثانیة

Arabi04752شعرھنداويأحمد زكي أبو شاديذكرى شكسبیر

Arabi04753أدبأحمد یوسففي األدب العباسي

Arabi04754نقدجامعة أم القرىضیف هللا بن یحیى الزھرانيزیني بن طالل بن حامد الحازميالنقد العلمي عند علماء المسلمین في العلوم التجریبیة في المشرق اإلسالمي

Arabi04755نقددار الوفاء لدینا للطباعة والنشرترجمة فؤاد زكریاجیروم ستولنیتزالنقد الفني دراسة جمالیة وفلسفیة

Arabi04756نقدمركز دراسات الوحدة العربیةعفاف البطاینةروجر فاولرالنقد اللساني
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Arabi04757نقدجامعة أبي بكر بلقایدمحمد بلقاسمعبد الصمد جالیليالنقد اللساني في المغرب العربي عبد السالم المسدي أنموذجا

Arabi04758نقدمنشورات دائرة الشؤون الثقافیة والنشرنعمة رحیم العزاويالنقد اللغوي بین التحرر والجمود

Arabi04759نقدنعمة رحیم العزاويالنقد اللغوي عند العرب حتى نھایة القرن السابع الھجري

Arabi04760صرفجامعة تعزعبد الكریم مصطفى مدلجفي الممنوع من الصرف التمكن و المشابھة و العلة

Arabi04761نقدمجلة أوروك لألبحاث اإلنسانیةحسین مجید رستم الحصونة، أزھار فنجان صدامالنقد اللغوي عند المعري في شرحھ دیوان المتنبي

Arabi04762شعرسھام كاظم النجمفي الضرورة الشعریة

Arabi04763نقدجامعة منتوريعمار ویسفریدة بولكعیباتالنقد اللغوي في القرن الرابع الھجري

Arabi04764نقدجامعة األزھر، كلیة اللغة العربیةمحمد حسن حسن جبلحمدي عبد الفتاح السید بدرانالنقد اللغوي في تھذیب اللغة لألزھري

Arabi04765بالغةمكتبة المجمععبد العزیز عتیقفي البالغة العربیة القدیمة قراءة جدیدة لعلم البدیع

Arabi04766لغةمجلة المجمع العلمي العراقيمصطفى جوادمبحث في سالمة اللغة العربیة، فوضى وأصلھا واستعمالھا

Arabi04767لغةمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةعلي عباس علیوي األعرجيفوائد قرآنیة لغویة للطریحي 979ھـ ـــ1085ھـ دراسة وتحقیق

Arabi04768نقدھادي شندوخالنقد المعجمي عند المحدثین

Arabi04769نقدنھضة مصرمحمد مندورالنقد المنھجي عند العرب

Arabi04770نقدالھیئة المصریة العامة للكتبسمیر سرحانالنقد الموضوعي

Arabi04771أدب ، نقدعیسى البابي الحلبيعلي علي صبحفي األدب الجاھلي دراسة ونقد

Arabi04772نحو ، نقدمجلة كلیة التربیة األساسیة، جامعة المستنصریةصبیحة حسن طعیس، سالم حسین علوانالنقد النحوي عند ابن ھشام في أوضح المسالك

Arabi04773أدبجامعة األزھرطلعت صبح السیدفي األدب الجاھلي

Arabi04774نحو ، نقدجامعة دیالىعلي عبید جاسم العبیديسیف الدین شاكر نوري البرزنجيالنقد النحوي في فكر النحاة إلى القرن السادس الھجري

Arabi04775نحو ، نقدمجلة دیالىمحمد بشیر حسینالنقد النحوي للغات العرب

Arabi04776نقدجامعة الملك عبد العزیزناصر سعد الرشیدعبد هللا عبد الكریم أحمد العباديالنقد بین اآلمدي والجرجاني

Arabi04777أدب ، نقدحسام محمد علمفي األدب واللغة والنقد مجموعة مختارة من مقاالت منشورة

Arabi04778أدب ، نقددار العینغراء مھنافي األدب والنقد

Arabi04779نقد ، شعرجامعة أم القرىمحمد أبو األنوارعبد هللا بن محمد العضیبيالنقد عند الشعراء حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi04780أدبمكتبة الثقافةحسین نصارفي األدب المصري

Arabi04781نقدجامعة الملك عبد العزیزمحمد مصطفى األعظميعبد هللا على أحمد حافظالنقد عند المحدثین نشأتھ ومنھجھ

Arabi04782نقدجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرحمود بن محمد منصور الصمیليالنقد في القرن األول الھجري بیئاتھ واتجاھاتھ وقضایاه

Arabi04783لغةمجلة كلیة التربیة للبناتكامل محمود نجم، یسرى مھدي حسونفھم معاني المفردات و التراكیب اللغویة لدي تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة

Arabi04784نقد ، شعرإسماعیل عباس جاسمالنقد في شعر ابن خفاجة األندلسي اتجاھاُتھ ومالمُحھ

Arabi04785أدب ، شعرمركز دراسات الكوفةإنتصار حسین عویزفن السخریة عند جریر
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Arabi04786أدب ، شعرمجلة جامعة كركوكعمر إبراھیم توفیقفنیة شعر المدح النبوي في األندلس

Arabi04787أدب ، نقدجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرمحمد عبد هللا سیدي محمد عمارالنقد في مجالس الخلفاء واألمراء

Arabi04788نقدالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرترجمة فخري صالحتیري ایجلتونالنقد واإلیدیولوجیة

Arabi04789أدبدار النھضة العربیةالسعید الورقيفي األدب العربي المعاصر

Arabi04790نقد ، شعرمجلة جامعة دمشقحسین علي الزعبيالنقد والتجدید في الشعر العباسي بین التعصب والواقع

Arabi04791نقدمجلة جامعة الملك سعودمحمد سلیمان القویفليالنقد والفصل الروائي

Arabi04792نقددار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمیةترجمة فخري صالحرواالن بارت، بول دي مان، جاك دریدا، نورثرن فراي، إدوارد سعیجولیا كریستیفا، تیري إیجلتونالنقد والمجتمع

Arabi04793أدبمجلة جامعة الخلیل للبحوثعبد الخالق عیسىالنقمة على السلطة السیاسیة في أدب أبي حیان التوحیدي

Arabi04794أدبدار الفارابيحبیب صادقعبد الرضا صادقفي أدب العراق الحدیث دور األدباء الشیعة 1900- 1958م

Arabi04795أدبدارة الكرزماجد مصطفىفي األدب العربي الحدیث والمعاصر

Arabi04796نحو ، صرفمؤسسة الرسالةعبد الحسین الفتليأبو حیان النحوي األندلسي الغرناطيالنكت الحسان في شرح غایة اإلحسان

Arabi04797نحو ، صرفوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمغربرشید بلحبیبأبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى بن األعلم الشمنتريالنكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفظھ وشرح ابیاتھ وغریبھ

Arabi04798دار الكتاب العربيتغرید محمد الشیخ، إیمان الشیخ محمدالخطیب القزوینياإلیضاح في علوم البالغة

Arabi04799لغةحسام سمیر عمر إبراھیمالنمو اللغوي لطفل ماقبل المدرسة مخاطر الواقع وتحدیات المستقبل

Arabi04800بالغةدار المعارف للطباعة والنشرفرج حوارأبو منصور إسماعیل الثعالبيالنھایة في الكنایة المعروف بالكنایة والتعریض

Arabi04801نقدجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینعبد هللا عمر حاج إبراھیمالنھایة في شرح الكفایة للعالمة شمس الدین أحمد بن الحسین األربلي الموصلي المعروف بابن الخباز ت 639 ھـ تحقیق ودراسة

Arabi04802أدبمكتبة الخانجيجمال الدین شیالبھاء الدین بن شدادالنوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة، سیرة صالح الدین

Arabi04803أدبدار الكتاب العربيسعید خوريأبو زید سعید بن أوس بن ثابت األنصاريالنوادر في اللغة لألنصاري مع ملحق خاص بزیادات نسخة عاطف أفندي وفھارس القوافي واللغة والشعر

Arabi04804أدبمطبوعات مجمع اللغةالعربیة بدمشقعزة حسنأبو مسحل اإلعرابي عبد الوھاب بن حریشالنوادر ألبي مسحل األعرابي

Arabi04805لغةمجلة حولیات كلیة اآلدابوسمیة المنصورعیوب الكالم دراسة لما یعاب في الكالم عند اللغویین العرب

Arabi04806أدبالجامعة اإلسالمیة بغزةنبیل خالد أبو عليفن الرثاء بین عصرین المملوكي و العثماني

Arabi04807تراجمسوزلرمحسن عبد الحمیدالنورسي متكلم العصر الحدیث

Arabi04808أدبالجامعة اإلسالمیة الحكومیة بماالنجلیلي فطریانيروضة الجنةعناصر األدب في شعر أحمد شوقي

Arabi04809أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیة بماالنجولدانا ورغادیناتاسیتي ناجحةالعناصر الداخلیة في األشعار الصعالیك الجاھلیة لعروة بن الورد دراسة تحلیلیة البنیة التولدیة

Arabi04810بالغةطارق سعد شلبيعنوان المقال بین التحلیل البالغي و جمالیات الخطاب

Arabi04811شعرمكتبة البشرىالشیخ محمد إعزاز علينفحة العرب

Arabi04812أدبدار النھضة العربیةإبراھیم عوضفنون األدب في لغة العرب

Arabi04813شعرمكتبة الشرق، المطبعة األدبیةخلیل قلفاطدیوان أبي فراس الحمداني- قلفاط

Arabi04814شعرالمعھد الفرنسي بدمشقسامي الدھانأبو فراس الحمداني، الحارث بن سعید ابن خالویھدیوان أبي فراس الحمداني- بن خالویھ
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Arabi04815لغةعلوم اللغة، دوریة علمیة محكمةرضوان منیسي عبد هللالھاء العربیة الصوت والوظائف

Arabi04816أدبدار الكتب الثقافیةمحمد حسن عبد هللافنون األدب أصول، نصوص، قراءات

Arabi04817شعر ، تراجمالجامعة األمریكیةعلي القلیسيالھادي حیاتھ وفكره وشعره

Arabi04818شعرجامعة النجاح الوطنیةمجلة جامعة النجاح لألبحاثإحسان الدیكالھامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاھلي

Arabi04819شعردار المعارفمحمد سامي الدھانالھجاء

Arabi04820أدب ، شعردار الوفاء لدینا للطباعة والنشرفوزي عیسىالھجاء في األدب األندلسي

Arabi04821أدب ، شعردار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالھجاء في الشعر العربي

Arabi04822أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيحسین حمد أحمد دغریريالھجرة النبویة في الشعر الحجازي الحدیث، دراسة تحلیلیة فنیة

Arabi04823أدبجامعة طنطامحمود علي السمانغایات األدب في مجتمعنا المعاصر بین النظر والتطبیق

Arabi04824أدبمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةحبیب بن معال المطیريفـن الـمسـرح في ضوء منھج األدب اإلسالمي

Arabi04825أدب ، شعرمؤسسة المختارصالح الدین الھادي، مختار دغباجمحمد محمد عبد الجوادفصوص الفصول و عقود العقول البن ثناء الملك

Arabi04826أدبدائرة الثقافة واإلعالمإبراھیم سعفانفضاء الجرح قراءات في أدب اإلنتفاضة

Arabi04827نحوكلیة اللغة العربیةفتحي أحمد مصطفى علي الدینعبد الرحمن بن زاید الشعشاعي البیشيالھدایة في شرح الكفایة لزین الدین شعبان بن محمد اآلثاري دراسة وتحقیق من أول اإلعراب والبناء إلى نھایة المنسوب

Arabi04828نحوجامعة أم القرىحماد بن محمد الثماليسعید بن علي بن عبدان الغامديالھدایة في شرح الكفایة لزین الدین شعبان بن محمد اآلثاري من بدایة االسم المضمر إلى نھایة إعراب الفعل الصحیح تحقیق ودراسة

Arabi04829نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیللیث محمد الل محمدالھدایة في شرح الكفایة لزین الدین شعبان بن محمد اآلثاري من بدایة الفصل الثالث الحرف إلى نھایة ألف القطع وألف الوصل تحقیق ودراسة

Arabi04830بالغةكلیة اآلدابلیلي محمد ناظم الحیاليعمرو بن األھتم دراسة موضوعیة بالغیة

Arabi04831لغةمؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاثالطیب بوعزة، یوسف بن عديمجموعة باحثینالھرمینوطیقیا وإشكالیة النص

Arabi04832أدبدار الشروقجبران خلیل جبرانعیسى ابن اإلنسان

Arabi04833نحوجامعة أم القرىأحمد عطیة المحمودينورة بنت سلیم بن صالح المشدق الجھنيالھروي النحوي من خالل كتابھ األزھیة في علم الحروف

Arabi04834لغةجامعة آل البیتنبیل یوسف حدادسھام علي ھزاع السرورالبناء الفني في روایات سھیل إدریس

Arabi04835أدب ، شعرمجلة قراءاتمحمد بن لخضر فوراريبشیر اعبیدالھزیمة في الشعر األندلسي في القرن الخامس الھجري، جمالیة الحذف في شعر الھزیمة

Arabi04836نقدمكتبة الفجر الجدیدصباح جمال الدینعلي الوردي نقد كتاب في الشعر الجاھلي لطھ حسین

Arabi04837شعرجامعة مؤتةفایز القیسيأكرم محمد العسوفيالبیوتات الشعریة في األندلس في القرن الخامس الھجري

Arabi04838أدبمكتبة الزھراءحسن إسماعیل عبد الغنيظاھرة الكدیة في األدب العربي نشأتھا وخصائصھا الفنیة

Arabi04839لغةمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةحسین حبیب سلیمانالھمزة أنواعھا وقواعد كتابتھا

Arabi04840أدبالمكتبة العربیة، عبید إخوانأحمد عبیدطرائف الحكمة

Arabi04841نحو ، صرفجامعة أم القرىالسید رزق الطویلسلوى محمد عمر عربالھمزة دراسة لغویة وصرفیة ونحویة

Arabi04842لغةمجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیةمازن المباركالھمزة و األلف ومدلولھما عند القدماء

Arabi04843أدب ، شعردار الجیلصالح جودةعبد العزیز شرفالھمشري شاعر أبوللو
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Arabi04844أدبأحمد درویشصورة صالح الدین األیوبي فى أدب الفرنجة وصورة الفرنجة في أدب عصر صالح الدین

Arabi04845أدب ، شعرمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتعباس المصريالھندسة اإلیقاعیة عند شعراء السجون في العصر العباسي

Arabi04846أدبالھیئة العامة لقصور الثقافةأحمد أمین، الشید أحمد صقرالھوامل والشوامل ألبي حیان التوحیدي ومسكویھ

Arabi04847أدبمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانیةخضر عبد الرضا جاسم، نصیر بھجت فاضلالھوایات ومجالس اللھو في بغداد من خالل كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذكرة للتنوخي

Arabi04848اللغة العربیةدار جلیس الزمان، مركز الروادعبد الكریم خلیفةأبو بكر الزبیدي األشبیلي النحويكتاب الواضح

Arabi04849إمالءدار جریر للنشر والتوزیعأحمد السید أبو المجدالواضح في القواعد اإلمالئیة

Arabi04850نحو ، صرفدار المناھج للنشر والتوزیعمحسن علي عطیةالواضح في القواعد النحویة واألبنیة الصرفیة

Arabi04851نحو ، صرفدار المأمون للتراثمحمد خیر الحلوانيالواضح في النحو

Arabi04852نحو ، صرفنادیة رمضان النجارالواضح في النحو و تطبیقاتھ

Arabi04853شعرشركة الملتقي للطباعة و النشر و التوزیعمحمد سعید القشاطنماذج من الشعر العربي في الصحراء

Arabi04854أدبدار الثقافةمحمد تاویت التطوانيالوافي باألدب العربي في المغرب األقصى

Arabi04855(من علماء القرن الثامن) عروض ، قوافيجامعة أم القرىصالح جمال بدويصباح یحیى إبراھیم باعامرالوافي في علمي العروض والقوافي لعبید هللا بن عبد الكافي بن عبد المجید العبیدي

Arabi04856نحوالمكتبة المكیة، مكتبة مشكاة اإلسالمیةحسن أحمد العثمانالنیسابوريالوافیة نظم الشافیة

Arabi04857أدبمدارككمال عبد الملك، منى الكحلةصورة أوروبا في األدب العربي الحدیث من طھ حسین إلى الطیب صالح

Arabi04858نقد ، شعرجامعة منتوريالربعي بن سالمةعمار ویسالواقع الشعري والموقف النقدي من الجاھلیة إلى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi04859ً لغةمجلة كلیة العلوم اإلسالمیةمحمد ذنون یونس الراشديعلم الوضع و أثره في الفكر اللغوي قدیماً و حدیثا

Arabi04860أدبجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحإیمان لطرش، أسماء قویسمالواقع والتاریخ في روایة لونجة والغول

Arabi04861لغةالمجلة العربیة للدراسات اللغویةعاصم شحادة عليعلم اللغة النصي و دوره في شرح الحدیث و فھمھ أحادیث الجھاد والسیر في صحیح البخاري نموذًجا

Arabi04862أدبجامعة منتوريرشید قریبعوفاء زنتوتالواقعیة الطبیعیة الفرنسیة عند إمیل زوال تیریز راكان-نموذجا

Arabi04863شعردار الشروقمحمد أبو المجدشعر العبید في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi04864أدبجامعة أبو بكر لقایدرحماني لیلىبولنوار سلیمة، عیدوني فاطمة الزھراءالواقعیة بین األدبین العربي و الغربي روایة دعاء الكروان طھ حسین وروایة مدام بوفاري فلوبیر

Arabi04865شعرالمؤسسة الوطنیة للكتابحسن فتح البابشعر الشباب في الجزائر بین الواقع واآلفاق

Arabi04866أدبجامعة دمشقأحمد سلیمان األحمدالرشید بوشعیرالواقعیة في أدب یوسف إدریس

Arabi04867أدب عالمىدار المعارفلیلى عنانالواقعیة في األدب الفرنسي

Arabi04868أدب عالمىدار تاراس للطباعة والنشرعز الدین مصطفى رسولالواقعیة في األدب الكردي

Arabi04869أدب عالمىدار صادرترجمة مصطفى ماھرمجموعة من األدباء والشعراءألوان من األدب األلماني الحدیث

Arabi04870أدبمطبعة القبلصالح األشترألوان من التصحیف والتحریف في كتب التراث األدبي المحققة

Arabi04871شعرجامعة القاھرةمحمد أبو المجد عليشعر الرثاء والصراع السیاسي والمذھبي في العصر األموي

Arabi04872نحودراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةفوزیة علي عواد القضاةالواو بین العطف والمعّیة
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Arabi04873أدبالمطبعة األمیریةمحمد عبد الھادي شعیره، عبد الحمید العبادي بكلیفي بروفنسالسلسلة محاضرات عامة في أدب األندلس وتاریخھا

Arabi04874تراجم ، سیردار الكتب العلمیةعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضعبد الملك بن حسین بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكيسمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي

Arabi04875أدبآداب الرافدینعبد الجبار أحمد صالح السنبسيالواو ومعانیھا في شعر النابغة الذبیاني- دراسة نحویة

Arabi04876شعرمكتبة الخانجيمحمد عبد هللا عنانلسان الدین بن الخطیب السلمانيریحانة الكتاب ونجعة المنتاب

Arabi04877مطبعة الحیدري، مؤتمر المستشرقین الدولي الرابعحسین علي محفوظدیوان ابن سینا - ت حسین محفوظ

Arabi04878نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد ھاشم عبد الدائمفتیحة حسین عطارالواوات والیاءات في النحو والصرف

Arabi04879"أدبمجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجدأحمد ساعيالوجھ اآلخر للموشحات من خالل الكشف الجدید لكتاب " عدة الجلیس

Arabi04880أدبدار مصرمحمد عبد الحلیم عبد هللالوجھ اآلخر مقاالت في األدب والفن والحیاة

Arabi04881عروض ، قوافيعالم الكتبھالل ناجيأبو سعید شعبان بن محمد القرشي اآلثاريالوجھ الجمیل في علم الخلیل، ألفیة في العروض والقوافي

Arabi04882أدبالدار التونسیة للنشرتوفیق بكارحمادي صمودالوجھ والقفا في تالزم التراث والحداثة

Arabi04883أدبمؤسسة نوفلریاض حنینرسائل جبران التائھة مع 19 رسالة یكشف عنھا ألول مرة

Arabi04884أدب عالمىجداولتعریب حمید لشھبحنة آرندت، مارتین ھیدغررسائل حنة آرندت ومارتین ھیدغر

Arabi04885أدبمؤسسة ھنداويكامل كیالنيأبو العالء المعريرسالة الغفران

Arabi04886أدبدار ثابت للنشر و التوزیعأمینة محمد جمال الدینالنویري وكتابھ نھایة األرب في فنون األدب، مصادره األدبیة وآراؤه النقدیة

Arabi04887بالغةجامعة أم القرىعبد العزیز أبو سریع یاسینفوزیة بنت عبد هللا بن سند العصیميالوجوه البیانیة في القصة النبویة وأسرارھا الدقیقة

Arabi04888أدبدار الشروقثروت عكاشةجبران خلیل جبرانرمل وزبد

Arabi04889نحودراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةریم فرحان المعایطةالوجوه النظریة والداللیة والجمالیة لوصف ظاھرة التصغیر وتفسیرھا وتعقیدھا في كتاب سیبویھ

Arabi04890أدبالھیئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدیةترجمة أحمد درویشأندریھ میكیل، ریجیس بالشیر، بییر جورجانرؤیة فرنسیة لألدب العربي

Arabi04891أدبعبد الناصر سعد السعیدرثاء األم في األدب العربي الحدیث

Arabi04892لغةمكتبة الثقافة الدینیةمحمد عثمانأبو ھالل العسكريالوجوه والنظائر-ت محمد عثمان

Arabi04893لغةمجلة العربحاتم صالح الضامنأبو ھالل العسكريالوجوه والنظائر- ت حاتم الضامن

Arabi04894نحو ، صرفالمركز الدولي للنشرأساتذة النحو في الجامعة اإلسالمیة بغزةالوجیز في النحو والصرف

Arabi04895نحو ، صرفدار العلوم للطباعة والنشرعلي حسین البوابعبد الرحمن بن محمد األنباري أبو البركاتالوجیز في علم التصریف

Arabi04896لغةمجلة علوم اللغةمجموعة من األساتذةعلم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق الخطابة النبویة نموذًجا

Arabi04897شعر ، تراجمجامعة أم القرىخالد بن محمد الجدیعالوجیھ ابن الذروي علي بن یحیى بن الحسن بن أحمد المصري وما تبقى من شعره

Arabi04898أدبدار العرب للبستانيجبران خلیل جبراندمعة وابتسامة

Arabi04899(1300- 1360ھـ) أدبحسن أحمد الكبیرحبیب حنش حمدان الزھرانيالوحدة اإلسالمیة في النثر العربي الحدیث في الفترة

Arabi04900لغةمجلة جامعة اإلمامإبراھیم بن عبد العزیز أبو حیمدعلم اللغة العصبي

Arabi04901أدب ، شعرجامعة دیالىفاضل عبود خمیس التمیميمنى رفعت عبد الكریمالوحدة العضویة في دیوان ابن ھانئ األندلسي ت362ھـ
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Arabi04902لغةمجمع اللغة العربیة بلیبیا و مركز الحضارة العربیة بالقاھرةعلي فھمي خشیم وآخرونبحوث ندوة الوحدة والتنوع في اللھجات العروبیة القدیمة

Arabi04903أدب ، شعردار المعارفعبد العزیز المیمني الراجكوتي، محمود محمد شاكرأبو تمام حبیب بن أوس الطائيكتاب الوحشیات وھو الحماسة الصغرى

Arabi04904أدب ، شعردار الفرقدعبد الوھاب البیاتيینابیع الشمس السیرة الشعریة

Arabi04905عروض ، قوافيالدار الفنیة للنشر والتوزیعمحمد حسن إبراھیم عمريالورد الصافي من علمي العروض والقوافي

Arabi04906شعر ، تراجمدار المعارفعبد الوھاب عزام، عبد الستار أحمد فّراجأبو عبد هللا محمد بن الداود بن الجراحالورقة

Arabi04907أدبدار الفكرمحمد عبد المنعم خفاجيدراسات في الفكر العربي و مصادره من شتى العصور

Arabi04908أدبمطبعة الوطنعبد الھادي نجا رضوان األبیاريالوسائل األدبیة في الرسائل األحدبیة

Arabi04909أدب ، شعرمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاهمحمد أبو الفضل إبراھیم، علي محمد البجاويعلي بن عبد العزیز الجرجانيالوساطة بین المتنبي وخصومھ

Arabi04910لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعلیان بن محمد الحازميعلم الداللة عند العرب

Arabi04911لغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن مرعي الحازميعلم اللغة التطبیقي تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi04912أدبمؤسسة دار الكتب الثقافیةعفیف محمد عبد الرحمنأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحديالوسیط في األمثال

Arabi04913نحودار الشواف للنشر والتوزیععبد الكریم محمد األسعدالوسیط في تاریخ النحو العربي

Arabi04914إمالءمكتبة المعارفعمر فاروق الطباعالوسیط في قواعد اإلمالء واإلنشاء

Arabi04915نحو ، صرفالمطبعةالكبرى ببوالقنصر الھورینيأبو زید عبد الرحمن بن عبد العزیز المغربيالوشاح وتثقیف الرماح في رد توھیم المجد الصحاح

Arabi04916أدب ، شعرالذخائر الھیئة العامة لقصور الثقافةیحیى عبد العظیمضیاء الدین بن األثیر أبو الفتح نصر هللا بن محمد الشیباني الجزريالوشي المرقوم في حل المنظوم

Arabi04917لغةوزارة التعلیم العالي و البحث العلميمحمد یحیاتنملیكة بلقاسميعلم الداللة اللغوي عند جون الینز و مالمحھ في الدرس الداللي العربي القدیم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi04918أدبالجامعة األردنیة- كلیة الدراسات العلیاصالح جرارحذیفة عبد هللا عزامالوصایا في األدب األندلسي

Arabi04919نحومجلة المجمع العلمي العراقيأحمد عبد الستار الجواريالوصف بالمصدر، نظرة أخرى في قضایا النحو

Arabi04920لغةاتحاد الكتاب العربمنقور عبد الجلیلعلم الداللة أصولھ و مباحثھ في التراث العربي

Arabi04921أدب ، شعرمجلة آداب ذي قارعبد الكریم خضیر علیوي السعیديالوصف بین الشعر والنثر

Arabi04922أدب ، شعرمطبعة مصطفى البابي الحلبيعبد العظیم على قناويالوصف في الشعر الجاھلي

Arabi04923لغةدار الكتب الوطنیةنور الھدي لوشنكلود جرمان، ریمون لوبلونعلم الداللة

Arabi04924أدب ، شعرجامعة أم القرىنعمان محمد أمین طھصفیة عبد القادر إسماعیل السودانيالوصف في شعر ابن الرومي

Arabi04925بالغةمجلة آداب الفراھیديمحمد خلیل إبراھیم، غسان علوان خلف رجبعلم البیان في كتاب طرح التثریب في شرح التقریب للحافظ العراقي المتوفي 806 ھـ و ابنھ أبي زرعة المتوفي 826 ھـ

Arabi04926أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحھبة إبراھیم منصور اللبديالوصف في شعر الملك األندلسي یوسف الثالث

Arabi04927أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد الحكیم حسانلیلى سالم محمد نور بابنجيالوصف في شعر عبد هللا بن المعتز العباسي

Arabi04928علم األصواتعزة الغامديتسنیم عمرعلم األصوات

Arabi04929أدب ، شعرجامعة أم القرىحسن محمد باجودةأمل رجیان معیوف القثاميالوصف في شعر علي بن الجھم

Arabi04930علم األصواتمجلة كلیة التربیة األساسیةمصطفى حسین مزعلعلم األصوات عند الكندي في رسالتیھ اللثغة و استخراج الُمَعمَّى
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Arabi04931لغةإربد للبحوث والدراساتعطا موسىنھاد الموسى و التخطیط اللغوي مثل من ظاھرة االزدواجیة

Arabi04932لغة ، شعرجامعة أم القرىأحمد محمد عبد الدایم عبد هللازكیة أحمد إسحاق فطانيعلتا الخزم و الخرم و أثرھما في بناء القصیدة العربیة

Arabi04933أدب ، شعرجامعة النجاحعبد الخالق عیسىمحمد عایش محمد یامینالوصف والغزل في شعر الوأواء الدمشقي

Arabi04934أدبجامعة أبي بكر بلقایدكروم بومدینبشرى بغداديالوصیة في األدب األندلسي وصیة لسان الدین ابن الخطیب ألوالده دراسة حضاریة فنیة

Arabi04935نحو ، لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاثمحمد رباعالوضوح الداللي في المعارف وأثره في بنائھا وإعرابھا

Arabi04936نحومجلة كلیة التربیة للبناتعلي كریم ناشدعالمات االسم في اللغة العربیة

Arabi04937بالغة ، نقدجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحبیب بن معال اللویحقالوضوح والغموض بین الدرس البالغي والنقدي

Arabi04938لغةمحمود مصطفى عبود ھرموشعالقة القواعد اللغویة بالقواعد األصولیة

Arabi04939أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن أحمد با قازيعطا هللا بن مسفر بن مصلح الجعیدالوطن في الشعر السعودي المعاصر

Arabi04940أدب ، شعرجامعة حلبوھیب طنوسالوطن في الشعر العربي من الجاھلیة إلى نھایة القرن الثاني عشر المیالدي

Arabi04941نحو ، بالغةجامعة أبي بكر بلقایدمحمد عباسعبود خلیفةعالقة الدرس النحوي بالدرس البالغي عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi04942أدبجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليخالد عبد اللطیف زھدالوطنیة واإلنسانیة في آثار سمیح القاسم

Arabi04943لغةالجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشرأحمد المتوكلالوظائف التداولیة في اللغة العربیة

Arabi04944شعرھنداويأحمد محرمدیوان مجد اإلسالم

Arabi04945نحو ، لغةجامعة أم القرىمحمد خضر عریفالوظائف الخطابیة للضمائر العربیة مع دراسة مقارنة لنظام الضمائر في كل من العربیة واإلنجلیزیة

Arabi04946أدبدار القصبة للنشرمصطفى فاسيدراسات في الروایة الجزائریة

Arabi04947نحو ، لغةجامعة الحاج الخضربلقاسم لیباریراسال لوكیةالوظائف اللغویة للزوائد

Arabi04948نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيلطیفة إبراھیم النجارالوظائف النحویة بین المركزي والھامشي مثل من وظیفة الحال

Arabi04949لغةجامعة وھرانمحمد ملیانيمسلم سومیةالوظیفة التواصلیة لحروف التنبیھ في اللغة العربیة

Arabi04950ً نحو ، بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحسن محمد نورعالقات اإلسناد و دالالتھ في التركیب اللغوي نحویاً و بالغیا

Arabi04951نحوجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناوفاء عباس حسن الحویتعالقات التراكیب دراسة نحویة

Arabi04952لغةمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوض، ھند عكرمةالوظیفة الداللّیة في ضوء مناھج اللسانیات

Arabi04953لغةالذخائررشید عبد الرحمن العبیديعالقة األلف بالھمزة في العربیة

Arabi04954لغةجامعة محمد خیضرعز الدین صحراويمحمد بودیةالوظیفّیة في اللسانیات العربیة دراسة في الرسالة الھزلیة البن زیدون

Arabi04955أدب أطفالالھیئة المصریة العامة للكتابوفاء إبراھیمالوعي الجمالي عند الطفل

Arabi04956نحومجلة آداب الرافدینفراس عبد العزیز عبد القادرعسى في العربیة دراسة في الخالف النحوي

Arabi04957تراجمفاطمة حسن عبد الرحیمعشرون رجال في كتاب سیبویھ

Arabi04958أدبجامعة الخلیلحسن فلیفلعبد المنعم محمد قباجاعقود الآلل في الموشحات و األزجال عبد هللا شمس الدین محمد النواجي دراسة وتحقیق

Arabi04959لغةمجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم اإلنسانیة،حمزة بن قبالن المزینيالوقف بالنقل أم مبدأ الجھریة؟
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Arabi04960أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد العضیبيأسماء بنت عبد هللا بن محمد الزیدعذل الشاعر في الشعر العربي القدیم حتي نھایة العصر األموي

Arabi04961لغة ، تراجممجلة آداب الرافدینعبد العزیز یاسین عبد هللاعرام بن األصبغ السلمي أخباره و مرویاتھ اللغویة

Arabi04962أدب ، تراجمجامعة أم القرىمحمود حسن زینيعبد هللا بن عثمان الیاقوتعز الدین بن عبد السالم المقدسي 678 ھـ حیاتھ و أدبھ و تحقیق كتابھ كشف األسرار عن الحكم المودعة في الطیور واألزھار

Arabi04963ًشعرجامعة األزھرعبد الرحمن عثمانسعید عبد المقصود ظالمعزیز أباظة شاعرا

Arabi04964نحومطبوعات المدارس الملكیةأحمد مروانحسین والي األزھري الشافعي بن إبراھیمنفحة اآلداب شرح ملحة اإلعراب

Arabi04965أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة العالمیةمؤید فاضلإسماعیل بن عمارة عقیب العقالويعجائب األشعار و غرائب األخبار صنعة مسلم بن محمود الشیزري دراسة وتحقیق الجزء األول

Arabi04966نحوحولیات اآلداب والعلوم االجتماعیةمحمد خلیل نصر هللا فراجالوقف ووظائفھ عند النحویین والقراء

Arabi04967أدبمركز الحضارة العربیةأحمد األحمدینالوقوف على األمیة عند عرب الجاھلیة

Arabi04968ً شعر ، تراجممجلة آداب الرافدینعبد هللا محمود طھ المولىعبید هللا بن عبد هللا الھذلي ت 98 ھـ 716 م حیاتھ و شعره مجموعاً محققا

Arabi04969أدبجامعة النجاح الوطنیةعادل األسطةفرج عبد الحسیب محمد مالكيعتبة العنوان في الروایة الفلسطینیة دراسة في النص الموازي

Arabi04970ً أدبجامعة مؤتةسامح الرواشدةشبیب حمد عبد هللا الفقھاءإلیاس فركوح قاصا

Arabi04971نحوعبد هللا بن سلیمان العتیقالیاقوت في أصول النحو

Arabi04972ًشعرجامعة مؤتةطارق المجاليعبد هللا فالح الرشیديعبد هللا الزید شاعرا

Arabi04973شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد بن عبد الواحد المسعودزكیة جبریلأراك عصي الدمع دراسة أسلوبیة

Arabi04974تراجم ، انسابدار الكتاب الحدیثفرج هللا صالح دیبالیمن ھي األصل، الجذور العربیة لألسماء

Arabi04975أدبجامعة أم القرىحمزة بن أحمد الشریفعبد الفتاح أبو مدین رجل الصحافة و الفكر و األدب

Arabi04976أدبجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسىشاكر محمود شاكر بدیرالیھود في األدب العباسي نماذج مختارة

Arabi04977أدبناشريعبد الحكیم الزبیديالیھود في مسرحیات علي أحمد باكثیر

Arabi04978شعرجامعة أم القرىحسن عبد الكریم الوراكليسعید أحمد محمد الغامديعبد الجلیل بن وھبون الشاعر و شعره

Arabi04979أدبجامعة الخلیلحسن فلیفلنَافَِزة ناصر الشرباتِيالیھود وأثرھم في األدب العربي في األندلس

Arabi04980ً شعر ، تراجممجلة آداب الرافدینعبد هللا محمود طھ الموليعبد الباقي بن مراد العمري الموصلي 1109 ھـ1697م حیاتھ و شعره مجموعاً محققا

Arabi04981نحوجامعة أم القرىفاطمة عبد الرحمن رمضان بن حسینأریج بنت عثمان بن إبراھیم المرشدأم الباب في النحو دراسة نحویة

Arabi04982نحو ، لغةدار الجیل، دار عمارفخر صالح سلیمان قدارةأبو عمرو وعثمان بن الحاجبكتاب أمالي ابن الحاجب

Arabi04983لغةمكتبة الخانجيمحمود محمد الطناحيھبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلويأمالي ابن الشجري اللغویة

Arabi04984لغةدائرة المعارف العثمانیةجمال الدین بن ھشامھبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلويالجزء األول من األمالي الشجریة

Arabi04985لغةالمكتبة المحمودیة التجاریةأحمد بن األمین الشنقیطيأبو القاسم عبد هللا بن إسحاق الزجاجاألمالي

Arabi04986أدبمنشورات وزارة الثقافةترجمة حنا عبودأدیث ھاملتوناألسلوب الروماني في األدب والفن والحیاة

Arabi04987لغةمطبعة السعادة، الخانجي الكتبي وأخیھأحمد بن األمین الشنقیطيأبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجيكتاب األمالي

Arabi04988نحو ، لغةمطبعة السعادةمحمد إبراھیم البناأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا األندلسيأمالي السھیلي في النحو واللغة والحدیث والفقھ
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Arabi04989أدبمطبعة السعادةالسید محمد بدر الدین النعساني الحلبيالشریف أبو القاسم علي بن الطاھر أبو أحمد الحسینأمالي السید المرتضى في التفسیر والحدیث واألدب

Arabi04990دار إحیاء الكتب العربیةزكي المحاسنيالشریف العقیليدیوان الشریف العقیلي

Arabi04991دارصادرأحمد الجنديحسان بن نمیردیوان عرقلة الكلبي

Arabi04992نحو ، لغةدار الغرب اإلسالميیحیى وھیب الجبوريأبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيأمالي المرزوقي

Arabi04993أدب ، لغةمطبعة مجلس دائرة المعارف اإلسالمیةأبو عبد هللا محمد بن العباس الیزیديكتاب األمالي

Arabi04994لغةدار الكتاب العربيمحمد توفیق البجیرمينیقوالس أوستلرامبراطوریات الكلمة تاریخ للغات في العالم

Arabi04995أدبدار ومكتبة الھاللقصي الحسینالمفّضل بن محمد الضبيأمثال العرب، موسوعة األمثال- دار الھالل

Arabi04996أدبمطبعة الجوائبالمفّضل بن محمد الضبي، یاقوت المستعصميأمثال العرب للمفضل الضبي وأسرار الحكماء لیاقوت المستعصمي واألمثال الحكمیة

Arabi04997أدبجامعة كالیفورنیاأبو الفضل أحمد بن محمدأمثال العرب مترجمة إلى الالتینیة

Arabi04998أدبمنشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافیة والتعلیم األصليمحمد بن شریفةأبو یحیى عبید هللا بن أحمد الزجالي القرطبيأمثال العوام في األندلس ألبي یحیى عبید هللا بن أحمد الزجالي القرطبي تحقیقاً وشرحاً ومقارنة

Arabi04999أدبجامعة منتوريلیلي جبارينادیة خالیدعالمیة األدب الحدود و اآلفاق

Arabi05000أدب ، لغةدار الكتاب العربيعباس محمود العقادیسألونك

Arabi05001أدبدارة الملك عبد العزیزعبد العزیز بن محمد السدحانأمثال شعبیة من الجزیرة العربیة مقتبسة من نصوص شرعیة

Arabi05002أدب ، نقدجامعة أم القرىمحمود بن حسن زینيأسماء بنت زكریا بن جعفر فلفالنیحیى المعلمي وجھوده في الكتابة األدبیة والنقدیة

Arabi05003أدبویلیام أوسليجون لویس بوركھارتأمثال عربیة األخالق و العرف للمصریین المعاصرین

Arabi05004أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاحمد بن عبد هللا الزایديأمثال التأبید في اللغة العربیة أسالیبھا وصورھا الفنیة

Arabi05005نحودار النھضة العربیةمحمد خلیفة الدناعأبو بكر الزبیديأمثلة األبنیة في كتاب سیبویھ

Arabi05006صرفمطبعة مصطفى البابي الحلبيمصطفى السقاجمع وترتیب أحد العلماء األفاضلأمثلة جدیدة في التصریف و یلیھا مجمل البناء األقسام العشرة

Arabi05007شعرمؤسسة مفدي زكریامصطفى بن الحاج بكیر حمودةمفدي زكریاأمجادنا تتكلم وقصائد أخرى

Arabi05008شعردار العلم للمالیینأنیس المقدسيأمراء الشعر العربي في العصر العباسي

Arabi05009شعرمكتبة مدبوليعبد العزیز المفالحأمل دنقلاألعمال الشعریة الكاملة أمل دنقل

Arabi05010نحوجامعة الموصلحسن سلیمان حسینبكر عبد هللا خورشیدأمن اللبس في النحو العربي دراسة في القرائن

Arabi05011شعرطباعة أوفست الفقیھعمر بھاء الدین األمیريأمي- شعر األمیري

Arabi05012شعرمطبعة العلوممحمد صالح سمكأمیر الشعر في العصر القدیم

Arabi05013نحو ، شعرجامعة أم القرىعبد الحمید بن محمد األقطشنورة بنت سلیم بن صالح المشدق الجھنيالتحلیل النحوي عند المرزوقي في شرح دیوان الحماسة ألبي تمام

Arabi05014نحومجلة أبحاث الیرموكعمر یوسف عكاشةأنَّ أداة ربط وإظھار ال توكید

Arabi05015لغةمجلة عالم الفكرمجموعة من األساتذةاأللسنیة عالم الفكر

Arabi05016أدب ، شعرجامعة أم القرىأحمد الشرباصيمحمد أحمد العزبظواھر التمرد في الشعر العربي المعاصر

Arabi05017نحو ، لغةجامعة أبي بكر بلقایدزبیر دراقيالمھدي بوروبةظواھر التشكیل الصوتي عند النحاة و اللغویین العرب حتي نھایة القرن الثالث الھجري
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Arabi05018أدب ، لغةعالم الكتبأحمد مختار عمرأنا واللغة والمجمع

Arabi05019سیر ، تراجمدار اآلفاق الجدیدةلجنة إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدةمحمد بن أبي محمد بن ظفر المكي الصقليأنباء نجباء األبناء

Arabi05020سیر ، تراجمدار الفكر العربي، مؤسسة الكتب الثقافیةمحمد أبو الفضل إبراھیمجمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطيأنباه الرواة على أنباه النحاة

Arabi05021نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةحسن أسعد محمدانتصار الشنتمري في كتابھ تحصیل عین الذھب لشواھد سیبویھ

Arabi05022بالغة ، شعرجامعة منتوريالربعي بن سالمةآمال حلیتیمظاھرة الغلو في الشعر العربي القدیم دوافعھا و نتائجھا دراسة بالغیة نفسیة

Arabi05023أدب ، شعرالمدیریة العامة للتربیة في محافظة البصرةلؤي مجید إبراھیم، حامد عدنان الكاملظواھر أسلوبیة في شعر الصعالیك

Arabi05024لغةرضاتة حسین صالحانتصار اللبلي لثعلب في كتابھ تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح

Arabi05025نحومحمد ذنون یونس فتحيظاھرة لزوم الدور في النحو العربي مشكالتھا و طرائق دفعھا

Arabi05026نحو ، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةمحمد زعل المالحمةالتحول في بنیة الفعل المعتل في العربیة في ضوء اللغات السامیة دراسة تاریخیة مقارنة

Arabi05027أدبالدار الیمنیة للنشر والتوزیععبد هللا محمد الحبشيتقي الدین أبو العباس حمزة بن علي الناشري الیمني الزبیديانتھاز الفرص في الصید والقنص

Arabi05028إمالءالمطبعة العثمانیة باإلسكندریةمحمد الطاھر اإلزمیري األزھريانجالء السحابة عن قواعد اإلمالء وأصول الكتابة

Arabi05029لغةدار الطلیعة للنشرترجمة رضوان ظاظاكلود حجاجإنسان الكالم مساھمة لسانیة في العلوم اإلنسانیة

Arabi05030شعردار ناشريأحمد فراج العجميانسكابات الربیع العربي

Arabi05031لغةدار الطباعة العامرةحسن العطارإنشاء

Arabi05032نحو ، لغةمركز النشر الجامعي، جامعة منوبةشكري المبخوتإنشاء النفي وشروطھ النحویة الداللیة

Arabi05033نحو ، لغةمكتبة زھراء الشرقحسام البھنساويأنظمة الربط في العربیة دراسة في التراكیب السطحیة بین النحاة والنظریة التولیدیة التحویلیة

Arabi05034نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلفاطمة حسن عبد الرحیم شحادة فضةظاھرة رفض األصل في الدراسات النحویة

Arabi05035بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةأسامة محمد إبراھیم البحیريانغالق البنیة وانفتاحھا في البنیویة والتداولیة والبالغة العربیة

Arabi05036بالغة ، شعرجامعة دیالىإیاد عبد الودود عثمان الحمدانيعدنان كنعان مھديأنماط التصویر المجازي في شعر ابن دراج القسطلي

Arabi05037لغةمشتاق عباس معنظاھرة تعدد األوجھ النطقیة في العربیة

Arabi05038نحوجامعة مولود معمريصالح بلعیدبو عبد هللا السعیدأنماط الجملة الشرطیة في األحادیث النبویة، صحیح البخاري نموذجا

Arabi05039نحو ، لغةجامعة أم القرىأحمد عبد الدایمحیاة محمد علي الخدیديأنماط الجملة في رسائل الخلفاء الراشدین دراسة تركیبیة داللیة

Arabi05040أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرالعربي دحوبن القاید صادقالبنیة اإلیقاعیة في دیوان ابن رشیق القیرواني

Arabi05041نحو ، صرفمطبعة التقدم العلمیةمحمود العالم المنزلي، محمد البسیونيكتاب األصول الوافیة الموسومة بأنوار الربیع في الصرف والنحو والمعاني والبیان والبدیع وبھامشھ كتاب حسن الصنیع

Arabi05042بالغةمطبعة النعمان، مكتبة العرفانشاكر ھادي شكرعلي صدر الدین بن معصوم المدنيأنوار الربیع في أنواع البدیع

Arabi05043نحوجامعة القاھرةعبد الرحمن السید، أمین علي السیدثروت السید عبد العاطي رحیمظاھرة النفي في الحدیث الشریف بین التوصیف و التنظیر

Arabi05044نحوالجامعة اإلسالمیة بغزةجھاد یوسف العرجاھدیل حسن حسین المشھراويظاھرة انعكاس الضمیر في اللغة العربیة

Arabi05045نحومجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانیةعلي أحمد الكبیسيظاھرة القلب في اإلعراب مفھومھا، أنماطھا، أثره في معنى التركیب

Arabi05046شعرمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیھعدنان أحمد، علي أحمد یونسیثرب في شعر شعرائھا
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Arabi05047شعرالمطبعة الكاثولیكیة لألباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيتُماِضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید الُسلمیةأنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء

Arabi05048نحوحسین علي السعديظاھرة اللحن في العربیة و مشكالتھا

Arabi05049شعرمكتبة األمیر فیصل بن مشعلعبد هللا بن محمد بن خمیسأھازیج الحرب أو شعر العرضة

Arabi05050نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد القادر بن عبد الرحمن السعديأھداف اإلعراب وصلتھ بالعلوم الشرعیة والعربیة

Arabi05051أدب ، شعرعلي یوسف الیعقوبيظاھرة الغموض في الشعر الحدیث

Arabi05052نحو ، لغةفاضل صالح السامرائيظاھرة القطع في العربیة

Arabi05053عروض ، قوافيمكتبة المعارفمحمد عبد المنعم خفاجيمحمود مصطفىأھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقافیة- ت خفاجي

Arabi05054عروض ، قوافيمؤسسة الكتاب الثقافیةعمر فاروق الطباعمحمود مصطفىأھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقافیة-ت الطباع

Arabi05055عروض ، قوافيعالم الكتبسعید محمد اللحاممحمود مصطفىأھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقافیة- ت اللحام

Arabi05056أدب ، شعرجامعة منتوريعبد هللا حماديحمة دحمانيظاھرة الغربة في شعر مفدي زكریا

Arabi05057أدبنور الدین عترأھم المالمح الفنیة في الحدیث النبوي

Arabi05058أدبالدار العربیة للكتابفواد الفرفوريأھم مظاھر الرومنطیقیة في األدب العربي الحدیث وأھم المؤثرات األجنبیة فیھا

Arabi05059نحو ، لغةمكتبة الثقافة الدینیةحسام البھنساويأھمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث في مجالي مفھوم اللغة والدراسات النحویة

Arabi05060نحو ، لغةجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلمحمد إبراھیم عبد السالمظاھرة العدول في اللغة العربیة

Arabi05061لغةحولیات كلیة اآلدابعبده محمد بدويأھمیة تعلیم اللغة العربیة

Arabi05062الحدیث وعلومھصالح محمد محمد عویضةأوجز الكالم

Arabi05063نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامعبد هللا بن محمد علي الصلیميظاھرة السؤال المقدر في كتاب سیبویھ

Arabi05064لغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن علي بن محمد العمريأوجھ التنظیر عند ابن جني

Arabi05065أدب ، شعرمصطفى صادق الرافعيأوراق الورد رسائلھا ورسائلھ

Arabi05066أدب ، شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةأمل طاھر نصیرظاھرة الخوف في شعر الفرزدق

Arabi05067شعرمجلة كلیة التربیة األساسیةعبد الجبار عدنان حسنأوزان الشعر بین العربیة وغیرھا

Arabi05068شعرجامعة بجایةعلیك كایسةظاھرة العدول عن القواعد االختیاریة في لغة الشعر

Arabi05069بالغةجامعة الجزائرحسین أبو النجاعبد الحفیظ مراحظاھرة العدول في البالغة العربیة مقاربة أسلوبیة

Arabi05070معاجمحولیات كلیة اآلداب جامعة الكویتسھام عبد الوھاب الفریحأوس بن حجر ومعجمھ اللغوي

Arabi05071بالغةدار المعارفمصطفى الجوینيأوساط البالغة العربیة

Arabi05072نحو ، صرفالمكتبة العصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن یوسف بن ھشام األنصاريأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ومعھ كتاب عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك وھو الشرح الكبیر من ثالثة شروح

Arabi05073أدبالنادي األدبي الثقافيأبو تراب الظاھريأوھام الكتاب

Arabi05074بالغة ، شعردار الكتاب العربيأحمد تیمور باشاأوھام شعراء العرب في المعاني

Arabi05075أدب ، شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد هللا بن أحمد العمريبیان بنت إبراھیم بن عبد العزیز السیفالتصویر البیاني للفروسیة في شعر الصعالیك إلى نھایة العصر األموي
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Arabi05076أدب ، شعرمطبعة السعادةالسید محمد بدر الدین أبو فراس النعساني الحلبيكتاب نھایة األرب من شرح معلقات العرب

Arabi05077نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاحماد بن محمد الثماليأي الموصولة في الدرس النحوي

Arabi05078أدبالمكتبة العصریةمحمد أحمد جاد المولى، علي أحمد البحاوي، محمد أبو الفضل إبراھیمأیام العرب في الجاھلیة

Arabi05079أدبمجلة الموردمنذر الجبوريأیام العرب في الجاھلیة قیمتھا التاریخي أثرھا عند الجاھلیین واإلسالمیین، نماذج منھا

Arabi05080نحو ، صرفالمطبعة اإلعالمیةأبو محمد عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاريكتاب أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك في علم العربیة

Arabi05081أدبمنتدیات المكتبة العربیةعبد الرحمن األبنوديأیامي الحلوة

Arabi05082صرفمكتبة الثقافة الدینیةمحمد عثمانمحمد بن مالك الطائي النحويإیجاز التعریف في علم التصریف

Arabi05083نحوعالم الفكربو شعیب براموظاھرة الحذف في النحو العربي محاولة للفھم

Arabi05084صرفحولیات التراثلخضر لعسالإیراد القضایا الصرفیة في لسان العرب البن منظور

Arabi05085نحودار ابن حزم للنشر والتوزیععبد العزیز بن علي الحربيأیسر الشروح على متن اآلجرومیة

Arabi05086نحودار ابن حزم للنشر والتوزیععبد العزیز بن علي الحربيأیسر الشروح على متن اآلجرومیة

Arabi05087نحوجامعة طیبةعلي بن عبد هللا القرنيأحمد بن عوض الرحیليظاھرة الحذف عند ابن جني في كتاب المحتسب دراسة نحویة

Arabi05088نحوالذخائرمحمد الجیريابن ملكون النحوي من خالل مخطوط إیضاح المنھج في الجمع بین كتابي التنبیھ والمبھج

Arabi05089نحودار الغرب اإلسالميمحمد بن محمود الدعجانيأبو علي الحسن بن عبد هللا القیسيإیضاح شواھد اإلیضاح

Arabi05090أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيرقیة بنت عبد الرحمن بن إبراھیم الصبةظاھرة التوبة و االستغفار في الشعر المقصد و المقطعات من بدایة العصر األموي إلي نھایة القرن الثامن الھجري

Arabi05091نحوجامعة أم القرىمحمد محمود الطناحيمحمد بن حمود الرحبانيإیضاح شواھد اإلیضاح تألیف أبي علي الحسن بن عبد هللا القیسي

Arabi05092أدبمكتبة اآلدابعبد البدیع عبد هللالتطلع الى المستقبل بعیون الماضي دراسة في أدب عصر التنویر

Arabi05093علم األصواتجامعة أم القرىتمام حسانعبد الرحمن بن حسن العارفظاھرة التماثل عند توالي األصوات العربیة الصامتة دراسة نظریة تحلیلیة استقرائیة

Arabi05094أدب ، شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاخلف خازر الخریشةإیقاع اللون األبیض في شعر بشر بن أبي خازم األسدي

Arabi05095أدب لغةجامعة أم القرىمحمد بن سعید بن إبراھیم الثبیتيظاھرة التلطف في األسالیب العربیة

Arabi05096أدب ، شعرمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةحسان الحسن، صالح نجمإیقاع المھن في شعر أبي تمام

Arabi05097لغةجامعة أم القرىشعبان صالح إبراھیمإبراھیم بن مسعود بن قاسم الفیفيظاھرة التالزم بین األسماء في العربیة

Arabi05098أدبجامعة بیروت األمریكیةجورج استیفانوس جحاإیلیا أبو ماضي

Arabi05099أدبدار الثقافةعبد الكریم الجھیمانأین الطریق

Arabi05100لغة ، اشتقاقمجلة العرب مركز حمد الجاسرحاتم صالح الضامنعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيباب اشتقاق بعض أسماء البلدان من مختصر الزاھر للزجاجي

Arabi05101نحوباب أفعال المدح و الذم

Arabi05102لغةمؤسسة الرسالة، دار األملفائز فارسأبو محمد سعید بن المبارك بن الدھان النحويباب الھجاء

Arabi05103أدب عالميعالم المعرفةترجمة ھبة شریف، مراجعة عبد الغفار مكاويباربارا باومان، بریجیتا أبرالعصور األدب األلماني، تحوالت الواقع ومسارات التجدید

Arabi05104أدبدار الفرقدترجمة ثائر دیبلیونارد جاكسونبؤس البنیویة، األدب والنظریة البنیویة
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Arabi05105نحومجلة الدراسات اللغویةجواد بن محمد بن دخیلصیغة التعجب أفِعل بھ

Arabi05106أدب ، شعرمجلة البحوث التربویة والنفسیة، جامعة بغدادآمال صالح رحمھ، حمیدة صالح البلداويباعث العاطفة في حقول التراجیدیا في الشعر األندلسي

Arabi05107شعرارنست لیروكعب بن زھیربانت سعاد

Arabi05108شعردار الغرب اإلسالميأحمد الشرقاوي إقبالبانت سعاد في إلمامات شتى

Arabi05109نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميإبراھیم عبد السالم أدیبولوالجھود النحویة والصرفیة للشیخ عبد هللا بن فودي في كتابیھ ضیاء التأویل في معاني التنزیل والحصن الرصین في علم التصریف

Arabi05110أدب ، شعرجامعة الشرق األوسطعبد الرؤوف زھديبدر نایف الرشیديصورة المكان الفنیة في شعر أحمد السقاف

Arabi05111أدب ، شعرجامعة المدینة العالمیةعصام فاروق إمامعلي یوسف مفرح مدخليذكر الحیاة والموت في شعر طرفة بن العبد

Arabi05112أدب عالميالمنظمة العربیة للترجمة، مجموعة موترجمة سمر محمد سعد، مراجعة خالد میالدفرانسیس إدلین، ماري كلینكنبرغ، فیلیب مانغیھبحث في العالمة المرئیة من أجل بالغة الصورة

Arabi05113أدبمركز الحضارة العربیةعلى فھمي خشیمبحثا عن فرعون العربي و دراسات أخرى

Arabi05114لغةدار غریبشعبان صالحرضي الدین محمد بن إبراھیم بن یوسف بن الحنبليبحر العوام فیما أصاب فیھ العوام البن الحنبلي

Arabi05115بالغةمطبوعات المجمع العلميأحمد مطلوببحوث بالغیة

Arabi05116أدبمنشورات عویداتترجمة فرید أنطونیوسمیشال بوتوربحوث جدیدة في الروایة الجدیدة

Arabi05117أدب لغةمكتبة المعالسھام الفریجباحثونبحوث في اللغة واألدب

Arabi05118نحو ، لغةالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعنعیم علویةبحوث لسانیة بین نحو اللسان ونحو الفكر

Arabi05119لغةدار الفكرأحمد مطلوببحوث لغویة

Arabi05120أدبالجامعة اإلسالمیةمجموعة باحثینبحوث مؤتمر الجامعة اإلسالمیة الدولي اللغة العربیة ومواكبة العصر

Arabi05121لغةالمجمع العلميأحمد مطلوببحوث مصطلحیة

Arabi051221 أدبالملتقى الدولي حول السردیات، جامعة بشارعبد الملك مرتاضبحوث ملتقى السردیات

Arabi051233 أدبالملتقى الدولي حول السردیات، جامعة بشارسعید یقطینبحوث ملتقى السردیات

Arabi05124شعرالمكتب اإلسالمي للطباعة والنشرغیالن بن عقبة بن مسعوددیوان ذي الرمة - المكتب اإلسالمي

Arabi05125لغةجامعة القصیمعلي بن إبراھیم السعوديمجوعة من الباحثیناللغة العربیة وآدابھا في مقررات التعلیم العام بین الواقع والمأمول بحوث علمیة محكمة

Arabi05126أدب ، شعردار اآلفاق العربیةمحمد الششتاوينور النھار في مناظرات الورود و الریاحین و األزھار

Arabi05127لغةأندي عبد الحمزة بن أندي عبد المنانمن األخطاء اللغویة العامة

Arabi05128أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد رباح أبو عليأنسام محمد جمیل دردونةصورة المرأة في شعر حرب الفرقان حرب غزة 2008 - 2009م دراسة نقدیة

Arabi05129أدبجامعة صفاقسمحمد الخبو، محمد البحري، محیي الدین حمدي حافظ قویعةمجموعة مؤلفینعبد القاھر الجرجاني أعمال ندوة

Arabi05130أدبمجمع اللغة العربیةسعد توفیق حمديإبراھیم مدكوربحوث و باحثون، الكتاب الثاني باحثون

Arabi05131لغةمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبد التواببحوث ومقاالت في اللغة

Arabi05132أدب ، شعرجامعة مؤتةأنور علیان أبو سویلمفیصل حسین طحیمر العليالتمرد في شعر العصر العباسي األول

Arabi05133أدب ، نقددار الغرب اإلسالميعبد العزیز المیمنيبحوث وتحقیقات
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Arabi05134أدب ، نقددار الغرب اإلسالميمحمد اإلصالحيأبو محفوظ الكریم المعصوميبحوث وتنبیھات

Arabi05135أدب ، نقدمكتبة غریبسید حامد النساجبحوث ودراسات أدبیة

Arabi05136لغةجامعة بغدادحاتم صالح الضامنبحوث ودراسات في اللغة وتحقیق النصوص

Arabi05137أدب ، نقددار البشیرمحمد بركات حمدي أبو عليبحوث ومقاالت في البیان والنقد األدبي

Arabi05138علم القراءةمركز اإلنماء الحضاريمحمد خیر البقاعيمجموعة مؤلفینبحوث في القراءة والتلقي

Arabi05139أدب لغةدار الغرب اإلسالميمحمد أجمل أیوب اإلصالحيبحوث ومقاالت في اللغة واألدب وتقویم النصوص

Arabi05140عروضدار الفكر اللبنانيغازي یموتبحور الشعر العربي عروض الخلیل

Arabi05141أدبالمكتبة األزھریة للتراثالسید محمد الدیبدراسات في األدب األندلسي

Arabi05142بالغة ، أدبدار الكتب العلمیةمصطفى عبد القادر عطاجمال الدین أبو الحسن علي بن ظافر بن حسین األزدي الخزرجيبدائع البدائھ

Arabi05143أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرعبد الحمید بن صخریةإبراھیم قادةصورة المرأة في الشعر المغربي حتي نھایة القرن الثامن الھجري

Arabi05144شعرالمطبعة األدبیةبشیر رمضانبدائع الشعر في الحماسة والفخر

Arabi05145شعرمحمد طاھر بن عبد القادر بن محمود الكردي المكيبدائع الشعر ولطائف الفن

Arabi05146بالغةمؤسسة مفیدالسید إبراھیم الدیباجيبدایة البالغة

Arabi05147أدب ، شعرجامعة دمشقحسام الخطیبعاطفة فیصلصورة المرأة بین الشعر التقلیدي و الشعر الحدیث في سوریا 1920 - 1975م

Arabi05148نحوالجامعة اإلسالمیةعبد الھادي عبد الكریم محمد برھومموسى سالم إبراھیم أبو جلیدانبدر الدین العیني ومنھجھ النحوي في كتابھ عمدة القاري شرح صحیح البخاري دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi05149علم الكتابةمطبعة الجوائبحسن العطارمرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسيبدیع اإلنشاء والصفات والمكاتبات والمراسالت

Arabi05150شعرمنشأة المعارفمنیر سلطانبدیع التراكیب في شعر أبي تمام

Arabi05151أدب ، نقدكلمات، ھنداويمارون عبودبدیع الزمان الھمذاني

Arabi05152أدب ، شعرالمطبعة السلفیةعبد هللا مخلصشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن جابر األندلسيبدیعیة العمیان المسماة الحلة السیرا في مدح خیر الورى

Arabi05153أدبدار الفكر العربيبشیر العیسويدراسات في األدب العربي المعاصر

Arabi05154بالغة ، شعرمجلة كلیة التربیة األساسیةراجحة عبد السادة سلمان، أكرم عبد هللا محمدبراعة االستھالل وحسن الخاتمة في شعر زھیر بن أبي سلمى

Arabi05155أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكطھ غالب عبد الرحیم طھصورة المرأة المثال و رموزھا الدینیة عند شعراء المعلقات

Arabi05156أدب ، شعرجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانيعبد هللا موسى بیال سوادغوبردة البوصیري وأثرھا في األدب العربي الحدیث

Arabi05157أدبدار الرائدأبو القاسم سعد هللادراسات في األدب الجزائري الحدیث

Arabi05158أدب ، شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيجابر عبد الرحمن سالم یحیىبردة البوصیري ومعارضاتھا في العصر الحدیث دراسة وتحلیل وموازنة

Arabi05159شعرمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةجاسر بن خلیل أبو صفیةقرة بن شریك العبسيبردیات قرة بن شریك العبسي دراسة وتحقیق

Arabi05160أدب ، شعرالمكتبة العربیةیوسف خلیفحیاة الشعر في الكوفة إلى نھایة القرن الثاني للھجرة

Arabi05161نحو ، لغةجامعة القاھرةأمل عبد الفتاح سویدان، إیمان أحمد ھریدي، منال عبد العال مبارزسعید سعد فایز األكلبيبرنامج كمبیوتري إثرائي في مادة قواعد اللغة العربیة وأثره على اتجاھات تالمیذ المرحلة االبتدائیة نحو استخدام الكمبیوتر وتحصیلھم الدراسي

Arabi05162لغة ، تنمیة مھاراتمجلة الجامعة األسمریةسلیمة فرج محمد زوبيبرنامج مقترح لأللعاب اللغویة في تنمیة مھارة الحدیث لدى أطفال الریاض
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Arabi05163أدب ، تراجمجمعیة المستشرقین األلمانیةرودلف زلھایمأبو عبید هللا محمد بن عمران المرزباني، اختصار أبي المحاسن یوسف بن أحمد بن محمود الحافظ الیغمورينور القبس المختصر من المقتبس

Arabi05164أدبمكتبة األدب المغربيعادل جاسم البیاتيدراسات في األدب الجاھلي مباحث تراثیة ونصوص دینیة وتراجم

Arabi05165أدب ، شعرمجلة القسم العربيمحمد شریف السیالوي، الحافظ محمد سروربشارة بمجئ محمد صلى هللا علیھ و سلم في الشعر الجاھلي

Arabi05166أدبمكتبة الملك فھدھدایة درویشحوارات في السیاسة، الثقافة، األدب

Arabi05167أدب ، تراجمجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليغازي عبد الكریم یموتبشیر یموت حیاتھ وأدبھ

Arabi05168أدب ، شعرمؤسسة ھنداويزكي مباركحب ابن أبي ربیعة وشعره

Arabi05169لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةإبراھیم رجب بخیتبطاقات الدعوة لألفراح دراسة لغویة

Arabi05170أدب عالميالدار العربیة للعلوم، المركز الثقافي العربي، منشورات االختالفترجمة فؤاد ملیت، عمر مھیبلبول ریكوربعد طول تأمل السیرة الذاتیة

Arabi05171لغةمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةفھد بن مرسي البقميجمالیة اللغة وأثرھا في تشكیل المعنى دیوان الحب كلھ أنموذجا

Arabi05172نحوجامعة المدینة العالمیةعبد هللا أحمد عبد هللا البسیوني، أحمد محمد مرافابعض السمات والخصائص السیاقیة لحروف الجر

Arabi05173لغةمجلة جامعة أم القرىمحمد خضر عریفبعض أوجھ االتفاق واالختالف الصوتیة بین الفصحى واللھجة الحجازیة دراسة لسانیة تطبیقیة مقارنة

Arabi05174أدبالھیئة المصریة العامةمحمد الجواديتوفیق الحكیم من العدالة إلى التعادلیة

Arabi05175أدب ، شعرالمجلس األعلى للثقافةترجمة وتقدیم محمود علي مكيإمیلیوغرسیة غومس، داما سوألونسو، ماریاخیسوس بیجیراثالث دراسات عن الشعر األندلسي

Arabi05176شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد جواد النوريبعض ظواھر التصحیف والتحریف في دیوان المتنبي شرح أبي البقاء العكبري

Arabi05177أدبمكتبة مدبوليسید سلیمان علیانصورة العرب في القصة العبریة القصیرة من خالل أقاصیص مرشیھ سمیلنسكي

Arabi05178نحو ، لغةجامعة الخرطومالحسین النور یوسفبعض لغات العرب المذكورة في شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك دراسة وتحلیل

Arabi05179لغةمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةسمیر شریف أستیتیةتوالي اإلضافات في العربیة

Arabi05180أدب ، شعرأنوار سعید جواد، جواد عودة سبھانبـغداد في عـیون الشعـراء

Arabi05181أدبدار المدى للثقافة والنشرطھ الراويبغداد مدینة السالم

Arabi05182الحدیث وعلومھعبد الستار الدھلويبغیة األدیب الفاضل الماھر في رسم إجازة أحمد محمد شاكر

Arabi05183بالغةمكتبة األدبعبد المتعال الصعیديبغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة

Arabi05184نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیري الھذليخالد بن زوید بن مزید العطري السلميبغیة الطالب شرح كافیة ابن الحاجب لمحمد بن أحمد الیمني من بدایة الحال إلى نھایة باب المبنیات الجزء الثاني تحقیق ودراسة

Arabi05185أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسىساھرة عبد الحفیظ محمد حمدانصورة الخالفة في الشعر العباسي في القرنین الثاني و الثالث الھجریین

Arabi05186صرفجامعة أم القرىمحمد وین العابدین حسن سالمة، حسن أحمد الحمدو العثمانحسن أحمد الحمدو العثمانبغیة الطالب في الرد على تصریف ابن الحاجب البن الناظم بدر الدین محمد بن محمد بن عبد هللا بن مالك ت 686 ھـ دراسة وتحقیق

Arabi05187شعر ، تراجمجامعة سطیف 2صالح مفقودةزغدود فوراحشعر عفیف الدین التلمساني و حیاتھ تحقیق و دراسة

Arabi05188أدب ، تراجممجمع اللغة العربیةسمیرة صادق شعالن، خالد محمد مصطفىشوقي ضیف في عیون صفوة األعالم

Arabi05189نحو ، صرفجامعة أم القرىحصة بنت زید بن مبارك الرشودنادیة حسین رده الثبیتيبغیة الطالب وزلفة الراغب لمعرفة معاني كافیة ابن الحاجب - من أول باب أفعال القلوب إلى نھایة المخطوط

Arabi05190نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد هللا نجدي عبد العزیز عبد هللاھند بنت حامد بن وصل الحازميبغیة الطالب وزلفة الراغب لمعرفة معاني كافیة ابن الحاجب - من باب المعرفة والنكرة إلى باب الفعل المتعدي

Arabi05191أدبمؤسسة ھنداويمصطفى صادق الرافعيتحت رایة القرآن المعركة بین القدیم والجدید

https://k-tb.com/book/Arabi05163
https://k-tb.com/book/Arabi05164
https://k-tb.com/book/Arabi05165
https://k-tb.com/book/Arabi05166
https://k-tb.com/book/Arabi05167
https://k-tb.com/book/Arabi05168
https://k-tb.com/book/Arabi05169
https://k-tb.com/book/Arabi05170
https://k-tb.com/book/Arabi05171
https://k-tb.com/book/Arabi05172
https://k-tb.com/book/Arabi05173
https://k-tb.com/book/Arabi05174
https://k-tb.com/book/Arabi05175
https://k-tb.com/book/Arabi05176
https://k-tb.com/book/Arabi05177
https://k-tb.com/book/Arabi05178
https://k-tb.com/book/Arabi05179
https://k-tb.com/book/Arabi05180
https://k-tb.com/book/Arabi05181
https://k-tb.com/book/Arabi05182
https://k-tb.com/book/Arabi05183
https://k-tb.com/book/Arabi05184
https://k-tb.com/book/Arabi05185
https://k-tb.com/book/Arabi05186
https://k-tb.com/book/Arabi05187
https://k-tb.com/book/Arabi05188
https://k-tb.com/book/Arabi05189
https://k-tb.com/book/Arabi05190
https://k-tb.com/book/Arabi05191


اللغة - المعتمد

1802019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi05192أدبمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونالجاحظتھذیب الحیوان

Arabi05193نحومحسن بن سالم رشید العمیريعبد هللا بن عبد الرحمن اكنبيبغیة العارف على رسالة الوظائف لبرھان الدین بن أحمد محمد الزبیري - القسم الثاني من أول الحال إلى نھایة اسم التفضیل

Arabi05194نحومحسن بن سالم العمیريمحمد بن یحیى علي الحكميبغیة العارف على رسالة الوظائف لبرھان الدین بن أحمد محمد الزبیري - من أول الكتاب إلى نھایة أبواب المفاعیل

Arabi05195نحوسلیمان بن إبراھیم العایدیحیى بن عبد هللا بن حسن الشریفبغیة العارف على رسالة الوظائف لبرھان الدین بن أحمد محمد الزبیري القسم الثالث تحقیق ودراسة - الرسالة العلمیة

Arabi05196لغة ، معاجممجلة الموردمحمد جبار المعیبدعلي بن غانم المقدسيبغیة المرتاد لتصحیح الضاد

Arabi05197شعرھالل بن ناجيحامد صدقيدیوان أبي بكر الخوارزمي

Arabi05198أدبالجامعة األمیركیةغازي محمد عنبتاويبالط سیف الدولة وأثره في الحركة األدبیة

Arabi05199نحو ، شعرثامر ناصر حسین العبیديشعر المحدثین عند النحویین بین الرفض و القبول

Arabi05200شعرجامعة دیالىسمیعة عزیز محمودشعر الوزراء في العصر العباسي

Arabi05201الحدیث وعلومھمجلة الجامعة اإلسالمیةسمیحة حسن األسودبالغات اإلمام الزھري وإدراجاتھ في صحیح البخاري

Arabi05202أدب ، شعرمطبعة مدرسة والدة عباس األولأبو الفضل أحمد بن أبو طاھركتاب بالغات النساء وطرائف كالمھن وملح نوادرھن وأخبار ذوات الرأي منھم وأشعارھن في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi05203شعر ، نقدجامعة أم القرىحسن محمد باجودةأحالم عبد العالي غالي الصاعديشعر الصعالیك في حماسة أبي تمام من منظور شراحھا دراسة نقدیة

Arabi05204بالغة ، شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد بن علي الصاملبالغة أسالیب التحیة في الشعر العربي

Arabi05205أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا أحمد باقازيأحمد عبد الرحمن حسین العرفجشعر الشكوى عند المتنبي

Arabi05206أدب ، شعرمركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزیزإبتسام حمزة العنبريشعر الشنفرى دراسة أدبیة من منظور لغوي

Arabi05207أدبدار الجیلمحمود شلبيحیاة المسیح

Arabi05208شعرمحمد ھیثم غرةشعر الشریف السبتي

Arabi05209بالغةمكتبة اآلدابتوفیق الفیلبالغة التركیب في دراسة في علم المعاني

Arabi05210شعر ، نقدجامعة أم القرىطھ عمران واديحمدان عطیة أحمد الزھرانيشروح دیوان أبى تمام دراسة نقدیة تطبیقیة

Arabi05211ً بالغة ، شعرمجلة كركوك للدراسات اإلنسانیةمھا محسن ھزاعبالغة التشبیھ عند الشعراء العمیان أبو العالء المعري أنموذجا

Arabi05212نحوجامعة حلبمصطفى جطل - عبد الرحمن دركزلليمحمود نجیبشروح األلفیة مناھجھا و الخالف النحوي فیھا

Arabi05213بالغةمجلة جامعة تكریت للعلومفائز طھ عمربالغة التشبیھ في الحدیث النبوي الشریف في صحیح البخاري

Arabi05214تراجممطبعة العانيناجي معروفتاریخ علماء المستنصریة

Arabi05215بالغةمجلة جامعة تكریت للعلوممنیر محمد الدحامبالغة التضمین عند الشیخ ابن عثیمین 1347-1421 ھـ

Arabi05216أدبمطبعة المعارفمحمد حسن آل یاسینعبد الملك بن قریب األصمعيتاریخ العرب قبل اإلسالم

Arabi05217نحو ، بالغةجامعة أبي بكر بلقائدمحمد عباسعبد القادر األنصاريبالغة التنكیر و التعریف بین سیبویھ وعبد القاھر الجرجاني

Arabi05218أدبمطبعة المجمع العلميعباس العزاويتاریخ األدب العربي في العراق

Arabi05219أدب ، شعرمطبعة التقدم العلمیةأحمد بن محمد االنصاري الیمني الشروانينفحة الیمن بما یزول بذكره الشجن

Arabi05220أدب ، بالغةالھیئة العامة لقصور الثقافة،ألفت كمال الروبيبالغة التوصیل وتأسیس النوع
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Arabi05221أدب ، لغةمطبعة السعادةأحمد اإلسكندريتاریخ آداب اللغة العربیة في العصر العباسي

Arabi05222بالغةجامعة وھرانعبد الكریم بكريعائشة قدوريبالغة الخطابة و آلیاتھا التداولیة الخطابة القضائیة أنموذجا

Arabi05223648 - 492 أدبمكتبة األسرةعبد الجلیل حسن عبد المھديبیت المقدس في أدب الحروب الصلیبیة

Arabi05224أدب ، شعردار قباءعبد هللا التطاويبین التاریخ والشعر في خالفة بني العباس

Arabi05225بالغةدار المعارفأحمد ضیفبالغة العرب في األندلس

Arabi05226بالغةالمكتبة التجاریةمحیي الدین رضابالغة العرب في القرن العشرین

Arabi05227أدبدار النشر للجامعاتأحمد شفیق الخطیبألوان من األدب في الشرق و الغرب

Arabi05228أدبنبیل راغبالوحدة الوطنیة في األدب المصري

Arabi05229أدبدار الرؤیة، دار طیبةأسامة محمود الدعاسبغیة األخیار في اختصار كتاب عیون األخبار البن قتیبة عبد هللا بن مسلم الدینوري

Arabi05230بالغةمجلة جامعة دمشقأمیمة بدر الدینبالغة القسم في الحدیث النبوي الشریف

Arabi05231بالغةمكتبة الطالب الجامعيمحمد نبیھ حجاببالغة الكتاب في العصر العباسي دراسة تحلیلیة نقدیة لتطور األسالیب

Arabi05232أدبمكتبة مدبوليإبراھیم أحمد شعالنالنوادر الشعبیة المصریة دراسة تاریخیة إجتماعیة

Arabi05233أدب ، شعرمكتبة اآلدابمحمد حسینالھجاء والھجاءون في الجاھلیة

Arabi05234بالغةدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةفریال عبد هللا ھدیب، محمد علي الشریدةبالغة المقام في مروّیات عمر بن الخطاب القضائیة

Arabi05235بالغةدار غریبجمیل عبد المجیدبالغة النص مدخل نظري ودراسة تطبیقیة

Arabi05236أدب ، شعرمكتبة اآلدابعبد الرحمن محمد الوصیفيالنقائض في الشعر الجاھلي

Arabi05237بالغةمجلة جامعة جازانمحمد أبو العال الحمزاويبالغة الوصف في الحدیث النبوي من خالل الصحیحین دراسة بالغیة تحلیلیة

Arabi05238أدبدار الجیلعبد العزیز شرفالمقاومة في األدب الجزائري المعاصر

Arabi05239أدب ، شعرمطبعة الحسینحسن أحمد عبد الحمید عبد السالمالموت في الشعر الجاھلي

Arabi05240شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاشریف راغب عالونةبالل بن جریر وما تبقى من شعره

Arabi05241بالغة ، إشتقاقدار مصر للطباعةمحمد یاسین عیسى الفاداني المكيبلغة المشتاق في علم االشتقاق

Arabi05242أدبالمنظمة العربیة للنشرترجمة جوزیف شریمبیار ماشیريبم یفكر األدب؟ تطبیقات في الفلسفة األدبیة

Arabi05243صرفمجلة دیالىنافع عموان بیمول الجبوري، محمد یاس خضر الدوريبناء ( فُْعلُول ) في كالم العرب

Arabi05244نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريعفاف طاھر أمیر بنتنشرح نجم الدین القمولي على الكافیة

Arabi05245شعرھنداويفوزي المعلوفدیوان فوزي المعلوف

Arabi05246شعرالجامعة المستنصریةلیلى محمد ناظم الحیاليبناء أشعار المدیح النبوي في دیوان حسان بن ثابت

Arabi05247شعردار المعارفمحمد عبد المطلببناء األسلوب في شعر الحداثة التكوین البدیعي

Arabi05248نحومطبعة االعتمادمصطفى محمد إبراھیمبناء الجمل خطة عملیة لتدریس النحو عن طریق تكوین الجمل

Arabi05249أدب ، معاجمدار وردنواف نصارالمعجم األدبي
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Arabi05250شعردار المعارفمحمد قندیل البقليعزیز فھميالمقارنة بین الشعر األموي والعباسي في العصر األول

Arabi05251شعرمجلة عالم المخطوطات والنوادرخالد بن محمد الجدیعالمقامة الحصیبیة البن الزبیر الغساني

Arabi05252نحو ، شعرجامعة أم القرىمحمد بن أحمد العمريأریج عبد هللا عبد الغني نعیمبناء الجملة االسمیة الخبریة في شعر األحوص

Arabi05253أدب ، شعرأجیالالسعید حامد شواربالمدح في الشعر الجاھلي رؤیة جدیدة

Arabi05254أدب ، شعردار الكتبأحمد فھمي عیسىالمرأة في شعر الخوارج

Arabi05255نحو ، شعرجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم عليعادل بن أحمد بن سالم باناعمھبناء الجملة عند مصطفى صادق الرفاعي من خالل كتابھ أوراق الورد

Arabi05256أدبدار الغرب اإلسالميالحسن الیوسيالمحاضرات في األدب واللغة

Arabi05257أدبمحمد علم الدین الشقیريالمخطوطات العربیة مصدرا أدبیا كتاب األغاني نموذجا

Arabi05258نحو ، صرفجامعة المدینة العالمیةعبد الحلیم الشوریحيمحمد عمر إسماعیل یحیىبناء الجملة في األربعین النوویة دراسة نحویة صرفیة

Arabi05259نحودار البشیرعودة خلیل أبو عودةبناء الجملة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi05260نحو ، شعرجامعة المدینة العالمیةعصام فاروق إمامحسن عمر حسن الحبشيبناء الجملة في دیوان اإلمام الشافعي

Arabi05261أدبكلیة التربیة للبنات بجدةعبد الحلیم حفني بكري، عبد المجید سید قطامشصلوح بنت مصلح بن سعید السریحيشرح مقصورة ابن درید لمحمد عبد الغني األردبیني دراسة وتحقیق

Arabi05262نحو ، بالغةجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم علي عبد هللاصالح بن حمد بن محمد الفراجبناء الجملة في رسائل النبي صل هللا علیھ وسلم

Arabi05263نحوجامعة الخلیلیاسر الحروبخلود عبد السالم عبد الحلیم شبانةبناء الجملة في شرح ھاشمیات الكمیت

Arabi05264أدب ، شعرمجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة بابلحیدر فخري میران - عالء كاظم جاسمشرح المیة العجم

Arabi05265أدب ، شعرالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیمأبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي الشریشيشرح مقامات الحریري

Arabi05266أدبیحیى الشیخ صالحفلة قارة، لیندة لكحلبناء الشخصیة والمكان في روایة ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي

Arabi05267أدبمطبعة المجمع العلمي العراقيكامل حسن البصیربناء الصورة الفنیة في البیان العربي

Arabi05268نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیريعبد الھادي أحمد محمد الغامديشرح كافیة ذوي األرب في معرفة كالم العرب لألصفھاني من باب المجرورات إلى باب جمع التكسیر تحقیق ودراسة

Arabi05269أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةكمال أحمد غنیممریم مخلص یحیى برزقبناء الصورة الفنیة في دیوان الكناري الالجئ للشاعر یحیى محمد برزق

Arabi05270أدبمركز تطویر الدراسات العلیا والبحوثطریف شوقي محمد فرجبناء العقلیة البحثیة لماذا؟ وماذا؟ وكیف نبني؟

Arabi05271نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البنامحمد سعید صالح ربیع الغامديشرح عبد الملك العصامي على قطر الندى المسمى بلوغ المرام من حل قطر ابن ھشام، تحقیق ودراسة

Arabi05272أدب ، شعرجامعة أم القرىصالح جمال بدويرحمة مھدي علي الریميبناء القصیدة الوجدانیة عند شعراء المدینة المنورة المعاصرین

Arabi05273نقددار األندلسیوسف حسین بكاربناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث

Arabi05274أدب ، شعردار الشؤون الثقافیة العامةعناد غزوانبناء القصیدة في شعر الشریف الرضي

Arabi05275نحودار المنھاجسید بن شلتوت الشافعيشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربینينور السجیة في حل ألفاظ اآلجرومیة

Arabi05276نحوجامعة الیرموكفیصل إبراھیم صفابناء المصطلح النحوي وصعوبة تعلیم النحو العربي

Arabi05277أدبمصطفى مصطفى البسطویسي عطاالمجالس األدبیة في العصر األموي وأثرھا في النقد األدبي

Arabi05278بالغة ، شعرجامعة أم القرىعزمي فرحات عبد البدیعحنین شاكر صالح الشریفبناء المعاني في درعیات أبي العالء المعري دراسة بالغیة تحلیلیة
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Arabi05279أدبدار الكتب العلمیةتغارید بیضون، نعیم زرزورأبو العباس محمد بن یزید المبرد النحويالكامل في اللغة واألدب

Arabi05280أدب عالميأزمنة للنشر والتوزیعترجمة سعاد فركوحبیتر بیینالمثلث اإلغریقي، كافافي، كازانتزاكس، ریتسوس

Arabi05281لغةجامعة دیالىأسماء كاظم فنديعالء علي حسین الزبیديبناء قاموس لغوي وقیاس أثره في األداء التعبیري لدى تالمذة المرحلة االبتدائیة

Arabi05282أدبدار المستقبل العربيرشاد عبد هللا الشاميالفلسطینیون واإلحساس الزائف بالذنب في األدب اإلسرائیلي

Arabi05283أدبدار الشؤون الثقافیةجبرا إبراھیم جبراالفن والحلم والفعل

Arabi05284شعرالمنارةمحمد موسى العبسيبنیة االستجابة في شروح حسن كامل الصیرفي على الشعر الجاھلي

Arabi05285شعرمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمحمد نوري عباسشرح قصیدة المنفرجة لإلمام أبي الحسن علي بن یوسف البصروي

Arabi05286علم األصواتمجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة بغدادفخریة غریب قادربنیة التشكیل الصوتیة لآلیات الواصفة لعباد الرحمن

Arabi05287عروض ، قوافيمطبعة المقدادمحمود محمد العاموديأبو العباس تاج الدین أحمد بن عثمان بن إبراھیم ابن التركمانيشرح قصیدة ابن الحاجب في علم العروض و علم القوافي و عیوب الشعر

Arabi05288أدب ، تراجممسعد بن عید مسعد العطويالعتابي حیاتھ وأدبھ

Arabi05289نحو ، شعرجامعة منتوريبلقاسم لیباریرالجمعي حمیداتبنیة الجملة العربیة في دیوان درید بن الصمة، دراسة نحویة داللیة

Arabi05290شعرمكتبة التوبةمسعد بن عید مسعد العطويالعاشق العفیف عروة بن حزام

Arabi05291نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناثریا مصطفى عقابشرح شافیة ابن الحاجب

Arabi05292أدبجامعة العقید الحاج لخضرالطیب بودربالةزھیرة بنینيبنیة الخطاب الروائي عند غادة السمان مقاربة بنیویة

Arabi05293أدبجامعة منتوريمحمد العید تاورتةقاسم بن موسى بلعدیسبنیة الخطاب الروائي عند محمد عبد الحلیم عبد هللا

Arabi05294نحو ، صرفجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديحمود بن عتیق بن راضي المعبدي الحربيشرح جمل الزجاجي ألبي إسحاق إبراھیم بن أحمد الغافقي تحقیق ودراسة

Arabi05295أدبجامعة منتوريحسن خلیفةأحالم مناصریةبنیة الخطاب السردي في روایة السمك الیبالي

Arabi05296نحو ، صرفجامعة أم القرىسلوى محمد عمر عربشرح جمل الزجاجي ألبي الحسن علي بن محمد بن علي اإلشبیلي من األول حتى نھایة باب المخاطبة

Arabi05297أدب ، شعرجامعة الحاج لخضركمال العجالينورة قطوشبنیة الخطاب الشعري في العھد الحفصي خالل القرن السابع الھجري

Arabi05298شعرجامعة األزھرمحمد عبد هللا األطرمشرح دیوان الزفیان أبي المرقال عطاء بن أسید التمیمي

Arabi05299أدبجامعة أم القرىمحمد بن أحمد العمريعبد هللا بن محمد السلیمانيشرح رسالة ابن حریق ألبي الحجاج یوسف بن محمد بن إبراھیم األنصاري

Arabi05300أدب ، بالغةمجلة جامعة القادسیةزینب جاسم محمدشرح رسالة االستعارة لقول أحمد بن محمد بن خضر العمري 785 ھـ

Arabi05301أدب ، شعرجامعة الجزائرحمیدي خمیسيقدور رحمانيبنیة الخطاب الشعري في الفتوحات المكیة البن عربي

Arabi05302نحو ، صرفجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدعبد هللا بن فھید بن عبد هللا البقميشرح ألفیة ابن معط حرز الفوائد و قید األوابد لبدر الدین محمد بن یعقوب المعروف بابن النحویة من أولھ إلى نھایة باب التوابع

Arabi05303نحو ، لغةجامعة محمد خیضربشیر ابریربنیة الخطاب العلمي في كتاب سیبویھ مخارج الحروف عینة

Arabi05304شعردار المعارفمصطفى السعدنيالتناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات

Arabi05305نحو ، صرفجامعة وھرانسكران عبد القادریاشي عبد القادرشرح ألفیة ابن مالك لمحمد بن عامر األخضري البسكري من باب الكالم إلي باب كان و أخواتھا

Arabi05306أدبجامعة منتوريرابح دوبسھام سدیرةبنیة الزمان والمكان في قصص الحدیث النبوي الشریف

Arabi05307شعرجامعة منتوريالربعي بن سالمةھبة غیطيبنیة الصورة الشعریة عند أبي تمام
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Arabi05308نحو ، صرفطبعة مصطفى الحلبي و أوالده بمصرجمال الدین محمد بن یوسف بن ھشام األنصاري الشھیر بالنحويمتن شذور الذھب

Arabi05309شعرجامعة قسنطینةاألخضر عیكوسكریمة بورویسبنیة الفضاء الرعوي في الشعر العذري

Arabi05310أدب ، نقدالجامعة الوطنیة للغات الحدیثةمحمد إرشاد بیكدور مجالس الخلفاء األمویین في تطور الدراسات النقدیة

Arabi05311شعرأكادیمیة أكسفوردصفاء خلوصي، فوزیة علم الدین، إبراھیم عوضمسعد محمد علي زیادالتیارات الفنیة في شعر غازي عبد الرحمن القصیبي

Arabi05312أدب ، نقدجامعة بنجابخالق داد ملكفیض هللا دارأبو العالء المعري و العالمة محمد إقبال دراسة مقارنة أدبیة نقدیة

Arabi05313صرفجامعة صفاقسعبد الحمید عبد الواحدبنیة الفعل قراءة في التصریف العربي

Arabi05314شعرجامعة الخلیلحسن فلیفلمنال موسى أحمد إسماعیلرثاء األبناء و اآلباء في الشعر األندلسي

Arabi05315شعرجامعة منتوريعبد هللا العشيفورار محمدبنیة القصیدة العربیة في الجاھلیة واإلسالم

Arabi05316لغةمكتبة الشبابمحمد أبو الفتوح، عبد الرزاق أبو زید زایدبنیة الكلمة بین العربیة واإلنجلیزیة

Arabi05317أدبجامعة القاھرةعیادة كحیلةالفكر العربي عبر العصور بین األصالة واإلبداع

Arabi05318شعرجامعة المسیلةعبد المالك ضیفعز الدین جالوجيبنیة المسرحیة الشعریة في األدب المغاربي المعاصر

Arabi05319أدباتحاد الكتاب العربعبده عبودھجرة النصوص، دراسات في الترجمة األدبیة والتبادل الثقافي

Arabi05320أدبجامعة منتوريصالح خدیشخدیجة محفوظيبنیة المفلوظ الحجاجي للخطبة في العصر األموي

Arabi05321لغةالمركز الثقافي العربي للنشر والتوزیعحمید الحمدانيبنیة النص السردي

Arabi05322أدبالمنظمة العربیة للتربیة و الثقافة والعلومالمنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلومدلیل المترجمین و مؤسسات الترجمة و النشر في الوطن العربي

Arabi05323لغةجامعة منتوريعز الدین بوبیشنبیلة بونشادةبنیة النص السردي في روایة غداَ یوم جدید

Arabi05324أدبجامعة األزھرمحمد عبد المنعم محمد عبد الكریم العربيالعصر الذھبي لألدب العربي

Arabi05325لغةجامعة منتوريرشید قریبعحیور داللبنیة النص السردي في معارج ابن عربي

Arabi05326أدب ، نقدعلي علي صبحالصورة األدبیة تاریخ ونقد

Arabi05327أدبمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابنصرة أحمد جدوع الزبیديبنیة النص النثري الجاھلي االرتجال والصنعة الفنیة

Arabi05328شعرجامعة الحاج لخضرعبد القادر دامخيعادل بودیارداللة المطر في الشعر الجاھلي دراسة نسقیة سیاقیة

Arabi05329أدبدار الجیلمحمود شلبيحیاة سلیمان

Arabi05330شعرجامعة الحاج لخضرالسعید بن إبراھیمعبد العزیز حاجيبنیة النص وتولید الداللة في القصیدة الشعبیة الجزائریة قصیدة رأس االمحنة أنموذجا

Arabi05331شعردار الوفاءفوزي عیسىالشعر األندلسي في عصر الموحدین

Arabi05332شعروزارة الثقافةأسامة اختیارالشعر العربي في جزیرة صقلیة اتجاھاتھ وخصائُصھ الفنیة منذ الفتح حتى نھایة الوجود العربي فیھا

Arabi05333أدبدار االعتصامأنور الجنديالشعوبیة في األدب العربي الحدیث

Arabi05334شعرجامعة أم القرىحامد بن صالح الربیعيعبد الرحمن بن حسن بن یحیى المحسنيبنیة شعر التفعیلة في السعودیة إلى نھایة عام 1422 ھـ القضیة الفلسطینیة أنموذًجا

Arabi05335لغةجامعة آل البیتعلي حسین البوابعبد الرازق فالح عبد الرازق جرارالجھود النحویة عند العوتبي من خالل كتاب اإلبانة

Arabi05336(ال) نحو ، صرفجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيمحمد بن عبد هللا العوفيبھاء الدین بن النحاس النحوي في ضوء تعلیقتھ على المقرب مع تحقیق النصف األول منھا إلى باب
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Arabi05337أدبجامعة بنجابظھور أحمد أظھرحافظ ذو الفقار عليبوارق األنوار من صحاح األخبار لحامد بن محمد بن إسحاق

Arabi05338بالغةجامعة الخلیلبسام عبد العفو القواسميتمام أحمد محمد السالمیندراسة المسائل البالغیة في الغیث المسجم في شرح المیة العجم

Arabi05339مذاھب نحویةمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمحمد محمود سعید الكیالنيبھاء الدین ابن النحاس وآراؤه النحویة

Arabi05340أدب ، شعروزارة التعلیم العالي و البحث العلمينورة كازي تاني، سلیم بابا عمرالسیدة قاسم دلیلة، المولودة بوجمعةدراسة أسالیب الترجمة في قصیدتي على شرف الرسول و رحلة من تلمسان إلى مكة المكرمة

Arabi05341أدبدار الكتاب العربيمصطفى صادق الرافعيتاریخ آداب العرب- ط دار الكتاب العربي

Arabi05342أدبمكتبة اإلیمانعبد هللا المنشاوي، مھدي البحقیريمصطفى صادق الرافعيتاریخ آداب العرب- مكتبة اإلیمان

Arabi05343أدبدار الكتب العلمیةمحمد مرسي الخوليیوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبيبھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاھن والھاجس

Arabi05344أدبالمركز القوميرؤوف وصفيھـ. ج. ویلزالقصص القصیرة الكاملة

Arabi05345أدبدار الكتب العلمیةمحمد سعید العریانمصطفى صادق الرافعيتاریخ آداب العرب

Arabi05346شعرجامعة مولود معمريآمنة بلعلينورة فلوسبیانات الشعریة العربیة من خالل مقدمات المصادر التراثیة

Arabi05347أدبمركز اإلدارةعبد الحق المرینيالشاي في األدب المغربي

Arabi05348أدب ، نقدالدار المصریة اللبنانیةمحمد رجب البیوميبین األدب والنقد

Arabi05349نحوجامعة أم القرىأحمد علم الدین الجنديبین الحركات والحروف في اإلعراب دراسة تاریخیة لغویة مقارنة

Arabi05350تراجم وسیرسیمون الحایكعبد الرحمن األوسط

Arabi05351لغةعبد هللا اللحیانيبین اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة

Arabi05352أدبدار الكتب العلمیةمصطفى صادق الرافعيالسحاب األحمر

Arabi05353لغةمجلة الجامعة األسمریةأسماء یاسین رزقبین اللھجات العربیة الجنوبیة القدیمة والعربیة الفصحى

Arabi05354أدبدار المریخرجاء نقاشبین المعداوي وفدوى طوقان صفحات مجھولة في األدب العربي المعاصر

Arabi05355"نحو ، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةإبراھیم األذكاويبین الناظم "ابن مالك" والشارح ابنھ "بدر الدین

Arabi05356أدب ، نقدمكتبة زھراء الشرقإبراھیم عوضمحمد مندوربین أوھام االدعاء العریضة والحقائق الصلبة ثالث قضایا ساخنة

Arabi05357معاجممجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلسالمیةزھیر محمد العرودبین معجم العین ولسان العرب

Arabi05358أدبدار الجیلمحمد عبد المنعم خفاجيالحیاة األدبیة في العصر الجاھلي

Arabi05359نحو ، صرفدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمنیر تیسیر شطناويتاء أبت وأمت بین الزیادة واإلبدال والتعویض في ضوء البنیة التركیبیة، والقیمة الوظیفیة

Arabi05360أدبدار الكتاب اللبنانيمحمد عبد المنعم خفاجيالحیاة األدبیة عصر بني أمیة

Arabi05361أدبجامعة الجزائرأحمد منوریوسف بوجلةتأثر األدباء الفرس باألدب العربي في القرون اإلسالمیة األولى الشاعر منوجھري نموذجا

Arabi05362أدبمجلة الموردجلیل العطیةأبو المنصور محمد بن سھل بن المرزبان الكرجي البغداديكتاب الحنین إلى األوطان

Arabi05363أدب ، شعرالفكرأحمد حمید مخلفتأثر شعراء نصارى العرب بمبادئ اإلسالم وأفكاره

Arabi05364أدبمؤسسة ھنداويمحمد لطفي جمعةالحكمة المشرقیة

Arabi05365أدبالھیئة المصریة للكتابترجمة رمزي یسي، أحمد خاكيلیف تولستويالطفولة والصبا والشباب
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Arabi05366أدبمكتبة المدرسةحنا الفاخوريالجدید في األدب العربي

Arabi05367لغةالمشروع القومي للترجمةترجمة حسن ناظم، علي حاكم، مراجعة محمد جواد حسن الموسويجین ب. تومبكنزنقد استجابة القارئ من الشكالنیة إلى ما بعد البنیویة

Arabi05368شعرالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینأنطون صالحاني الیسوعيأبي تمامنقائض جریر و األخطل

Arabi05369أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمحمد الجواديالثورة واإلحباط مذكرات األدباء وأساتذة األدب

Arabi05370صرفالرك للفلسفة واللسانیاتعادل نذیر بیري الحساني، آالء عبد نعیموقفة مع بعض قرارات المجمع العلمي المتعلقة بالتیسیر الصرفي

Arabi05371أدبدار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسةأنور الجنديالثقافة العربیة إسالمیة أصولھا وانتمائھا

Arabi05372أدبجامعة الخرطومتاج السر الحسن الحسین، سلمة محمد صالحنعمات عبد العزیز طھتأثیر اإلسالم في األدباء الّروس االسكندر بوشكین ومخائیل لیرمنتوف ولیو تولستوي وایفان بونین

Arabi05373أدبمحمد بن عبد الرحمن الربیعالتواصل بین آداب الشعوب اإلسالمیة

Arabi05374نحوجامعة الحاج لخضرعبد الحمید دباشعیسى قیزةوظیفة المتمم الفعلي في الجملة العربیة

Arabi05375أدبدار الشروقصالح فضلتأثیر الثقافة اإلسالمیة في الكومیدیا اإللھیة

Arabi05376أدبدار العالم الثالثسني أبو سنةالتنویر في األدب

Arabi05377شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةمحمد أنوار فردوسيسعیدة الرحمةتأثیر الثقافة للشعر في العصر العباسي األول

Arabi05378شعرجامعة مؤتةأنور أبو سویلمجمال عبد السالم علي الطراونةالحیاة االقتصادیة في شعر العصر العباسي األول

Arabi05379لغةنجاة عبد العزیز المطوعتأثیر اللغات األجنبیة على اللغة األم

Arabi05380نحومجلة جامعة النجاح لألبحاثإبراھیم الشاعرتأثیر المعنى في كسر القواعد النحویة مطابقة الفعل والفاعل

Arabi05381أدبدار الفكرمحمد رضوان الدایةالتقالید الشامیة في الدیار األندلسیة

Arabi05382أدب ، نقدعلي بخوشتأثیر جمالیة التلقي األلمانیة في النقد العربي

Arabi05383أمطابع الفاروقمحمد أمان صافيتأثیر فكر األفغاني في فلسفة إقبال

Arabi05384معاجمالمطبعة الخیریة بالجمالیةمحمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیديتاج العروس من جواھر القاموس

Arabi05385أدب ، معاجمدار سعد الدینمحمد طاھر الحمصيأحمد بن یحیى بن المرتضىتاج علوم األدب وقانون كالم العرب

Arabi05386لغةجمعیة كیانمروة الشینتأخر نمو اللغة

Arabi05387أدبمطبعة االستقامة، المكتبة التجاریة الكبرىمحمد سعید العریانمصطفى صادق الرافعيتاریخ آداب العرب- ط االستقامة

Arabi05388مطبعة األخبارمصطفى صادق الرافعيتاریخ آداب العرب- ط األخبار

Arabi05389ادبمطبعة جریدة اإلسالم، مطبعة الترقيمحمد بك دیابتاریخ آداب اللغة العربیة- ط جریدة اإلسالم

Arabi05390أدبدار الھاللشوقي ضیفجرجي زیدانتاریخ آداب اللغة العربیة- ت شوقي ضیف

Arabi05391أدبالھیئة العامة السوریة للكتابترجمة صیاح الجھیممجموعة من المؤلفینتاریخ اآلداب األوربیة، من األصول حتى نھایة القرون الوسطى

Arabi05392أدبدار المشرقلویس شیخو الیسوعيتاریخ اآلداب العربیة في القرن 19 والربع األول من القرن العشرین

Arabi05393أدبدار المعرفة الجامعیةمحمد زكریا عنانيتاریخ األدب األندلسي- عناني

Arabi05394أدبدار الشروقإحسان عباستاریخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطین- دار الشروق

https://k-tb.com/book/Arabi05366
https://k-tb.com/book/Arabi05367
https://k-tb.com/book/Arabi05368
https://k-tb.com/book/Arabi05369
https://k-tb.com/book/Arabi05370
https://k-tb.com/book/Arabi05371
https://k-tb.com/book/Arabi05372
https://k-tb.com/book/Arabi05373
https://k-tb.com/book/Arabi05374
https://k-tb.com/book/Arabi05375
https://k-tb.com/book/Arabi05376
https://k-tb.com/book/Arabi05377
https://k-tb.com/book/Arabi05378
https://k-tb.com/book/Arabi05379
https://k-tb.com/book/Arabi05380
https://k-tb.com/book/Arabi05381
https://k-tb.com/book/Arabi05382
https://k-tb.com/book/Arabi05383
https://k-tb.com/book/Arabi05384
https://k-tb.com/book/Arabi05385
https://k-tb.com/book/Arabi05386
https://k-tb.com/book/Arabi05387
https://k-tb.com/book/Arabi05388
https://k-tb.com/book/Arabi05389
https://k-tb.com/book/Arabi05390
https://k-tb.com/book/Arabi05391
https://k-tb.com/book/Arabi05392
https://k-tb.com/book/Arabi05393
https://k-tb.com/book/Arabi05394


اللغة - المعتمد

1872019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi05395أدبدار الثقافةإحسان عباستاریخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطین- دار الثقافة

Arabi05396أدبدار الثقافةإحسان عباستاریخ األدب األندلسي عصر سیادة قرطبة

Arabi05397أدبالدار الثقافیة للنشر، كتب عربیةحسین مجیب المصريتاریخ األدب التركي

Arabi05398أدبالمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بیت الحكمةمجموعة من الباحثینتاریخ األدب التونسي الحدیث والمعاصر

Arabi05399أدباإلدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرترجمة: صالح ھاشم، إیغور بلیایفأغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكيتاریخ األدب الجغرافي العربي

Arabi05400أدبوزارة الثقافة السوریةترجمة شوكت یوسفتشارلز أموزرتاریخ األدب الروسي

Arabi05401أدبالنیفرتاریخ األدب العربي- النیفر

Arabi05402أدبدار العلم للمالیینعمر فروختاریخ األدب العربي- عمر فروخ

Arabi05403أدبدار اإلرشاد، مكتبة اإلیمانغازي طلیمات، عرفان األشقرتاریخ األدب العربي - األدب الجاھلي قضایاه أغراضھ أعالمھ فنونھ

Arabi05404أدبدار المعارفتعریب عبد الحلیم النجاركارل بروكلمانتاریخ األدب العربي- بروكلمان

Arabi05405أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب العربي العصر الجاھلي

Arabi05406أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب العربي العصر العباسي األول

Arabi05407أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب العربي العصر العباسي الثاني

Arabi05408أدبكتب عربیةعبد الحكیم العبدتاریخ األدب العربي صدر اإلسالم و عھد بني أمیة أكثر من منظور ونماذج من النثر والشعر

Arabi05409ترجمةالمنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلومالمنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلومدراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي

Arabi05410أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب العربي عصر الدول واإلمارات الجزائر، المغرب األقصى، موریتانیا، السودان

Arabi05411أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب العربي عصر الدول واإلمارات، الشام

Arabi05412أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب العربي عصر الدول واإلمارات، مصر

Arabi05413أدبمطبعة العلومبیومي السباعيتاریخ األدب العربي في العصر العباسي بغیر األندلس والمغرب

Arabi05414أدبدار نھضة مصرأحمد حسن الزیاتتاریخ األدب العربي للمدارس الثانویة والعلیا

Arabi05415أدبدار المعارفشوقي ضیفتاریخ األدب في العصر اإلسالمي

Arabi05416لغةجامعة محمد بن سعود اإلسالمیةترجمة عرفھ مصطفى، مراجعة مازن عماويفؤاد سزكینتاریخ التراث العربي المجلد الثامن الجزء األول علم اللغة إلى حوالي سنة 430ھـ

Arabi05417شعردار الكتب الوطنیةبھجت عبد الغفور الحدیثيدیوان أبي نواس بروایة الصولي

Arabi05418بالغةمكتبة وھبةمحمد محمد أبو موسىالمسكوت عنھ في التراث البالغي

Arabi05419لغةوزارة الثقافة السوریةترجمة نتیجة الحالق، عیسى عصفورموریس نادوتاریخ السریالیة

Arabi05420شعر ، تراجممطبعة حجازيعبد هللا السقافتاریخ الشعراء الحضرمیین

Arabi05421لغةعبد الحسین محمد، رشید عبد الرحمن, طارق عبد عونتأریخ العربیة

Arabi05422أدبدار الطلیعة للطباعة والنشرترجمة: جورج طرابیشيامیل برھییھتاریخ الفلسفة الجزء السابع الفلسفة الحدیثة

Arabi05423لغةلجنة التألیف والترجمة والنشرإسرائیل ولفنسونتاریخ اللغات السامیة
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Arabi05424لغةمطبعة الھاللجرجي زیدانتاریخ اللغة العربیة- جرجي زیدان

Arabi05425لغةالھیئة المصریة العامة للتألیف والنشرأحمد مختار عمرتاریخ اللغة العربیة في مصر

Arabi05426أدبمؤسسة ھنداويسید علي إسماعیلتاریخ المسرح في العالم العربي القرن التاسع عشر

Arabi05427نحواأللوكةطھ محمد الجنديالتناوب الداللي بین صیغ الوصف العامل

Arabi05428أدبالدار الثقافیة للنشرفالح الربیعيتاریخ المعتزلة فكرھم وعقائدھم دراسة في إسھامات المعتزلة في األدب العربي

Arabi05429نحودار الكتب العلمیةمحمد المختار ولداباهتاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب

Arabi05430شعرمكتبة النھضة المصریةأحمد الشایبتاریخ النقائض في الشعر العربي

Arabi05431نقدالمجلس األعلى للثقافةترجمة: مجاھد عبد المنعم مجاھدرینیھ ویلیكتاریخ النقد األدبي الحدیث

Arabi05432نقدالمكتبة الفیصلیةطھ أحمد إبراھیمتاریخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري

Arabi05433نقددار الثقافةإحسان عباستاریخ النقد األدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الھجري

Arabi05434نقدمؤسسة الرسالةمحمد رضوان الدایةتاریخ النقد األدبي في األندلس

Arabi05435شعرمكتبة الملك فھدمسعد بن عید العطويالشعر العربي إبان الحروب الصلیبیة في مصر والشام والعراق وشبھ الجزیرة العربیة

Arabi05436نقدمنشأة المعارفمحمد زغلول سالمتاریخ النقد األدبي والبالغة حتى القرن الرابع الھجري

Arabi05437شعرالبستانيترجمة أنطونیوس بشیرجبران خلیل جبرانالسابق أمثالھ وشعره

Arabi05438أدبمطبعة الھاللحسام الخطیبروحي الخالديتاریخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب وفیكتور ھوكو

Arabi05439لغةمكتبة زھراء الشرقترجمة: سعید حسن بحیريجرھارد ھلبشتاریخ علم اللغة الحدیث ھلبش

Arabi05440تاریخمطبعة الرابطةترجمة فاضل حسینالنص للحكومة البریطانیةتاریخ فلسطین السیاسي تحت اإلدارة البریطانیة

Arabi05441أدبدار الكتاب العربيعلي المصريتاریخ ملوك العرب الشعراء

Arabi05442أدب ، شعرمؤسسة ھنداويإلیاس أبو شبكةالرسوم

Arabi05443أدبجامعة القدیس یوسفأسعد عليولید وفیق السعیدتأسیس الذوق األدبي في التربیة االبتدائیة في الكویت

Arabi05444أدبمؤسسة ھنداويمارون عبودالرؤوس

Arabi05445بالغة ، نقدجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبرمیس خلیل محمد عودةتأصیل األسلوبیة في الموروث النقدي والبالغي كتاب مفتاح العلوم للسكاكي

Arabi05446نحو ، لغةجامعة طیبةبو شعیب راغینخدیجة محفوظ محمد الشنقیطيتأصیل الفرضیة اإلنجازیة في الفكر اللغوي العربي القدیم من خالل أسلوبي األمر واالستفھام دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi05447أدبالمكتبة العصریةأبو بكر محمد علیمالدر المخزون في شرح رسالة ابن زیدون وھي الرسالة الجدیة التي بعث بھا إلى ابن جھور من ملوك الطوائف باألندلس

Arabi05448أدبجامعة الملك سعودخالد بن محمد الجدیعالدراسات السردیة الجدیدة قراءة المقامة أنموذجا

Arabi05449أدبجامعة الملك سعودفضل بن عمار العماريالذئب في األدب العربي

Arabi05450أدب ، شعرمجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیةمحمد شھاب العاني، محمد جبارتأمالت فلسـفیة في القیم الروحیة للشعر األندلسي الحیاة والموت أنموذجا

Arabi05451أدب عالميمقاالت ودراساتفرانكو موریتيتأمالت في األدب العالمي

Arabi05452أدبدار المدى للثقافة والنشرصالح فضلأسالیب السرد في الروایة العربیة
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Arabi05453صرفحولیات كلیة اآلداب،فوزي حسن الشایبتأمالت في بعض ظواھر الحذف الصرفي

Arabi05454شعرمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميتأنیث القصیدة والقارئ المختلف

Arabi05455شعرمنشأة المعارف،مصطفى السعدنيتأویل الشعر قراءة أدبیة في فكرنا النحوي

Arabi05456أدبدار الغرب اإلسالميمحمد جابر األنصاريالتفاعل الثقافي بین المغرب و المشرق في آثار ابن سعید المغربي ورحالتھ المشرقیة وتحوالت عصره

Arabi05457بالغة ، لغةجامعة تونسوئام الحیزمتأویل اللفظ والحمل على المعنى

Arabi05458أدب ، شعرجامعة المنصورةإبراھیم سعد محمود قندیلالتأثیر االجتماعي والسیاسي في شعر القرن الرابع الھجري

Arabi05459أدب ، شعرجامعة بغدادجمیل نصیف التكریتيیوسف محمد جابر اسكندرتأویلیة الشعر العربي نحو نظریة تأویلیة في الشعریة

Arabi05460أدبدار الصحوةأبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھريتباریح التباریح سیرة ذاتیة ومذكرات وھجیري ذات

Arabi05461أدبدار العلم للمالیینولیم الخازنتباشیر النھضة األدبیة

Arabi05462مذاھب نحویةجامعة الكوفةمحمد عبد الزھرة غافل الشریفيزمن محمود جواد الجماليتباین الرأي في المسألة النحویة الواحدة في القرن الرابع الھجري، مسائل الخالف في األسماء

Arabi05463أدبدار سعد الدینعلي إبراھیم كرديأبو الولید إسماعیل بن محمد بن عامر الحمیريالبدیع في فصل الربیع

Arabi05464علم الكتابةأكادیمیة نایف للعلوم األمنیةإبراھیم الشمسان أبو أوستباین كتابة األسماء العربیة في الحروف والتشكیل صوره وأسبابھ

Arabi05465نحودار الفضیلةسلیمان إبراھیم البلكیميإبراھیم أحمد محمد الوقفيتبسیط اآلجرومّیة

Arabi05466نحو ، لغةشمس للنشر والتوزیعبھاء الدین محمد مزیدتبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السیاسي

Arabi05467نحو ، صرفالوعي اإلسالميمحمد بن قاسم بن إسماعیل الوشلي الحسنيعبد هللا بن الحسین بن عبد هللا الزواكتبصرة القاصد على منظومة القواعد

Arabi05468شعرمطبعة المعارف ومكتبتھازاھد عليتبیین المعاني في شرح دیوان ابن ھانئ األندلسي المغربي

Arabi05469لغةعبد العزیز مطرتثقیف اللسان العربي بحوث لغویة

Arabi05470لغةدار الكتب العلمیةمصطفى عبد القادر عطاعمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغويتثقیف اللسان وتلقیح الجنان

Arabi05471نحو ، صرفالمطبعة العلمیةمحمد حسین الموسوي األمامي فر آقامیريخالصة مغني اللبیب

Arabi05472أدبمجلة اللغة العربیةعبد الجلیل مرتاضتجارب عربیة في تفصیح العامیة

Arabi05473أدبالمؤسسة الوطنیة للكتابأبو القاسم سعد هللاتجارب في األدب والرحلة

Arabi05474أدب ، نقدأصدقاء الكتاب للنشر والتوزیعشكري محمد عیادتجارب في األدب والنقد

Arabi05475لغةجامعة السندمدد علي القادريحمدي محمد مراد الغزاويحدیث الرسول في ضوء اللغة و األصول

Arabi05476شعرغازي القصیبيحدیقة الغروب

Arabi05477نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمإیمان بنت جواد صادق النجارتجاور األدوات النحویة وأثره في اإلعراب والرسم

Arabi05478شعرمجلس النشر العلمينسیمة راشد الغیثتجاوز ضفاف المألوف دراسة في شعر األعشى الكبیر

Arabi05479نحو ، لغةدار قتیبةمحمد خیر محمود البقاعيمجد الدین الفیروزباديتحبیر الموشین في التعبیر بالسین والشین

Arabi05480نحوتجدید النحو العربي

Arabi05481أدبجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد حریريطالل بن عقیل بن عطاس الخیريتفعیل التربیة اإلعالمیة في المرحلة الجامعیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة
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Arabi05482شعرالجامعة األمریكیة ببیروتكمال خلیل الیازجيجولة في لزومیات المعري

Arabi05483أدبجامعة أم القرىعبد البصیر عبد هللا حسینإبراھیم موسى حاسر السھليتجدیدات األندلسیین في النثر العربي

Arabi05484شعرمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیةبلة عبد هللا مدنيتجربة األصالة األولى في الشعر العربي

Arabi05485شعرجامعة أم القرىمحمد إبراھیم شاديأحمد صالح محمد النھميالخصائص األسلوبیة في شعر الحماسة بین أبي تمام والبحتري شعر الحرب والفخر أنموذجا

Arabi05486نحودار توبقال للنشرمحمد الرحاليبعض مظاھر التوازي بین بنیة الجملة و بنیة المركب الحدي، إعراب الجر ونقل االسم في بنیة اإلضافة

Arabi05487أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإبراھیم شحادة الخواجةعامر عبد هللا عامر عبد هللاتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد

Arabi05488أدب ، شعرجامعة منتوريالربعي بن سالمةفتیحة دخموشتجربة الغربة والحنین في شعر ابن خفاجة األندلسي

Arabi05489نحودار المعارفعلي النجدي ناصفتاریخ النحو

Arabi05490أدب ، شعرمجلة آداب ذي قارحسن سعد لطیفتجربة الموت في شعر الخنساء بین الواقع والمثال

Arabi05491أدبمكتبة الثقافة الدینیةجمال الدین الشیالتاریخ الترجمة في مصر في عھد الحملة الفرنسیة

Arabi05492شعرجامعة أم القرىحمید سمیرحمد محمد خضر المطرفيالدھر في دیوان الھذلیین

Arabi05493نحوأحمد حسنالبدل والمبدل منھ

Arabi05494أدبجامعة القدیس یوسفأسعد عليسھیل سلیمانتجربة كمال ناصر األدبیة

Arabi05495أدبھناء بنت عبد العزیز الصنیع.بدایة كاتبة

Arabi05496شعرالجامعة اإلسالمیةعلي زیتونریاض عباس الطفیليتجربة نازك المالئكة الشعریة

Arabi05497أدبمطبعة مصرطھ حسین، إبراھیم األبیاريابن واصل الحمويتجرید األغاني

Arabi05498أدبالمجلس األعلى للثقافةترجمة سعید توفیقھانز جورج جادامرتجلي الجمیل ومقاالت أخرى

Arabi05499شعر ، نقدمجلة القسم العربي، جامعة بنجابفضل هللاوظیفة الشعر عند النقاد العرب القدامى

Arabi05500أدب ، شعرمجلة أبحاث البصرةعلي مطشر نعیمةتجلیات االنقالب القیمـي في الشعر األندلسي

Arabi05501أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا إبراھیم الزھرانينجالء بنت علي مطريالزمن في الشعر النسوي السعودي المعاصر دراسة في الداللة والبناء

Arabi05502أدب ، شعرجامعة الجزائرحمدان حجاجيمحمد الشریف بن دالي حسینالزمن في العربیة والفرنسیة دراسة مقارنة في ضوء المذھب الوظیفي

Arabi05503أدب ، شعردراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةصالح علي سلیم الشتیويتجلیات التضاد في شعر العباس بن األحنف

Arabi05504أدبدار الشروقیوسف نوفلتجلیات الخطاب األدبي

Arabi05505أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيراجس بن مبارك الدوسريالزھد في شعر ابن الرومي دراسة موضوعیة فنیة

Arabi05506أدب ، شعرجامعة المنتوريعیكوس لخضربوتیوتة عبد المالكتجلیات السرد في القصیدة الجاھلیة

Arabi05507لغةجامعة أم القرىحسن محمد باجودةمجموعة من األساتذةالموسم الثقافي لكلیة اللغة العربیة للعام الدراسي 1417- 1418ھـ مكة المكرمة

Arabi05508علم األصواتجامعة محمد خیضرسھل لیلىتجلیات ظاھرة التخالف الصوتي في اللغة العربیة

Arabi05509دق في النقد العربي القدیم نقدمجلة جامعة المدینة العالمیة المحكمةالجوھرة بنت بخیت آل ِجھجاهتجّلیات التشكیل النقدي لنظریة الصِّ

Arabi05510علم األصواتجامعة أم القرىعبد الفتاح محجوب محمدتعلیم و تعلم األصوات العربیة الصعبة لغیر الناطقین بھا للمعلم والمتعلم
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Arabi05511لغةجامعة وھرانمحمد ملیانيمعمر عفاستجلیات نحو النص عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi05512لغةمكتبة تورنتوھمفري ویلیام فریالندتجمیعات من اللغة العربیة

Arabi05513شعرمطبعة كلیة كمبردجكارلیل ھنري ھیس مكارتنيغیالن بن عقبة العدويدیوان شعر ذي الرمة-ت مكارتني

Arabi05514أدبدار الثقافة والتراث،محمد حسان الطیانتحت رایة العربیة بحوث ومقاالت في العربیة ورجاالتھا

Arabi05515شعرموفم للنشرمفدى زكریاء ابن تومرتتحت ظالل الزیتون

Arabi05516أدبالمكتبة الثقافیةجبران خلیل جبرانالبدائع والطرائف

Arabi05517لغةجمعان بن عبد الكریمتحدید مواقع القبائل العربیة ولھجاتھا في خرائط الدراسات اللغویة وأثره في الدرس اللھجي

Arabi05518نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحامد علي أبو صعیلیكتحریر اسم الفاعل من مزاعم المجاراة

Arabi05519نحو ، إعرابدار الفكرفخر الدین قباوةالمورد النحوي نماذج تطبیقیة في اإلعراب والنحو

Arabi05520نحودار الكتب العلمیةمحمد مزعل خالطيزین الدین عمر بن المظفر بن الورديتحریر الخصاصة في تیسیر الخالصة شرح على ألفیة ابن مالك

Arabi05521نحوجامعة بغدادقیس إسماعیل األوسيمحمد مزعل خالطيتحریر الخصاصة في تیسیر الخالصة شرح على ألفیة ابن مالك

Arabi05522لغةدار المعارفشوقي ضیفتحریفات العامیة للفصحى في القواعد والبنیات والحروف الحركات

Arabi05523علم الخطدار الطالئعمھدي السید محمودتحسین خط التالمیذ في الكتابة الیومیة المعتادة بخط الرقعة

Arabi05524أدبمؤسسة الرسالةزھیر عبد المحسن سلطانتحصیل عین الذھب من معدن جوھر األدب في علم مجازات العرب

Arabi05525أدبجامعة أم القرىھشام فتحي محمد جاد الربعبد الرحمن بن علي حسن العطاسالشعور بالطمأنینة والوحدة النفسیة لدى األیتام المقیمین في دور الرعایة والمقیمین لدى ذویھم دراسة مقارنة

Arabi05526نحوالمطبعة المیمنیةجمال الدین أبو محمد القاسم بن علي الحریري البصريتحفة األحباب وطرفة األصحاب على ملحة اإلعراب وسنخة اآلداب، وبھامشھ: بعض تقایید وفوائد جلیلة من شرح المصنف والفاكھي والیمني وغیرھا

Arabi05527نحوطبع بمعرفة الحاج إبراھیم صائبمصطفى بن إبراھیمتحفة العوامل

Arabi05528أدب ، شعرمكتبة األمریكا والشرقمحمد بن أبو شنبتحفة األدب في میزان أشعار العرب

Arabi05529بالغةمجلة كلیة اآلدابھادي شندوخ حمید السعیدي، حیدر برزان سكران العكیليوظیفة الحجاج في نھج البالغة قراءة في األنماط والدالالت

Arabi05530أدبجامعة اإلمام محمد ین سعود اإلسالمیةسعود بن عبد هللا آل حسینمحمود علي حسن مھدي الضبیبيتحفة األدیب وتھذیب نظام الغریب لمحمد البرعي من بدایة الكتاب حتى نھایة فصل في ترتیب مشي اإلنسان دراسة وتحقیقا

Arabi05531أدبمؤسسة الرحاب الحدیثةخالد یوسفاألدب والوظیفة في الوطن العربي خالل النصف األول من القرن العشرین

Arabi05532أدبجامعة األزھرمحمد عبد المنعم العربيالبحث األدبي، مفھومھ، مقوماتھ، مناھجھ وتطبیقاتھ

Arabi05533أدبدار الكتاب اللبنانيمحمد عبد المنعم خفاجيالبحوث األدبیة مناھجھا و مصادرھا

Arabi05534أدبمركز زاید للتراث والتاریخعبد هللا أحمد نبھان، محمد فاتح صالح زعلعلى بن عبد الرحمن بن ھذیل األندلسيتحفة األنفس وشعار سكان األندلس

Arabi05535أدب ، شعرجامعة آل البیتأمین عودةإسماعیل أحمد سالمةالصورة الفنیة فى شعر إبراھیم ابن الحاج النمیري

Arabi05536لغةكلیة المعلمینعبد الملك بن عیضة بن رداد الثبیتيأبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبليتحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح السفر األول

Arabi05537أدبالدار العربیة للموسوعاتحبیب علي الرواي، ابتسام مرھون الصفارأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيتحفة الوزراء

Arabi05538علم الخطدار بو سالمة للطباعة والنشر والتوزیعھالل ناجيعبد الرحمن یوسف بن الصائغتحفة أولي األلباب في صناعة الخط والكتاب

Arabi05539أدب ، أنساباإلمام العالم العالمة نور الدینتحفة ذوي األدب في مشكل األسماء والنسب
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Arabi05540نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةبدر الدین العینينواسخ الجملة اإلسمیة في شرح سنن أبي داود

Arabi05541نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینمؤمن بن صبري غنامالمحیط المجموع في األصول والفروع في النحو، الجزء الثاني دراسة وتحقیق

Arabi05542شعرھنداويعلي محمود طھدیوان علي محمود طھ

Arabi05543صرفجامعة أم القرىعبد الكریم بن علي عثمان عوفيآمال إبراھیم بن أحمد صدیقتحقیق المقال وتسھیل المنال في شرح المیة األفعال

Arabi05544شعرمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - قسم المخطوطاتعلي الطویلتحقیق النصوص الشعریة

Arabi05545نحوبول برونلھالمقصور و الممدود

Arabi05546شعرجامعة األزھرعبد اللطیف خلیفعلي عبد هللا علي عمروتحقیق دیوان الزمخشري ودراسة لشعره

Arabi05547أدبدار المعارفشوقي ضیفالبحث األدبي، طبیعتھ، مناھجھ، أصولھ، مصادره

Arabi05548أدب ، شعرجامعة الحاج الخضرالعربي دحومفتاح عواجتحقیق شرح فتح رب البریة بشرح القصیدة الخزرجیة ألبي یحیى زكریاء األنصاري

Arabi05549أدب ، شعرجامعة آل البیتعبد الرحمن الھویديعالء الدین محمد ھالل الحوتالصورة الفنیة في شعر عبید هللا بن قیس الرقیات

Arabi05550أدب ، شعرجامعة الخرطوممحمد مھدي أحمدالفكي محمد الحسنتـحـقـیـق كـتـاب الـفسـر البن جـني فـي شـرح دیـوان الـمـتـنبي

Arabi05551نقدجامعة األزھركامل إمام الخوليفرید محمد بدوي النكالديتحقیق كتاب المصباح للسید الشریف الجرجاني مع العرض والتحلیل والنقد

Arabi05552شعردار الكتب العلمیةمحمود بن عمر الزمخشري أبو القاسممقامات الزمخشري

Arabi05553نحو ، إعرابجامعة بشاورنصیب دار محمدمحمد نصیر الدیندراسة وتحقیق مخطوط العباب في شرح لباب اإلعراب من المنصوبات إلى آخر الكتاب لعبد هللا بن محمد بن أحمد الحسیني النیسابوري

Arabi05554أدبالھیئة المصریة العامةمحمد عنانياألدب والحیاة

Arabi05555نحومجلة جامعة الملك سعودصالح بن سلیمان العمیرتحقیق مسألة (ما) ودراستھا عند أبي علي الفارسي

Arabi05556أدبجامعة األزھرعبد الھادي عبد النبي علي أبو علياألدب العربي في ظالل العصر العباسي األول

Arabi05557شعرجامعة بشاورمحمد سید الحسناتمحمد عارف نسیممخطوط مقامات ویلوریة تحقیًقا ودراسة

Arabi05558نحومجلة العلوم اإلنسانیة جامعة بابلھاشم جعفر حسینتحقیقات ابن ھشام النحویة في مغنى اللبیب

Arabi05559أدبمؤسسة البالغتقدیم جورج جرداقالسید حسن الشیرازياألدب الموجھ

Arabi05560أدبأمانة عمان الكبرىناصر الدین األسدتحقیقات أدبیة

Arabi05561لغةدار الفارس لنشر والتوزیعشایبناصر الدین االسدتحقیقات لغویة

Arabi05562أدبجامعة األزھرعبد الھادي عبد النبي علي أبو علياألدب العربي في ظالل األندلس

Arabi05563نحودار الفكر للطباعة و النشر و التوزیعفاضل صالح السمرائيتحقیقات نحویة

Arabi05564معاجممصابع الھیئة العامة المصریة للكتابعبد السالم محمد ھارونتحقیقات و تنبیھات في معجم لسان العرب

Arabi05565عز الدین المدنياألدب التجریبي

Arabi05566نحو ، لغةمجلة العلوم العربیة واإلنسانیة -جامعة القصیمجاسم علي جاسمتحلیل أخطاء العدد في اللغة العربیة

Arabi05567أدب عالميالمجمع الثقافيطلعت شاھیناألدب األسباني المعاصر

Arabi05568أدبمجلة اآلدابعبد الرحمن كریم الالميالحیاة األدبیة والثقافیة في البصرة في القرن الحادي عشر الھجري السابع عشر المیالدي
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Arabi05569أدبجامعة الملك سعودمحمد لطفي الزلیطني، منیر التربكيج. ب. براون، ج. یولتحلیل الخطاب

Arabi05570أدبالمنظمة العربیة للترجمةطالل وھبة، نجوى نصرنورمان فاركلوفتحلیل الخطاب، التحلیل النصي في البحث االجتماعي

Arabi05571أدبالھیئة المصریة العامة للكتابجمال أحمد عبد الحلیم العسكرياالتجاھات الدینیة فى أدب طھ حسین

Arabi05572أدب ، شعرجامعة مؤتةسامح الرواشدةفتحي رزق الخوالدةتحلیل الخطاب الشعري ثنائیة االتساق واالنسجام في دیوان أحمد عشر كوكبا

Arabi05573أدبالمكتبة العصریةھیثم خلیفة الطعیميأبو حیان التوحیدياإلمتاع والمؤانسة

Arabi05574نقدالجامعة األردنیةسمیر قطاميمھى محمود إبراھیم العتومتحلیل الخطاب في النقد العربي الحدیث دراسة مقارنة في النظریة والمنھج

Arabi05575أدب ، شعرجامعة آل البیتمعروف سلیمان عبد هللا الربیععبد الرحمن الھویديالصوره الفنیة في شعر جریر

Arabi05576أدبمؤسسة الوراق للنشر و التوزیع،محمد عبد الغني المصري، مجد محمد الباكیر البرازيتحلیل النص األدبي بین النظریة و التطبیق

Arabi05577شعردار المعارفمحمد فتوح أحمدیوري لوتمانتحلیل النص الشعري بنیة القصیدة

Arabi05578شعرمنشورات وزارة اإلعالمصالح مرشدي العزاويأبو حسن علي بن محمد بن المطھر العدوي الشمشاطياألنوار ومحاسن األشعار

Arabi05579بالغةظافر الكنانيتحوالت الدرس البالغي

Arabi05580أدب ، شعرمجلة التراث العلمي العربيرعد أحمد علي الزبیديتحوالت الزمان في مقدمة القصیدة الجاھلیة، دراسة تحلیلیة في شعر زھیر ابن أبي سلمى

Arabi05581لغةمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةعبد هللا بن فھد الدوسرياألصوات التحسینیة في البنیة العربیة الخصائص والوظائف

Arabi05582أدب ، شعرمجلة كلیة التربیةحازم حسن سعدونتحوالت الزمن في شعر البھاء زھیر

Arabi05583الشعرالحسین بن حیدر محبوب الھاشميتحیة و تقدیر األستاذ حسن بن أحمد السوسي، من فحول الشعر اللیبي

Arabi05584نحو ، صرفدار الكتاب العربيعباس مصطفى الصالحيجمال الدین أبو محمد عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاريتخلیص الشواھد وتلخیص الفوائد

Arabi05585أدبأحمد محمد البربرياألدب المصري القدیم

Arabi05586أدبدار المعارفمحمد زغلول سالماألدب في العصر المملوكي

Arabi05587أدبجامعة البنجابذو الفقار علي مالكفاطمة علوي الصافياألسطورة الیمنیة في األدب العربي

Arabi05588شعرجامعة الحاج لخضرعبد القادر دامخيشیتر رحیمةتداولیة النص الشعري جمھرة أشعار العرب نموذًجا

Arabi05589نحو ، صرفالمطبعة الحسینیة المصریةمحمد علي حسین المالكيتدریب الطالب في قواعد اإلعراب

Arabi05590نحوفریدریك ستیفنسونتدریبات النحو العربي

Arabi05591نحومجلة اللغة العربیةإبراھیم بن مرادتدریس النحو بین تعلیم الصناعة وتكوین الملكة

Arabi05592أدب ، لغةدار الشواف للنشر والتوزیععلي أحمد مدكورتدریس فنون اللغة العربیة

Arabi05593نحوالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعمحمد عامر أحمد حسنالشیخ إبراھیم عمر الجعبريتدمیث التذكیر في التأنیث و التذكیر

Arabi05594أدب ، لغةدار نوفلمحمد خلیل الباشاتذكر قواعد اللغة العربیة

Arabi05595أدبمركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات اإلسالمیةحسین أحمد بو عباسعثمان بن جني أبو الفتحمختار تذكرة أبي علي الفارسي و تھذیبھا

Arabi05596نحو ، تراجممؤسسة الرسالةعفیف عبد الرحمنمحمد بن یوسف األندلسي أبو حیانتذكرة النحاة

Arabi05597أدبمؤسسة ھنداويإدوار مرقصاألدب العربي في ما لھ وفي ما علیھ
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Arabi05598أدبدار العلم واإلیمانأبو السعود سالمة أبو السعود، رمضان خمیس القسطاوياألدب العربي في مختلف العصور

Arabi05599أدبالھیئة المصریة العامة للكتابیحیى حقيتراب المیري

Arabi05600تراجمالمجمع العلمي العربي بدمشقصالح المنجدالحسن بن محمد البورینيتراجم األعیان من أبناء الزمان

Arabi05601شعرمركز الحضارة العربیةعبد الناصر ھاللتراجیدیا الموت في الشعرالعربي المعاصر

Arabi05602أدبمكتبة الرشدحسین علي محمداألدب العربي الحدیث الرؤیة والتشكیل

Arabi05603لغةمجلة الجامعة اإلسالمیة- المجلد16-العدد1حمدان رضوان أبوعاصيتراكیب أسلوب النداء في العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء علم اللغة التولیدي

Arabi05604معاجمدار الفكرالطاھر أحمد الزاويترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البالغة

Arabi05605معاجممركز دراسات الحوزة والجامعةعبد السالم محمد ھارونأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسینترتیب مقاییس اللغة

Arabi05606أدبمطبعة المولف المعروفة بالمطبعة الكلیةیوسف أفندي الشلفونترجمان المكاتبة

Arabi05607أدبمكتبة الصفامحمود المصري أبو عماریوسف األحالم قصة یوسف علیھ السالم

Arabi05608أدبدار الكتاب العربيإنعام فوالعبد هللا ابن المقفعاألدب الصغیر واألدب الكبیر البن المقفع

Arabi05609أدب عالميجامعة البعثغسان مرتضىعبد الفتاح الیاسینترجمة الروائي ھمنغواي واستقبال أعمالھ في الدراسات األدبیة والنقدیة العربیة

Arabi05610لغةإنعام بیوض، بثینة شریطبثینة عثامنیةترجمة النص المسرحي بین الحرفیة والتصرف من اإلنجلیزیة إلى العربیة

Arabi05611أدبدار الكتب الوطنیةرشا عبد هللا الخطیباألدب األندلسي في الدراسات االستشراقیة البریطانیة

Arabi05612أدبدار الجیلمحمد عبد المنعم خفاجياألدب األندلسي التطور والتجدید

Arabi05613لغةجامعة المدینة العالمیةأحمد علي عبد العاطيمسعد عامر إبراھیم سیدونالظواھر البدیعیة في كتاب الصناعتین ألبي ھالل العسكري دراسة جمالیة تحلیلیة

Arabi05614شعرأبو العباس المفضل بن محمد بن أبو یعلى الظبيأبو العباس المفضل بن محمد بن یعلى الضبيكتاب االختیارات المعروف بكتاب المفضلیات

Arabi05615أدبالجامعة األمریكیةمحمد یوسف نجم، إحسان عباس، أحمد اللواسانيالسید محمد حسن آیة هللاترجمة كتاب عبد هللا بن المقفع، من كتاب عباس إقبال االشتیاني

Arabi05616شعردار ناشري للنشر االلكترونيترجمة أمل الرفاعيشارلوت برونتيترجمة لمختارات من قصائد األخوات برونتي

Arabi05617لغةترجمة محمد التحریشيجولیا كریستیفاترجمة مقدمة كتاب اللغة ذلك المجھول

Arabi05618أدبمركز دراسات الوحدة العربیةترجمة محمد الزكراويإیف ستالونياألجناس األدبیة

Arabi05619نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامآمال بنت فاھد بن عبد الرحمن اللحیانيترجیحات الخضري النحویة والصرفیة المعلل لھا في حاشیتھ على شرح ابن عقیل جمعاً ودراسة

Arabi05620شعرالمطبعة العامرةولدان فائقترشیح القلم في المیة العجم

Arabi05621شعرشركة فیرامید للطباعة و النشر و التوزیعالشیخ أحمد سعد عليمحمد نووي بن عمر بن عربي بن علي الجلويترغیب المشتاقین لبیان منظومة السید البرزنجي زین العابدین في مولد سید األولین و اآلخرین صلى هللا علیھ و سلم

Arabi05622لغةدار توبقال للنشرعبد القادر الفاسي الفھريمحمد الرحاليتركیب اللغة العربیة مقاربة نظریة جدیدة

Arabi05623نحو ، صرفدار السالمعلي محمد فاخر، أحمد محمد توفیق، عبد العزیز محمد فاخربدر الدین محمود بن أحمد بن موسى الیمنيالمقاصد النحویة في شرح شواھد شروح األلفیة المشھور شرح الشواھد الكبرى

Arabi05624شعرمحمد إدریس كاندھلويمقامات حریري محشي

Arabi05625نحو ، شعرجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضإبراھیم عبد الھاديالتركیب النحوي في معلقة عبید بن األبرص

Arabi05626شعرمطبع منشي لكنشورأبو القاسم محمد بن علي الحریريالمقامات الحریریة مع ترجمة الفارسیة
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Arabi05627نحومجلة المخبركادة لیلىتركیب الندبة في الدرس النحوي العربي

Arabi05628أدب ، نقدالھیئة المصریة العامة للكتاب،حاتم الصكرترویض النص، دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر، إجراءات ومنھجیات

Arabi05629أدب ، تراجمدار الحكمةالطیب ولید العروسيأعالم من األدب الجزائري الحدیث

Arabi05630أدبأنور الجنديآفاق جدیدة في األدب والتاریخ والتراجم

Arabi05631شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد إسماعیل حسونةتسائالت النص الشعري دراسة تحلیلیة أسلوبیة

Arabi05632شعردار كنعان للدراسات والنشرتجمة محمد جدیدتوماس ستیرنز إلیوتفي الشعر والشعراء

Arabi05633نحو ، صرفأحمد بن العباسمحمد بن عبد هللا بن مالك الطائي النحويتسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد- مخطوط

Arabi05634نحو ، صرفجامعة آل البیتمحمود رمضان الدیكيمعاذ ولید حسن محمدتسلسل بناء القواعد النحویة والصرفیة

Arabi05635أدبدار الكاتب العربيأنور الجنديأضواء على األدب العربي المعاصر

Arabi05636أدبدار الصحابة للتراثأبو عبد الرحمن المصري األثريعلي بن سلطان محمد القاريتسلیة األعمى على بلیة العمى

Arabi05637بالغةدار االیمان، دار القمةأبو عبد هللا فیصل بن عبده قائد الحاشديتسھیل البالغة

Arabi05638أدب عالميمطبعة دروغولیناوخوست فیشرتسھیل التحصیل

Arabi05639نحو ، صرفالمطبعة المیریةجمال الدین أبو عبد هللا محمد بن مالكتسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد

Arabi05640أدبجامعة األزھرأحمد عبد الغفار عبیدأدب الفكاھة عند الجاحظ

Arabi05641بالغةمطبعة دروغولینطاھر الجزائريتسھیل المجاز إلى فن المعمى واأللغاز

Arabi05642أدب ، نقدجامعة الحاج لخضرعبد هللا العشيشراف شنافالعقل النقدي األدبي العربي المعاصر وخطاب األنساق دراسة حفریة تأویلیة في التشكیالت الخطابیة

Arabi05643شعرمجلة التربیة والعلمبتول حمدي البستاني، میالد عادل جمال المولىتشبیھ االستدارة في شعر األعشى دراسة في الصورة

Arabi05644أدبجامعة األزھرعبد الھادي عبد النبي علي أبو علياتجاھات الرثاء وتطوره في العصر العباسي األول

Arabi05645بالغةجامعة وھرانقدور إبراھیم عمارمختار یحیىتشبیھ التمثیل وأثره في بالغة الكالم في الموروث العربي عبد القاھر الجرجاني نموذجا

Arabi05646شعرمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميتشریح النص مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة

Arabi05647نقدعمادة البحث العلمي - الجامعة األردنیةترجمة محمد عصفورنورثرب فرايتشریح النقد محاوالت أربع

Arabi05648صرفالمطبعة الباھرة ببوالقحضرة وھبي بككتاب مرآة الظرف في فن الصرف

Arabi05649شعرجامعة أم القرىمصطفى عنایةإبراھیم بن عبد هللا بن إبراھیم الزھرانيتشكیل اللغة الشعریة عند عبد الرحمن بارود

Arabi05650أدبمطبعة الموسوعاتالعالمة الصفدي شارع المیة العجمتشنیف السمع بانسكاب الدمع

Arabi05651لغة ، بالغةمكتبة الخانجيالسید الشرقاوي، رمضان عبد التوابصالح الدین خلیل بن أیبك الصفديتصحیح التصحیف وتحریر التحریف

Arabi05652لغةالمجلس االعلى للشئون اإلسالمیةمحمد بدوي المختون، رمضان عبد التوابعبد هللا بن جعفر بن درستویھ أبو محمدتصحیح الفصیح وشرحھ

Arabi05653معاجمالمطبعة السلفیة مكتبتھاأحمد تیمورتصحیح القاموس المحیط

Arabi05654أدبمطبعة الجمالیةمحمد عبد الجواد األصمعيمحمد محمود الشنقیطيتصحیح كتاب األغاني

Arabi05655معاجممطبعة الجمالیةأحمد تیمورتصحیح لسان العرب
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Arabi05656معاجمالمعرفة للنشرمحمد نعمان خانتصحیح لسان العرب من إفادات إبراھیم الیازجي و أحمد تیمور و غیرھما

Arabi05657معاجم ، تراجمأحمد تیمورصاحب مختار الصحاح

Arabi05658الحدیث وعلومھالمطبعة العربیة الحدیثةمحمود أحمد میرةالحسن بن عبد هللا بن سعید العسكري أبو أحمدتصحیفات المحدثین

Arabi05659صرفدار الثقافة العربیةشعبان صالحتصریف األسماء في اللغة العربیة

Arabi05660صرفمكتبة المعارففخر الدین قباوةتصریف األسماء واألفعال

Arabi05661صرفدار الثقافة العربیةشعبان صالحتصریف األفعال في اللغة العربیة

Arabi05662صرفعصمي للنشر و التوزیعصالح سلیم الفاخريتصریف األفعال و المصادر والمشتقات

Arabi05663شعرھنداويعلي الجارمدیوان علي الجارم

Arabi05664صرفدار المنھاج للنشر و التوزیعأنور بن أبي بكر الشیخي الداغستانيعز الدین أبو المعالي عبد الوھاب بن إبراھیم الزنجاني المعروف بالعزيتصریف العزي

Arabi05665أدباأللوكةمحمد مصطفى الشیخالعمل الجماعي ضوابطھ وآدابھ

Arabi05666نحومحمد الشیرازيأبي القاسم محمود الزمخشريكتاب المفصل في النحو

Arabi05667نحو ، لغةجامعة الشرق األوسطأمل شفیق العمريشادي محمد جمیل عایشداللة سیاق اسم الفاعل في الحدیث النبوي الشریف صحیح مسلم أنموذجا

Arabi05668نحومجلة كلیة اآلدابمجید الماشطةتصنیف النعت في اللغتین العربیة واإلنكلیزیة

Arabi05669أدبجامعة قار یونسمحمد حسنتصویر اآلخر اإلسالم في األدبیات الغربیة في العصور الوسطى

Arabi05670شعرمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةعالء الدین رمضان مرسيأولیة الشعر العربي مالحظات حول التاریخ المبكر للشعر

Arabi05671شعرجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدعبده حسین مبروك البركاتيتصویر النفس في شعر المتنبي

Arabi05672صرفدار اآلمل، مؤسسة الرسالةعلي توفیق الحمدعبد القاھر الجرجانيكتاب المفتاح في الصرف

Arabi05673علم الكتابةمطبعة النیلأحمد الھاشميالمفرد العلم في رسم القلم

Arabi05674لغةعزیز أحمد خانطاھر أسلموضع اللغة العربیة في كشمیر ودور المدارس في نشر اللغة العربیة في كشمیر الحرة

Arabi05675نحو ، بالغةمؤسسة الرسالةعبد العال سالم مكرمتطبیقات نحویة وبالغیة

Arabi05676لغةدار اإلیمانمحجوب محمد موسىتطھیر اللغة من األخطاء الشائعة

Arabi05677نحوجامعة قاصدي مرباحأبو بكر حسینيبوحاده صلیحةالمعنى و أثره في التحلیل النحوي مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن ھشام نموذًجا

Arabi05678نحودار البشیر للنشر و التوزیعحسن موسى الشاعرتطور اآلراء النحویة عند ابن ھشام األنصاري

Arabi05679أدبدار المعارفأحمد ھیكلتطور األدب الحدیث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قیام الحرب الكبرى الثانیة

Arabi05680علم الكتابةدار المناھج للنشر و التوزیععید حمد الخریشةتطور األسالیب الكتابیة في العربیة

Arabi05681لغةدار الرشید، مؤسسة اإلیمانمشیل باربوولید محمد مرادتطور الجھود اللغویة في علم اللغة العام تناول تطور مفھوم النظم عند قدامى العرب و صلة ذلك بالدراسات اللغویة المعاصرة

Arabi05682أدبالھیئة العامةعبد الحكیم راضي، محمود فؤاد، جمال العسكريأوراق بغداد

Arabi05683أدب ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد شحادة أبو تیمتطور الخطاب الثقافي في رؤیة الشاعر اإلسالمي في فلسطین

Arabi05684نحومعھد البحوث و الدراسات العربیةحسن عونتطور الدرس النحوي
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Arabi05685أدبدار المدىلطیفة الدلیميجیسي ماتزتطور الروایة الحدیثة

Arabi05686شعرمنشورات وزارة اإلعالمعلي عباس علوانتطور الشعر العربي الحدیث في العراق اتجاھات الرؤیا و جمالیات النسیج

Arabi05687شعرأبو قصي فیصل المنصورشعراء المعلقاتالمعلقات السبع

Arabi05688شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةعبد الوھاب رشیدينور ھیدةتطور الشعر في العصر العباسي األول

Arabi05689نحوعالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالميیحى عطیھ عبابنھتطور المصطلح النحوي البصري من سیبویھ حتى الزمخشري

Arabi05690أدبالھیئة المصریةالھیئة المصریة العامة للكتابأضواء على الفكر العربي اإلسالمي

Arabi05691نقدالدار العربیة للكتابفاروق العمرانيتطور النظریة النقدیة عند محمد مندور

Arabi05692أدبدار الفكرسعید األفغانيأسواق العرب في الجاھلیة واإلسالم

Arabi05693نقدجامعة الجزائرعبد القادر ھنيمحمد شنوفيتطور النقد المنھجي عند طھ حسین

Arabi05694أدبمؤسسة ھنداويلویس شیخوأسباب الطرب في نوادر العرب

Arabi05695لغةمجلة الخلیج العربيمراد حمید عبد هللاتطور داللة المفردات المحدثة في النص اللغوي

Arabi05696أدبمركز اإلعالم العربيجابر قمیحةأدبیات األقصى والدم الفلسطیني

Arabi05697أدب ، لغةمؤسسة ھنداويمحمد عاطف، محمد نصار، عبد الجواد، أحمد إبراھیمأدبیات اللغة العربیة

Arabi05698نحو ، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و آدابھاأحمد بن محمد بن أحمد القرشي الھاشميتطور فكر ابن مالك الصرفي في باب اإلعالل واإلبدال

Arabi05699نحودراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمنیر تیسیر شطناويتطور ما إلى ھمزة في أداة التعریف العربیة أل في ضوء ظاھرتي التعریف واالشارة في اللغات السامیة

Arabi05700أدبدار المعارفغالي شكريأدب المقاومة

Arabi05701أدبمؤسسة آل مكتومسمیر جریس، محمد عودة، عدنان عباسیورغ، دیتر كوغلأدباء أمام المحاكم األدب الممنوع عبر أربعة قرون

Arabi05702تعلیم الریاضراشد بن محمد الشعالنعالج مشكالت الضعف اإلمالئي

Arabi05703جامع األمیرة نورة بنت عبد هللامحمد بن عبده القشبيعبد المحسن العسكرالصناعة اللغویة لطالب العلوم الشرعیة

Arabi05704نحو ، لغةمجلة جامعة تكریت للعلومعادل صالح عالوي، یعقوب أحمد محمدتعارض السماع والقیاس في القراءات دراسة بین القراء والنحویین

Arabi05705نحو ، صرفدار ابن الجوزي للنشر و التوزیععبد هللا بن صالح الفوزانتعجیل الندى بشرح قطر الندى

Arabi05706نحو ، لغةالجامعة اإلسالمیة العالمیةمحمود عبد السالم أحمد شرف الدینكل محمد باسلالمعرب و الدخیل في اللغة العربیة

Arabi05707شعر ، نقدمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرعیة واللغة وآدابھاحمود محمد الصمیليتعدد األغراض من مقاییس المفاضلة بین الشعراء في النقد القدیم

Arabi05708لغةجامعة سوسةمراجعة عدد من األساتذةعبد العزیز المسعوديالمعاني الجھیة و المظھریة، بحث لساني في المقولة الداللیة

Arabi05709لغةمطبعة مجلس دائرة المعارفأبو عبد هللا محمد بن یوسف بن محمد السورتيمحمد بن الحسن بن درید األزدي البصريكتاب جمھرة اللغة

Arabi05710معاجممجمع اللغة العربیةمقدمة شوقي ضیفمجمع اللغة العربیةالمعجم الوجیز

Arabi05711شعرجامعة آل البیتنبیل حدادنوال حمدان غثوان السرحانالعناصر الدرامیة في شعر خالد محادین

Arabi05712شعركتب عربیة للنشر و التوزیع االكترونيأیمن بكرتعدد الروایة في الشعر الجاھلي

Arabi05713نحومحمد بن عبید الشحيسلیمان بن عبد العزیز العیونيتھذیب واختصار مقاصد شرح اآلجرومیة
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Arabi05714نحومحمد یحیى سالمحبیب أحمد علي العزاويتعدد المعنى الوظیفي لألداة النحویة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi05715بالغة ، نقدجامعة مؤتةجھاد شاھر المجالينوح أحمد عبكلالمصطلح النقدي و البالغي عند اآلمدي

Arabi05716معاجمدار العلم للمالیینإمیل یعقوبالمعاجم اللغویة العربیة بداءتھا و تطورھا

Arabi05717نحوالجامعة األردنیةناصر الدین األسدولید حسین محمد عبد هللانظریة النحو العربي في ضوء تعدد أوجھ التحلیل النحوي

Arabi05718أدب ، لغةمجلة جامعة أم القرىخضر علیان القرشي، حامد صادق قنیبيالمصطلح العلمي دوره و أھمیتھ

Arabi05719حدیث ، فقھ ،أدبدار اإلمام أحمدیحیى بن علي الحجوريجالل الدین السیوطيوصول األماني بأصول التھاني

Arabi05720نحوسعد بن حمدان الغامديمھا بنت مسفر بنت سعد آل طریس الغامديتعدد رأي النحوي في المسألة الواحدة حتى القرن الثالث الھجري جمع ودراسة

Arabi05721نحو ، شعرجامعة ذى قارریاض السوادتعدد روایة الشاھد الشعري وأثره على القاعدة النحویة

Arabi05722د صیغ الجموع وتداخلھا في المصباح المنیر للفیومي نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعادل ھادي حمادي العبیدي، تغرید جبیر عارفتعدُّ

Arabi05723نحوالجامعة اإلسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةعوني إدریس أبو لحیةتعدي الفعل و لزومھ في صحیح البخاري دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi05724أدب ، لغةالمجلس األعلى للثقافةولید الخشابدراسات في تعدي النص

Arabi05725لغةمجلة المجمع العلمي العراقيمحمود شیت خطابتعریب المصطلحات العسكریة وتوحیدھا التجربة والعبرة

Arabi05726لغةالمجلة األردنیة للتاریخ و اآلثاریوسف أحمد بني یاسینتعقبات ابن اآلبار ت 658 ھـ، 1260م في كتابھ التكملة لكتاب الصلة على ابن بشكوال ت 578 ھـ، 1183م في كتابھ الصلة

Arabi05727لغة ، معاجمجامعة أم القرىأحمد عطیة المحموديمنى غازي محمد الثقفيتعقبات أبي حیان األندلسي على ابن عصفور في كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب جمًعا ودراسة

Arabi05728نحوجامعة أم القرىتمام حسانمحمد حماد ساعد القرشيتعقبات أبي حیان النحویة لجار هللا الزمخشري في البحر المحیط

Arabi05729نحو ، صرفجامعة أم القرىحسن بن موسى الشاعرمعوضة بن محمد معوضة الحكميتعقبات أبي حیان في البحر المحیط ألبي البقاء العكبري دراسة نحویة صرفیة

Arabi05730نحو ، صرفجامعة أم القرىكمال جبري عبھريمشتاق صالح حسینتعقبات زكریا األنصاري في حاشیة الدرر السنیة على شرح ابن الناظم لأللفیة

Arabi05731صرفجامعة أم القرىعلي بن محمد النوريسامي بن محمد بن یحیى الفقیھ الزھرانيتعقیبات أبي علي الفارسي على آراء سیبویھ الصرفیة جمعا ودراسة

Arabi05732نحو ، بالغةآداب الرافدینروعة محمود الزرريتعقیبات على سیبویھ في توجیھھ آلیة السرقة

Arabi05733علم الخطوزارة التربیة و التعلیموزارة التربیة والتعلیمتعلم الخط الفارسي

Arabi05734نحو ، إمالءدار المناھج للنشر و التوزیععبد الرحمن الھاشميتعلم النحو واإلمالء والترقیم

Arabi05735لغةالھیئة المصریة العامة للكتابمحمد حمادتعلم الھیروغلیفیة لغة مصر القدیمة و أصل الخطوط العالمیة

Arabi05736علم الخطعالم الكتبمحمود إبراھیمتعلم خط الرقعة بدون معلم

Arabi05737نحو ، صرفمحمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدىمحمد بدر الدین الدمامینيتعلیق الفرائد على تسھیل الفوائد

Arabi05738بالغةالمعھد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمیةمحفوظ بن محمد األمینمحمد محمود بن الصدیقتبصرة األذھان في نكت المعاني والبیان للعالمة المختار بن بونا

Arabi05739نحوموقع التفریغ للدروس العلمیة و البحوث الشرعیةالشیخ صالح بن عبد هللا العصیميتعلیقات الشیخ صالح العصیمي على شرح المقدمة اآلجرومیة للعالمة أبي زید عبد هللا المكودي

Arabi05740اللغة، االمالءالدار المصریة اللبنانیةحسن شحاتةتعلیم اإلمالء في الوطن العربي أسسھ وتقویمھ وتطویره

Arabi05741بالغةإبتسام بنت عباس عافشي، زینب بنت عبد اللطیف كرديتعلیم التفكیر في دراسة البالغة دراسة تحلیلیة ونماذج تطبیقیة

Arabi05742لغةجامعة أم القرىجامعة أم القرىتعلیم العربیة للناطقین بغیرھا الكتاب األساسي
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Arabi05743لغةدكوري ماسیريتعلیم اللغة العربیة اإللكتروني نحو نظریة جدیدة اللغویة

Arabi05744لغةنسیم اختر الندويتعلیم اللغة العربیة في الھند، مشكالت وتطلعات

Arabi05745لغةدار الفكر العربيعلي أحمد مدكور، إیمان أحمد ھریديتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، النظریة و التطبیق

Arabi05746لغةجامعة أم القرىرشدي طعیمة، محمد الناقةتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا الكتاب األساس

Arabi05747لغةجامعة أم القرىمحمود كامل الناقةتعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى أسسھ مداخلھ طرق تدریسھ

Arabi05748علم األصواتجامعة أم القرىعبد الفتاح محجوب محمدتعلیم و تعلم األصوات العربیة الصعبة لغیر الناطقین بھا للمعلم والمتعلم

Arabi05749بالغة ، لغةمفتاح بن عروسرشیدة آیت عبد السالمتعلیمیة البالغة العربیة على ضوء علوم اللسان الحدیثة

Arabi05750لغةیمینة بن مالكحمر الراس عماد الدینتعلیمیة علوم اللغة العربیة في ظل المقاربة بالكفاءات

Arabi05751لغةمجلة الدارةعبد الرزاق فراج الصاعديتعمیم الداللة في ألفاظ اإلبل

Arabi05752نحوجامعة الملك سعودإبراھیم الشمسان أبو أوستعمیم النمط في النحو العربي دراسة في منھج التعقید

Arabi05753أدبفائزة بنت سالم صالح أحمدتعمیم نظریة عبد القاھر في التعلیم النظم و التذوق األدبي

Arabi05754بالغة ، نقدمؤتمر الجامعة اإلسالمیة الدوليإبراھیم صالح السید الھدھدتغریب المصطلحات النقدیة والبالغیة، مشكالت التواصل ووأد اإلنتماء

Arabi05755معاجمأحمد بن محمد بن علي المغربيالمصباح المنیر

Arabi05756لغةمجلة العلوم والبحوث اإلسالمیةسعدیة موسى عمر، إقبال سر الختم أحمد عبد الباقيتغیرات الداللة في المعنى دراسة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi05757أدبالسید محمد الدیبأدب البیئة بین األصالة والمعاصرة

Arabi05758أدب ، شعردار رندرضا رجبأبو الفتح عثمان بن جنيتفسیر أبیات معاني دیوان المتنبي أو الشرح الصغیر، الفتح الوھبي على مشكالت المتنبي

Arabi05759لغةمكتبة العربیوسف توما البستانيطوبیا العنیسي الحلبي اللبنانيتفسیر األلفاظ الدخیلة في اللغة العربیة مع ذكر أصلھا بحروفھ

Arabi05760أدبدار مكتبة الحیاةعبد هللا بن المقفعآثار ابن المقفع

Arabi05761لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات اإلسالمیةترحیب بن ربیعان الدوسرينشأة اللغات

Arabi05762نحوجامعة الیرموكمحیي الدین عبد الرحمن رمضانتفسیر أوجھ استعمال حروف الجر

Arabi05763صرف، لغةمجلة جامعة الخلیل للبحوثمحمد رباعتفسیر جدید لتغیر الجذر المعتل

Arabi05764نحو ، لغةدار البشائرمحمد أحمد الداليأبو حاتم السجستانيتفسیر غریب مافي كتاب "سیبویھ" من األبنیة

Arabi05765أدب ، شعرأبو المظفر سعید بن محمد السناريأبو بكر محمد بن خلف المرزبانيتفضیل الكالب على كثیر من ممن لبس الثیاب

Arabi05766أدبالجامعة اإلسالمیةكمال أحمد غنیمیوسف إسماعیل یوسف حمودةتقانات السرد القصصي في ثالثیة أحمد حرب

Arabi05767أدبالجامعة اإلسالمیةأنبیل خالد أبو عليوئام رشید عبد الحمید دیبتقانات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطین من عام 1994 - 2006 م

Arabi05768نحو،عالل نوریمتقریب المبتدي من نظم المجرادي

Arabi05769نحودار المسیرةعفیف عبد الرحمنأبو حیان األندلسيتقریب المقرب

Arabi05770أدب عالميالجندي للطباعة و النشر،ترجمة ممدوح عدوانتقریر إلى غریكو مذكرات كازانتزاكیس

Arabi05771أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرآمنة یوسفتقنیات السرد في النظریة والتطبیق
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Arabi05772نحودار غریبعلي أبو المكارمتقویم الفكر النحوي

Arabi05773نحوعبید عبد الرزاقویزة أعرابتقویم الفكر النحوي للسھیلي من خالل كتابھ نتائج الفكر في النحو، في ضوء علم اللغة الحدیث دراسة تحلیلیة تأصیلیة

Arabi05774لغةدار المعارفعبد العزیز مطرأبو فرج عبد الرحمن بن الجوزيتقویم اللسان

Arabi05775لغةدار المعارفعبد العزیز مطرأبو فرج عبد الرحمن بن الجوزيتقویم اللسان

Arabi05776لغةمكتبة المعارفمحمد تقي الدین الھالليتقویم اللسانین

Arabi05777لغةجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الدھمانيبدر بن عبد هللا بن محمد الحربيتقویم النشاطات المضمنة في كتب الكفایات اللغویة بالمرحلة الثانویة نظام المقررات في ضوء المھارات النحویة المناسبة للطالب

Arabi05778أدب أطفالجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الدھمانيخالد بن خاطر بن سعید العبیديتقویم النصوص الشعریة في كتب القراءة والمحفوظات للصفوف الثالثة العلیا من المرحلة االبتدائیة في ضوء معاییر أدب األطفال

Arabi05779إمالءمؤسسة الریان للطباعة و النشر و التوزیعمجدي بن عبد الوھاب األحمدتقویم الید في الكتابة و معھ تنسیق الكتابة بعالمات الترقیم

Arabi05780لغة ، فقھ اللغةجامعة بغدادكریم حسین ناصح، علي جمیل السامرائيتقویم كتب فقھ اللغة، بحث مستل من أطروحة دكتوراة

Arabi05781أدبدار النحوي للنشر و التوزیععدنان علي رضا النحويتقویم نظریة الحداثة و موقف األدب اإلسالمي منھا

Arabi05782أدبدار النحوي للنشر و التوزیععدنان علي رضا النحويتقویم نظریة الحداثة و موقف األدب اإلسالمي منھا

Arabi05783نحوجامعة أم القرىمحمد أحمد العمرينورة أمین یوسف البساطيتقي الدین السبكي وجھوده النحویة مع تحقیق رسالتھ بیان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط

Arabi05784نحو ، صرفجامعة أم القرىیوسف عبد الرحمن الضبعمحمد الزین زروقتقیید ابن لب على بعض جمل أبي القاسم الزجاجي لإلمام أبي سعید فرج بن قاسم بن لب رحمھ هللا

Arabi05785أدبدار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعحاتم صالح الضامنأبو منصور موھوب بن أحمد الجوالیقيتكملة إصالح ما تغلط فیھ العامة

Arabi05786ً لغةعالم الكتبشھاب الدین أبي عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحمويكتاب المشترك وضعاً المفترق صقعا

Arabi05787معاجمدار الرشیدترجمة: محمد النعیميرینھارت دوزيتكملة المعاجم العربیة

Arabi05788معاجممطبعة الصباحوھیب بن أحمد دیابتكملة معجم تاج العروس

Arabi05789نحو ، صرفعبد القادر الفاسيتكمیل المرام بشرح شواھد ابن ھشام

Arabi05790بالغة ، نقدجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الصحفيفھاد بن محمد بن فھاد آل غلفص الدوسريوصف القوس في الشعر الجاھلي، دراسة بالغیة نقدیة

Arabi05791لغةجامعة تكریتغانم قدوري الحمدتكون العربیة الفصحى

Arabi05792علم الكتابةدار الھاللصافیناز كاظمتالبیب الكتابة

Arabi05793أدبالمكتبة والمجلة السلفیةطاھر بن العالمة صالح الجزائريتلخیص أدب الكاتب البن قتیبة

Arabi05794أدبالمجلس االعلى للشئون اإلسالمیةمحمد سلیم سالمأبو الولید بن رشدتلخیص الخطابة

Arabi05795عروضدار البیان العربيعبد الھادي الفضليتلخیص العروض

Arabi05796بالغةالقزوینيتلخیص المفتاح في المعاني والبیان

Arabi05797شعرمركز تحقیق التراثتشارلس بترولث، أحمد عبد المجید ھریديمحمد بن رشد الحفید أبو الولیدتلخیص كتاب الشعر

Arabi05798معاجممدیریة إحیاء التراث القدیم، دار الكتب الظاھریةمصطفى جوادكمال الدین أبو الفضل ابن الفوطيتلخیص مجمع اآلداب في معجم األلقاب

Arabi05799شعر ، لغةالھیئھ العربیة للترجمةإبراھیم عوضدریھ نجمتلقائیة، دراسة بالفرنسیة ألشعار یوسف عز الدین

Arabi05800نقددار سحر للنشرمحمد القاضيسلیمة لوكامتلقي السردیات في النقد المغاربي
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Arabi05801أدبجامعة مولود معمريمصطفى درواشعلي شرفھتلقي المثل في كتاب زھر األكم في األمثال والحكم للحسن الیوسي

Arabi05802أصول فقھدار األرقم بن أبي األرقمعلي معوض، عادل عبد الموجودصالح الدین أبو سعید بن خلیل بن كیكلدي العالئي الدمشقيتلقیح الفھوم في تنقیح صیغ العموم ویلیھ أحكام " كل" وماعلیھ تدل

Arabi05803نحوجامعة أم القرىیوسف عبد الرحمن الضبعمحمد سالمة هللا محمد ھدایة هللاتلقین المتعلم من النحو البن قتیبة أبي محمد عبد هللا بن مسلم

Arabi05804لغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضبن جلول مختارتماثل المستویات اللغویة وأثرھا في تكامل المعنى

Arabi05805أدبمنشورات المكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیمخلیل بن أیبك الصفديتمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون

Arabi05806بالغةمركز المخطوطات و التراث و الوثائقزیان أحمد الحاج إبراھیمابن فراستمام فصیح الكالم

Arabi05807أدب ، نقدجامعة الجزائرأبو العید دودوابن حلي عبد هللالفكر الفرویدي وأثره في النقد العربي

Arabi05808أدبدار المسیرة، مكتبة مروان العطیةأسعد ذبیانأبو المحاسن محمد بن علي العبدري الشیبيتمثال األمثال

Arabi05809أدبالجامعة األمیركیةبولس نویا الیسوعي، إحسان عباسأسعد ذبیانتمثال األمثال ألبي المحاسن محمد بن علي العبدري الشیبي

Arabi05810لغةمجلة عالم الفكرعیسى عودة برھومةتمثالت اللغة في الخطاب السیاسي

Arabi05811لغةمجلة التربیة والعلمعاطف فضلتمثالت المنھج الوصفي اإلحصائي في الدراسات اللغویة الحدیثة

Arabi05812نقدالمؤسسة العربیة للدراسات و النشرنادر كاظمتمثیالت اآلخر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط

Arabi05813أدبجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانجمال عبدليتمركز سلطة المعنى في الخطاب األدبي - المتنبي أنموذجا

Arabi05814نحو ، إعرابالمطبعة المیمنیةزین الدین أبو الولید خالد بن عبد هللا األزھريإعراب ألفیة ابن مالك في النحو المسمى تمرین الطالب في صناعة اإلعراب

Arabi05815أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإبراھیم الخواجةثروت أحمد محمود وھدانوصف القصور في الشعر العباسي

Arabi05816نحو ، لغةمحمد أحمد العمريعبیر سلیم حمود العمرتنبیھ الطالب لمفھوم ابن الحاجب لمحمد بن عبد السالم األموي المالكي دراسة وتحقیق من باب الصاد إلى نھایة باب الیاء

Arabi05817نحو ، صرفدار الفرقان، دار أضواء السلفمحمد محیي الدین عبد الحمیدتنقیح األزھریة

Arabi05818أدب ، لغةكلیة التربیة بالفیومعبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمودتنمیة األدب كمدخل لتعلیم اللغة العربیة

Arabi05819أدب ، شعرفاروق مواسيوصف الصورة الرسم أو اللوحة في الشعر العربي القدیم

Arabi05820بالغة ، شعرجامعة أم القرىھاني فراج أبو بكرأمینة بنت سعود بن خیشان العوضي القرشيوصف الظعائن عند عبید الشعر إلى نھایة العصر األموي " الصورة والمقام، دراسة بالغیة نقدیة

Arabi05821بالغةجامعة أم القرىمحمود صیامنویر بنت ناصر محمد عبد هللا الثبیتيتنوع األداء البالغي في أدب ابن المقفع

Arabi05822نحو ، صرفجامعة طیبةأحمد بن محمد القرشيجابر محمد علي شراحیليتنویر الحالك على منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك ألحمد األسقاطي من باب النداء إلى نھایة باب ماالینصرف دراسة وتحقیق

Arabi05823نحوجامعة الملك سعودإبراھیم الشمسان أبو أوستنوین المنصوب أعلى الحرف یرسم أم على األلف؟

Arabi05824أدبدار القاسم للنشرسلیمان بن صالح الخراشيتھذیب إسالمي لقصص كلیلة ودمنة مع دراسة حول مؤلفھا

Arabi05825أدبدار اآلفاق الجدیدةفخر الدین قباوةالخطیب التبریزيتھذیب إصالح المنطق

Arabi05826لغةإدارة الطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیةأبو زكریا محیي الدین بن شرف النوويتھذیب األسماء واللغات

Arabi05827نحو ، صرفمطبعة السعادةأحمد مصطفى المراغي، محمد سالم عليتھذیب التوضیح في النحو والصرف

Arabi05828معاجمدار المعارفعبد السالم ھارون، أحمد عطارمحمود أحمد الزنجانيتھذیب الصحاح

Arabi05829لغةالدار المصریة للتألیف والترجمةعبد السالم محمد ھارون، محمد علي النجارأبو منصور محمد بن أحمد بن األزھري الھرويتھذیب اللغة
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Arabi05830صرفأحمد بن عمر الحازميمحمد بن أحمد علیش األزھريتھذیب حل المعقود من نظم المقصود

Arabi05831صرفعالم الكتبأبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاعتھذیب كتاب األفعال

Arabi05832لغةمكتبة الملك فھد الوطنیةعلي بن سلیمان الصوینعتوثیق الترجمة والتعریب

Arabi05833شعرمكتبة الرشد للنشر و التوزیعسعود بن عبد هللا الفنیسانتوثیق قصیدة بانت سعاد في المتن واإلسناد

Arabi05834نحومجلة كلیة التربیة األساسیةحسام قدوري عبد، حیدر عبد الزھرةضوابط األحكام النحویة في ضوء الدرس المقارن

Arabi05835لغة ، علم الخطجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیثريسھام موساويتوجیھ الضوابط اللغویة و الصوریة للتعرف اآللي على الخط الیدوي العربي دراسة لسانیة حاسوبیة

Arabi05836نحو ، صرفدار السالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمةفایز زكي محمد دیابأحمد بن الحسین بن الخبازتوجیھ اللمع البن الخباز شرح كتاب اللمع ألبي الفتح ابن جني

Arabi05837نحوالجامعة اإلسالمیةرافع أسعد عبد الحلیمباسـم رشـید زوبـعتوجیھ علل النحو في كتاب المغني في النحو البن فالح الیمني

Arabi05838أدبسائر دندشاإلتباع والمزاوجة وأثرھا في األمثال العربیة

Arabi05839أدبالجامعة العراقیةجبیر صالح حمادي القرغوليمحمود شاكر خیونالجمال في أدب الرافعي

Arabi05840لغةمجلة اللغة العربیةعبد هللا أبو ھیفتوحید مناھج اللغة العربیة في األقطار العربیة العوائق والحلول

Arabi05841ا قصیدة بانت سعاد أنموذًجا أدب ، شعرمجلة اآلداب، جامعة األنبارعدي خالد محمود البدرانيتوزیع المعنى على شطري البیت الشعري معیاًرا نقدّیً

Arabi05842أدبمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة و االجتماعیة و اإلنسانیةالبیان الختامي والتوصیات لندوة تحصین شباب الجامعات ضد الغزو الفكري

Arabi05843صرفمحمد عبد الباقي الھند فرنجي محلي األنصاري األیوبيتوضیح الصرف في األوزان والموزونات وخواص األبواب

Arabi05844نحو ، صرفدار الفكر العربيعبد الرحمن علي سلیمانالمرادي المعروف بابن أم قاسمتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي

Arabi05845نحوالمكتبة األزھریة للتراث، مطبعة السعادةعبد العزیز فاخرتوضیح النحو شرح ابن عقیل وربطھ باألسالیب الحدیثة والتطبیق مقرر الصف الثالث الثانوي "علمیة وأدبي" حسب المنھج المقرر

Arabi05846إمالءالھیئة الملكیة بینبع الصناعیة إدارة الخدمات التعلیمیة،حسین الطویرقيتوظیف اإلمالء للكتابة بال أخطاء للصفوف األولیة

Arabi05847أدبجامعة منتوريمحمد العید تاورتةأحسن ثلیالنيتوظیف التراث في المسرح الجزائري

Arabi05848أدبجامعة مؤتةفایز القیسيرافع محمد سالمة الكساسبةتوظیف التراث في الموشحات األندلسیة

Arabi05849أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيرسم صالح الغامديتوظیف الشعر الجاھلي في الرسائل الدیوانیة واإلخوانیة األندلسیة في القرن الخامس الھجري

Arabi05850أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيصفیة بنت ناشي بن رضیان العتیبيتوظیف الشعر في الرسائل اإلخوانیة من بدایة العصر العباسي حتى نھایة القرن الرابع

Arabi05851شعر ، نقددائرة الشؤون اإلسالمیةتدقیق شروق محمد سلمانعبد هللا البشیرتوظیف الشواھد الشعریة عند األصولیین في میزان الحجج والدالئل

Arabi05852نحوجامعة أم القرىمحمد صفوت مرسيصالح بن علي بن زابن السریحي السلميتوظیف الشوكاني شاھد النحو الشعري لتوجیھ المعنى في تفسیره

Arabi05853أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم محمد علي تاكاتإبراھیم صالح یوسف الزھرانيتوظیف العناصر المسرحیة والقصصیة في شعر علي النعمي

Arabi05854أدب ، شعرمجلة جامعة دمشقفاطمة تجورتوظیف القطا فنیا في نماذج من شعر صدر اإلسالم والعصر األموي

Arabi05855لغةمؤتمر الجامعة اإلسالمیة الدوليحلیمة محمد أحمد عمایرةتوظیف اللسانیات الحدیثة في تطویر تعلیم العربیة، أسلوب القسم في عینة من كتب تعلیم العربیة للناطقین بھا وللناطقین بغیرھا أنموذًجا

Arabi05856لغةمجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةرضا الطیب الكشوتوظیف اللسانیات في تعلیم اللغات

Arabi05857أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكوسام عبد السالم عبد الرحمن أحمدتوظیف الموروث في شعر األعشى

Arabi05858أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكسناء أحمد سلیم عبد هللاتوظیف الموروث في شعر عدي بن زید العبادي، وأمیة بن أبي الصلت الثقفي
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Arabi05859نحوجامعة القصیمجامعة القصیمفرید بن عبد العزیز الزامل السلیمتوظیف النحو في منھج الشیخ محمد العثیمین في تعلیم العلوم الشرعیة

Arabi05860أدبدار الجیلمحمد عبد المنعم خفاجيأعالم األدب في عصر بني أمیة

Arabi05861نحو ، صرفمجدي صوالحة وإیرك أتولتوظیف قواعد النحو والصرف في بناء محلل صرفي للغة العربیة

Arabi05862" شعردار ناشري، دار األصدقاءأحمد فراج العجميتولید بحور الشعر العربي دائرة الوافر نموذًجا

Arabi05863نحو ، لغةالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیمأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريثمار القلوب في المضاف والمنسوب

Arabi05864أدب ، نقدمؤسسة الرسالةمصطفى علیان عبد الرحیمتیارات النقد األدبي في األندلس في القرن الخامس الھجري

Arabi05865لغةدار المعارفشوقي ضیفتیسیرات لغویة

Arabi05866نحو ، صرفمكتبة غریبعبد العلیم إبراھیمتیسیر اإلعالل واإلبدال

Arabi05867لغةدار الشرق العربيخلیل ھنداويتیسیر اإلنشاء

Arabi05868نحوجامعة أم القرىریاض الخوامعبد هللا بن حمد بن عبد هللا الحسینتیسیر النحو عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي دراسة وتقویم

Arabi05869نحوجامعة عنابةمحمد صاريتیسیر النحو في ضوء علم تدریس اللغات

Arabi05870نحوجامعة عنابةمحمد صاريتیسیر النحو موضة أم ضرورة ؟

Arabi05871أدبجامعة أم القرىسمیر محمود الدروبيعبد العزیز محمد علي األسمريالقضیة الفلسطینیة في شعر عبد الرحمن بارود

Arabi05872أدبجامعة وھرانحسن بن مالكنزیھة بو صالحتیمة الحب في طوق الیمامة البن حزم األندلسي مقاربة موضوعاتیة

Arabi05873شعرھنداويمحمد توفیق عليدیوان توفیق

Arabi05874أصول فقھمجلة الشریعة و الدراسات اإلسالمیةعلي عبد العزیز العمیرینيثبوت اللغة بالقیاس عند األصولیین

Arabi05875شعرجامعة مؤتةطارق المجاليمجدي عید األحمديثریا العرّیض شاعرة

Arabi05876شعرالعلم واإلیمان للنشر والتوزیعفاروق حسانثقافة المتنبي

Arabi05877أدبفوزي عیسىثقوب في ذاكرة النھر

Arabi05878نحوجامعة أم درمان األسالمیةعلي الریح جالل الدینمنال بابكر محمد توم أحمدالجھود النحویھ للسنھورى ت 889ھـ من خالل شرحھ علي االجرومیھ في علم العربیھ دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi05879لغةدار الكتاب الجدیدصالح الدین المنجدالمعري، ابن جني، ابن الخیميثالث رسائل في اللغة للمعري وابن جني وابن الخیمي

Arabi05880نحودار المعارف للتألیف و الترجمة و النشرنصر الدین فارس، عبد الجلیل زكریاابن ھشامثالث رسائل في النحو

Arabi05881أدب ، شعرمجلس النشر العلمي، جامعة الكویتسعاد عبد الوھاب العبد الرحمنثالث نونیات في الحنین إلى األوطان

Arabi05882لغةمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبد التوابالخلیل بن أحمد وابن السكیت و الرازيثالثة كتب في الحروف

Arabi05883أدبالمؤسسة العربیة للدراسات و النشرترجمة ماھر الكیالي، سعدي یوسف، حیدر المومنيأ.سنكلیر، ر. ویلیامز، ج. لختھایمثالثة وجوه للثورة غیفارا، لوكاش، أورویل

Arabi05884نحو ، صرفدار الطباعة و النشر اإلسالمیةسلیمان بن إبراھیم العایدأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك، أبو الفتح محمد بن أبو الفتح البعلي الحنبليثالثیات األفعال المقول فیھا أَفَعل أو أُفِعل بمعنى واحد و زوائده

Arabi05885أدب ، شعرمكتبة مدبوليحسن حسینثالثیة البردة بردة الرسول صلى هللا علیھ وسلم

Arabi05886أدبمكتبة مدبوليمحي الدین الالذقانيثالثیة الحلم القرمطي، دراسة في أدب القرامطة

Arabi05887بالغة ، شعرجامعة طیبةعزیزة عبد الفتاح الصیفيحنان بنت عایض بن عویض السحیميثالثیة الدوائر البالغیة دراسة بالغیة أسلوبیة ألسلوب الشاعر علي محمود طھ
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Arabi05888أدبمطبعة الظاھرمحمد حسینأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريكتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب

Arabi05889أدبدار البشائرإبراھیم صالحأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريثمار القلوب في المضاف والمنسوب ویلیھ التذییل المرغوب من ثمار القلوب

Arabi05890أدبالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیمتقي الدین أبو بكر بن علي بن حجة الحمويثمرات األوراق

Arabi05891أدبالمطبعة الوھبیةأحمد حسن عبد الصمد المیھيتقي الدین أبو بكر بن علي بن حجة الحمويكتاب ثمرات األوراق

Arabi05892لغةمجلة آداب ذي قارشھید راضي حسینثنائیة االستعمال اللغوي عند العرب

Arabi05893أدب ، شعرمجلة التراث العربي اتحاد العرب بدمشقعبد هللا بن محمد طاھر تریسيثنائیة األنا واآلخر بین الصعالیك والمجتمع الجاھلي

Arabi05894أدب ، شعردار الشروقفتحي عبد الفتاحثنائیة السجن والغربة

Arabi05895نحو ، لغةشبكة األلوكةأحمد عید عبد الفتاح حسناختالف اللھجات العربیة على المستویین النحوي والصرفي بین ابن عقیل والسلسیلي

Arabi05896لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةإسراء حسین جابرثنائیة الصمت والصوت فاعلیة األضداد في الشعر العربي الحدیث

Arabi05897أدبمجلة مجمع، جامعة المدینة العالمیةنھلة الحرتانيثنائیة الفقد واالنتظار في المجموعة القصصیة بائع الجرائد لنورة آل سعد

Arabi05898لغةالتراث العربيإبراھیم بلقاسمثنائیة اللفظ والمعنى وأثرھا في توجیھ الداللة

Arabi05899أدبدار المعارفمحمد حسین ھیكلثورة األدب

Arabi05900شعرمطابع الھیئة المصریة العامة للكتابعبد الغفار مكاويثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر الجزء األول- الدراسة

Arabi05901أدبمكتبة األنجلو المصریةغالي شكريثورة الفكر في أدبنا الحدیث

Arabi05902أدبدار اآلفاق الجدیدةغالي شكريثورة المعتزل دراسة في أدب توفیق الحكیم

Arabi05903أدبدار الوفاء لدنیا الطباعة و النشرعاطف العراقيثورة النقد في عالم األدب والفلسفة والسیاسة- القسم األول القضایا و المشكالت من منظور الثورة النقدیة

Arabi05904أدب ، شعرمطابع الشروقعلي الجارمجارمیات بحوث ومقاالت الشاعر واألدیب اللغوي

Arabi05905علم الكتابةالمركز القومي للترجمةترجمة وتقدیم أنور مغیث، منى طلبةجاك دریدا في علم الكتابة

Arabi05906نحوجامعة آل البیتإبراھیم یوسف السیدراسم رضوان عبد الوھاب عقلالقیاس النحوي عند أبي علي الفارسي وابن جني

Arabi05907نحو ، صرفالمكتبة العصریةعبد المنعم خفاجةمصطفى الغالیینيجامع الدروس العربیة موسوعة في ثالثة أجزاء

Arabi05908عروضمنشورات جامعة ناصرالدوكالي محمد نصرجامع الدروس العروضیة

Arabi05909فقھ الدار األخرةمطابع دار الثقافةحسن محمد المشاطالسید محمد بن إسماعیل األمیر الصنعانيجمع الشتیت في شرح أبیات التثبیت

Arabi05910فقھ القضاءبدر الدین محمود إسماعیل الشھیر بابن قاضي سماوةجامع الفصولین

Arabi05911أدبأبو زارع المدنيجامع تغریدات وفوائد الشیخ اللغوي البشیر عصام المراكشي من حسابھ في تویتر أكثر من 500 تغریدة

Arabi05912أدبدار الكتب العلمیةخالد عبد هللا الكرميجامع نوادر وأساطیر وأمثال العرب

Arabi05913أدب ، نقدجامعة الجزائرأبو العید دودوعبد المجید حنونالالنسونیة وأبرز أعالمھا في النقد العربي الحدیث

Arabi05914بالغةجامعة أم القرىیاسین الشاذليحسام الدین بن موسى بن محمد عفانةبیان معاني البدیع لشمس الدین محمود األصفھاني

Arabi05915أدبأحمد بن الصدیق الغماريجؤنة العطار في طرف الفوائد و نوادر األخبار

Arabi05916شعرریاض الریس للكتب و النشرجبرا إبراھیم جبراجبرا إبراھیم جبرا المجموعات الشعریة
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Arabi05917أدبدار الجیلأنطوان القوالالمجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران نصوص خارج المجموعة

Arabi05918أدبدار الكتب اللبنانيعباس محمود العقادجحا الضاحك المضحك

Arabi05919أدبمطبعة المعارفمحمد فرید أبو حدیدجحا في جانبوالد

Arabi05920صرفمكتبة الرشد للنشر و التوزیعإبراھیم الشمسان أبو أوسجداول التدریبات الصرفیة

Arabi05921نحوجداول نحویة

Arabi05922شعر ، نقدمنشورات اتحاد الكتاب العربخیرة خمر العینجدل الحداثة في نقد الشعر العربي

Arabi05923أدبمطابع الھیئة المصریة العامة للكتابصبري حافظجدل الرؤى المتغایرة - دراسات ومتابعات لندوات األدب و قضایا العقل العربي

Arabi05924أدب ، نقددار الثقافة للنشر و التوزیعمجاھد عبد المنعم مجاھدجدل النقد وعلم الجمال

Arabi05925نقدالشركة المصریةمحمود علي مكيمحمد عبد المطلبجدلیة األفراد والتركیب في النقد العربي القدیم

Arabi05926لغةدار الفكرمحمد عنبرجدلیة الحرف العربي و فیزیائیة الفكر و المادة

Arabi05927أدبالمؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزیعخلیل أحمد خلیلغاستون باشالرجدلیة الزمن

Arabi05928شعر ، نقدمنشورات اتحاد الكتاب العرب،بو جمعھ بو بعیوجدلیة القیم في الشعر الجاھلي رؤیة نقدیة معاصرة

Arabi05929لغةحامد كاظم عباسجدلیة اللغة والفكر دراسة في مفھوم الكالم عند اآلمدي في ضوء الدراسات اللغویةالمعاصرة

Arabi05930لغةمركز حمد الجاسرإبراھیم الشمسان أبو أوسجدلیة الملفوظ والمحفوظ

Arabi05931أدب ، شعردار الكتاب الحدیثمحمد مریسي الحارثيجدلیة الواقع والمتخیل قراءة في دیوان "قنادیل الریح" للشاعر عبد هللا محمد باشراحیل

Arabi05932بالغةعالل نوریمجدید الثالثة الفنون في شرح الجوھر المكنون

Arabi05933لغةجامعة بغداد، كلیة اآلداب، قسم اللغة العربیةخولة تقي الدین الھالليجابر عبد األمیر جبار التمیميجذور النظریة التولیدیة التحویلیة في كتاب سیبویھ

Arabi05934شعرجامعة أم درمانإبراھیم نور الجلیل المدنيحامد أحمد حامد رضایحیى الفادني شاعرا، دراسة وتحقیق

Arabi05935أدبمنشورات اتحاد الكتاب العربخلیل خالیليجذوع السندیان وعروق األقحوان، قراءات في األدب العربي القدیم والمعاصر

Arabi05936أدبدار البشائرحاتم صالح الضامنجالل الدین السیوطيجر الذیل في علم الخیل

Arabi05937أدبمكتبة التوبةمحمد منیر الجنبازوانتصر الحق مسرحیة تاریخیة بإسقاط عصري

Arabi05938نحودار الكتاب الحدیثعلي محمود النابيجزم المضارع في جواب الطلب

Arabi05939شعر ، تراجممجلة جامعة الملك سعودعلي ارشید المحاسنةجعفر بن ُعلبة الحارثي أخباره وما تبّقى من شعره

Arabi05940تراجممؤسسة عز الدین للطباعة والنشرمصطفى غالبجالل الدین الرومي

Arabi05941تراجمجامعة بغداد، كلیة اآلداب، قسم اللغة العربیةزكیة حسن الدلیميعبیر عبد الرزاق إبراھیمجالل الدین السیوطي منھجھ وموارده في كتابھ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة

Arabi05942بالغةالجامعة األردنیةمحمد بركات أبو عليعمر راشد حسن خلیلجالل الدین السیوطي وجھوده البالغیة

Arabi05943شعرجامعة أم القرىإبراھیم بن موسى بن حاسر السھليمحمد بن عمر بن صالح الجدیعيالمائیات في الشعر األندلسي عصر ملوك الطوائف

Arabi05944شعرمكتبة الملك فھدمحمد بن سعد الدبلدیوان ھجیر الصحراء

Arabi05945ردیَّات الكلبیة عند أبي نواس شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحسن فالح بكور، وفؤاد فیاض شتیاتجمالیات البنیة الشعریة في الطَّ
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Arabi05946أدبدار العلم للمالیینكمال أبو دیبجمالیات التجاور أو تشابك الفضاءات اإلبداعي

Arabi05947بالغةجامعة المدینة العالمیةمحمد الشرقاويابتسام أحمد عباس المحماديجـمالیات التـركیب البالغي في معاني الترخیم

Arabi05948أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرعبد القادر دامخي، بوشوشة بن جمعةمسعود وقادجمالیات التشكیل اإلیقاعي في شعر عبد الوھاب البیاتي

Arabi05949أدبجامعة منتوريیوسف غیوةسلیم بو زیديجمالیات التشكیل في النص الخطابي عند الحجاج بن یوسف الثقفي

Arabi05950أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاسمر الدیوبجمالیات التضاد في رسالة الخلیفة عمر بن الخطاب إلى قاضي البصرة أبي موسى األشعري

Arabi05951أدب ، شعرجامعة منتوريعلیمة قادريثلجة حافي راسوجمالیات الخطاب الشعري عند عاشور بوكلوة دیوان الشفاعات

Arabi05952أدب ، شعرجامعة منتوريعزیز لعكایشيكریمة بو صندل، حیاة بورافةجمالیات الخطاب الشعري عند نور الدین درویش

Arabi05953نقداأللوكةجمیل حمداوينظریات النقد األدبي في مرحلة ما بعد الحداثة

Arabi05954أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةفاضل بنیاننور عقیل محمد سعیدوصف الجنة في الشعر األموي دراسة موضوعیة فنیة

Arabi05955أدب ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةكمال أحمد غنیم، جواد إسماعیل الھشیمجمالیات الشعر اإلسالمي الفلسطیني المعاصر

Arabi05956أدب ، شعرمركز دراسات الوحدة العربیةھالل الجھادجمالیات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاھلي

Arabi05957أدب عالميالتنویر للطباعة و النشر والتوزیعغادة اإلمامجمالیات الصورة- جاستون بشالر

Arabi05958لغةاأللوكةعبد العظیم فتحي خلیلموقف مجمع اللغة العربیة بالقاھرة من االستعماالت المعاصرة

Arabi05959أدبدار قرطبة، عیون المقاالتجماعة من الباحثینجمالیات المكان- جماعة باحثین

Arabi05960أدب عالميالمؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزیعغالب ھلساغاستون باشالرجمالیات المكان- غاستون

Arabi05961أدب ، شعرجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحمحمد الصالح خرفيجمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر

Arabi05962ً أدب ، شعرمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةصادق جعفر عبد الحسینجمالیات النسق الضدي شعر ابن زیدون أنموذجا

Arabi05963لغةاأللوكةإبراھیم علي ربابعةمھارة الكتابة ونماذج تعلیمھا

Arabi05964أدبجامعة حسیبة بن بو عليعبد القادر عمیشنعیمة قواديجمالیات تماھي األنا واألنا اآلخر في روایة السیر ذاتیة بحر الصمت ل یاسمینة صالح أنموذًجا

Arabi05965لغةاأللوكةمحمد تبركان أبو عبد هللاعبد العزیز بن عبد الواحد المغربي المكناسيمنظومة المورث لمشكل المثلث

Arabi05966أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةكمال أحمد غنیمإبراھیم محمد الحرثانيجمالیات قصائد قادة المقاومة اإلسالمیة المعاصرة

Arabi05967أدبمجلة كلیة العلوم األساسیةنبھان حسون السعدون، یوسف سلیمان الطحانجمالیات وصف الجنة والنار في الحدیث النبوي الشریف دراسة أسلوبیة موازنة

Arabi05968عروضدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةخلف خازر الخریشةجمالیة االعتماد في الزحاف العروضي

Arabi05969أدبجامعة وھران السانیةسكران عبد القادربو رزامة عوادجمالیة التلقي في أدب الرحلة، رحلة ابن بطوطة أنموذجا

Arabi05970علم الخطمجلة العلوم والتقانةعمر محمد الحسن درمةجمالیة الخط العـربـي

Arabi05971أدب ، شعرجامعة بن یوسف بن خدةعبد الحمید بو رایوأحمد زغبجمالیة الشعر الشفاھي نحو مقاربة أسلوبیة سیمیائیة للنص الشعري الشفاھي

Arabi05972نحو ، صرفمكتبة اآلدابنصر عبد العالجالل الدین السیوطيجمع الجوامع في النحو

Arabi05973أدبجامعة األزھرمحمد عبد المنعم خفاجيصالح بن عبد هللا بن محمد الجلعودجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرھا في اللغة واألدب

Arabi05974لغةجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيخالد بن محمد بن إسماعیل األكوعجمل الغرائب للعالمة محمود بن أبي الحسن بن الحسین النیسابوري تحقیق ودراسة
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Arabi05975نحو ، شعردار غریب،علي محمد ھنداويجملة الحال المنفیة في الشعر الجاھلي

Arabi05976بالغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرنور ھاني محمد سمحانجملة الخاتمة في اآلیات الكونیة واإلنسانیة دراسة أسلوبیة

Arabi05977بالغةرضاتھ حسین صالحجملة الشرط و الجزاء في نھج البالغة

Arabi05978نحوإنفال ناصر طالبجملة المفعول بھ عند سیبویھ في ضوء المستویین الثابت والمتحرك

Arabi05979شعرنھضة مصرعلي محمد البجاويأبو زید محمد بن أبو الخطاب القرشيجمھره أشعار العرب في الجاھلیھ واإلسالم

Arabi05980أدبدار الكتب العلمیةأحمد عبد السالم، أبو ھاجر محمد سعید بن بسیوني زغلولأبو الھالل العسكريجمھرة األمثال

Arabi05981لغةاألحادیث القدسیة من منظور اللسانیات التداولیة باب الذكرو الدعاء -أنموذجا- حوریة رزقي

Arabi05982لغةمكتبة مشكاة اإلسالمیةمحمد بن الحسن بن درید األزديجمھرة اللغة البن درید

Arabi05983نحومجلة آداب البصرةسالم یعقوب یوسف السلميالجوابات في النحو

Arabi05984أدبمكتبة مصطفى البابي الحلبي و أوالدهأحمد زكي صفوتجمھرة خطب العرب في عصور العربیة الزاھرة الجزء األول العصر، عصر صدر اإلسالم

Arabi05985أدبالمكتبة العلمیةأحمد زكي صفوتجمھرة خطب العرب في عصور العربیة الزاھرة- العلمیة

Arabi05986أدبمكتبة مصطفى الباني الحلبي و اوالدهأحمد سعد عليأحمد زكي صفوتجمھرة رسائل العرب

Arabi05987شعرالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیعكمال خالیليجمھرة روائع الغزل في الشعر العربي

Arabi05988شعریوسف السناريجمھرة ما فسره األستاذ شارك في تحقیقھ كتاب الوحشیات ألبي تمام

Arabi05989أدبدار الریاضعبد الرحمن بن عبد العزیز بن حماد العقلأحمد محمد شاكرجمھرة مقاالت أحمد شاكر- ت العقل

Arabi05990أدبمكتبة الخانجيعادل سلیمان جمالجمھرة مقاالت محمود محمد شاكر

Arabi05991شعر ، بالغةجامعة الحاج لخضرمحمد منصوريإسماعیل رمضانيالمجاز في شعریة عبد القاھر الجرجاني

Arabi05992نحومكتبة الخانجيعبد المنعم سید عبد العالجموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة

Arabi05993نحو ، صرفكلیة المعلمین جامعة الملك عبد العزیزمالك نظیر یحیاجموع التكسیر عند الصرفیین والمفسرین دراسة مقارنة

Arabi05994نحوالجامعة الھاشمیةحسن موسى الشاعرخالد محمود عبد هللا شحادةجموع التكسیر في صحیح البخاري دراسة تحلیلیة داللیة

Arabi05995شعرجمع وترتیب موقع أدبجمع وترتیب موقع أدبجمیع دواوین الشعر العربي على مر العصور

Arabi05996إمالءورد الحلوةجمیع مھارات اإلمالء

Arabi05997شعرمؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافةعباس محمود العقادجمیل بثینة

Arabi05998أدب ، شعرجامعة منتوريیوسف وغلیسيفطیمة بوقاسةجمیلة بوحیرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر

Arabi05999نحو ، نقدالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةنعیم سلمان البدريجنایة ابن مالك األندلسي على النحو العربي

Arabi06000أدبدار الكرنك للنشر و الطبع و التوزیعیوسف السباعي، محمد عبد المنعم خفاجيھالل ناجي، محي الدین إسماعیلجنایة الشیوعیین على األدب العراقي

Arabi06001نحوریاض الریس للكتب و النشرزكریا أوزونجنایة سیبویھ الرفض التام لما في النحو من أوھام

Arabi06002أدبكتاب الیومطھ حسینجنة الحیوان

Arabi06003نحودار اآلفاق الجدیدةلجنة إحیاء التراث العربي في دار االفاق الجدیدةمحمد أمین بن فضل هللا بن محب هللا بن محمد المحبيجنى الجنتین في تمییز نوعي المثنیین
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Arabi06004لغةمجلة مجمع اللغة العربیةأحمد محمد قدورجھاز النطق عند اللغویین القدامى

Arabi06005أدب ، شعرمطبعة النجاح الجدیدةثریا لھيسلیمان بن موسى بن سالم الكالعي أبو الربیعجھد النصیح وحظ المنیح من مساجلة المعري في خطبة الفصیح

Arabi06006علم األصواتجامعة المدینة العالمیةداود عبد القادر إیلیغامحمد یحیى آدمجھود إبراھیم أنیس الصوتیة من خالل كتابھ األصوات اللغویة

Arabi06007لغةمؤسسة الرسالةنھاد حسوبي صالحابن الحنبليجھود ابن الحنبلي اللغویة، مع تحقیق كتابھ عقد الخالص في نقد كالم الخواص

Arabi06008صرفجامعة أم القرىعبد العزیز المرسي برھامغنیم غانم عبد الكریم الینبعاويجھود ابن جني في الصرف وتقویمھا في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi06009لغةجامعة أم القرىعلیان الحازميأحمد علي قائد المصباحيجھود ابن حجر اللغویة في كتابھ فتح الباري

Arabi06010نحوإبراھیم محمد أحمد اإلدكاويجھود ابن خالویھ النحویة

Arabi06011أدب ، نقدمكتبة الرشد ناشرونعبد هللا بن صالح بن سلیمان الوشميجھود أبي الحسن الندوي النقدیة في األدب اإلسالمي، قراءة تصحیحیة

Arabi06012علم األصواتجامعة الكوفةمحمد عبد الزھرة غافل الشریفيمھند بیع ناجيجھود أبي حیان التوحیدي في البحث الصوتي

Arabi06013أدبدار الغرب اإلسالميأبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھرينوادر اإلمام ابن حزم

Arabi06014لغةجامعة محمد خیضردلیلة مزوزمحمد یزید سالمجھود الدارسین المحدثین في دراسة الجملة العربیة

Arabi06015نحوآداب الرافدینرافع عبد هللا العبیديجھود شوقي ضیف في تجدید النحو التعلیمي وتیسیره

Arabi06016صرفجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدبیامین عبد الجلیل أحمد دویكاتجھود السیوطي الصرفیة

Arabi06017لغةالمجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیةآمنة صالح محمد الزغبيجھود العلماء المسلمین في تأصیل المفردات الحبشیة في اللغة العربیة دراسة لغویة مقارنة

Arabi06018علم الكتابةالذخائرزھیر غازي زاھدجھود العلماء في إصالح الكتابة العربیة

Arabi06019نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريمحمد عبد القادر ھناديجھود الفخر الرازي في النحو والصرف

Arabi06020صرفجامعة أم القرىمحمد المختار محمد المھديمحمد بن علي خیرات دغریريجھود الفراء الصرفیة- ت محمد المختار

Arabi06021صرفجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدأیمن عبد الفتاح عبد الھادي أسعدجھود الفراء الصرفیة- ت أحمد حسن

Arabi06022علم األصواتمجلة كلیة اآلداب جامعة البصرةخلیل إبراھیم العطیةجھود الكوفیین في علم األصوات

Arabi06023نحو ، صرفمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد السالم مرعي جاسمجھود النووي اللغویة والنحویة والصرفیة في تحریر ألفاظ التنبیھ

Arabi06024لغةجامعة الكوفةعلي كاظم أسدعاید محمد عبد هللا الفتليجھود علي بن فضال المجاشعي اللغویة

Arabi06025لغةجامعة منتوريمحیي الدین سالمعبلة شریفيجھود فردینان دي سوسیر في علم الداللة

Arabi06026نحوجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحفادي صقر أحمد عصیدةجھود نحاة األندلس في تیسیر النحو العربي

Arabi06027أدب ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةیوسف شحدة الكحلوتجوانب االنحراف العقدي واألخالقي في شعر محمود درویش

Arabi06028أدب ، شعرمنشورات الھیئة العامة السوریة للكتابمحمد حسن قزقزانأبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتریني االندلسي ابن السراججواھر اآلداب وذخائر الشعراء والكتاب

Arabi06029أدب ، لغةمؤسسة المعارفلجنة من الجامعیینأحمد الھاشميجواھر األدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب- مؤسسة المعارف

Arabi06030أدب ، لغةدار الفكر للطباعة و النشر و التوزیعأحمد الھاشميجواھر األدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب- دار الفكر

Arabi06031أدب ، لغةمطبعة وادى النیل بمصرعالء الدین بن علي ابن اإلمام بدر الدین بن محمد األربليجواھر األدب في معرفة كالم العرب

Arabi06032لغةدار الكتب العلمیةمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغداديجواھر األلفاظ
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Arabi06033بالغةمؤسسة المعارفمحمد التونجيالسید أحمد الھاشميجواھر البالغة في المعاني و البیان و البدیع- التونجي

Arabi06034بالغةالمكتبة العصریةیوسف الصمیليالسید أحمد الھاشميجواھر البالغة في المعاني و البیان و البدیع- الصمیلي

Arabi06035أدبالجامعة األمریكیةعادل الزواتيجولة في أدب الجاحظ

Arabi06036أدباأللوكةمحمد بن سعد الدبلمن بدائع األدب اإلسالمي دراسة نقدیة لنصوص من الخطابة والقصة والشعر

Arabi06037أدبنھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیعأحمد محمد عنبرجولة مع ضیاء الدین بن األثیر في كتابھ المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر

Arabi06038شعرالھیئة العامة لقصور الثقافةترجمة أحمد درویشجون كوینبناء لغة الشعر

Arabi06039أدبمركز دراسات الوحدة العربیةترجمة فاتن البستانيجون لیشتھخمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة

Arabi06040معاجمجمعیة منتدى النشرمحمد جعفر الشیخ إبراھیم الكرباسيمحمد بن شفیع القزوینيجوھر القاموس في الجموع والمصادر

Arabi06041بالغةشركة اإلسكندریة للطباعة و النشرمحمد زغلول سالمنجم الدین أحمد بن إسماعیل بن األثیر الحلبيجوھر الكنز تلخیص كنز البراعة في أدوات ذي الیراعة

Arabi06042أدب ، شعرمطبعة المنارھالل ناجي، محمد ماضورلسان الدین ابن الخطیبجیش التوشیح

Arabi06043بالغةدار الجنادریة للنشر و التوزیععمر إدریس عبد المطلبحازم القرطاجني، حیاتھ ومنھجھ البالغي

Arabi06044أدبماھر جراررنا عبد الحفیظ كشليحاسب كریم الدین تقنیات السرد والنماذج البدئیة في دورة حكائیة من ألف لیلة ولیلة

Arabi06045نحوعبد الرحمن بن محمد بن قاسمحاشیة اآلجرومیة

Arabi06046نحو ، صرفالمال مھدي الجوريعبد الرحمن جالل الدین السیوطيحاشیة الچوري على الفرائد الجدیدة

Arabi06047نحو ، صرفجامعة أم القرىفتحي أحمد مصطفى علي الدینمحمد فال الشیخ زیدانحاشیة الحفید على التوضیح تحقیق ودراسة من أول الكتاب إلى نھایة التمییز- ابن ھشام األنصاري

Arabi06048نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديخضر عبد الرحمن األسطلحاشیة الحموي على شرح القواعد لمحمد بن عبد الرحمن الحموي، دراسة وتحقیق

Arabi06049نحو ، صرفمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العامودي، خضر عبد الرحمن األسطلحاشیة الحموي على شرح القواعد، دراسة تحلیلیة

Arabi06050نحو ، صرفدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعیوسف الشیخ محمد البقاعي، مكتب البحوث والدراساتمحمد بن مصطفى الخضري الشافعيحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك

Arabi06051نحو ، صرفدار الطباعة العامرةمحمد قطة العدوي، محمد شاھینمحمد بن عرفة الدسوقيحاشیة الدسوقي على مختصر المعاني

Arabi06052نحو ، صرفمطبعة مصطفى البابلي الحلبي و أوالدهشمس الدین الشیخ محمد االنبابيالعالمة ابن ھشامحاشیة السجاعي على شرح القطر

Arabi06053بالغةمنشورات الرضى زاھديعبد الحكیم السیالكوتيحاشیة السیالکوتي علی کتاب المطول

Arabi06054المنطقمطبعة بوالقعمر حسین الخشابحسن العطارحاشیة الشیخ حسن العطار على شرح التھذیب

Arabi06055بالغةدار الطباعة البھیةمحمد الخضريحاشیة الشیخ محمد الخضري على شرح الملوي على السمرقندیة

Arabi06056نحو ، صرفالمكتبة التوفیقیةطھ عبد الرؤوف سعدأبو الحسن األشموني، أبو محمد بدر الدین العینيحاشیة الصبان شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ومع شرح الشواھد للعیني

Arabi06057نحو ، صرفمكتبة مشكاة اإلسالمیةمحمد بن علي الصبانحاشیة الصبان على شرح األشموني أللفیة ابن مالك

Arabi06058صرفدار الفكر للطباعة و النشر و التوزیعابن حمدون بن الحاجحاشیة الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح بحرق علي المیة األفعال البن مالك

Arabi06059نحوالمطبعة السنیة ببوالقمحمد الصباغ، حسن حسنيالعالمة أبو النجاحاشیة العالمة أبي النجاء على شرح الشیخ خالد األزھري على متن األجرومیة في علم العربیة

Arabi06060بالغةالمكتبة التجاریة الكبرىالشیخ أحمد األجھوريحاشیة العالمة البیجوري على متن السمرقندیة

Arabi06061نحو ، صرفالمطبعة البھیةتقي الدین أحمد بن محمد الشمنيحاشیة العالمة الشمني على مغني ابن ھشام
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Arabi06062نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديسھیل أسعد سلمان أبو زھیرحاشیة الفیشي على شرح الندى وبل الصدى

Arabi06063نحو ، صرفجامعة أم القرىسعد حمدان الغامديعایض سعید مانع القرنيحاشیة الكیالني على كافیة ابن الحاجب للشیخ محمود بن حسن الحسین الحاذقي دراسة وتحقیق

Arabi06064نحو ، صرفمطبعة عیسى البابي الحلبيمحمد معصوم بن سالم السماراني السفاطوني، أحمد زیني دحالنحاشیة تشویق الخالن على شرح اآلجرومیة

Arabi06065نحو ، صرفمطبعة حارة الفراخةحسن العطارخالد األزھريحاشیة حسن العطار على شرح األزھریة في علم النحو

Arabi06066صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح السید سلیمعبد هللا بن سرحان محمد القرنيحاشیة شرح الشافیة للجاربردي للشیخ أبي عبد هللا محمد بن قاسم الغزي الشافعي من أول المقصور والممدود إلى آخر الحاشیة تحقیق ودراسة

Arabi06067نحو ، صرفمطبعة جرجي حبیب حنانیامحمود اآللوسيحاشیة شرح القطر في علم النحو

Arabi06068نحو ، صرفالمطبعة الوھبیةمحمد بن عبادة العدويجمال الدین محمد بن یوسف بن ھشام األنصاريحاشیة عبادة على شذور الذھب في معرفة كالم العرب

Arabi06069نحومجلة جامعة، مركز األبحاث التربویة بأكادیمیة القاسميرضا اغباریةكلمة الفم عند النحویین العرب

Arabi06070نحو ، صرفمطبعة مصطفى البابي الحلبي و أوالدهالعالمة أبو النجاحاشیة أبي النجا على شرح األزھري على متن اآلجرومیة

Arabi06071نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناثریا عبد السمیع إسماعیلحاشیة علي الشافیة شافیة ابن الحاجب، اإلدغام، مسائل التمرین، الخط

Arabi06072نحو ، صرفالمطبعة العثمانیةحافظ محمد خلوصيمولى محرمحاشیة على الفوائد الضیائیة شرح الكافیة في النحو

Arabi06073نحو ، صرفمطبعة مصطفى البابلي الحلبي و أوالدهیس بن زین الدین الحمصي الشافعيحاشیة على شرح الفاكھاني لقطر الندى وبأعلى الصحائف مجیب الندا على شرح قطر الندى للفاكھاني

Arabi06074أدب ، شعردار صادرنظیف محرم خواجةعبد القادر البغداديحاشیة على شرح بانت سعاد البن ھشام

Arabi06075نحو ، صرفالمبطعة المیمنیة، البابي الحلبيأحمد السجاعيحاشیة فتح الجلیل على شرح ابن عقیل على متن األلفیة البن مالك في علم العربیة

Arabi06076بالغةمطبعة مصطفى البابي الحلبي و أوالدهمخلوف بن محمد البدوي المنیاويحاشیة مخلوف المنیاوي على شرح حلیة اللب المصون للدمنھوري على الرسالة الموسومة بالجوھر المكنون في المعاني والبیان والبدیع

Arabi06077أدبدار المعرفةمحمد خیر طعمة الحلبيشھاب الدین محمد بن أحمد األبشیھيالمستطرف في كل فن مستظرف

Arabi06078أدبمجلة جامعة النجاح الوطنیةفتحي خضروصایا اآلباء في الشعر الجاھلي واإلسالمي

Arabi06079نحو ، صرفالمطبعة الكاستلیةأحمد الدمیاطي النجاري الحفناويحاشیھ الكفراوي على شرح متن اآلجرومیة المسماة بمنحة الكریم الوھاب و فتح أبواب النحو للطالب

Arabi06080شعر ، تراجمطباعة مركز الدلتاالسعید محمود عبد هللاحافظ إبراھیم دراسة تحلیلیة لسیرتھ و شعره

Arabi06081شعرالدار القومیة للطباعة و النشرمحمد ھارون الحلوحافظ إبراھیم شاعر القومیة العربیة

Arabi06082شعرمطبعة دار المعارفعبد الحمید سند الجنديحافظ إبراھیم شاعر النیل

Arabi06083أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافةسید علي إسماعیلحافظ نجیب األدیب المحتال

Arabi06084أدبدار العصور للطبع و النشرمصطفى صادق الرافعيكتاب المساكین

Arabi06085أدب ، شعرمكتبة الخانجي بالقاھرةطھ حسینحافظ وشوقي

Arabi06086أدب ، شعرمجلة كلیة التربیة للبنات، جامعة بغدادعالء جاسم جابرحب الحیاة في الشعر الجاھلي سالم

Arabi06087أدبالمجلس األعلى للغة العربیةعثمان بدريحتمیة الرھان على التكامل الثقافي العربي لالنخراط اإلیجابي في العولمة

Arabi06088أدب ، شعرجامعة البویرةرابح ملوكالبشیر عزوزيحجاجیة االستعارة في األدب العربي دیوان المتنبي نموذجا

Arabi06089شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمحمد صابر عبید، علي صلیبي المرسوميحداثة الصنعة الشعریة

Arabi06090أدبدار شرقیات للنشر و التوزیعترجمة طلعت الشایبمارینا ستاغحدود حریة التعبیر، تجربة كتاب القصة والرواي في مصر في عھدي ناصر و السادات
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Arabi06091أدبدار المعارفطھ حسینحدیث األربعاء

Arabi06092شعردار صادرأبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشيجمھرة أشعار العرب

Arabi06093شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد علي الھاشميأبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشيجمھرة أشعار العرب في الجاھلیة واإلسالم

Arabi06094أدبدار العربمحمد سید كیالنيطھ حسینحدیث المساء

Arabi06095بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعبد العزیز بن صالح العمارحدیث أم زرع دراسة بالغیة تحلیلیة

Arabi06096بالغةمجلة العلوم العربیة واإلنسانیةعبد العزیز بن صالح العمارحدیث بعثت بجوامع الكلم دالالتھ وأسراره البالغیة

Arabi06097أدبالناشرون دارف المحدودةمحمد المویلحيحدیث عیسى بن ھشام أو فترة من الزمن

Arabi06098أدبالمطبعة الحمیدیة المصریة بجوار األزھرمحمد عبد الرحیمحدیقة األدب في صناعة إنشاء العرب

Arabi06099نحوجامعة بغدادناھد حسوبي صالحبالل محمد عبد هللا الحیانيحذف الحرف وزیادتھ في البحر المحیط

Arabi06100نحومجلة الجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجا، سھام رمضان الزعبوطحذف الفعل وتقدیره في صحیح البخاري

Arabi06101بالغةجمیل حمداويمن البالغة الكالسیكیة إلى البالغة الجدیدة

Arabi06102نحومجلة جامعة الملك سعودمحمد الباتلحذف النون وشبھھا قبل الم التعریف

Arabi06103أدبدار مصر للطباعة،علي أحمد باكثیرحرب البسوس

Arabi06104لغةمركز دراسات الوحدة العربیةترجمة حسن حمزة، مراجعة سالم بزيلویس جان كالفيحرب اللغات والسیاسات اللغویة

Arabi06105نحومجلة العلوم والتقانة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیابابكر النور زین العابدینحرف الجر الزائد والشبیھ بالزائد دراسة نحویة

Arabi06106صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيعلي عبد هللا علي القرنيحرف السین دراسة صوتیة صرفیة

Arabi06107نحوھادي عبد علي ھویديحركات اإلعراب في اللغة العربیة

Arabi06108أدب ، لغةجامعة دمشقحسام الخطیبسحر السیوفيحركة التالیف األدبي واللغوي في القطر العربي السوري منذ مرحلة االستقالل حتى منتصف السبعینات

Arabi06109أدب ، شعرجامعة الخلیلحسام التمیمينداء محمد عز الدین محمود الحرباويحركة التراث في شعر أبي تمام والمتنبي

Arabi06110أدبدار القلمسعید حسین منصورحركة الحیاة األدبیة بین الجاھلیة واإلسالم

Arabi06111أدب ، شعردار الثقافة للنشر والتوزیععبد هللا التطاويحركة الشعر بین الفلسفة والتاریخ

Arabi06112أدب ، شعردار غریب للطباعةعبد هللا التطاويحركة الشعر في ظالل المؤثرات اإلسالمیة

Arabi06113أدب ، شعرالجامعة األردنیةھاشم یاغي، عبد الرحمن یاغيداود إبراھیم علي غطاشةحركة الشعر في قبیلة غني حتى نھایة العصر األموي

Arabi06114أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا إبراھیم الزھرانيفائزة رداد عزیز ضاوي العتیبيحركة الشعر في نجران في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi06115أدب ، شعرجامعة أم القرىحسن محمد با جودةإیمان بنت حامد بن معیض الزھرانيحركة الشعر والنقد في بالط الخلیفة المھدي

Arabi061161976-1967 أدب ، نقدجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليعبد الحلیم عبد اللطیف زھدحركة النقد األدبي الفلسطیني في فلسطین المحتلة بعد الخامس من حزیران

Arabi06117نحوجامعة مولود معمريصالح بلعیدأكلي سوریةحركة تیسیر تعلیم النحو العربي في الجزائر

Arabi061181939 - 1900 شعر ، نقدالجامعة األمیركیةربیعة محمد حیدرحركة نقد الشعر في مصر من

Arabi06119نحوجامعة الملك سعود،إبراھیم الشمسان أبو أوسحروف الجر دالالتھا وعالقاتھا
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Arabi06120نحودار الثقافة العربیةعمر صابر عبد الجلیلحروف الجر في العربیة دراسة نحویة في ضوء علم اللغات السامیة المقارن

Arabi06121أدباأللوكةجمیل حمداويمن األدب التونسي الحدیث والمعاصر

Arabi06122نحوآداب الرافدینخالد حازم عیدانحروف الزیادة في بنیة المفردة العربیة

Arabi06123نحوجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناثریا مصطفى عقابحروف اللین وأصول تغییرھا وحذفھا

Arabi06124نحوجامعة بغدادحمید عبد الحمزةحروف المباني حقیقتھا ومعانیھا

Arabi06125نحوعبد هللا اللحیانيحروف المّد بین القُدامى والمحدثین

Arabi06126نحومجلة البحوث والدراساتمحمد مباركيحروف المد ونظامھا الفونولوجي في اللغة العربیة بین القدامى والمحدثین

Arabi06127نحومؤسسة الرسالةعلي توفیق الحمدأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيكتاب حروف المعاني

Arabi06128لغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدفیصل بن عبد هللا بن علي الصقعبيمكانة اللھجات المحكیة في علم اللغة الحدیث

Arabi06129نحوفائزة بنت عمر المؤیدحروف المعاني المركبة وأثر التركیب فیھا

Arabi06130نحوكلیة اآلدابمحمود سعدحروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقھ

Arabi06131نحوجامعة األزھرالمتولي رمضان الدمیري، محمود محمود السید الدرینيمحمد الشحات المتولي عمارةحروف المعاني في تراث ابن مالك، جمًعا ودراسة

Arabi06132أدبحسام الدین بن موسى عفانةالمسجد األقصى المبارك فضائل وأحكام وآداب

Arabi06133أدبالمجلس األعلى للثقافةحسان بورقیةوھج الكتابة

Arabi06134أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةفاضل بنیانخالد شكر محمود صالح الفراجيحسن التعلیل واالبتكار في الشعر األندلسي من عصر الطوائف إلى عصر بني األحمر

Arabi06135بالغةالمطبعة الوھبیةشھاب الدین أبو الثناء محمود بن سلیمان الحلبي الحنفيكتاب حسن التوسل إلى صناعة الترسل

Arabi06136شعردار سعادتحابھ زاده علي فھميحسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة

Arabi06137أدب أطفالمؤسسة الرسالةمحمد حسن بریغشأدب األطفال أھدافھ و سماتھ

Arabi06138أدب ، نقدمؤسسة ناصر للثقافةعبد اللطیف شرارة، لجنة من الباحثینحصاد الفكر العربي الحدیث في النقد األدبي

Arabi06139أدبمكتبة الملك فھد الوطنیةإبراھیم الشمسان أبو أوسحصاد الیوم

Arabi06140شعرھنري عویسحصانة النص الشعري وداللھ

Arabi06141معاجمدار البشائرحاتم صالح الضامنعلي بن محمد بن ثابت الخوالني المقري أبو الحسنحصر حرف الظاء- الخوالني

Arabi06142صرفمكتبة دار المنھاجصالح بن محمد البدیرحصول المسرة بتسھیل المیة األفعال بزیادة بحرق و اإلحمرار و الطرة

Arabi06143أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم عبد هللا البعولبخیت بن عتیق بن عبد الكریم الزھرانيحضور الصعالیك في الشعر العربي المعاصر

Arabi06144شعر ، نقددار التكوینمحمد مظلومحطب إبراھیم أو الجیل البدوي شعر الثمانینات وأجیال الدولة العراقیة

Arabi06145لغةمحمد شفیقحفریات في اللغة قد تفید المؤرخ

Arabi06146أدبجامعة الجیاللي بونعامةلیلى مھدانزوبیدة برادع، فتحیة عیساويأدب الرحلة في الجزائر

Arabi06147نحورزاق عبد األمیر مھديحقیقة ( إذ ) في المستوى البلیغ للغة العربیة

Arabi06148لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاثعماد الزبنحقیقة األزمة اللسانیة في العقل العربي رؤیة في استراتیجیات الحل
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Arabi06149عروضحسام الدین مصطفى محمدمقطوعات المدائح النبویة على الضروب العروضیة ألبي البقاء األحمدي الشافعي

Arabi06150لغةمنشورات اتحاد الكتاب العربسمیر أحمد معلوفحیویة اللغة بین الحقیقة والمجاز دراسة في المجاز األسلوبي اللغوي

Arabi06151لغةمجلة المجمع العلمي العراقيعدنان محمد سلمانحقیقة اللغة ومفرداتھا

Arabi06152مذاھب نحویةمجلة المجمع العلمي العراقيفاضل صالح السامرائيحقیقة رأي الكوفیین في النقص والتمام في األفعال

Arabi06153أدبالھیئة العامة لقصور الثقافةمحمد رجب النجارحكایات الشطار والعیارین في التراث العربي

Arabi06154أدب ، شعرمجلة جامعةمحمد دوابشةوسائل القمع السیاسي في الشعر األموي

Arabi06155لغةبكر موسى ھارون ھوسايالطریقة المثالیة لتعلیم القراءة العربیة

Arabi06156أدبصالح زیادنةحكایات من الصحراء مجموعة من الحكایات الشعبیة

Arabi06157نحودار غریبمحمد سعید صالح ربیع الغامديحكایات نشأة النحو

Arabi06158أدب ، شعرآداب جامعة الخرطومدخیل هللا محمد الصحفيحكایة الحیة في شعر النابغة الذبیاني

Arabi06159نحوحیاة الیاقوتحكایة الھمزة

Arabi06160أدبالمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميحكایة سحارة

Arabi06161أدبدار مصریةسلیم قبعینلیو تولستويِحَكُم النبي محمد وشيء عن اإلسالم

Arabi06162صرفدار الكتب العلمیةأحمد فرید المزیديمحمد بن أحمد بن محمد علیش، أحمد بن عبد الرحیم الطھطاوي، أبو حنیفة النعمان، یوسف البرناويحل المعقود من نظم المقصود في علم الصرف، ویلیھ نظم المقصود في علم الصرف، والمقصور في الصرف، وموصل الطالب شرح منح الوھاب في قواعد اإلعراب

Arabi06163بالغةدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةأحمد زھیر عبد الكریم رحاحلةحل المنظوم ونظم المنثور بین البالغة والتناص

Arabi06164نحو ، صرفمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديحل معاقد القواعد الآلتي ثبتت بالدالئل والشواھد المنسوب للشمني توثیق ونسبة

Arabi06165بالغةعبد الرحمن األخضريحلیة اللب المصون على الجوھر المكنون للشیخ أحمد الدمنھوري على الرسالة الموسومة بالجوھر المكنون في المعاني والبیان والبدیع

Arabi06166شعردار إحیاء الكتب العربیةعبد هللا عبد الرحیم ُعَسیالنحماسة أبي تمام وشروحھا دراسة وتحلیل

Arabi06167شعرمنشورات وزارة الثقافةخیر الدین محمود القبالويعباس بن محمد القرشيحماسة القرشي

Arabi06168أدباأللوكةجمیل حمداويمقاربات نقد القصة القصیرة في المغرب

Arabi06169شعر ، تراجمجامعة األزھرمحمد السعدي فرھودرضوان محمد حسین النجارحمید بن ثور الھاللي حیاتھ، وشعره

Arabi06170لغة ، تراجممكتبة الملك فھد الوطنیةأحمد بن محمد بن عبد هللا الدبیانحنین بن إسحاق دراسة تاریخیة ولغویة

Arabi06171صرفمجلة الجامعة اإلسالمیةكرم محمد زرندخوسائل التعریف في مسائل التصریف لبدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني ت855ھـ تحقیق

Arabi06172أدب ، شعروزارة الثقافة واإلرشاد القومينزار عابدینحوار مع الشاعر عبد الوھاب البیاتي

Arabi06173أدبمازن النقیبحوار مع ھؤالء

Arabi06174لغةمطبعة األمانةأحمد طھ حسانین سلطانحواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوھام الخواص للحریري

Arabi06175معاجمالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العامودينضال محمد محمد أبو لوليحواشي ابن غانم المقدسي على القاموس المحیط للفیروزابادي دراسة وتحقیق

Arabi06176نحو ، إعرابالجامعة اإلسالمیةمحمود العاموديعبد الفتاح فؤاد بدويحواشي جالل الدین المحلي على قواعد اإلعراب دراسة وتحقیق

Arabi06177شعرمجلة جامعة الشارقة للعلوم البحتة والتطبیقیةزینب علي خلف، میثم أبو الھیل شھید، صباح عبد العزیز عليحوسبة موازین الشعر العربي
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Arabi06178نحو ، صرفدار الكتب العلمیةیحیى مرادالحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو عليالمسائل المشكلة

Arabi06179معاجممطبعة دار الكتبإبراھیم اإلبیاري، مراجعة محمد خلف هللا أحمد، محمد أبو الفضل إبراھیم، مراجعة مھدي عالمالحسن بن محمد الحسن الصغانيالتكملة والذیل والصلة

Arabi06180أدبالوعي اإلسالميمحمد بن خالد الفاضلنجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفيالصعقة الغضبیة في الرد على منكري العرییة

Arabi06181نحوجامعة أم القرى، بحوث كلیة اللغة العربیةعلي أبو المكارمحول المشكالت المنھجیة في مؤلفات النحو التعلیمي

Arabi06182أدب ، نقدالمؤسسة العربیة الحدیثةعبد السالم محمد ھارونحول دیوان البحتري دراسة نقدیة أدبیة لغویة

Arabi06183شعر ، تراجمالرسالةلطفي منصورحیاة ابن األعمى و شعره قصیدتھ في ذم داره

Arabi06184أدبوزارة اإلعالم والثقافةعبد هللا محمد الحبشيحیاة األدب الیمني في عصر بني رسول

Arabi06185أدب ، معاجمدار البشائرإبراھیم صالحكمال الدین الدمیريحیاة الحیوان الكبرى

Arabi06186لغةاتحاد الكتاب العربسمیر أحمد معلوفحیویة اللغة بین الحقیقة والمجاز

Arabi06187أدبجامعة أبي بكر بلقایدعبد اللطیف شریفيھبیة بن قوأسلوب الحكیم بین القرآن والحدیث النبوي الشریف

Arabi06188نحودار الظاھریة للنشر والتوزیع، مركز الراسخونحایف النبھانخالد بن عبد هللا بن أبي بكر األزھريشرح اآلجرومیة- األزھري

Arabi06189لغةاأللوكةباسم عبد الرحمن البابليمقاربات في تیسیر اللغة العربیة

Arabi06190أدبدار نھضة مصرعباس محمود العقادحیاة قلم

Arabi06191نحومجلة جامعة دمشقعودة خلیل أبو عودةحیث، بین ثبات قواعد اللغة العربیة وتطور صور االستعمال

Arabi06192أدب ، لغةجامعة تكریتغانم قدوري الحمدأنور صباح محمد أمینالفكر اللغوي عند ابن خلدون

Arabi06193أدب ، بالغةدار مكتبة الحیاة للطباعة والنشرحسن األمینعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري أبو منصوركتاب خاص الخاص

Arabi06194أدبالجامعة األمیركیةماھر جرارفادي أسعد جرجيخبر اإلسراء والمعراج في كتب السیرة النبویة، دراسة في إشكالیات الروایة وشعریة النصوص المصادر السنّیة

Arabi06195نحو ، صرفخلیل صالح الخالدي الحسنيختم ألفیة ابن مالك

Arabi06196أدب ، نقدجامعة، أكادیمیة القاسميسمیر فھمي كتانيخرافات كلیلة ودمنة مابین األصالة والمحاكاة

Arabi06197أدب ، نقدمؤسسة الثقافة الجامعیةنقوال زكریا سعیدخرافات الفونتین في األدب العربي

Arabi06198أدبمطبعة المجمع العلمي العراقيمحمد بھجة األثري، جمیل سعدعماد الدین األصبھاني الكاتبخریدة القصر وجریدة العصر

Arabi06199أدبدار التنویرمحمد غازي األخرسخریف المثقف في العراق

Arabi06200أدبدار صادركوكب دیابأبو بكر بن عبد هللا بن حجة الحمويخزانة األدب وغایة األرب- ت كوكب دیاب

Arabi06201أدبدار ومكتبة الھاللعصام شعیتوتقي الدین أبو بكر علي ابن حجة الحمويخزانة األدب وغایة األرب- ت عصام شعیتو

Arabi06202أدبالمطبعة العامرةتقي الدین أبو بكر ابن حجة الحموي، أحمد بن الحسین بدیع الزمان الھمذانيخزانة األدب وغایة األرب وبھامشھ رسائل بدیع الزمان الھمذاني

Arabi06203أدب ، معاجممكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونعبد القادر عمر البغداديخزانة األدب ولب لباب لسان العرب

Arabi06204أدب ، شعرجامعة الجزائرمصطفى سواقسمیة زباشالمسرح الشعري عند عبد الرحمن الشرقاوي

Arabi06205أدب ، شعرجامعة محمد خیضرمحمد خانمحمد بن یحیىخصائص األسلوب في شعر النابغة الذبیاني

Arabi06206نحودار غریب للطباعة والنشر والتوزیعسعود بن غازي أبو تاكيخصائص التألیف النحوي في القرن الرابع الھجري
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Arabi06207بالغةمكتبة وھبة، دار التضامن للطباعةمحمد محمد أبو موسىخصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني- ط دار التضامن

Arabi06208بالغةمكتبة وھبة، أمیرة للطباعةمحمد محمد أبو موسىخصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني

Arabi06209أدب ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةكمال أحمد غنیم، حنان أحمد غنیمخصائص اّلتصویر الّفني في شعر سید قطب

Arabi06210لغةاتحاد الكتاب العربحسن عباسخصائص الحروف العربیة و معانیھا

Arabi06211لغة ، معاجمالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأندوس عبد هللا زین الرؤوفعلیة منفردةخصائص الحروف العربیة و معانیھا في معجم الوسیط دراسة وصفیة تحلیلیة عن المفردات

Arabi06212شعردار الفكر العربينعمات أحمد فؤادخصائص الشعر الحدیث

Arabi06213نحونادي المدینة المنورة األدبي الثقافي (العقیق دورة أدبیة ثقافیة محكمة)محمد سعید صالح ربیع الغامديخصائص الفعل في العربیة

Arabi06214لغةالمطبعة العصریةحبیب غزالة بكخصائص اللغة العربیة بحث في اللغة العربیة الفصحى والعامیة وما یقابل خصائص الفصحى في غیرھا من اللغات

Arabi06215معاجمالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأتوركیس لوبیس، أحمد مبلغمحمد نفیس مھاجرخصائص المعجم مختار الصحاح لزین الدین الرازي دراسة تحلیلیة معجمیة

Arabi06216ً أدب ، شعردار ناشري للنشر االلكترونيعبد الحكیم الزبیديخصائص شعر الغزل عند عمر بن أبي ربیعة الرائیة أنموذجا

Arabi06217لغةجامعة، أكادیمیة القاسميفاروق مواسيخصائص في العربیة وإیذانھا بالزوال من لغتنا المعاصرة

Arabi06218لغةجامعة أم القرىسلیمان بن محمد الوابلي، غسان بن خالد باديدخیل هللا محمد الدھمانيخصائص لغة التالمیذ الشفویھ والكتابیھ في الصفوف الثالثة االخیرة من المرحلة االبتدائیة في المنطقة

Arabi06219لغةجامعة الملك عبد العزیزخلیل محمود عساكرمحمد بن أحمد بن سعید العمريخصائص لغة تمیم أصواتا وبنیة وداللة

Arabi06220نحو ، صرفالتراث العربيمحمد قرانیاخصوصیة األسماء العربیة ودالالتھا

Arabi06221أدبدار الفكر العربيعبده عبد العزیز قلقیلةخط سیر األدب العربي

Arabi06222أدب ، نقدمكتبة اآلدابسامي سلیمان أحمدخطاب التجدید النقدي عند أحمد ضیف مع النص الكامل لكتابھ مقدمة لدراسة بالغة العرب

Arabi06223ً أدب ، شعرمجلة سر من رأىإبراھیم جوخانخطاب الجسم في شعر العذریین جمیل بثینة أنموذجا

Arabi06224أدبالمشروع القومي للترجمةترجمة: محمد معتصم، عبد الجلیل األزدي، عمر حلىجیرار جنیتخطاب الحكایة بحث في المنھج

Arabi06225ً نحومجلة كلیة التربیة األساسیة، جامعة بابلسعد حسن علیويخطاب الماوردي نحویا

Arabi06226أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد الكریم بن عبد هللا العبد الكریمخطاب المفاضالت النثریة بین المدن واألمصار في كتاب معجم البلدان لیاقوت الحموي

Arabi06227ً أدب ، شعرمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانیةراشد عیسى، نضال الشماليخطاب الموت في شعر ابن خفاجة األندلسي قصیدة الجبل أنموذجا

Arabi06228أدبجامعة مولود معمرينصیرة عشيعدنان فوضیلخطابات الفایسبوك وخطاب المثقف مقاربة سیمیائیة ثقافیة

Arabi06229أدب ، شعرمجلة جامعة كركوكبدران عبد الحسین محمودخطابیة الشعر عند شعراء الفرق اإلسالمیة في العصر األموي

Arabi06230أدبعالم الكتبخالد بن محمد الجدیعخطب ابن نباتة الفارقي الرؤیة والفن

Arabi06231أدبمكتبة األنجلو المصریةأنور أحمدخطباء صنعوا التاریخ

Arabi06232أدب ، نقدجامعة أم القرىمحمد بن إبراھیم شاديرضیة بنت عبد العزیز بن شعیب تكرونيخطة بحث في موضوع األسس الجمالیة في النقد األدبي عند الجاحظ

Arabi06233نحواأللوكةبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنمفھوم االتساع وضوابطھ في علم النحو

Arabi06234لغةدار الراتب الجامعیةمحمد عبد الرحیمخفایا ألقاب اآلباء

Arabi06235أدبجامعة لخضر باتنةمحمد بو عمامةسلیمة محفوظيوسائل اإلقناع في خطبة طارق بن زیاد، دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الحجاج
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Arabi06236نحوعارف حجاويخالصة علم النحو لإلعالمیین

Arabi06237لغةمكتبة الثقافة الدینیةخلیل إبراھیم العطیة، رمضان عبد التوابمحمد بن حبیب البغداديخلق اإلنسان في اللغة

Arabi06238معاجممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد الرزاق بن فراج الصـاعديخلل األصول في معجم الجمھرة

Arabi06239معاجمآداب الرافدینعامر بن باھر أسمیر الحیاليخلیل بن أیبك الصفدي وصحاح الجوھري

Arabi06240أدب ، بالغةمطبعة الجوائباإلمام أبو منصور الثعالبي النیسابوري، أبو المكارم عمرو بن بحر الجاحظ، أبو الحسن بن الحسین الرخجي، أبو طالب المفضل بن سلمةخمس رسائل

Arabi06241أدب ، نقددار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم الجمھوریة العراقیة، دار الحریة للطباعةعناد غزوان إسماعیل، جعفر صادق الخلیليتصنیف ویلبریس سكوتخمسة مداخل إلى النقد األدبي

Arabi06242نحو ، بالغةدار البشائرحاتم صالح الضامنابن بري النحويخمسة نصوص محققة

Arabi06243شعردار سحر للنشرمنصور قسومةعبد الوھاب البیاتيخمسون قصیدة حب

Arabi06244لغةمجلة جامعة الملك سعودمنصور بن محمد الغامديخوارزمیات لرومنة األسماء العربیة

Arabi06245أدبدار ثابت للنشر والتوزیعمحمد جالل كشكخواطر مسلم حول الجھاد، األقلیات، األناجیل

Arabi06246أدب ، لغةمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنعلي بن بالي القسطنطینيخیر الكالم في التقصي عن أغالط العوام- ت حاتم الضامن

Arabi06247لغةعلي بن بالي القسطنطینيخیر الكالم في التقصي عن أغالط العوام

Arabi06248شعرالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلومعبد الصاحب المختاردائرة الوحدة في أوزان الشعر العربي

Arabi06249شعرجودت الركابيأبو القاسم ھبة هللا بن جعفر ابن سناء الملكدار الطراز في عمل الموشحات

Arabi06250نحوجامعة البعثعبد اإللھ نبھانأویس یاسین ویسيداعي الفالح لمخبآت االقتراح في النحو البن عالن الصدیقي المكي دراسة وتحقیق

Arabi06251نحوجمیل عبد هللا عویضةمحمد علي بن محمد عالن بن إبراھیم البكري الصدیقي المكي المعروف بابن عالنداعي الفالح لمخبآت االقتراح في النحو- ت عویضة

Arabi06252شعرجامعة النجاح الوطنیةخلیل عودة، یحیى جبرمھا داود محمود أحمددال البحر في شعر محمود درویش

Arabi06253أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمجدي أحمد توفیقدراسات أدبیة مفھوم اإلبداع الفني في النقد العربي القدیم

Arabi06254أدبدار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعمحمد غنیمي ھاللدراسات أدبیة مقارنة مجنون لیلى، أنطونیو وكلیوباترة، ھیباتیا

Arabi06255أدبدار العلوم العربیةقسم اللغة العربیةدراسات أدبیة ولغویة وإسالمیة باللغة اإلنكلیزیة

Arabi06256بالغةعالم الكتبعبد العزیز عبد المعطي عرفةمن بالغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني

Arabi06257بالغةدار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم الجمھوریة العراقیة، دار الحریة للطباعةأحمد مطلوبدراسات بالغیة ونقدیة

Arabi06258علم الخطدار الكتاب الجدیدصالح الدین المنجددراسات في تاریخ الخط العربي منذ بدایتھ إلى نھایة العصر األموي

Arabi06259أدب ، نقددار الفكر اللبنانيساسین عسافدراسات تطبیقیة في الفكر النقدي األدبي محورھا الرؤیة والرؤیا

Arabi06260نحو ، لغةمكتبة مروان العطیة، مركز عبادي للدراسات والنشرطالب عبد الرحمندراسات حدیثة في اللغة والنحو وأثر الترجمة في العربیة

Arabi06261لغةمطبعة النجاح الجدیدةحمید لحمدانيمؤلفوندراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة

Arabi06262أدبدار مدني، مكتبة الخانجيأیمن فؤاد سید، أحمد حمدي إمام، الحساني حسن عبد هللامحمود علي المدني، محمد أمین الخانجي، محمود فخردراسات عربیة وإسالمیة

Arabi06263نحو،إعرابجامعة الیرموكعبد الحمید األقطشخلیفة محمد خلیل الصماديالجواز النحوي في العالمة اإلعرابیة عند الفراء وسیبویھ دراسة في كتابي معاني القرآن والكتاب

Arabi06264أدب عالميمؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، مكتبة النھضة المصریةطھ حسینعوض محمد، سھیر القلماوي، لویس عوض، أنیس منصور، أحمد زكي، أحمد قاسم جودةدراسات في األدب األمریكي
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Arabi06265أدبمركز زایدفایز القیسيدراسات في األدب األندلسي

Arabi06266أدب عالميدار المعارفعیسى الناعوريدراسات في األدب اإلیطالي

Arabi06267أدبدار مجدالويمعاذ السرطاويدراسات في األدب العربي

Arabi06268أدبدار العلوم العربیةمحمد مصطفى ھّدارةدراسات في األدب العربي الحدیث

Arabi06269أدبدار الجیلمحمد عبد المنعم خفاجيدراسات في األدب العربي الحدیث ومدارسھ

Arabi06270أدب عالميالھیئة المصریة العامة للكتابعلي درویشدراسات في األدب الفرنسي

Arabi06271أدبمكتبة غریبسمیر سرحاندراسات في األدب المسرحي

Arabi06272أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعحنا نمردراسات في األدب والفن

Arabi06273أدب ، نقدمنشورات دار المعارف للطباعة والنشرأبو القاسم محمد كّرودراسات في األدب والنقد- محمد كرو

Arabi06274أدب ، نقددار الصداقة للنشر اإللكترونيمحمد أیوبدراسات في األدب والنقد- محمد أیوب

Arabi06275بالغةمؤسسة شباب الجامعةعبد الواحد حسن الشیخدراسات في البالغة عند ضیاء الدین ابن األثیر

Arabi06276أدب عالميمطابع الھیئة المصریة العامة للكتابأمین العیوطيدراسات في الروایة اإلنكلیزیة

Arabi06277شعردار المعارفمحمد إبراھیم أبو سنةدراسات في الشعر العربي- محمد أبو سنة

Arabi06278شعرالدار المصریة اللبنانیةمحمد رجب البیوميعبد الرحمن شكريدراسات في الشعر العربي- شكري

Arabi06279شعردار المعرفة الجامعیةسعد دعبیسدراسات في الشعر العماني

Arabi06280صرفمكتبة الزھراءأمین علي السیددراسات في الصرف

Arabi06281لغةالمكتب اإلسالمي، مكتبة دار الفتحمحمد الخضر حسیندراسات في العربیة وتاریخھا

Arabi06282أدبالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة، المجلس األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیةأحمد أبو الفضلدراسات في العصر الجاھلي

Arabi06283نحو ، لغةمجلة جامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیانينظم الفوائد

Arabi06284لغةدار الجیل، مكتبة المحتسبإبراھیم السامرائيدراسات في اللغتین السریانیة والعربیة

Arabi06285لغةمركز اإلنماء الحضاريترجمة محمد خیر البقاعيمؤلفوندراسات في النص والتناصیة

Arabi06286أدب ، نقددار الشروقمحمد زكي العشماويدراسات في النقد األدبي المعاصر

Arabi06287أدب ، نقددار المعرفة الجامعیةعثمان موافيدراسات في النقد العربي

Arabi06288أدب ، نقددار الشروقمحمد زكي العشماويدراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن

Arabi06289صرفمكتبة الطالب الجامعيعبد هللا درویشدراسات في علم الصرف

Arabi06290لغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعكمال بشردراسات في علم اللغة

Arabi06291لغة ، فقھ اللغةدار الشرق العربيمحمد األنطاكيدراسات في فقھ اللغة- محمد األنطاكي

Arabi06292لغة ، فقھ اللغةدار العلم للمالیینصبحي الصالحدراسات في فقھ اللغة- صبحي الصالح

Arabi06293بَْیبت م جونستوندراسات في لھجات شرقي الجزیرة العربیة لغةالدار العربیة للموسوعاتترجمة أحمد محمد الضُّ
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Arabi06294نحودار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعصاحب أبو جناحدراسات في نظریة النحو العربي وتطبیقاتھا

Arabi06295نحواأللوكةعبد العزیز بن سعد الدغیثرفیصل بن عبد العزیز آل مباركمفاتیح العربیة على متن اآلجرومیة

Arabi06296بالغةالشحات محمد أبو ستیتدراسات منھجیة في علم البدیع

Arabi06297نقدالھیئة المصریة العامة للكتابعالء الدین وحیددراسات نقدیة

Arabi06298أدب ، نقدالھیئة المصریة العامة للكتابعزیز السید جاسمدراسات نقدیة في األدب الحدیث

Arabi06299نحو ، لغةدار أسامة للنشر والتوزیعكاصد یاسر الزیديدراسات نقدیة في اللغة والنحو

Arabi06300أدبدار النھضة العربیةمحمد طھ الجاجريدراسات وصور من تاریخ الحیاة األدبیة في المغرب العربي

Arabi06301نحو ، لغةمكتبة العبیكانعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینمحمد بن عبد الحق بن سلیمان الیفرني التلمساني أبو عبد هللاالقتضاب في غریب الموطأ وإعرابھ على األبواب

Arabi06302شعر ، نقددار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعمحمد غنیمي ھاللدراسات ونماذج في مذاھب الشعر ونقده

Arabi06303شعر ، تراجمجامعة الجزائرعزالدین المناصرةبسام علي أبو بشیرمعین بسیسو حیاتھ وشعره

Arabi06304معاجمالھیئة المصریة العامة للكتابعلي حلمي موسىدراسة إحصائیة لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمبیوتر

Arabi06305أدبجامعة منتوريمحمد العید تاورتةسارة بن أحمد مریم العلميدراسة أدبیة للمجموعة القصصیة الطعنات لـ الطاھر وطار

Arabi06306لغةجامعة أم القرىعبد الرزاق أحمد ظفرعلي عبد هللا عثمان فالتھدراسة استطالعیة تقویمیة لبرنامج تدریب معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة أثناء الخدمة في ضوء

Arabi06307نحو ، صرفاأللوكةعبد العزیز بن عبد هللا صالح المھیوبيمعجم تولید أفعال اللغة العربیة وتصریفھا

Arabi06308شعراأللوكةإبراھیم عوضمعركة الشعر الجاھلي بین الرافعي و طھ حسین بحث موضوعي مفصل

Arabi06309شعرمجلة مركز دراسات الكوفةمحمد ناشر سالم، عبد الكاظم محسن الیاسريدراسة األدوات في كتاب شرح القصائد التسع المشھورات ألبي جعفر النحاس

Arabi06310علم األصواتجامعة أم القرىمحمد حسن حسن جبلھیفاء عبد الحمید كلنتندراسة األصوات وعیوب النطق عند الجاحظ

Arabi06311بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد هللا بن أحمد العطاسدراسة البالغة العربیة في ضوء النص األدبي للناطقین بغیر العربیة

Arabi06312لغةجامعة أم القرىحسن عمران حسنإبراھیم عبید هللا عابد القرشيدراسة العالقة بین بعض المتغیرات المتصلة باتجاه معلمي اللغة العربیة بالمرحلة المتوسطة

Arabi06313لغةجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيابتسام محمد نور غباشيدراسة اللغة في كتاب زاد المسیر في عالم التفسیر البن الجوزي

Arabi06314نحومجلة جامعة األزھر غزةیاسر محمد خلیل الحروبدراسة المسائل النحویة في كتاب المنتخب من غریب كالم العرب لكراع النمل

Arabi06315نحوالدار المصریة السعودیةعلي الجارم، مصطفى أمین، مؤلفونالنحو الواضح في قواعد اللغة العربیة، مع دلیل اإلجابات النموذجیة

Arabi06316لغةدار الشروقداتوء خیر الدین محمد، عبد الفتاح ھارون، محمد الصقیلي، عادل المعلمالعربیة لغة القرآن

Arabi06317لغةجامعة آل البیتمحمود رمضان الدیكينصر فضي الزبونالمصطلح اللغوي فى كتاب جامع العلوم لألحمد نكري دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi06318لغة ، معاجمجامعة مؤتةعلي محاسنةنور حسین الطویسيالمصطلحات المعجمیة بین القدماء والمحدثین

Arabi06319أدبمجلة اإلسالم في آسیا، الجامعة اإلسالمیة العالمیةرحمة أحمد حاج عثمان، عبد الكریم عیسى الصارمدراسة تحلیلیة لروایة مأساة العبید على ضوء خصائص األدب اإلسالمي

Arabi06320علم الخطجامعة أم القرىعبد هللا عبده فتینيجیھان صدقة سلیان حكیمدراسة تحلیلیة مقارنة لتشكیالت الخط الفارسي والخط الدیواني واالستفادة منھا في ابتكار تصمیمات معاصرة

Arabi06321معاجمجامعة آیدنعبد القادر زینومعجم األفعال المتعدیة بحرف ألبناء العربیة األصالء والجدد

Arabi06322أدبدار الكتب العلمیةمصطفى صادق الرافعيوحي القلم
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Arabi06323أدبمنشورات ورزاة الثقافةترجمة ثائر دیبتیري إیغلتوننظریة األدب

Arabi06324نحومجلة جامعة الخلیل للبحوثیاسر الحروبدراسة جدیدة في قضیة االبتداء بالنكرة في التراكیب اللغویة

Arabi06325لغةجامعة تلمسانرضوان محمد حسین النجارعبد الجلیل مرتاضدراسة سانتكسیة للھجات العربیة القدیمة

Arabi06326أدبمكتبة التوبةعفیف محمد عبد الرحمن، علي بن إبراھیم النملةمصادر المعلومات عن األدب الجاھلي، رصد وراقي

Arabi06327لغة ، علم األصواتجامعة البلقاء التطبیقیةجمال العرینيأماني یوسف أبو خضرة، كرستینا بشیر بلتاجيدراسة صوتیة لبعض األلفاظ اإلنجلیزیة ذات األصل العربي

Arabi06328شعرمجلة القسم العربي، جامعة بنجابحافظ محمد با دشاهدراسة فنیة لشعر عنترة بن شداد

Arabi06329علم األصواتدائرة الشؤون للثقافة والنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دار الحریة للطباعة، الدار الوطنیة للتوزیعغالب فاضل المطلبيفي األصوات اللغویة، دراسة في أصوات المد العربیة

Arabi06330أدب عالميحسیب الحلوياألدب الفرنسي في عصره الذھبي

Arabi06331أدبدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعأحمد درویشدراسة في األسلوب بین المعاصرة والتراث

Arabi06332بالغة ، شعرمكتبة وھبةمحمد محمد أبو موسىدراسة في البالغة والشعر

Arabi06333شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثغالب عبد العزیز الزاملدیوان بني مروان في األندلس

Arabi06334إمالءمكتبة اآلدابعبد الجواد الطیبدراسة في قواعد اإلمالء

Arabi06335أدبدار الفكر العربيالطاھر أحمد مكيدراسة في مصادر األدب

Arabi06336(1114 -1188) أدبجامعة، أكادیمیة القاسميمروان قدوميدراسة كتاب غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب للشیخ محمد السفاریني

Arabi06337لغةجامعة أم القرىإبراھیم محمود حسین فالتھإبتسام حسین عقیل الجفريدراسة لتطویر مقررات طرق تدریس اللغة اإلنجلیزیة في جامعات وكلیات التربیة للبنات بالسعودیة - الرسالة العلمیة

Arabi06338ً لغةجامعة أبو بكر بلقایدعیثري سیدي محمدبابا أحمد رضادراسة لسانیة صوریة للوحدات اللسانیة الدالة ضمیر المتكلم نموذجا

Arabi06339لغةدار الرشید للنشرخولة تقي الدین الھالليدراسة لغویة في آراجیز رؤبة والعجاج

Arabi06340نحوجامعة المدینة العالمیةخالد قمر الدولةتوري ماحيالمصطلحات النحویة عند ابن مالك من خالل كتابھ شرح التسھیل من باب شرح الكلمة والكالم إلى باب أفعال المقاربة دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi06341أدبعباس محمود العقادالمذاھب األدبیة و االجتماعیة

Arabi06342لغة ، نقدمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةفاطمة محمد أمین العمري، أفنان عبد الفتاح النجار، بسیمة أحمد صدقي الدجانيدراسة لغویة نقدیة مقارنة لمدحتین عند األعشى الكبیر والنابغة الشیباني

Arabi06343نقد ، علم الخطجامعة حلوانكمال المصري، فرغلي عبد الحفیظعبد هللا عبده فتینيدراسة نقدیة ألثر التكنولوجیا الحدیثة على القیم الفنیة في الخط العربي وتذوقھ

Arabi06344(راش) أدب ، نقدمؤسسة الكویت للتقدم العلمي إدارة التألیف والترجمة والنشرأمینة محمد كاظمدراسة نقدیة موضوعیة حول القیاس الموضوعي للسلوك نموذج

Arabi06345شعرجامعة األزھرمحمد نائل، عبد الرحمن عثمانخلف رشید نعماندراسة وتحقیق شرح الصولي لدیوان أبي تمام

Arabi06346لغةجامعة البنجابخالق داد ملكضیاء الحق قمردراسة وتحقیق مخطوط الحاشیة على المشكاة للجرجاني

Arabi06347لغة ، معاجماأللوكةأحمد إبراھیم سندي داودمشكلة ترتیب األلفاظ في معاجم العربیة بین القدیم والحدیث التیسیر بترتیب األلفاظ على نطق أوائلھا بین األصول التراثیة والدرس اللغوي الحدیث

Arabi06348صرفجامعة بشاورمحمد سید الحسناتنیاز محمددراسة وتحقیق مخطوط كفایة المفرطین لمحمد طاھر الفتني المتوفي 986ھـ

Arabi06349أدبالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأندوس الحاج إمام المسلمینلطیفة األولىدراسة وصفیة عن أدباء العصر الحدیث وخصائص تآلیفھم األدبیة

Arabi06350لغةجامعة أم القرىمرزوق بن إبراھیم القرشيوفاء بنت ھاشم بن محمد حلوانيدراسة وصفیة لتحدید الكفایات الالزمة لمعلمات اللغة العربیة عند تدریسھن النحو في المرحلة المتوسطة في العاصمة المقدسة - الرسالة العلمیة

Arabi06351لغة ، فقھ اللغةجامعة الجنانعبد المنعم طوعي بشناتيدرة أبحاث فقھ اللغة في النصف الثاني للقرن العشرین
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Arabi06352لغةمكتبة المثنىأبو محمد القاسم بن علي الحریريدرة الغواص في أوھام الخواص

Arabi06353لغةدار الجیل، مكتبة التراث اإلسالميعبد الحفیظ فرغلي علي القرنيأبو محمد القاسم بن علي الحریريدرة الغواص وشرحھا وحواشیھا وتكملتھا

Arabi06354أدبعالم الكتبجلیل العطیةعمر بن علي بن محمد المطّوعيدرج الغرر ودرج الّدرر

Arabi06355نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاإبراھیم بن صالح بن مد هللا الحندوددرجات التعریف والتنكیر في العربیة

Arabi06356بالغةدار ابن حزمأحمد الّسنوسي أحمدحفني ناصف، محمد دیاب، سلطان محمد، مصطفى طمومدروس البالغة- ت أحمد السنوسي

Arabi06357بالغةمكتبة أھل األثر، دار غراسمحمد بن فالح المطیريحفني ناصیف، سلطان محمد، محمد دیاب، مصطفى طّموم، شرح محمد بن صالح العثیمیندروس البالغة- المطیري

Arabi06358بالغةالمركز الثقافي العربي، العربیة للنشراألزھر الزناردروس البالغة العربیة نحو رؤیة جدیدة

Arabi06359بالغةمكتبة المدینة للطباعة والنشر والتوزیع، شعبة الكتب الدراسیةحفني ناصف، محمد دیاب، سلطان محمد، مصطفى طمومدروس البالغة مع شرحھ شموس البراعة

Arabi06360بالغةمطبع كارونیشن لكنومحمد فضل حق الرامنقويدروس البالغة مع شرحھ شموس البراعة- الرامنقوي

Arabi06361صرفوزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المطبعة العصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیددروس التصریف القسم األول في المقدمات وتصریف األفعال

Arabi06362أدبجامعة مؤتةمحمد الشوابكةفارس حترش محمد آل حشیشالمضامین والتشكیل في أعمال تركي الحمد الروائیة الثالثیة نموذجا

Arabi06363لغةمطبعة جامعة دمشقربحي كمالدروس اللغة العبریة

Arabi06364لغةالجامعة اإلسالمیةف عبد الرحیمدروس اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi06365نحو ، إعرابمكتبة القرآنأبو بكر علي عبد العلیمدروس في اإلعراب للطالب والمعلمین في مختلف المراحل التعلیمیة

Arabi06366بالغةدار المعرفة الجامعیةسعد سلیمان حمودةدروس في البالغة العربیة

Arabi06367بالغةالمطبعة الكبرى األمیریةاللجنة العلمیة بنظارة المعارفحفني ناصف، محمد دیاب، سلطان محمد، مصطفى طمومدروس في البالغة لتالمذة المدارس التجھیزیة

Arabi06368نحو ، صرفدار النھضة العربیة للطباعة والنشرعبده الراجحيدروس في شروح األلفیة

Arabi06369نحودار النھضة العربیة للطباعة والنشرعبده الراجحيدروس في كتب النحو

Arabi06370نحومجلة الجامعة اإلسالمیة سلسلة الدراسات اإلنسانیةشریف عبد الكریم النجاردرید وآراؤه النحویة

Arabi06371معاجمدار الكتب العلمیةعّربھ: حسن فحصعبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكريدستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون

Arabi06372نحودار وائل للنشر والتوزیعخلیل أحمد عمایرةدعوة إلى قراءة جدیدة للنحو العربي، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi06373بالغةمحمد المحفوظ بن محمد األمین آل یحیى اإلدریسي الشنقیطينور األفنان على مائة المعاني و البیان

Arabi06374أدب ، نقداأللوكةجمیل حمداويمستجدات النقد الروائي

Arabi06375صرفدار البشائر، دار الشام للطباعةحاتم صالح الضامنأبو القاسم بن محمد سعید المؤدِّبدقائق التصریف

Arabi06376أدبجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانينور سعیدالمعارضات الشعریة في األدب العربي النیجیري إنتاج أدباء صوكوتو وكنو نموذجا دراسة وصفیة تحلیلیة ناقدة

Arabi06377أدب أطفالجامعة المدینة العالمیةعبد هللا بن رمضان بن خلف بن مرسي الھریديحسنیة بنت بشارة بن یوسف بن عبد هللالمعالم العقدیة ألدب الطفل، نماذج من قصص كامل الكیالني

Arabi06378مذاھب نحویةمجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة، جامعة تكریتخیر الدین فتاح عیسى القاسميدالئل التحرر الفكري في اآلراء النحویة بین علماء المدرستین البصریة والكوفیة

Arabi06379أدب ، شعرجامعة منتوريجمیلة قیسمونحیاة ھروالدالئلیة الموت في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر

Arabi06380نحومجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضرأبو بكر زروقيدالالت االرتباط في أسلوب الشرط دراسة في نصوص من صحیح البخاري
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Arabi06381لغةجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميصباح بنت عمر محمد حلبيدالالت األلفاظ اإلسالمیة في األحادیث النبویة

Arabi06382أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبر، خلیل عودةأحمد عبد هللا محمد حمداندالالت األلوان في شعر نزار قباني

Arabi06383أدب ، شعرمجلة كلیة اآلداب، جامعة كركوكبدران عبد الحسین البیاتيدالالت البكاء وموضوعاتھ في الشعر األموي

Arabi06384علم الكتابةمجلة كلیة اآلداب، جامعة میسانعبد الحسن حسن خلفالكتابة و مكانتھا الحضاریة عند العرب

Arabi06385لغةعبد الخالق محمد العفإیاد محمد عبد هللا أبو عبدودالالت البنى اللغویة في دیوان ألجلك غزة

Arabi06386بالغةمكتبة وھبة، دار التضامن للطباعةمحمد محمد أبو موسىدالالت التراكیب دراسة بالغیة

Arabi063871970 أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرالعربي دحوجمال مجناحدالالت المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد

Arabi06388أدب ، شعرمجلة جامعة األزھر غزةعصام محمد الشھراويدالالت الوحـدة فـي قصیـدة الصید الجاھـلیـة

Arabi06389لغةمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةھدى صالح محمد علي الربیعيدالالت لفظ نزع ومشتقاتھا

Arabi06390لغةمجلة آداب البصرةعقیل جاسم دھشداللة قد في كافوریات المتنبي

Arabi06391أدب ، شعرجامعة أم القرىحبیب حنش الزھرانيعبد الخالق بن خضران بن مساعد الزھرانيالمكان في الشعر السعودي

Arabi06392نحومجلة دراسات إسالمیة معاصرةعبد الحسن جدوع عبد العبوديداللة إذا النحویة

Arabi06393صرفحسن غازي السعديداللة االحتمال الصرفي

Arabi06394لغةجامعة تلمسانعبد القادر سالميداللة األصل بین المعیاریة والوصفیة

Arabi06395لغةمكتبة األنجلو المصریةإبراھیم أنیسداللة األلفاظ- إبراھیم أنیس

Arabi06396لغةعبد المنعم طوعي بشناتيداللة األلفاظ دراسة تحلیلیة وتطبیقیة لمفھوم وأنواع داللة األلفاظ

Arabi06397لغةمجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة بغدادمحمود فوزي عبد هللاداللة األلفاظ بین التأصیل المعجمي واإلطالق النبوي

Arabi06398نحومكتبة اآلدابمحمد عبد المنعم الخفاجينافع الجوھري الخفاجيالمختصر في النحو، الزھور الندیة في الدروس النحویة

Arabi06399أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليأماني جمال عبد الناصر، خالد البیكداللة األلوان في شعر الفتوح اإلسالمیة في عصر صدر اإلسالم

Arabi06400مذاھب نحویةاأللوكةمحمود قدوممدرسة البصرة النحویة

Arabi06401عروضجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفىعبد هللا محمد أحمدمسائل الخالف بین العروضیین

Arabi06402لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة، جامعة بابلحسام عبد علي الجملداللة الجملة العربیة في ضوء نظریة اإلدراك العقلي

Arabi06403لغة ، علم اللغةجامعة أم القرىردة هللا بن ردة بن ضیف هللا الطلحيداللة السیاق

Arabi06404لغةاأللوكةأشرف بن یوسف بن حسنمحو األمیة اللغویة

Arabi06405أصول فقھجامعة أم القرىحمزة بن حسین الفعرسعد بن مقبل بن عیسى العنزيداللة السیاق عند األصولیین

Arabi06406نحوسمیرة حیدامحاضرات في النحو العربي المفاعیل الخمسة

Arabi06407أدب ، شعرعالم الكتبإبراھیم عوضمحمد لطفي جمعة وجیمس جویس

Arabi06408نحو ، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةمحمد عبد مشكور، مرتضى جبار كاظمداللة الفعل الكالمي في الخطاب القانوني بین البنیة المقولیة والكفایة اإلنجازیة

Arabi06409نحوجامعة وھرانبن الدین بخولةداللة القرائن في أبنیة الكلمة
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Arabi064102008 أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةعبد الخالق محمد العفیوسف حسن حسن حجازيداللة القول الشعري في شعر حرب الفرقان

Arabi06411لغةدار توبقال للنشرترجمة: محمد غالیم، محمد الرحالي، عبد المجیدر جاكندوف ن شومسكي، ر فندلرداللة اللغة وتصمیمھا

Arabi06412بالغةمجلة كلیة اآلداب، الجامعة المستنصریةمھند محسن عبد الرضاداللة المجـاز اللغـوي في نھج البالغة

Arabi06413لغةمجلة كربالء العلمیةخالد عبد فزاعكتاب التحفة القلیبیة في بعض المثلثات اللغویة لموسى بن محمد القلیبي المالكي من علماء القرن الحادي عشر للھجرة، تحقیق

Arabi06414ً أدب ، شعراألھاليعبد اإللھ الصائغداللة المكان في قصیدة النثر بیاض الیقین ألمین اسبر أنموذجا

Arabi06415لغةاأللوكةإبراھیم عوضلغة المتنبي دراسة تحلیلیة

Arabi06416أدب ، إمالءمجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعیة واللغة العریبیة وآدابھاإیمان محمد أمین خضر الكیالنيداللة ترتیب الجملة في خطب العصر األموي منھج وصفي تحلیلي

Arabi06417نحو ، لغةمجلة آداب الفراھیديعمر رشید شاكرداللة جموع القلة في الدرس اللغوي العربي دراسة نقدیة في ضوء قواعد التفكیر العلمي

Arabi06418نحوأكادیمیة نحوسلیمان بن عبد العزیز العیونيشرح آالجرومیة

Arabi06419أصول فقھاألوائل للنشر والتوزیعموسى بن مصطفى العبیدانداللة تراكیب الجمل عند األصولیین

Arabi06420نحوداللتا الفعل

Arabi06421بالغةدار المعارفمصطفى أمین، علي الجارمدلیل البالغة الواضحة، البیان، المعاني، البدیع للمدارس الثانویة، یشتمل حل التمرینات

Arabi06422نحو ، صرفدار المسلمعبد هللا بن صالح الفوزاندلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك

Arabi06423لغة، نحوجامعة الیرموكمحي الدین عبد الرحمن رمضانحمدة عبد هللا صباح ابو شھابالجواز وعدمھ فى احكام النحویین من سیبویة حتى منتصف القرن الرابع الھجري

Arabi06424لغةمكتبة حبیب، مؤسسة خلیفة للطباعة والنشرجان الدیكدلیل الطالب في الترجمة قواعد وتمارین، عربي - فرنسي، فرنسي - عربي

Arabi06425نحوإدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةإدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمیةمرعي بن یوسف الكرمي المقدسيدلیل الطالبین لكالم النحویین

Arabi06426لغةالمعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیةمي األحمردلیل المترجم للمصطلحات اإلنتخابیة إنكلیزي – عربي

Arabi06427ًأدب ، نقدالمركز الثقافي العربيمیجان الرویلي، سعد البازعيدلیل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصرا

Arabi06428أدب ، شعرالمطبعة األدبیةإبراھیم الیازجيشاكر البتلونيدلیل الھائم في صناعة الناثر والناظم

Arabi06429نحوبرنارد كواریتشھنري ج ویلیامزأحمد فارس الشدیاقدلیل عملي للنحو العربي

Arabi06430نحو ، صرفدار المعرفة الجامعیةزین كامل الخویسكيشرح السیوطي على ألفیة ابن مالك

Arabi06431لغةجامعة أم القرىمعھد اللغة العربیة بمكة المكرمةدلیل معھد اللغة العربیة بمكة المكرمة

Arabi06432أدبمكتبة الملك فھد الوطنیةعبد هللا بن محمد بن خمیسخالد بن عبد الرحمن الجریسيدلیلك إلى رغبة المملكة العربیة السعودیة

Arabi06433أدبمجلة التراثأحمد عبد المنعم حالودمشق اتجاھاتھا األدبیة في عصر بني أمیة

Arabi06434أدب ، شعرمجلة مداد األدببشرى عبد عطیةدموع الحب في الشعر األندلسي عصر الطوائف

Arabi06435شعرحسن الصیرفيدموع وكبریاء

Arabi06436شعردار الجیلمحمد التونجيعلي بن الحسن بن علي بن أبو الطیب الباخرزيدمیة القصر وعصرة أھل العصر

Arabi06437شعر ، فھارسمعھد المخطوطات العربیةعصام محمد الشنطيمحمد جبار المعیبدفھرس دواوین الشعراء والمستدركات في الدوریات والمجامیع

Arabi06438نحواأللوكةمحمود قدومالقیاس في النحو العربي قضایا نظریة ومسائل تطبیقیة
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Arabi06439شعرمطبعة النعمانعبد هللا الجبوريدیوان أبي الھندي وأخباره، دواوین صغیرة

Arabi06440نحو ، صرفالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةسعید سلمان جبردور األداء الصوتي والبنیة الصرفیة في التحلیل النحوي عند أبي جعفر النحاس

Arabi06441أدبدار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعمحمد غنیمي ھاللدور األدب المقارن في توجیھ دراسات األدب العربي المعاصر

Arabi06442بالغةجامعة أم القرىعبد العظیم إبراھیم المطعنيسعید بن طیب بن سحیم المطوفيدور البالغة العربیة في دراسة النص األدبي وتقریبھ

Arabi06443نحو ، صرفدار البشیرلطفیة إبراھیم النجاردور البنیة الصرفیة في وصف الظاھرة النحویة وتعقیدھا

Arabi06444لغةمجلة جامعة الملك سعودمحمد نبیل النحاس الحمصيدور الترجمة ووظائفھا في تعلیم وتعلم اللغات األجنبیة

Arabi06445لغةسامي عوض، عادل علي نعامةدور التنغیم في تحدید معنى الجملة العربیة

Arabi06446أدب ، شعرجامعة األزھرأحمد الشرباصيعبد هللا بن محمد بن حمد العماردور الثقافة والخیال في شعر حافظ إبراھیم

Arabi06447لغةجامعة قاریونسالصادق خلیفة راشددور الحرف في أداء معنى الجملة

Arabi06448لغةمجلة اإلسالم في آسیا، الجامعة اإلسالمیةالعالمیةمسعود أجیبوال عبد الرحیم، رحمة بنت أحمد الحاج عثماندور الخطابة المنبریة في التطور اللغوي العربي في جنوب نیجیریا خطبة الشیخ حبیب هللا آدم نموذجا

Arabi06449لغةمركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز الدوليمجموعة من الباحثینلغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحدیثة

Arabi06450لغة ، شعرالجامعة األردنیةولید سیف، سمیر ستیتیةھیام عبد الكریم عبد المجید عليدور السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص الشعریة شعر البردوني نموذًجا

Arabi06451أدب ، شعرالجامعة المستنصریةكریم علي عبد عليدور الشعر في مواكبة أحداث الغزو الصلیبي لمدن الشام

Arabi06452لغةالجامعة الوطنیة للغات الحدیثةسید علي أنورمالي قودور العلماء المسلمین الصینیین والمدارس اإلسالمیة في نشر اللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة

Arabi06453لغةجامعة قاصدي مرباحلبوخ بوجملینبن قطایة بلقاسمدور اللسانیات في تعلیم اللغة العربیة وتطبیقاتھا على الطور األول اإلبتدائي

Arabi06454لغةجامعة فرحات عباسعلي تعویناتخالد عبد السالمدور اللغة األم في تعلم اللغة العربیة الفصحى في المرحلة االبتدائیة بالمدرسة الجزائریة

Arabi06455نحوالمجلة الجامعةرمضان صمیدة القحواشدور المعنى في التوفیق بین النصوص النحویة

Arabi06456أدب ، نقدجامعة أم القرىأحمد عبد الرحمن الغامديأحمد محمد المعاد الغامديدور النقد والتذوق الفني في إنماء الثقافة الفنیة ضمن دروس التربیة الفنیة في المدارس التعلیم العام (المرحلة المتوسطة) - الرسالة العلمیة

Arabi06457نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةالحاج حمزويأحمد سعوديدور سیبویھ في علم النحو دراسة وصفیة عن أراء سیبویھ عن الضمیر

Arabi06458لغةجامعة دمشقتسفیتو میرا باشوفا- سالمدور لسانیات النص في تطویر مناھج تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi06459أدب ، لغةجامعة أم القرىآمال حمزة المرزوقيأریج بنت إبراھیم بن أحمد األنصاريدور مؤسسات التربیة اإلسالمیة في مواجھة العولمة اللغویة

Arabi06460لغةكلیة الدعوة اإلسالمیةمحمد خلیفة األسودإبراھیم الحاج یوسفدور مجامع اللغة العربیة في التعریب

Arabi06461نحو ، معاجممجلة جامعة النجاح الوطنیةحمدي الجباليدور ھاء التأنیث في الجمع قراءة في لسان العرب

Arabi06462أدب ، معاجمدار بن حزم، الجفان والجابي للطباعة والنشربسام عبد الوھاب الجابيعبد الرحمن البرقوقيدولة النساء معجم ثقافي، اجتماعي، لغوي عن المرأة

Arabi06463نحو ، لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةحسن سلیمان حسین، ھدیل عبد الحلیم داوددون في التراث اللغوي والنحوي

Arabi06464شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيإبراھیم التازيدیوان إبراھیم التازي

Arabi06465شعر، دیوانمكتبة دار التراث، دار األصفھاني للطباعةمحمد العید الخطراويإبراھیم بن حسن األسكوبيدیوان إبراھیم بن حسن األسكوبي

Arabi06466شعر، دیوانالمطبعة العامرة الحسینیةحسن بن محمد العطارإبراھیم بن سھل اإلسرائیلي األندلسيدیوان إبراھیم بن سھل اإلسرائیلي األندلسي- المطبعة الحسینیة

Arabi06467شعر، دیوانالمطبعة األدبیةإبراھیم بن سھل اإلسرائیلي األندلسيدیوان إبراھیم بن سھل اإلسرائیلي األندلسي األشبیلي- المطبعة األدبیة
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Arabi06468شعر، دیواندار العودةإبراھیم ناجيدیوان إبراھیم ناجي

Arabi06469شعر، دیوانوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، مطبعة فضالةعبد السالم الھراسمحمد بن األبّار القضاعي البلنسي أبو عبد هللادیوان ابن األّبار

Arabi06470شعر، دیوانمنجد مصطفى بھجتابن الجبان األنصاري األندلسيدیوان ابن الجبان األنصاري األندلسي شاعر المدیح النبوي في األندلس في القرن السابع الھجري جمع وتحقیق ودراسة

Arabi06471شعر، دیواندار الكتب العلمیةیوسف علي طویلابن الحداد األندلسيدیوان ابن الحداد األندلسي

Arabi06472شعر، دیوانمطبعة دار العروبة، مطبعة المدنيأحمد راتب النفاخثعلب بن محمد بن حبیب أبو العباسدیوان ابن الدمینة

Arabi06473شعر، دیوانوزارة التربیة العراقیة ساعدت في طبعھ، مطبعة المعارفعبد هللا الجبوريمھذب الدین عبد هللا بن أسعد الموصلي أبو الفرجدیوان ابن الدھان

Arabi06474شعر، دیوانمطبعة دار الكتب والوثائق القومیةحسین نصارعلي بن العباس بن جریح أبو الحسندیوان ابن الرومي- ت حسین نصار

Arabi06475شعر، دیواندار الكتب العلمیة، محمد علي بیضونأحمد حسن بسجابن الروميدیوان ابن الرومي- ت أحمد بسج

Arabi06476شعر، دیوانالمطبعة األمیركانیةأنیس المقدسيعلي بن رستم بن ھردوز الخرساني الساعاتي بھاء الدین أبو الحسندیوان ابن الساعاتي

Arabi06477شعر، دیواندار األمینمحمد زكریا عناني، أنور السنوسيابن الصباغ الجذاميدیوان ابن الصباغ الجذامي

Arabi06478شعر، دیواندار الرایةمحمد مجید السعیدابن اللبانة الدانيدیوان ابن اللبانة الداني مجموع شعره

Arabi06479شعر، دیواندار صادركرم البستانيابن المعتزدیوان ابن المعتز

Arabi06480شعر، دیوانمكتبة التعاون الثقافيعبد الفتاح محمد الحلوابن المقربدیوان ابن المقرب

Arabi06481شعر، دیوانمطبعة ثمرات الفنونكمال الدین ابن النبیھدیوان ابن النبیھ

Arabi06482شعر، دیواندار المواھبمزھر السودانيعلي بن محمد نصر بن بسام البغداديدیوان ابن بسام البغدادي

Arabi06483شعر، دیوانمكتبة النھضة، المكتبة العربیةالسید أبو فضلشھاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقالنيدیوان ابن حجر العسقالني

Arabi06484شعر، دیوانرومیة الكبرىجلستینو سكیاباریلليعبد الجبار بن أبو بكر بن محمد بن حمدیس الصقلي السقوسيدیوان ابن حمدیس

Arabi06485شعر، دیواندار المعرفةعبد هللا سندةأبو إسحاق إبراھیم بن خفاجة األندلسيدیوان ابن خفاجة- ت سنده

Arabi06486شعر، دیوانالمطبعة الخاصة بجمعیة المعارفمصطفى سالمة النجاريأبو إسحاق إبراھیم بن خفاجة األندلسيدیوان ابن خفاجة- النجاري

Arabi06487شعر، دیوانمنشورات المكتب اإلسالمي بدمشقمحمود علي مكيابن دراج القسطليدیوان ابن دراج القسطلي

Arabi06488شعر، دیواندار الغرب اإلسالميمحمد توفیق النیفرمحمد بن یوسف الصریحيدیوان ابن زمرك األندلسي

Arabi06489شعر، دیواندار الجیلحنا الفاخوريابن زیدوندیوان ابن زیدون- ت الفاخوري

Arabi06490شعر، دیواندار الكتاب العربيیوسف فرحاتابن زیدوندیوان ابن زیدون- ت فرحات

Arabi06491شعر، دیواندار المعرفةعبد هللا سندهابن زیدوندیوان ابن زیدون- سنده

Arabi06492شعر، دیوانمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهكامل كیالني، عبد الرحمن خلیفةابن زیدوندیوان ابن زیدون رسائلھ أخباره شعر الملِكین- ت كیالني، خلیفة

Arabi06493شعر، دیواندیوان نھضة مصرعلي عبد العظیمابن زیدوندیوان ابن زیدون ورسائلھ

Arabi06494شعر، دیوانمكتبة الملك فھد الوطنیة، مطابع الحمیضيمحمد بن عبد العزیز بن سبیلعبد هللا بن حمود بن سبیلدیوان ابن سبیل

Arabi06495شعر، دیوانوزارة المعارف الحكومیة العالیة الھندیة، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الركن الھنديمحمد عبد الحقعز الدین أبو القاسم ھبة هللا بن جعفر بن محمد ابن سناء الملكدیوان ابن سناء الملك- ت عبد الحق

Arabi06496شعر، دیواندار الكتاب العربيمحمد نصر، حسین نّصارعز الدین أبو القاسم ھبة هللا بن جعفر بن محمد ابن سناء الملكدیوان ابن سناء الملك- ت نصر، نصار
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Arabi06497شعر، دیواندار الكتب العلمیةأحمد حسن بسجمحیي الدین محمد بن علي بن محمد المرسيدیوان ابن عربي

Arabi06498عروض ، قوافيالسید محمد الدمنھوريالمختصر الشافي على متن الكافي

Arabi06499شعر، دیواندار الفكرمحمد عبد الرحیم، تقدیم شاكر الفحامأبو القاسم علي بن الحسن ابن ھبة هللا بن عبد هللا الشافعي المعروف بابن عساكردیوان ابن عساكر

Arabi06500شعر، دیوانأكادمیة الملكة المغربیة، مطبعة النجاح الجدیدةمحمد ابن شریفةابن فركوندیوان ابن فركون

Arabi06501شعر، دیوانمطبعة الجوائبخلیل مطرانابن قالقسدیوان ابن قالقس

Arabi06502شعر، دیوانأبو الھالل الحسن بن عبد هللا بن سھلابن محجن الثقفيدیوان ابن محجن الثقفي وشرحھ

Arabi06503شعر، دیوانمؤسسة مكتبة الفالحابن مشرف، محمد بن عبد هللا بن عثیمیندیوان ابن مشرف ویلیھ ملخص خاص لشاعر نجد الشیخ محمد بن عبد هللا بن عثیمین

Arabi06504شعر، دیوانمطبعة دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرةحسین نصارابن مطروح یحیى بن عیسى بن إبراھیم جمال الدیندیوان ابن مطروح

Arabi06505شعر، دیواندار الشرق العربيعزة حسنابن مقبل، تمیم بن أبي مقبل بن عوفدیوان ابن مقبل

Arabi06506شعر، دیوانمطبعة التمدنمحمد القلقیليجمال الدین بن نباتة المصريدیوان ابن نباتة المصري- ت القلقیلي

Arabi06507شعر، دیواندار إحیاء التراث العربيجمال الدین بن نباتة المصريدیوان ابن نباتة المصري- ط دار إحیاء التراث العربي

Arabi06508شعر، دیواندار بیروت للطباعة والنشركرم البستانيابن ھانئ األندلسيدیوان ابن ھانئ األندلسي

Arabi06509شعر، دیواندار ومكتبة الھاللمحمد حسن آل یاسینأبو سعید الحسن السكريدیوان أبو األسود الدؤلي

Arabi06510أدب ، بالغة ، نقدمحمد رفعت أحمد زنجیرلغة الجسد في الشعر العربي قراءة أدبیة بالغیة نقدیة

Arabi06511أدبجامعة الجزائرزكریا صیامإلھام دیبةالقصة الطفلیة في سوریة

Arabi06512شعر، دیواندار الكتاب العربيأحمد عبد المجید الغزاليالحسن بن ھانئ الحكمي أبو نواسدیوان أبي نواس

Arabi06513شعر، دیواندار الفكر المعاصر، دار الفكرمحمد رضوان الدایةأبو إسحاق األلبیري األندلسيدیوان أبي إسحاق األلبیري األندلسي

Arabi06514أدب ، شعرمكتبة التوبةمسعد بن عید العطويالرمز في الشعر السعودي

Arabi06515شعر، دیوانالمعارفعلي سامي المنشارةأبو الحسن الششتريدیوان أبي الحسن الششتري

Arabi06516أدبجامعة اإلمام محمد بن سعودشادیة شقروشنویر بنت محمد الدعجاني العتیبيالشخصیة المغتربة في الروایة السعودیة

Arabi06517شعر، دیوانمكتبة المعارفمحمد بن عبد الرحمن الربیعأبو الحسن علي بن محمد التھاميدیوان أبي الحسن بن علي بن محمد التھامي

Arabi06518شعر، دیوانالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم واالجتماعیةرعد ناصر الوائليدیوان أبي الحسن سالم اإلشبیلي صنعة ودراسة

Arabi06519شعر، دیوانأبو الحسن علي بن منصور الشیظميدیوان أبي الحسن علي بن منصور الشیظمي

Arabi06520شعر، دیواندار الكتب العلمیةواضح محمد الصمدأبو الشمقمقدیوان أبي الشمقمق

Arabi06521شعر، دیوانالمكتبة اإلسالميعبد هللا الجبوريدیوان أبي الشیص الخزاعي وأخباره

Arabi06522شعر، دیواندار المواھبالطیب العشاشعامر بن واثلة الكنانيدیوان أبي الطفیل عامر بن واثلة الكناني

Arabi06523شعر، دیوانأبو الطیب المتنبيدیوان أبي الطیب المتنبي- طبعات قدیمة

Arabi06524شعر، دیواندار المعرفةمصطفى السقا، إبراھیم األبیاري، عبد الحفیظ شلبيأبو البقاء العكبريدیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في شرح الدیوان

Arabi06525شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربينجاة المرینيأبو العباس أحمد المنصور السعديدیوان أبي العباس أحمد المنصور السعدي
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Arabi06526شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأبو العباس أحمد بن القاضي الفاسيدیوان أبي العباس أحمد بن القاضي الفاسي

Arabi06527شعر، دیواندار بیروت للطباعة والنشركرم البستانيأبو العتاھیة، إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیساندیوان أبي العتاھیة

Arabi06528شعر، دیوانالمطبعة األدبیةشاكر شقیر اللبنانيأبو العالء المعريدیوان أبي العالء المعري المشھور بسقط الزند

Arabi06529شعر، دیوانمطبوعات مجمع اللغة العربیةدریة الخطیب، لطافي الصقالعلي بن الحسین بن عبد العزیز البستي أبو الفتحدیوان أبي الفتح البستي- مجمع اللغة العربیة

Arabi06530شعر، دیوانمطبعة جمعیة الفنونعلي بن الحسین بن عبد العزیز البستي أبو الفتحدیوان أبي الفتح البستي- مطبعة جمعیة الفنون

Arabi06531أدبدار الفكر المعاصر - دار الفكرأحمد محمد قدورالمختار من األدب اإلسالمي

Arabi06532نحو ، صرفدار النھضة العربیةمحمد خلیفة الدناعالمختار من شرحي ابن خروف و الصفار

Arabi06533شعردار البشیرعبد الرزاق الحاج عبد الرحیم حسینابن الصیرفيالمختار من شعر شعراء األندلس

Arabi06534شعر، دیوانمطبعة المقتطفد س مرجلیوثأبو الفتح محمد بن عبید هللا بن عبد هللا المعروف بسبط ابن التعاویذيدیوان أبي الفتح محمد بن عبید هللا بن عبد هللا المعروف بسبط ابن التعاویذي

Arabi06535شعر، دیواندار الكتاب العربيمجید طرادأبو القاسم الشابيدیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ

Arabi06536شعر، دیوانالمطبعة العثمانیةعبد الباسط األنسيأبو المظفر محمد بن أحمد القرشي األموي المعاوي المشھور باألبیورديدیوان أبي المظفر األبیوردي

Arabi06537شعر، دیوانمطبوعات مجمع اللغة العربیةمحمد أدیب عبد الواحد حمدانالفضل ابن قدامة أبو نجم العجليدیوان أبي النجم العجلي

Arabi06538شعر، دیوانمطبعة جمعیة الفنون، المكتبة الوطنیةعلى نفقة لطف هللا الزھارأبو النواسدیوان أبي النواس- ط 1884م

Arabi06539شعر، دیوانالمطبعة العمومیةعلى نفقة إسكندر آصاف، محمود أفندي واصفأبو النواسدیوان أبي النواس- ط 1898م

Arabi06540شعر، دیوانجوجلأبو الولید مسلم بن الولید األنصاريدیوان أبي الولید مسلم بن الولید األنصاري الغوثاني الشھیر بصریع

Arabi06541شعر، دیوانالمجمع العلمي العراقي، دار التضامنكامل مصطفى الشیبيجعفر بن یونس المشھور بدلف بن جحدردیوان أبي بكر الشبلي

Arabi06542شعر، دیواندار صادرراجي األسمرعبد هللا بن أبي قحافةدیوان أبي بكر الصدیق- ت راجي األسمر

Arabi06543شعر، دیوانشراع للدراسات والنشر والتوزیعمحمد شفیق البیطارأبو بكر الصدیقدیوان أبي بكر الصدیق- ت البیطار

Arabi06544شعر، دیواننظارة المعارف العمومیةمحیي الدین خیاطأبو تمام حبیب بن أوس الطائيدیوان أبي تمام الطائي- ت خیاط

Arabi06545شعر، دیوانالمطبعة األدبیةشاھین عطیةأبو تمام حبیب بن أوس الطائيدیوان أبي تمام الطائي- ت عطیة

Arabi06546شعر، دیواندار العصماءأنوار محمود الصالحي، أحمد ھاشم السامرائيدیوان أبى داود األیادي

Arabi06547شعر، دیوانمطبعة القضاءعبد العظیم عبد المحسنأبو دھبل الجمحي روایة أبو عمرو الشیبانيدیوان أبي دھبل الجمحي

Arabi06548شعر، دیواندار عودةعبد الكریم الكرميدیوان أبي سلمى

Arabi06549شعر، دیوانمنشورات دار ومكتبة الھاللمحمد حسن آل یاسینصنعة أبو ھفان المھزمي البصري، علي بن حمزة البصري التمیميدیوان أبي طالب بن عبد المطلب

Arabi06550شعر، دیواندار العودةمحمد بن علي بن الحسین األكوع الحواليأبو عبد هللا جمال الدین محمد بن حمیر بن عمر الوصابي الھمذانيدیوان أبي عبد هللا جمال الدین محمد بن حمیر بن عمر الوصابي الھمذاني

Arabi06551أدب ، شعرالملك فھدمسعد بن عید العطويالفكر والشكل في الشعر السعودي المعاصر

Arabi06552شعر، دیواندار المواھبیونس أحمد السامرائيأبو علي البصیردیوان أبي علي البصیر الفضل بن جعفر الكاتب

Arabi06553نحوجامعة أم القرىتركیة بنت عامر بن مطلق العمیريحصة بنت زید بن مبارك الرشودالمنح الربانیة في حل جواھر اآلجرومیة

Arabi06554شعر، دیواندار القلم العربيعبد القادر محمد مایو،أحمد عبد هللا فرھودأبو فراس الحمدانيدیوان أبي فراس الحمداني- ت فرھود
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Arabi06555شعر، دیوانالمطبعة السلیمیةأبو فراس الحمداني، الحارث بن سعید ابن خالویھدیوان أبي فراس الحمداني- ابن خالویھ

Arabi06556شعر، دیوانمنشورات المستشاریة الثقافیة للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة بدمشقمحمد التونجيأبو فراس الحمدانيدیوان أبي فراس الحمداني على روایة ابن خالویھ وروایات أخر

Arabi06557شعر، دیوانمكتبة دار التراث، مطبعة السنة المحمدیةحسن محمد باجودةأبو قیس صیفي بن األسلت األوسي الجاھليدیوان أبي قیس صیفي بن األسلت األوسي الجاھلي

Arabi06558شعر، دیواندار العودةزھیر میرزاإیلیا أبو ماضيدیوان أبي ماضي

Arabi06559شعر، دیوانأبو مدیندیوان أبي مدین القصیدة الرائیة في السلوك

Arabi06560شعر، دیوانمطبعة الحجرأحمد الشریف العدويالحسن بن ھانئ الحكمي أبو نواسدیوان أبي نواس- ت العدوي

Arabi06561شعر، دیوانالنشرات اإلسالمیة، الكتاب العربيإیفالد فانقر، غریغور شولرالحسن بن ھانئ الحكمي أبو نواسدیوان أبي نواس الحسن بن ھانئ الحكمي

Arabi06562شعر، دیوانأحمد بن المھدي الغزال الحمیري األندلسي الفاسيدیوان أحمد الغزال

Arabi06563شعر، دیوانمطبعة السعادةأحمد الماجديدیوان أحمد الماجدي

Arabi06564شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأحمد الھیبة بن الشیخ ماء العینین بن محمد فاضلدیوان أحمد الھیبة

Arabi06565شعر، دیوانالمطبعة السلیمیةنفقة سلیم أفندي، نقوال المدورأحمد بن أبو القاسم الخلوف األندلسيدیوان أحمد بن أبي القاسم الخلوف األندلسي

Arabi06566شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأحمد بن یحیى بن عبد المنان األنصاري أبو العباسدیوان أحمد بن عبد المنان

Arabi06567شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن المواز الحسني السلیماني الفاسيدیوان أحمد بن عبد الواحد ابن المواز الحسني

Arabi06568شعر، دیواندار الشروقأحمد راميدیوان أحمد رامي

Arabi06569شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسنيدیوان أحمد عجیبة

Arabi06570شعر، دیوانمطبوعات نادي الطائف األدبيحسن محمد باجودةدیوان أحیحة بن الجالح األوسي الجاھلي، دراسة، جمع، تحقیق

Arabi06571شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأبو العالء إدریس بن محمد الجعیدي السالويدیوان إدریس الجعیدي

Arabi06572شعر، دیوانعالم الكتبأحمد أحمد بدوي، حامد عبد المجیدأسامة بن منقذدیوان أسامة بن منقذ

Arabi06573شعر، دیواندار إحیاء التراث العربيمحمد القصاص، عامر محمد بحیري، أحمد كمال زكيإسماعیل صبري أبو أمیمةدیوان إسماعیل صبري

Arabi06574شعر، دیوانمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرأحمد الزینإسماعیل صبري، جمعھ حسن رفعتدیوان إسماعیل صبري باشا

Arabi06575شعر، دیوانجامعة أم القرىعمر موسى باشامحمود المقداددیوان أشعار الموالي في العصر األموي جمع وتحقیق

Arabi06576شعر، دیوانالمكتبة العثمانیة، المطبعة األدبیةالشریف أحمد بن محمد بن أبو الحسن الملقب بالرضي الموسوي العلويدیوان أشعر الھاشمیین

Arabi06577شعر، دیواندار القلمعبد الرحمن حسن حبنكة المیدانيدیوان أقباس في منھاج الدعوة وتوجیھ الدعاة بیان وشعر

Arabi06578شعر، دیواندار الكتب العلمیةمھدي محمد ناصر الدیناألخطلدیوان األخطل

Arabi06579نحوكنوز اشبیلیاحسن بن محمود ھنداويأبو الحجاج یوسف بن سلیمان األعلم الشنتمريالُمخترع في إذاعة سرائر النحو

Arabi06580شعر، دیوانمجمع اللغة العربیة، دار الشعبأحمد عمر، إبراھیم أنیسأبو إبراھیم إسحاق بن إبراھیم الفارابيدیوان األدب- الفارابي

Arabi06581شعر، دیوانمطبعة العرفاننسیم الحلوعدة شعراءدیوان األدب في نوادر شعراء العرب

Arabi06582شعر، دیوانالشبراوي المطبعجيمحمد شھاب الدیندیوان األدیب محمد شھاب الدین

Arabi06583شعر، دیواندار الكتب العلمیةسید كسروي حسنشمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزيدیوان اإلسالم وبحاشیتھ أسماء كتب األعالم
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Arabi06584شعر، دیوانوزارة الثقافة واإلعالمنوري حمودي القیسياألسود بن یعفردیوان األسود بن یعفر

Arabi06585شعر، دیواندار صادرمحمد نبیل طریفيأبو سعید عبد الملك بن قریبدیوان األصمعیات

Arabi06586شعر، دیوانمكتبة اآلداب بالجمامیزمحمد حسین، رودولف جاریراألعشى أبو بصیر میمون بن قیسدیوان األعشى الكبیر میمون بن قیس

Arabi06587شعر، دیواندار المواھبضیاء الدین الحیدريبشر بن المنقذدیوان األعور الشیني بشر بن منقذ

Arabi06588شعر، دیواندار صادرمحمد التونجياألفوه األوديدیوان األفو األودي

Arabi06589شعر، دیواندار صادرمحمد علي دقةاألقیشر األسديدیوان األقیشر األسدي

Arabi06590شعر، دیواندار الصحابة للتراث، موقع دار أھل الظاھرصبحي رشاد عبد الكریمابن حزم الظاھريدیوان اإلمام ابن حزم الظاھري

Arabi06591نحو ، أصول فقھملحق مجلة الشریعة، الجامعة العراقیةسھاد جاسم عباسالظروف بین النحویین واألصولیین

Arabi06592شعر، دیوانعبد القادر الجیالني بن سالم الخردعبد هللا بن علوي بن محمد الحداد العلوي الحسیني الحضرمي التریميدیوان اإلمام الحداد المسمى الدر المنظوم لذوي العقول والفھوم

Arabi06593شعر، دیواندار الكتب العلمیةأحمد حسن بسجأبو ھالل العسكريدیوان المعاني لإلمام اللغوي األدیب أبي ھالل العسكري- ت بسج

Arabi06594شعر، دیواندار الغرب اإلسالميأحمد سلیم غانمأبو ھالل العسكريدیوان المعاني لإلمام اللغوي األدیب أبي ھالل العسكري- ت غانم

Arabi06595شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- ت المصطفاوي

Arabi06596شعر، دیواندار المعرفة ودار العلممحمد عفیف الزعبيمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- ت الزعبي

Arabi06597شعر، دیواندار األرقم بن أبي األرقم، توزیع دار القلمعمر فاروق الطباعمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- ت الطباع

Arabi06598شعر، دیوانمكتبة ابن سینامحمد إبراھیم سلیممحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي المسمى الجوھر النفیس في شعر اإلمام محمد بن إدریس

Arabi06599شعر، دیوانالجامعة اإلسالمیة األندونیسیة السوادنیةفتح الرحمن الفيسید عمردیوان اإلمام الشافعي في ضوء علم العروض

Arabi06600شعر، دیوانمكتبة اآلدابصالح الشاعرمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي مع مختارات من روائع حكمھ

Arabi06601شعر، دیوانمجلة البیان، مكتبة الملك فھد الوطنیةمجاھد مصطفى بھجتابن المباركدیوان اإلمام المجاھد ابن المبارك

Arabi06602شعر، دیواندار ابن زیدون، مكتبة الكلیات األزھریةمحمد عبد المنعم خفاجيعلي بن أبو طالب كرم هللا وجھھدیوان اإلمام علي- ت خفاجي

Arabi06603شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويعلي بن أبو طالب كرم هللا وجھھدیوان اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ

Arabi06604بالغةمكتبة الكلیات األزھریةحسن إسماعیل عبد الرازقآللئ التبیان في المعاني والبدیع والبیان

Arabi06605د ددیوان األمیر أبي الربیع سلیمان بن عبد هللا الموحِّ شعر، دیوانجامعة محمد الخامسمحمد بن تاویت الطنجي، محمد بن العباس القباج، سعید أعراب، محمد بن ثاویت الطوانيسلیمان بن عبد هللا الموحِّ

Arabi06606شعر، دیوانمطبعة المدنيمحمد بن إسماعیل بن الحسن األمیر الحسین الصنعانيدیوان األمیر الصنعاني

Arabi06607شعر، دیوانمطبعة المنارالسید محمد رشید رضاشكیب أرسالندیوان األمیر شكیب أرسالن

Arabi06608شعر، دیوانمنشورات وزارة اإلعالممكي السید جاسم، شاكر ھادي شكرسعد بن محمد بن سعد التمیمي البغدادي حیص بیصدیوان األمیر شھاب الدین أبي الفوارس المعروف بـ حیص بیص

Arabi06609شعر، دیوانمطبعة ثالةعربي دحواألمیر عبد القادر الجزائريدیوان األمیر عبد القادر الجزائري

Arabi06610شعر، دیوانمنجك باشا بن محمد باشادیوان األمیر منجك باشا

Arabi06611شعر، دیوانجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابعایض سعد سعید الحارثيدیوان اإلنشاء بمصر والشام في القرن السادس الھجري وأثره في تطور األسالیب النثریة - الرسالة العلمیة

Arabi06612شعر، دیواندار المعارف بمصرحسن كامل الصیرفيالبحتريدیوان البحتري
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Arabi06613شعر، دیوانھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثشمس اإلسالم أحمد حالودیوان الشعراء المعمرین أخبارھم وأشعارھم في الجاھلیة إلى نھایة العصر األموي

Arabi06614شعر، دیواندار الینابیعرضا رجبشھاب الدین محمد بن یوسف بن مسعود التلعفري الشیبانيدیوان التلعفري- ت رضا رجب

Arabi066151326 شعر، دیوانالمكتبة اإلنسیة، مطبعة المعارفشھاب الدین محمد بن یوسف بن مسعود التلعفري الشیبانيدیوان التلعفري- ط

Arabi06616شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأبو العباس أحمد بن عبد السالم الجرواي التادليدیوان الجراوي

Arabi06617شعر، دیوانمطبعة الغرىمحمد مھدي الجواھريدیوان الجواھري

Arabi06618شعر، دیواندار اإلمام النووي، دار الھجرةمروان العطیةالحارث بن حلزة الیشكريدیوان الحارث بن حلزة الیشكري

Arabi06619شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيالحسن بن أحمد المسیفويدیوان الحسن بن أحمد المسفیوي

Arabi06620شعر، دیوانھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنیةإبراھیم صالحمحمد بن یزید المسلميدیوان الحصني

Arabi06621شعر، دیواندار المعرفةحمدو طماسالحطیئة جرول بن أوس بن مالك العبسي، أبو ُملیكةدیوان الحطیئة- ت طماس

Arabi06622شعر، دیواندار الكتب العلمیةمفید محمد قمیحةجرول الحطیئة العبسي أبو ملیكة، ابن السكیتدیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت- ت قمیحة

Arabi06623شعر، دیوانمكتبة الخانجي، مطبعة المدنينعمان محمد أمین طھجرول الحطیئة العبسي أبو ملیكة، ابن السكیتدیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت- ت نعمان طھ

Arabi06624شعر، دیوانمطبعة مصطفى البابي، جامعة القاھرةنعمان محمد أمین طھجرول الحطیئة العبسي أبو ملیكة، ابن السكیت والسكري والسجستانيدیوان الحطیئة بشرح ابن السكیت والسكري والسجستاني

Arabi06625شعر، دیوانمطبعة التقدم بشارع محمد عليأحمد بن األمین الشنجیطيجرول الحطیئة العبسي أبو ملیكة، السكريدیوان الحطیئة بشرح أبي الحسن السكري

Arabi06626شعر، دیوانالمطبعة الشرقیةعبد الغني النابلسيدیوان الحقاق ومجموع الرقائق في صریح المواجید اإللھیة والتجلیات الربانیة والفتوحات األقدسیة

Arabi06627شعر، دیوانجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المطبعة األدبیةعبد هللا عبد الرحیم عسیالنأبو تمام حبیب بن أوس الطائيالحماسة ألبي تمام حبیب بن أوس الطائي

Arabi06628شعر، دیوانأبو زكریا یحیى بن علي الخطیب التبریزيالجزء األول من شرح التبریزي على دیوان أشعار الحماسة التي اختارھا من أشعار العرب أبو تمام حبیب بن أوس الطائي

Arabi06629شعر، دیواندار الكتب العلمیةیسري عبد الغني عبد هللالخرنق بنت بدر بن ھفان، أبو عمر بن العالءدیوان الخرنق بنت بدر بن ھفان أخت طرفة بن العبد

Arabi06630شعر، دیواندار عمار، جامعة مؤتةأنور أبو سویلمثعلب أبو العباس أحمد بن یحیى بن سیار الشیباني النحويدیوان الخنساء- ت أبو سویلم

Arabi06631شعر، دیواندار المعرفةحمدو طماستماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید السلميدیوان الخنساء- ت طماس

Arabi06632شعر، دیوانمطبعة السعادةإبراھیم عوضیندیوان الخنساء دراسة وتحقیق

Arabi06633شعر، دیواندار النشر فرانتس شتاینر بفیسبادن، المعھد األلماني لألبحاث الشرقیةراینھر فایبرتالراعي النمیريدیوان الراعي النمیري

Arabi06634شعر، دیوانمطبعة الجامعةمحمد كامل الرافعيمصطفى صادق الرافعيدیوان الرافعي

Arabi06635لغة ، فقھ اللغةمكتبة الشیخ أحمدإبراھیم عوضكتاب لویس عوض مقدمة في فقھ اللغة العربیة تحت المجھر

Arabi06636إمالءالوعي اإلسالميیحیى میر علم، رشید ناجي الحسنقواعد اإلمالء

Arabi06637شعر، دیوانجامعة مؤتةسمیر الدروبينعمات عوض الطراونةدیوان الرسائل في العصر العباسي األول ونشاطھ األدبي

Arabi06638شعر، دیواندار الشروقإحسان عباسأبو عبد هللا محمد بن غالبدیوان الرصافي البلنسي

Arabi06639شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن قاسم بن زاكور الفاسيدیوان الروض األریض في بدیع التوشیح ومنتقى القریض

Arabi06640شعر، دیواندار صادرشرح فاطمة یوسف الخیميدیوان الزمخشري

Arabi06641شعر، دیوانالمطبعة العربیةجمیل صدقي الزھاويدیوان الزھاوي
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Arabi06642شعر، دیوانالمكتبة المعمومیةإبراھیم بن یوسف صادردیوان الزیر سالم

Arabi06643شعر، دیوانوزارة التراث والثقافةعز الدین التنوخيأبو بكر أحمد بن سعید الخروصيدیوان الستالي

Arabi06644شعر، دیواندار صادرناھد جعفركرم البستانيدیوان السري الرفاء

Arabi06645شعر، دیواندار الكتب والوثائقكامل مصطفى الشیيأبو الفتوح یحیى بن حنبش بن أمیركدیوان السھروردي المقتول

Arabi06646شعر، دیوانمكتبة الفالحمحمود أحمد محرمأحمد محرمدیوان محرم، السیاسیات

Arabi06647شعر، دیوانمنشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعاتضیاء حسین األعلىالسید الحمیريدیوان السید الحمیري

Arabi06648أدب ، لغةإدارة البحوثعبد الحكیم األنیسجالل الدین السیوطياألخبار المرویة في سبب وضع العربیة

Arabi06649شعر، دیوانمطبعة نخبة األخبارالرضى الموسوي العلويدیوان السید الرضي الموسوي العلوي

Arabi06650شعر، دیوانالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینسعید الخوري الشرتوني اللبنانيجرمانوس فرحاتدیوان السید جرمانوس فرحات

Arabi06651شعر، دیوانحیدر الحالويدیوان السید حیدر الحالوي

Arabi06652شعر، دیوانالمطبعة المیریة بوالقمحمد الحسینيعلي أبو النصردیوان السید علي أبو النصر

Arabi06653شعر، دیوانمحمد أسعد بن أحمد العظميدیوان السید محمد أسعد بن أحمد العظمي

Arabi06654شعر، دیوانالمطبعة األدبیةنفقة لطف هللا الزھار صاحب المكتبة الوطنیةالشاب الظریف محمد بن سلیمان العنیف التلمسانيدیوان الشاب الظریف

Arabi06655شعر، دیوانسید قطبدیوان الشاطئ المجھول

Arabi06656شعر، دیوانالمكتبة اإللكترونیة المجانیةأحمد مطردیوان الشاعر أحمد مطر

Arabi06657شعر، دیواندار القلممجاھد مصطفى بھجتمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- ط دار القلم

Arabi06658شعر، دیواندار الكتاب العربيإمیل بدیع یعقوبمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- دار الكتاب العربي

Arabi06659شعر، دیواندار الكتب العلمیةنعیم زرزور، مفید قمیحةمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- دار الكتب العلمیة

Arabi06660شعر، دیوانمطبعة ثالةالعربي دحوعبد القادر الجزائريدیوان الشاعر األمیر عبد القادر الجزائري

Arabi06661شعر، دیواندار الكتاب العربيالقاسم بن علي بن ھتمیلدیوان الشاعر القاسم بن علي بن ھتیمل دراسة وتحلیل

Arabi06662شعر، دیوانمكتبة الكلیات األزھریةمحمد عبد المنعم خفاجيمحمد بن إدریس بن العباس الشافعيدیوان اإلمام الشافعي- ت خفاجي

Arabi06663بالغة ، شعرأحمد سلیم عبد الوھاب غانمما لم ینشر من دیوان المعاني ألبي ھالل العسكري

Arabi06664شعر، دیوانعبد المقصود خوجھأحمد بن محمد الشاميدیوان الشامي األعمال الكاملة

Arabi06665شعر، دیواندار الطلیعة للطباعة والنشرعبد الفتاح محمد الحلوأبو حكیم الخبريدیوان الشریف الرضي- ت عبد الفتاح الحلو

Arabi06666شعر، دیوانالمطبعة األدبیة، دار األرقممحمود مصطفى حالويمحمد بن أحمد الحسین الرضي الموسوي العلويدیوان الشریف الرضي- ت محمود حالوي

Arabi06667شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد ھیثم غرةالشریف السبتيدیوان الشریف السبتي

Arabi06668شعر، دیواندار المعارف بمصرصالح الدین الھاديالشماخ بن ضرار الذبیانيدیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني

Arabi06669شعر، دیوانمطبعة السعادةشرح أحمد بن األمین الشنقیطيالشماخ بن ضرار الذبیانيدیوان الشماخ بن ضرار الصحابي النطفاني

Arabi06670نحوالوعي اإلسالميمروان البواب، حسان الطیانقواعد العدد والمعدود
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Arabi06671نحوالملك فھدفھمي النجارقواعد اللغة العربیة المیسرة

Arabi06672شعر، دیواندار الكتاب العربيإمیل بدیع یعقوبالشنفرى عمرو بن مالكدیوان الشنفرى عمرو بن مالك

Arabi06673شعر، دیواندار الفكرحسین بن عبد هللا العمريالشوكانيدیوان الشوكاني أسالك الجوھر، والحیاة الفكریة والسیاسیة في عصره

Arabi06674شعر، دیوانمنشورات الحبرابن سحنوندیوان الشیخ أحمد بن سحنون

Arabi06675أدبمكتبة نھضة مصر بالفجالةأحمد حسن الزیاتوحي الرسالة، فصول في األدب والنقد والسیاسة واالجتماع

Arabi06676شعر، دیوانخلیل بن ذیب بن ھدالندیوان الشیخ الفارس شالح بن ھدالن حیاتھ وأخباره وشعره

Arabi06677أدبدار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبنانيصبحي الصالحأبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوينھج البالغة

Arabi06678شعر، دیوانعبد هللا بن محمد الشبراويدیوان الشبراوي

Arabi06679شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيأبو عبد هللا الشیخ محمد المامي بن البخاريدیوان الشیخ محمد المامي

Arabi06680شعر، دیواندار القلم، مكتبة النھضةمحمد حسن آل یاسینالصاحب بن عباددیوان الصاحب بن عباد

Arabi06681شعر، دیوانمجمع اللغة العربیة بدمشقعمر موسى باشاالصاحب شرف الدین األنصاريدیوان الصاحب شرف الدین األنصاري

Arabi06682شعر، دیوانالمطبعة التي بخط األستاذ الشعرانيجماعة من األدباءشھاب الدین المغربيدیوان الصبابة

Arabi06683شعر، دیواندار صادرإحسان عباسأحمد محمد بن الحسن الضبيدیوان الصنوبري

Arabi06684شعر، دیواندار الحریة للطباعة، دار الرشید للنشرمكي السید جاسم، شاكر ھادي شكرعبد المحسن بن محمد بن أحمد ابن غالب بن غلیون الصوريدیوان الصوري

Arabi06685أدب ، لغةجامعة منتوريجمیلة قیسمونسمیحة فلیفلة، نسیمة عنانيوجھان لعنقاء واحدة مقاربة سیمائیة

Arabi06686شعر، دیواندار الشرق العربيعزة حسنالطرماحدیوان الطرماح

Arabi06687شعر، دیوانمطابع الدوحة الحدیثةعلي جواد الطاھر، یحیى الجبوريمؤید الدین الحسین بن علي بن عبد الصمد الطغرائيدیوان الطغرائي- ت الطاھر، الجبوري

Arabi06688شعر، دیوانمطبعة الجوائبمؤید الدین الحسین بن علي بن عبد الصمد الطغرائيدیوان الطغرائي صاحب المیة العجم

Arabi06689شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد الطیب بن إبراھیم بسیر األندلسي الرباطيدیوان الطیب بسیر

Arabi06690شعر، دیوانمطبعة دار الكتب المصریةعاتكة الخزرجيالعباس بن األحنفدیوان العباس بن األحنف- ت عاتكة الخزرجي

Arabi06691شعر، دیواندار صادركرم البستانيالعباس بن األحنفدیوان العباس بن األحنف- ت البستاني

Arabi06692شعر، دیوانمؤسسة الرسالةیحیى الجبوريالعباس بن مرداس السلميدیوان العباس بن مرداس السلمي

Arabi06693شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري الحاحيدیوان العبدري

Arabi06694شعر، دیوانمكتبة أطلسعبد الحفیظ السطليروایة عبد الملك بن قریب األصمعي وشرحھدیوان العجاج- ت السطلي

Arabi06695شعر، دیوانالعجاجدیوان العجاج القصیدة األولى

Arabi06696شعر، دیواندار الشرق العربيعزة حسنروایة عبد الملك بن قریب األصمعي وشرحھدیوان العجاج- ت عزة حسن

Arabi06697شعر، دیواناالمكتبة المفیدة، المطبعة الحمیدیة المصریةالشیخ إبراھیم الشھیر بالجعبري الصوفي الحنبليدیوان الجعبري

Arabi06698شعر، دیواندار طالسمصطفى طالسدیوان العرب شاعر وقصیدة، مختارات شعریة

Arabi06699شعر، دیواندار صادرسجیع جمیل الجبیليالعرجيدیوان العرجي
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Arabi06700شعر، دیواندار الینابیعرضا رجبشھاب الدین أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزیز العزازيدیوان العزازي

Arabi06701شعر، دیوانوزارة الثقافة والشباب وتنمیة المجتمعبالل البدورمبارك بن حمد العقیليدیوان العقیلي الجزء األول الشعر النبطي

Arabi06702شعر، دیوانمطبعة الموسوعاتبدیع الزمان الھمذانيدیوان العالمة فخر ھمذان بدیع الزمان أبي الفضل أحمد بن الحسین الھمذاني

Arabi06703شعر، دیوانمركز جمعة الماجد للثقافة والتراثعبد الرزاق حسینأبو إسحاق إبراھیم بن عثمان بن محمد الكلبي األشھبيدیوان الغزي

Arabi06704شعر، دیواندار الكتب العلمیةعلي فاعوردیوان الفرزدق- علي فاعور

Arabi06705شعر، دیوانالفرزدقدیوان الفرزدق الذي أماله محید بن حبیب عن ابن األعرابي

Arabi06706شعر، دیواندار المواھبمھدي عبد الحسین النجمالفضل بن عباس اللھبيدیوان الفضل بن العباس اللھبي

Arabi06707شعر، دیوانمنبر التوحید والجھادسعید حوىمروان حدیددیوان القائد الشھید مروان حدید

Arabi06708شعر، دیواندار البشائرإبراھیم صالح، سمیح إبراھیم صالحالقاضي الجرجاني علي بن عبد العزیزدیوان القاضي الجرجاني علي بن عبد العزیز

Arabi06709شعر، دیوانعیاض بن موسى الیحصبي السبتيدیوان القاضي عیاض

Arabi06710شعر، دیواندار الثقافةإحسان عباسالقتال الكالبيدیوان القتال الكالبي

Arabi06711شعر، دیوانالھیئة المصریة العامة للكتابمحمود الربیعيعمیر بن شییم بن عمرو التغلبيدیوان القطامي- ت محمود الربیعي

Arabi06712شعر، دیوانمطبعة بریلعمیر بن شییم بن عمرو التغلبيدیوان القطامي مع شرح الدیوان

Arabi06713شعر، دیواندار صادرمحمد نبیل طریفيالكمیت بن زید األسديدیوان الكمیت بن زید األسدي

Arabi06714شعر، دیواندار الكتب العلمیةمحمد نبیل طریفيدیوان اللصوص في العصرین الجاھلي واإلسالمي

Arabi06715شعر، دیوانمحمد المأمون بن أحمد لشقر السباعيدیوان المأمون السباعي

Arabi06716شعر، دیواندار الكاتب المصريمحمد كامل حسینالمؤید في الدیندیوان المؤید في الدین داعي الدعاة

Arabi06717شعر، دیوانعالم الكتبمطبعة الفتوح األدبیةمحمد أمین بن محمد بن السید بن حسین سحلى الفرشوطيدیوان المبارزة الشعریة جلیس األخیار في حكم الشعراء األحبار

Arabi06718شعر، دیواندار بیروتالمتنبيدیوان المتنبي

Arabi06719شعر، دیوانفردریخ دیتریصيدیوان المتنبي وفي أثناء متنھ شرح للواحدي وأربعة فھارس

Arabi06720شعر، دیوانمكتبة األندلسیحیى الجبوريالمتوكل اللیثيدیوان المتوكل اللیثي

Arabi06721شعر، دیوانمعھد المخطوطات العربیة جامعة الدول العربیةحسن كامل الصیرفيالمثقب العبديدیوان المثقب العبدي

Arabi06722شعر، دیوانمحمد بن سعید بن محمد بن یحیى بن أحمد بن داوود المرغیثي السوسيدیوان المرغیثي

Arabi06723شعر، دیواندار صادركارین صادرالمرقش األكبر عمرو بن سعد، المرقش األصغر عمرو بن حرملةدیوان المرقشین

Arabi06724شعر، دیوانمكتبة القدسيعن نسخة الشیخ محمد عبده، الشیخ محمود الشنقیطيأبو ھالل العسكريدیوان المعاني لإلمام اللغوي األدیب أبي ھالل العسكري- مكتبة القدسي

Arabi06725شعر، دیواندار عالم الكتبعن نسخة الشیخ محمد عبده، الشیخ محمود الشنقیطيأبو ھالل العسكريدیوان المعاني لإلمام اللغوي األدیب أبي ھالل العسكري- دار عالم الكتب

Arabi06726شعر، دیوانالمطبعة األمیریة بالقاھرة، دار الكتب المصریة، وزراة المعارف العمومیة اإلدارة العامة للثقافة إدارة شعر التراث القدیمطھ حسینأحمد أحمد بدوي، حامد عبد المجیددیوان المعتمد بن عباد ملك إشبیلیة

Arabi06727شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن مسعود المعدري السوسيدیوان المعدري

Arabi06728شعر، دیوانسعد الدین للطباعة والنشر والتوزیععلي إبراھیم كردياألدیب أبو زید الفازازيالمعشرات الحبیة والنفخات القلبیة واللفحات الشوقیة الحبیة
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Arabi06729شعر، دیواندار الكتب العلمیةشرح عباس عبد الساترالنابغة الذبیانيدیوان النابغة الذبیاني

Arabi06730شعر، دیوانمطبعة اآلباء الیسوعیینكارلونس یعقوب الیلأبو العباس محمد بن المفضل الضبي، شرح القاسم بن محمد بشار األنباريدیوان المفضلیات بشرح األنباري

Arabi06731شعر، دیواندارة الملك عبد العزیزمحمد بن عبد الرحمن الربیعمحمود شوقي األیوبيدیوان المالحم العربیة

Arabi06732شعر، دیوانمكتبة اآلدابأحمد محمد عطادیوان الموشحات الفاطمیة واألیوبیة

Arabi06733شعر، دیوانمكتبة اآلدابأحمد محمد عطادیوان الموشحات الفاطمیة واألیوبیة

Arabi06734شعر، دیواندار صادرواضح الصمدقیس بن عبد هللا بن ُعَدس بن ربیعة الجعديدیوان النابغة الجعدي

Arabi06735شعر، دیواندار المعارفمحمد أبو الفضل إبراھیمالنابغة الذبیاني زیاد بن معاویة بن ضباب بن جابردیوان النابغة الذبیاني- ط دار المعارف

Arabi06736شعر، دیواندار المعرفةحمدو طماسالنابغة الذبیاني زیاد بن معاویة بن ضباب بن جابردیوان النابغة الذبیاني- ط دار المعرفة

Arabi06737شعر، دیوانمطبعة الھاللنقًال عن دیوان الشعراء الخمسة بتصرف وتنقیحدیوان النابغة الذبیاني- مطبعة الھالل

Arabi06738شعر، دیواندار صادر، دار بیروتكرم البستانيالنابغة الذبیانيدیوان النابغة الذبیاني- ط دار صادر

Arabi06739شعر، دیوانالمكتبة الوطنیةعلي الھروطمحمد بن إبراھیم بن محمد الخضرميدیوان النابغة الذبیاني، مشكل إعراب األشعار الستة الجاھلیة

Arabi06740شعر، دیواندار الكتاب العربيحنا نصر الحتّيالنابغة الذبیانيدیوان النابغة الذبیاني-ط دار الكتاب العربي

Arabi06741شعر، دیوانعز الدین التنوخيسلیمان بن سلیمان النبھانيدیوان النبھاني

Arabi06742شعر، دیوانمؤسسة المواھبصالح البكاري، الطیب العشاش، سعد غرابقیس بن عمرودیوان النجاشي الحارثي قیس بن عمرو

Arabi06743أدب ، شعرالملك فھدمسعد بن عید العطويالغموض في الشعر العربي

Arabi06744شعر، دیوانإسراء أحمد فوزي الھیبابن ملیك الحمويدیوان النفحات األدبیة من الزھرات الحمویة

Arabi06745شعر، دیواندار صادرمحمد نبیل طریفيابن تولب العكليدیوان النمر بن تولب العكلي

Arabi06746شعر، دیوانالدار القومیة للطباعة والنشر، المكتبة العربیةمحمود أبو الوفاالشعراء الھذلییندیوان الھذلیین

Arabi06747شعر، دیوانمحمد بن علي بن یاسین الھوازلي السوسي الملقب بالنابغةدیوان الھوازلي

Arabi06748شعر، دیوانھنداويعبد الوھاب عزاممحمد إقبالدیوان األسرار والرموز

Arabi06749شعر، دیوانالجمعیة المعنیة لنظر أحوال مطبع المدرسة المذكورةإدوارد ھنري بلمربھاء الدین زھیردیوان الوزیر بھاء الدین زھیر

Arabi06750شعر، دیوانالمجمع الثقافيجمیل سعیدمحمد بن عبد الملك الزیاتدیوان الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات

Arabi06751شعر، دیوانالمطبعة المیمنیةالشیخ عبد الكریم مراد الطرابلسي،الوزیر أبو زید عبد الرحمن أبو سعید یخلفتن بن أحمد الغازازي األندلسي، الشیخ یوسف بن إسماعیل النبھانيدیوان الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم ویلیھ السابقات الجیاد في مدح سید العباد صلى هللا علیھ وسلم

Arabi06752شعر، دیوانمطبعة ابن زیدونجبر باليالولید بن یزیددیوان الولید بن یزید

Arabi06753شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويامرؤ القیسدیوان امرؤ القیس- دار المعرفة

Arabi06754شعر، دیواندار عمارأنور أبو سویلم، علي الھم، علي الشومليشرح محمد بن إبراھیم بن محمد الخضرميدیوان امرؤ القیس بن حجر الكندي- دار عمار

Arabi06755نقدالمجلس األعلي للثقافةجابر عصفورت.س. إلیوت، ترجمة ماھر شفیق فریدالمختار من نقد ت. س. إلیوت

Arabi06756شعر، دیواندار المعارفمحمد أبو الفضل إبراھیمامرؤ القیسدیوان امرؤ القیس- دار المعارف

Arabi06757شعر، دیوانمركز زاید للتراث والتاریخأنور علیان أبو سویلم، محمد علي الشوابكةشرح أبو سعید السكريدیوان امرؤ القیس وملحقاتھ
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Arabi06758شعر، دیوانالمطبعة التعاونیة بدمشقعبد الحفیظ السطليأمیة بن أبو الصلتدیوان أمیة بن أبي الصلت- ت السطلي

Arabi06759شعر، دیواندار صادرسجیع جمیل الجبیليأمیة بن أبو الصلتدیوان أمیة ابن أبي الصلت- ت الجبیلي

Arabi06760شعر، دیوانوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةمحمد الحلويدیوان أوراق الخریف

Arabi06761شعر، دیواندار صادرمحمد یوسف نجمأوس بن حجردیوان أوس بن حجر- دار صارد

Arabi06762شعر، دیواندار بیروتمحمد یوسف نجمأوس بن حجردیوان أوس بن حجر- دار بیروت

Arabi06763شعر، دیوانمؤسسة المواھب للطباعة والنشرالطیب العشاشأیمن بن خریم األسديدیوان أیمن بن خریم

Arabi06764شعر، دیوانبدر شاكر السیابدیوان بدر السیاب

Arabi06765شعر، دیواندار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضونیسري عبد الغني عبد هللابدیع الزمان الھمذانيدیوان بدیع الزمان الھمذاني

Arabi06766شعر، دیوانوزار الثقافة الجزائریةمحمد الطاھر بن عاشور، محمد رفعت فتح هللا، محمد شوقي أمینبشار بن برددیوان بشار بن برد

Arabi06767شعر، دیوانمطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم وزارة الثقافة واإلرشاد القومي في اإلقلیم السوريعزة حسنبشر بن أبو خازم األسديدیوان بشر بن أبي خازم األسدي- ت عزة حسن

Arabi06768شعر، دیواندار الكتاب العربيمجید طرادبشر بن أبو خازم األسديدیوان بشر بن أبي خازم األسدي- ت مجید طراد

Arabi06769معاجممطبعة االستقامةمحمد محیي الدین عبد الحمید، محمد عبد اللطیف السبكيالمختار من صحاح اللغة

Arabi06770شعر، دیواندار صادرمحمد حسین األعرجيبكر بن عبد العزیز العجليدیوان بكر بن عبد العزیز العجلي

Arabi06771شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن علي بن محمد بن فرج السبتيدیوان بن فرج السبتي

Arabi06772شعر، دیواندار صادرمحمد علي دقّةدیوان بني أسد أشعار الجاھلین والمخضرمین

Arabi06773شعر، دیواندرا صادر، دار بیروتبھاء الدین زھیردیوان بھاء الدین زھیر

Arabi06774شعر، دیوانكلمات، ھنداويعبد الوھاب عزاممحمد إقبالدیوان بیام مشرق

Arabi06775شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويتأبط شراًدیوان تأبط شراً- ت المصطاوي

Arabi06776شعر، دیواندار الغرب اإلسالميعلي ذو الفقار شاكرتأبط شراًدیوان تأبط شراً وأخباره

Arabi06777شعر، دیواندار القلم، الدار الشامیةمحمد الخالد الجلبي الحمصيدیوان تذكرة الغافل عن استحضار المآكل الموسوم بالمعارضات الزینیة على المنظومات الھاللیة

Arabi06778شعر، دیوانمكتبة اآلدابنبیل محمد رشاد مصطفىدیوان تقي الدین السروجي ما تبقى من شعره وموشحاتھ

Arabi06779شعر، دیواندار صادرخلیل إبراھیم العطیةتوبة بن الحمیردیوان توبة بن الحمیر

Arabi06780شعر، دیوانجامعة أم القرىالسعید السید عبادةمحمد بن أحمد محنبيدیوان جراح بن شاجر بن حسن الذروي المتوفي القرن العاشر الھجري

Arabi06781شعر، دیوانمطبعة دار الكتب المصریة بالقاھرةروایة أبو سعید السكريجران العود النمیريدیوان جران العود النمیري

Arabi06782شعر، دیواندار بیروتجریر بن عطیة الخطفيدیوان جریر- دار بیروت

Arabi06783شعر، دیواندار المعارفنعمان محمد أمین طھجریر بشرح محمد حبیبدیوان جریر بشرح محمد بن حبیب

Arabi06784شعر، دیواندار بیروتجمیل بن معمردیوان جمیل بثینة- دار بیروت

Arabi06785شعر، دیواندار صادرجمیل بن معمردیوان جمیل بثینة- دار صادر

Arabi06786شعر، دیواندار الكتب العلمیةأحمد رشادحاتم الطائيدیوان حاتم الطائي- دار الكتب العلمیة
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Arabi06787شعر، دیواندار صادرحاتم الطائيدیوان حاتم الطائي- دار صادر

Arabi06788شعر، دیوانمطبعة آل سامرزق هللا حسونحاتم الطائيدیوان حاتم الطائي وأخباره

Arabi06789نحوجامعة آل البیتعلي حسین البوابفارس علي مسلم السعودقواعد التوجیھ في النحو العربي حتى نھایة القرن الخامس الھجري

Arabi06790شعر، دیواندار العودةأحمد أمین، أحمد الزین، إبراھیم االیباريحافظ إبراھیمدیوان حافظ إبراھیم- دار العودة

Arabi06791شعر، دیوانالھیئة المصریة العامة للكتابأحمد أمین، أحمد الزین، إبراھیم االیباريحافظ إبراھیمدیوان حافظ إبراھیم- الھیئة المصریة للكتاب

Arabi06792شعر، دیوانالمطبعة األمیریة، مطبعة دار الكتب المصریةأحمد أمین، أحمد الزین، إبراھیم االیباريحافظ إبراھیمدیوان حافظ إبراھیم- الطبعة األمیریة

Arabi06793شعر، دیوانمھراندیش للنشر، مطبعة نظر، مؤسسة الرازيترجمة إبراھیم أمین الشواربيالشیخ محمد بن بھاء الدین محمددیوان حافظ الشیرازي

Arabi06794شعر، دیوانعیسى بن سنجردیوان حسام الدین عیسى بن سنجر ابن بھرام األربلي المعروف بالحاجزي

Arabi06795شعر، دیواندار صادرولید عرفاتحسان بن ثابتدیوان حسان بن ثابت- دار ثابت

Arabi06796شعر، دیوانمطبعة بریلھیرشفیلدحسان بن ثابت األنصاريدیوان حسان بن ثابت األنصاري- مطبعة بریل

Arabi06797شعر، دیواندار الكتب العلمیةعبد أ مھناحسان بن ثابت األنصاريدیوان حسان بن ثابت األنصاري- دار الكتب العلمیة

Arabi06798شعر، دیواندار المعرفةعبد هللا سندهحسان بن ثابت األنصاريدیوان حسان بن ثابت األنصاري- دار المعرفة

Arabi06799شعر، دیوانالمكتبة التجاریة الكبرى، المطبعة الرحمانیةعبد الرحمن البرقوقيحسان بن ثابت األنصاريدیوان حسان بن ثابت األنصاري- المطبعة الرحمانیة

Arabi06800شعر، دیوانھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثمحمد شفیق البیطارحمید بن ثور الھالليدیوان حمید بن ثور الھاللي- أبو ظبي

Arabi06801شعر، دیوانالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب التراث العربيمحمد شفیق البیطارحمید بن ثور الھالليدیوان حمید بن ثور الھاللي- الكویت

Arabi06802شعر، دیوانالدار القومیة للطباعة والنشرعبد العزیز المیمنيحمید بن ثور الھاللي، أبو دؤاد اإلیاديدیوان حمید بن ثور الھاللي وفیھ بائیة أبي دؤاد اإلیادي

Arabi06803نحو ، إعرابدار الشرق العربيعلي رضاالمختار في القواعد و اإلعراب

Arabi06804شعر، دیوانالوعي اإلسالميیاسر محمد خیر المقدادعبد الرحیم بن محمد بن نباتةدیوان خطب ابن نباتة

Arabi06805شعر، تراجممیشال جحاخلیل مطران الشاعر

Arabi06806شعر، دیوانجامعة اإلخوة منتوريرابح دوبسالف بوحراثيدیوان دخان الیأس لمبارك جلواح دراسة أسلوبیة

Arabi06807شعر، دیواندار المعارفعمر عبد الرسولدرید بن الصمةدیوان درید بن الصمة

Arabi06808شعر، دیوانالمملكة المغربیة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةمجموعة من الشعراءدیوان دعوة الحق وفاء ووالء

Arabi06809شعر، دیواناتحاد الكتاب العربمظھر الحجيعبد السالم بن رغباندیوان دیك الجن الحمصي

Arabi06810شعر، دیوانمكتبة جامعة برینستون، سفمبتیبز إیدفاردي ویبیررفدولفز سمیندغیالن بن عقبة ذو الرمةدیوان ذي الرمة

Arabi06811شعر، دیوانھنداويإسماعیل صبريدیوان إسماعیل صبري

Arabi06812شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويغیالن بن عقبة ذو الرمةدیوان ذي الرمة- ت المصطاوي

Arabi06813لغة ، معاجمدار المعرفة الجامعیةتقدیم عبده الراجحيشرف الدین علي الراجحيمحمد بن درید وكتابھ الجمھرة

Arabi06814شعر، دیوانمؤسسة الرسالةعبد القدوس أبو صالحأبو نصر أحمد بن حاتم الباھلي صاحب األصمعي روایة اإلمام أبو العباس ثعلبدیوان ذي الرمة شرح اإلمام الباھلي- مؤسسة الرسالة

Arabi06815شعر، دیواندار الكتب العلمیةأحمد حسن بسجغیالن بن عقبة ذو الرمةدیوان ذي الرمة- ت بسج
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Arabi06816شعر، دیوانالمكتب اإلسالميمطیع ببیليغیالن بن عقبة ذو الرمةدیوان ذي الرمة- ت ببیلي

Arabi06817شعر، دیوانمؤسسة اإلیمانعبد القدوس أبو صالحأبو نصر أحمد بن حاتم الباھلي صاحب األصمعي روایة اإلمام أبو العباس ثعلبدیوان ذي الرمة شرح اإلمام الباھلي- مؤسسة اإلیمان

Arabi06818شعر، دیواندار الكتاب العربيمجید طرادالخطیب التبریزيدیوان ذي الرمة شرح الخطیب التبریزي- ت طراد

Arabi06819نحو ، صرفدار الشرق العربيمحمد األنطاكيالمحیط في أصوات العربیة و نحوھا و صرفھا

Arabi06820شعر، دیواندار صادرتماضر عبد القادر فیاض خرفوشربیعة بن مقروم الضبيدیوان ربیعة بن مقروم الضبي

Arabi06821شعر، دیوانمكتبة الحقیقة لفرج مزراحيحسین أحمد الملقب بفوزيدیوان رشف الكؤوس في ریاض النفوس

Arabi06822شعر، دیواندار المعرفةحمدو طماسزھیر بن أبو سلمىدیوان زھیر بن أبي سلمى

Arabi06823إمالءمكتبة الكوثرفھمي النجارقواعد اإلمالء في عشرة دروس سھلة

Arabi06824شعر، دیوانمطبعة الكتب المصریةعبد العزیز المیمنيعبد بني الحسحاسدیوان سحیم

Arabi06825شعر، دیوانھنداوينقوال حداددولة سیدات في مملكة نساء

Arabi06826شعر، دیواندار بیروت، دار صادرأبو العالء المعريدیوان سقط الزند

Arabi06827شعر، دیواندار الكتب العلمیةمحمد بن الحسن األحول، فخر الدین قباوةسالمة بن جندلدیوان سالمة بن جندل- دار الكتب العلمیة

Arabi06828شعر، دیواندار الكتاب العربيمحمد بن الحسن األحول، راجي األسمرسالمة بن جندلدیوان سالمة بن جندل- دار الكتاب العربي

Arabi06829شعر، دیوانالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيعن أبي سعید األصمعي ونفس الروایة عن أبي عمرو الشیباني وقرئ على روایة أبي العباس محمد بن الحسن بن دینار األحولدیوان سالمة بن جندل- ت لویس شیخو

Arabi06830شعر، دیواندار الطباعة الحدیثة، وزارة اإلعالممحمد جبار المعیبد، شاكر العاشورابن سوید أبو كاھل الیشكريدیوان سوید بن أبي كاھل الیشكري

Arabi06831شعر، دیواندار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیععبد الباقي محمد حسینسید قطبدیوان سید قطب

Arabi06832شعر، دیوانمطبعة اإلماممحمد أفندي شكري المكيحسان بن ثابت األنصاريدیوان سیدنا حسان بن ثابت رضي هللا عنھ

Arabi06833شعر، دیواندار اآلثارصالح بن قاید الوادعيمقبل بن ھادي الوادعيالمحفوظات الشعریة

Arabi06834معاجممعھد المخطوطات بجامعة الدول العربیةعبد الستار أحمد فراجعلي بن إسماعیل بن سیدهالمحكم و المحیط األعظم في اللغة

Arabi06835شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن إبراھیم المراكشيدیوان شاعر الحمراء محمد بن إبراھیم المراكشي

Arabi06836نقد ، شعرالمكتبة األزھریة للتراثمحمد الخضر حسیننقض كتاب في الشعر الجاھلي

Arabi06837شعر، دیوانمطبوعات مجمع اللغة العربیةحنا جمیل حداد، قدري الحكیمابن میادةدیوان شعر ابن میادة

Arabi06838شعر، دیواندار صادرعفیف عبد الرحمندیوان شعر األیام

Arabi06839شعر، دیوانمعھد المخطوطات العربیة، الشركة المصریة للطباعة والنشرحسن كامل الصیرفيروایة األثرم و أبي عبیدة عن األصمعيدیوان شعر المتلمس الضبعي

Arabi06840شعر، دیوانالمطبعة التجاریة باإلسكندریةلویس صابونجيدیوان شعر النحلة المنظوم في خالل الرحلة

Arabi06841شعر، دیوانالمطبعة العامرة الشرفیةحماد الفیومي العجماويعائشة بنت إسماعیل باشا تیموردیوان عائشة التیموریة

Arabi06842شعر، دیوانمكتبة الخانجيعادل سلیمان جمالیحیى بن مدرك الطائي، ھشام بن محمد الكلبيدیوان شعر حاتم بن عبد هللا الطائي وأخباره

Arabi06843نحوجامعة الجزائرمصطفى حركاتأحمد بلحوتالنحو المدرسي في الجزائر في ضوء نظریات النحو العربي

Arabi06844نحو ، لغةمجلة جامعة أم القرىشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافيالقواعد الثالثون في علم العربیة

https://k-tb.com/book/Arabi06816
https://k-tb.com/book/Arabi06817
https://k-tb.com/book/Arabi06818
https://k-tb.com/book/Arabi06819
https://k-tb.com/book/Arabi06820
https://k-tb.com/book/Arabi06821
https://k-tb.com/book/Arabi06822
https://k-tb.com/book/Arabi06823
https://k-tb.com/book/Arabi06824
https://k-tb.com/book/Arabi06825
https://k-tb.com/book/Arabi06826
https://k-tb.com/book/Arabi06827
https://k-tb.com/book/Arabi06828
https://k-tb.com/book/Arabi06829
https://k-tb.com/book/Arabi06830
https://k-tb.com/book/Arabi06831
https://k-tb.com/book/Arabi06832
https://k-tb.com/book/Arabi06833
https://k-tb.com/book/Arabi06834
https://k-tb.com/book/Arabi06835
https://k-tb.com/book/Arabi06836
https://k-tb.com/book/Arabi06837
https://k-tb.com/book/Arabi06838
https://k-tb.com/book/Arabi06839
https://k-tb.com/book/Arabi06840
https://k-tb.com/book/Arabi06841
https://k-tb.com/book/Arabi06842
https://k-tb.com/book/Arabi06843
https://k-tb.com/book/Arabi06844


اللغة - المعتمد

2372019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi06845شعر، دیوانمطبعة المجمع العلمي العراقينوري حمود القیسي، حاتم صالح الضامنعدي بن الرقاع العامليدیوان شعر عدي بن الرقاع العاملي عن أبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب الشیباني

Arabi06846شعر، دیوانالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینفریتس كرنكوعمرو بن كلثوم، الحارث بن حلزة الیشكريدیوان شعر عمرو بن كلثوم التغلبي ویلیھ دیوان الحارث بن حلزة

Arabi06847نحو ، صرفاأللوكةأحمد محمد عبد الدایم عبد هللاقضایا وبحوث في النحو والصرف والعروض للشریف اإلسنوي

Arabi06848شعر، دیوانالوعي اإلسالميبإشراف فیصل یوسف أحمد العليمجموعة من الشعراءدیوان شعراء مجلة الوعي اإلسالمي

Arabi06849شعر، دیوانالمطبعة األدبیةسعید الشرتوني اللبنانيابن معتوقدیوان شھاب الدین الموسوي المعروف بابن معتوق

Arabi06850شعر، دیوانحسن محمد عبد الھادي عیسىشادي إبراھیم حسن عمرودیوان شھاب الدین بن الخیمي دراسة وتحقیق

Arabi06851شعر، دیواندار الفضیلة، دار النصرفردوس نور علي حسینابن حجر العسقالنيدیوان شیخ اإلسالم ابن حجر العسقالني تحقیق ودراسة

Arabi06852شعر، دیوانالمطبعة المصطفویةكاظم األزري البغداديدیوان شیخ كاظم األزري البغدادي

Arabi06853شعر، دیوانالمطبعة األمیریة ببوالقالسید صالح مجدي بكدیوان صالح مجدي بیك

Arabi06854شعر، دیوانمطبعة دار الكتب المصریةالرئیس أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل الشھیر بصر دردیوان صر در- دار الكتب المصریة

Arabi06855شعر، دیوانمكتبة الخانجيمحمد سید علي عبد العالصر دردیوان صر در- الخانجي

Arabi06856شعر، دیوانمطبعة حبیب أفندي خالدصفي الدین الحليدیوان صفي الدین أبو المحاسن عبد العزیز بن سرایا بن أبي القاسم الحلي

Arabi06857شعر، دیواندار صادركرم البستانيصفي الدین الحليدیوان صفي الدین الحلي- دار صادر

Arabi06858شعر، دیواندار العودةصالح عبد الصبوردیوان صالح عبد الصبور

Arabi06859شعر، دیوانھاشم دفتردار المدنيدیوان ضیاء الدین رجب

Arabi06860شعر، دیواندار الكتب العلمیةمھدي محمد ناصر الدینطرفة بن العبددیوان طرفة بن العبد- دار الكتب العلمیة

Arabi06861شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاوي، حمدو طماسطرفة بن العبددیوان طرفة بن العبد- دار المعرفة

Arabi06862شعر، دیوانطرفة بن العبد شرح یوسف الشنتمريدیوان طرفة بن العبد البكري- شرح بالفرنسیة

Arabi06863أدبمكتبة اآلدابنبیل محمد رشادفي قراءة النصوص األدبیة نماذج وتطبیقات

Arabi06864شعر، دیوانإدارة الثقافة والفنون، المؤسسة العربیةدریّة الخطیب، لطفي السقّالاألعلم الشمنتريدیوان طرفة بن العبد شرح األعلم الشمنتري

Arabi06865شعر، دیوانالمطبعة اللبنانیةطرفة، زھیر، امرؤ القیسالعقد الثمین في دواوین الشعراء الثالثة الجاھلیین

Arabi06866شعر، دیواناإلرشادمحمد جبار المعیبدشرح أبي سعید السكريدیوان طھمان بن عمرو الكالبي

Arabi06867شعر، تراجممؤسسة نوفلمي زیادةعائشة تیمور شاعرة الطلیعة

Arabi06868شعر، دیوانعبد الباقي الفاروقي الموصليدیوان عبد الباقي الفاروقي الموصلي

Arabi06869شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربي 53عبد الحق بن إسماعیل البادسيدیوان عبد الحق بن إسماعیل البادسي

Arabi06870شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربي 54عبد الخالق بن محمد العروسي الشرقاويدیوان عبد الخالق العروسي

Arabi06871شعر، دیوانالمجلس األعلى للثقافةنقوال یوسف، محمد رجب البیومي، فاروق شوشةفاروق شوشةدیوان عبد الرحمن شكري- فاروق شوشة

Arabi06872شعر، دیوانمؤسسة ھنداويعبد الرحمن الشكريدیوان عبد الرحمن شكري

Arabi06873شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيعبد السالم بن محمد المحب العلويدیوان عبد السالم المحب
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Arabi06874شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيعبد العزیز الفشتاليدیوان عبد العزیز الفشتالي

Arabi06875شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيعبد العزیز بن عبد الرحمن بن محمد المزوزي المكناسيدیوان عبد العزیز الملزوزي

Arabi06876شعر، دیواندار الجیلیوسف زیدانعبد القادر الجیالنيدیوان عبد القادر الجیالني

Arabi06877شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيعبد هللا بن عبد السالم بن عالل الفاسي الفھريدیوان عبد هللا الفاسي

Arabi06878شعر، دیوانمطبعة المنارمحمد الھاشميعبد هللا بن الدمینةدیوان عبد هللا بن الدمینة

Arabi06879شعر، دیواندار الكتب الوطنیةإبراھیم صالحعبد هللا بن العجالن النھديدیوان عبد هللا بن العجالن النھدي

Arabi06880شعر، دیواندار الیقین للنشر والتوزیعسعد كریم الفقيسعد كریم الفقيدیوان عبد هللا بن المبارك

Arabi06881شعر، دیوانمطبعة اإلقبال، عبد الباسط األنسيمحیي الدین الخیاطعبد هللا بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن ھارون الرشیددیوان عبد هللا بن المعتز

Arabi06882أدبدار النھضة العربیةإبراھیم عوضفنون األدب في لغة العرب

Arabi06883شعر، دیواندار العلومولید قصابدیوان عبد هللا بن رواحة ودراسة في سیرتھ وشعره

Arabi06884شعر، دیواندار الجیلعزیزة فوال بابتيدیوان عبد هللا بن قیس الرقیات- عزیزة فوال

Arabi06885شعر،أدبمجمع اللغة العربیة بدمشقمصباح غال وبخيالسري بن أحمد الرفاءالمحب و المحبوب و المشموم و المشروب

Arabi06886شعر، دیوانالحسین بن حیدر، محبوب الھاشميدیوان عبد المطلب بن ھاشم

Arabi06887شعر، دیواندار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراثالحكیم األنیسالقاضي عبد الوھاب البغدادي المالكيدیوان عبد الوھاب البغدادي المالكي

Arabi06888شعر، دیواندار العودةعبد العزیز المقالحدیوان عبد العزیز المقالح

Arabi06889شعر، دیواندار صادرمحمد یوسف نجممحمد یوسف نجمدیوان عبید هللا بن قیس الرقیات- محمد یوسف نجم

Arabi06890شعر، دیوانجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم علي عبد هللاعبیر عمر عبد هللا بن ماضيدیوان عبید هللا بن قیس الرقیات معجم ودراسة داللیة- عبیر ماضي

Arabi06891نحومجلة المجمع العلمي العراقيفاضل صالح السامرائيواو الحال

Arabi06892شعر، دیواندار الجمھوریة للنشر والطبعمحمد جبار المعیبددیوان عدي بن زید العبادي

Arabi06893شعر، دیواندار الكتب العلمیةأسماء أبو بكر محمدعروة بن الورددیوان عروة بن الورد أمیر الصعالیك

Arabi06894شعر، دیوانمطابع وزارة الثقافة واإلرشاد القوميعبد المعین الملوحيشرح ابن السكیت یعقوب بن اسحاقدیوان عروة بن الورد بتحقیق الملوحي

Arabi06895شعر، دیواندار صادركرم البستانيعروة بن الورد والسمؤالدیوانا عروة بن الورد والسمؤال

Arabi06896شعر، دیواندار الجیلانطوان محسن القوالدیوان عروة بن حزام

Arabi06897شعر، دیواندار الشروقیوسف زیدانیوسف زیداندیوان عفیف الدین التلمساني

Arabi06898شعر ، أدبدار مجدعبد العالي مجذوبفصول في موسیقى الشعر

Arabi06899أدب ، تراجمجامعة آل البیتعبد الرحمن الھوینينسرین سلیمان عبید الصبیحاتالوزیر المھلبي حیاتھ و أدبھ

Arabi06900نحو ، لغةعبد اللطیف السعیدقواعد اللغة العربیة المبسطة

Arabi06901شعر، دیواندار صادرسعید نسیب مكارمدیوان علقمة بن عبدة

Arabi06902شعر، دیواندار الشروقتقدیم عباس محمود العقادعلي الجارمدیوان على الجارم
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Arabi06903شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويدیوان علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ

Arabi06904أدب ، شعرمجلة جامعة تكریت للعلوممحمد فتاح عبید الجباوي، إیاد سالم إبراھیم الجنابيواقعیة األداء واستدعاء المثل في الشعر العربي قبل اإلسالم

Arabi06905شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيعلي بن عبد هللا بن صالح اإللغي السوسيدیوان علي بن عبد هللا اإللغي

Arabi06906شعر، دیوانمطبعة دبرت سادعلي بن مقرب بن علي العیونيدیوان علي بن مقرب بن علي العیوني

Arabi06907شعر، دیوانأبو الحسن عمارة بن أبي الحسن الحكمي الیمنيدیوان عمارة الیمني - مخطوط

Arabi06908شعر، دیوانوزارة اإلعالمشاكر العاشورعمارة بن عقیلدیوان عمارة بن عقیل

Arabi06909أدبدار الغرب اإلسالميیحیى الجبوريجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيكتاب المحاضرات و المحاورات

Arabi06910شعر، دیواندار العودةعمر أبو ریشةدیوان عمر أبو ریشة

Arabi06911شعر، دیوانمكتبة واد التراثمحمد العید الخطاويعمر بن عبد هللا بن أبي ربیعة المخزوميدیوان عمر بن إبراھیم البري

Arabi06912شعر، دیوانالمكتبة األدبیةعمر بن أبي الحسن بن المرشد بن علي الحمويدیوان عمر بن أبي الحسن بن المرشد

Arabi06913شعر، دیوانالمطبعة الوطنیة، المكتبة األھلیةبشیر یموتعمر بن عبد هللا بن أبي ربیعة المخزوميدیوان عمر بن أبي ربیعة- بشیر یموت

Arabi06914بالغة ، شعرجامعة الجزائرعاطف عبد الھادي عالمعمر صبور نبیلبعض ظواھر علم الداللة العربي من خالل دیوان حسان بن ثابت

Arabi06915شعر، دیواندار الكتاب العربيفایز محمدعمر بن عبد هللا بن أبي ربیعة المخزوميدیوان عمر بن أبي ربیعة- دار الكتاب العربي

Arabi06916شعر، دیواندار القلم للطباعة والنشرأحمد أكرم الطباعدیوان عمر بن أبي ربیعة- دار القلم

Arabi06917شعر، دیوانمطبعة السعادةشرح محمد العنانيعمر بن عبد هللا بن أبي ربیعة المخزوميدیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي

Arabi06918شعر، دیوانالمطبعة المیمنیةعمر بن عبد هللا بن أبي ربیعة المخزوميدیوان عمر ین أبي ربیعة- المطبعة المیمنیة

Arabi06919شعر، دیواندار الكتاب العربي، معھد المخطوطاتحسن كامل الصیرفيعمرو بن قمیئة بن سعد بن مالكدیوان عمرو بن قمیئة- معھد المخطوطات

Arabi06920شعر، دیواندار صادرخلیل إبراھیم العطیةعمرو بن قمیئة بن سعد بن مالكدیوان عمرو بن قمیئة- دار صادر

Arabi06921شعر، دیوانطبعة باریسشایل لزالیلعمرو بن قمیئة بن سعد بن مالكدیوان عمرو بن قمیئة- طبعة باریس

Arabi06922شعر، دیواندار الكتاب العربيإمیل بدیع یعقوبدیوان عمرو بن كلثوم

Arabi06923أدب ، شعرجامعة حیفارؤوبن سنیرلبنى علوشبغداد في الشعر العربي

Arabi06924شعردار مجدعبد العالي مجذوبفصول في الشعر المحدث

Arabi06925شعر، دیوانمطبعة اآلدابعنترة بن شداد بن معاویة بن قراد العبسيدیوان عنترة- مطبعة اآلداب

Arabi06926شعر، دیوانالمكتب اإلسالميمحمد سعید مولويدیوان عنترة تحقیق ودراسة

Arabi06927شعر، دیوانتدوین علي مصطفويصائب تبریزيدیوان غزلیات صائب تبریزي

Arabi06928نحومكتبة صنعاء األثریةمقبل بن ھادي الوادعيمالك بن سالم بن مطر المھذريالممتع في شرح اآلجرومیة

Arabi06929شعر، دیواندار صادرناصر الدین األسدأبو یزید قیس بن الخطیمدیوان قیس بن الخطیم

Arabi06930شعر، دیواندار المعرفةعبد الرحمن المصطاويقیس بن ذریحدیوان قیس بن ذریح قیس لبنى

Arabi06931شعر، دیوانالمطبعة المصطفویةمحمد رشید ابن السید داوود السعديكاظم األزريدیوان كاظم األزري
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Arabi06932شعر، دیواندار الثقافةإحسان عباسدیوان كثیر عزة

Arabi06933شعر، دیوانمكتبة الخانجيالنبوي عبد الواحد شعالنمحمود بن الحسیندیوان كشاجم

Arabi06934شعر، دیوانالمكتبة العصریةدرویش الجویديكعب بن زھیردیوان كعب بن زھیر

Arabi06935شعر، دیوانمكتبة النھضةسامي مكي العانيدیوان كعب بن مالك األنصاري، دراسة وتحقیق

Arabi06936شعر، دیواندار صادرمجید طرادكعب بن مالك األنصاريدیوان كعب بن مالك األنصاري- دار صادر

Arabi06937شعر، دیوانریاض الریسمحمود درویشدیوان ال تعتذر عّما فعلت

Arabi06938شعر، دیوانروایة الطوسي أماله عبد هللا بن ھشامدیوان لبید العامري وروایة الطوسي

Arabi06939شعرالمقتطفمحمود محمد شاكرأبي الطیب المتنبيأبو الطیب المتنبي- المقتطف

Arabi06940شعر، دیواندار المعرفةحمدو طماسلبید بن ربیعة العامريدیوان لبید بن ربیعة العامري- ت حمدو طماس

Arabi06941شعر، دیواندار صادرلبید بن ربیعة العامريدیوان لبید بن ربیعة العامري- دار صادر

Arabi06942شعر، دیواندار الكتاب العربيحنا نصر الحتيشرح الطوسيدیوان لبید بن ربیعة- دار الكتاب العربي

Arabi06943شعر، دیواندار الثقافةمحمد مفتاحلسان الخطیب السلمانيدیوان لسان الدین الخطیب

Arabi06944شعر، دیواندار الخالفة العلیة مطبعة عامرةمعلم رفعتمحمود بن الحسین بن محمد الكاشغريدیوان لغات الترك

Arabi06945شعر، دیواندار صادرمحمد التونجيعلى روایة ھشام بن الكلبيدیوان لقیط بن یعمر اإلیادي

Arabi06946شعر، دیوانالخلیل النحويلكبید بن جبةدیوان لكبید بن جبة

Arabi06947شعر، دیواننوري حمودي القیسيمالك بن الریبدیوان مالك بن الریب

Arabi06948شعرجامعة آل البیتعبد الرحمن الھویديوصفي عبد هللا موسى الشدیفاتبنیة اللغة الشعریة في شعر أبي فراس الحمداني

Arabi06949شعر، دیوانقیس بن الملّوحدیوان مجنون لیلى

Arabi06950شعر، دیوانعباس الھاني الجراخدیوان مجیر الدین بن تمیم، نظرات ومستدرك

Arabi06951شعر، دیوانالمطبعة اللبنانیةشاھین عطیةدیوان محمد بن ھانئ األزدي األندلسي

Arabi06952شعر، دیوانمطبعة الجوائبمحمد أبو الھدىدیوان محمد أبي الھدى أفندي الصیادي الرفاعي الحسیني

Arabi06953أدبالمطبعة الجمالیةأحمد زكي بكصالح الدین خلیل بن أیبك الصفدينكت الھیمان في نكت العمیان

Arabi06954شعر، دیواندار ابن كثیرسید عبد المجید الغوريمحمد إقبالدیوان محمد إقبال

Arabi06955شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن أحمد الرفاكي اإلیكراريدیوان محمد اإلیكراري

Arabi06956شعر، دیواندار الھدىمحمد العید آل خلیفةدیوان محمد العید آل خلیفة

Arabi06957شعر، دیوانمحمد الغیث النعمة ابن الشیخ ماء العینیندیوان محمد الغیث النعمة

Arabi06958شعر، دیوانمحمد الھادي بن عیسى الحسنيدیوان محمد الھادي بن عیسى الحسني

Arabi06959شعر، دیوانمكتبة دار التراثمحمد العید الخطراويمحمد أمین الزلليدیوان محمد أمین الزللي

Arabi06960شعر، دیوانمحمد بن أبيدیوان محمد بن أبي
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi06961شعر، دیوانمحمد بن أحمد بن محمد السدیريدیوان محمد بن أحمد السدیري

Arabi06962شعر، دیوانالمكتبة الوطنیةمحمد عبد هللا بن الشبیھ بن أبوهدیوان محمد بن الطلبة الیعقوبي الشنقیطي الموریتاني

Arabi06963شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن الطیب البوعزاويدیوان محمد بن الطیب البوعزاوي

Arabi06964شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن الطیب الشرقي الفاسيدیوان محمد بن الطیب الشرقي الفاسي

Arabi06965شعر، دیواندار قتیبةمحمد خیر البقاعيدیوان محمد بن حازم الباھلي

Arabi06966شعر، دیوانالمواھب للطباعة والنشرمھدي عبد الحسین النجممھدي عبد الحسین النجمدیوان محمد بن صالح العلوي

Arabi06967شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن عبد الكبیر الكتانيدیوان محمد بن عبد الكبیر الكتاني

Arabi06968شعر، دیواندار البشیریحیى الجبوريمحمد بن عبد الملك الزیاتدیوان محمد بن عبد الملك الزیات، سیرتھ، أدبھ، تحقیق دیوانھ

Arabi06969شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن الوھاب بن عثمان المكناسيدیوان محمد بن عبد الوھاب بن عثمان المكناسي

Arabi06970شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن علي بن عبد هللا بن صالح اإللغيدیوان محمد بن علي اإللغي

Arabi06971شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن علي الفشتاليدیوان محمد بن علي الفشتالي

Arabi06972شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن علي الوجدي الغماددیوان محمد بن علي الوجدي الغماد

Arabi06973شعر، دیوانسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد بن مصطفى بو جندار الرباطيدیوان محمد بن مصطفى بو جندار الرباطي

Arabi06974أدب ، لغةاأللوكةمحمد رفعت أحمد زنجیرعیوب الكالم في تراث العرب

Arabi06975شعر، دیوانمحمد بن ھاني األزدي األندلسيدیوان محمد بن ھاني األزدي األندلسي

Arabi06976شعر، دیواندار الذاكرة، دار المجدمظھر الحجيمحمد بن یسیر الریاشيدیوان محمد بن یسیر الریاشي

Arabi06977شعر، دیوانجامعة أم القرىصالح بن سعید الزھرانيمحمد بن راضي بن نجا الشریفدیوان محمد قابل

Arabi06978شعر، دیواندار العودةعلى الجازم، محمد شفیق معروفمحمود سامي الباروديدیوان البارودي

Arabi06979شعر، دیوانالمطبعة العامرة بحي المغربلینروایة ھبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة العلوي الحسنيدیوان مختارات شعراء العرب حماسة ابن الشجري

Arabi06980شعر، دیوانھارون ھاشم رشدشیخة المطیريدیوان مرسى الوداد

Arabi06981شعر، دیوانمحمد بن شریفةأبو الحسین بن فركوندیوان مظھر النور من الدواوین الغرناطیة

Arabi06982شعر، دیواندار صادرفاروق سلیم بن أحمدمعاویة بن أبي سفیاندیوان معاویة بن أبي سفیان

Arabi06983شعر، دیوانالمطبعة المیمنیة مصطفى البابي الحلبي وأخویھمعتوق بن شھاب الموسويدیوان معتوق بن شھاب الموسوي

Arabi06984شعر، دیوانمطبعة جریدة بیروتمجد الدین محمد بن رشید الواعظ، الطرائفي، أحمد سلیمان النقشبنديدیوان معدن اإلضافات في مدح أشرف الكائنات، دیوان نفع الطیب، نبذة رائقة وعقود فائقة

Arabi06985شعر، دیواندار الجاحظنوري حمودي القیسي، حاتم صالح الضامننوري حمودي القیسيدیوان معن بن أوس المزني

Arabi06986شعر، دیواندار النھضةعباس محمود العقاددیوان من دواوین

Arabi06987نحو ، لغةالدار العربیة للكتابأحمد علم الدین الجندياللھجات العربیة في التراث- القسم الثاني النظام النحوي

Arabi06988أدب ، لغةمجلة اللغة العربیةشریف شى سى تونغواقع دراسات اللغة العربیة وثقافتھا في الصین الشعبیة

Arabi06989شعر، دیوانالھیئة العامة السوریة للكتابمحمد باسل عیون السودمنجك باشادیوان منجك باشا
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi06990شعر، دیوانالدار العالمیةطالل حربمھلھل بن ربیعةدیوان مھلھل بن ربیعة

Arabi06991شعر، دیوانالمطبعة اإلنسیةأبو الحسین مھیار بن مرزویھ الدلیميدیوان مھیار الدیلمي- ط 1314ھـ

Arabi06992شعر، دیواندار الكتب المصریةمھیار الدیلميدیوان مھیار الدیلمي- دار الكتب المصریة

Arabi06993شعر، بالغةجامعة منتوريبلقاسم لیباریرالحاج قدیدحمعلقة عمرو بن كلثوم دراسة داللیة

Arabi06994شعر، دیواندار الكتبنابغة بن شیباندیوان نابغة بني شیبان

Arabi06995شعر، دیوانالمطبعة األدبیةالشیخ إبراھیم الیازجيناصیف الیازجي اللبنانيدیوان ناصیف الیازجي اللبناني

Arabi06996شعر، دیوانعارف الشیخ عبد هللا حسندیوان نداء اإلسالم

Arabi06997شعر، دیوانجریدة الھدىسلیمان داوود سالمةدیوان نسمات الغصون أو باكورة منظومات سلیمان داود سالمة

Arabi06998شعر، دیوانالمطبعة األدبیةنقوال أفندي النقاشدیوان عزتلو نقوال أفندي نقاش

Arabi06999شعر، دیوانمكتبة المنارمحمد حسن بریغشھاشم الرفاعيدیوان ھاشم الرفاعي المجموعة الكاملة

Arabi07000شعر، دیواندار الكتب المصریةالشعراء الھذلیوندیوان ھذیل

Arabi07001شعر، دیواننوفلمیخائیل نعیمةدیوان ھمس الجفون

Arabi07002شعر، دیواندار صادرمحمد خیر البقاعيمحمد بھجت األثري، أحمد حسن الزیاتدیوان وضاح الیمن وبذیلھ مأساة الشاعر وضاح

Arabi07003شعر، دیوانمطبعة المقتطف والمقطمیوسف حمدي یكندیوان ولي الدین یكن

Arabi07004شعر، دیواندار الھالل دمشق للطباعة والنشرھالل بن ناجيالقاسم بن یحیى بن معاویة المریمي، والحسین بن محمد البارعدیوانا القاسم بن یحیى بن معاویة المریمي والحسین بن محمد البارع، حیاتھما وشعرھما

Arabi07005شعر، دیواندار المعارف بمصرمحمد بدیع شریفعبد هللا بن محمد المعتز با الخلیفة العباسيدیوان أشعار األمیر أبي العباس

Arabi07006شعر، دیواندار المعارفمحمد أبو الفضل إبراھیم، محمد طاھر الجبالويالبھاء زھیردیوان البھاء زھیر

Arabi07007أدبدار البشائرحاتم صالح الضامنبدر الدین العزيذكر أعضاء اإلنسان

Arabi07008نحو ، لغةدار الكتب العلمیةحمزة عبد هللا النشرتيأبو محمد عبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسيذكر الفرق بین األحرف الخمسة وھي الظاء والضاء والذال والسین

Arabi07009نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد وجیھ التكریتيجمال الدین أبو عبد هللا محمد بن عبد  بن مالكذكر معاني أبنیة األسماء في المفصل للزمخشري البن مالك

Arabi07010أدب ، شعرشركة نوابغ الفكرعبد الوھاب عزامذكرى أبي الطیب بعد ألف عام

Arabi07011أدبمطبعھ المدني، دار المدني بجدةمحمد محمود الطناحيذكرى لن تغیب

Arabi07012أدبمكتبة مصرعبد القادر القطذكریات شباب

Arabi07013أدبجامعة أم القرىحسن محمد باجودةأحمد علي أحمد آل مریع عسیريذكریات علي الطنطاوي دراسة فنیة

Arabi07014أدب ، نقدجامعة بغدادعبد السالم محمد رشید الدلیميثایر فالح علي كیطان الخوالنيذو الرمة في معاییر النقد القدیم والحدیث

Arabi07015أدبمكتبة دار الكتب المصریةأبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغداديذیل األمالي والنوادر- دار الكتب المصریة

Arabi07016أدبالمطبعة الكبرى األمیریةأبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغداديذیل األمالي والنوادر- المطبعة الكبرى األمیریة

Arabi07017أدب عالميدار الفكر العربيحامد یوسف أبو أحمدرائد الشعر اإلسباني الحدیث خوان رامون خمینیث

Arabi07018علم الخطمجلة آداب البصرةمحاسن جانوديرائدات الكتابة وفن الخط العربي منذ عصر الرسالة وحتى نھایة العصر العثماني
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Arabi07019شعرعبد الوارث الحداددكتور سید بن حسین العفانيرائق الشھد من شعر الدعوة والرقائق والزھد وإسالماه

Arabi07020شعرمكتبة اآلدابنبیل محمد رشادرائیة جمال الدین التبریزي في واقعة مرج الصفر

Arabi07021لغةالجامعة اإلسالمیة الحكومیةشھداء صالحأحمد أمین الدینرأي ابن جني في اللغة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi07022لغةجامعة أم القرىمحمد خاطرأحمد محمد سالم الغامديرأي ابن فارس في أصل الرباعي والخماسي

Arabi07023لغةعبد القادر سالميرأي أ. ولفنسون في أصالة الفعل في اللغات السامیة

Arabi07024نحو ، لغةوائلخلیل أحمد عمایرةرأي في بعض أنماط التركیب الجملي في اللغة العربیة على علم اللغة المعاصر، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi07025أدبدار طالسمحمد رضوان الدایةأبو الحسن علي بن موسى بن سعید األندلسيرایات المبرزین وغایات الممیزین

Arabi07026أدب ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةرافعة سعید السراجرؤیة الذات رؤیة اآلخر عند الشعراء المخضرمین من بني عامر

Arabi07027بالغة ، لغةآداب جامعة الخرطومعلیان بن محمد الحازميرؤیة الزمخشري للغة في أساس البالغة

Arabi07028شعرجامعة أم القرىصالح بن سعید الزھرانيصغیر بن غریب عبد هللا العنزيرؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi07029أدبجامعة المنصورةحلمي محمد بدیر أبو الحاجرضا السید العشماوي محمدرؤیة المكان في روایات یوسف السباعي

Arabi07030أدبحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتعبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجيرؤیة الموت وداللتھا في عالم الطیب صالح الروائي من خالل روایتي موسم الھجرة إلى الشمال و بندر شاه

Arabi07031نحومطبعة األمانةأمین عبد هللا سالمیوسف بن محمد السرمرياللؤلؤة في علم العربیة و شرحھا

Arabi07032لغةمطبعة النجاح الجدیدةأمل العلميإدریس بن الحسن العلمياللسان

Arabi07033شعرمجلة جامعة الملك عبد العزیزعبد الحمید محمود المعینيرؤیة في دراسة قصیدة المسیب بن علس

Arabi07034أدب ، نقدمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعلي قاسم الخرایشةرؤیة نقدیة في مناھج النقد األدبي

Arabi07035أدبالجامعة األمیركیةوداد القاضيسماح إدریسرئیف خوري وتراث العرب

Arabi07036شعردار األحمديمحمد عید إبراھیمرباعیات جالل الدین الرومي

Arabi07037أدبمؤسسة األعلمي للمطبوعاتعبد األمیر مھناأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريربیع األبرار ونصوص األخبار

Arabi07038أدب ، شعرجامعة أم القرىإبراھیم محمد الكوفحيعفاف إبراھیم حسین الخیاطرثاء األب في الشعر العربي الحدیث- عفاف الخیاط

Arabi07039أدب ، شعرجامعة أم القرىماجد الجعافرةرنا سالم المعطانيرثاء األوالد في الشعر العربي الحدیث- رنا المعطاني

Arabi07040أدب ، شعرآداب الرافدینعبد هللا فتحي ظاھررثاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم في أشعار الصحابیات رضي هللا عنھن

Arabi07041أدب ، شعرجامعة الشرق األوسطعمر األسدآمال عودة سلیمان أبو عاذرةرثاء الزوجة في الشعر العربي الحدیث - دیوان حصاد الدمع لمحمد البیومي أنموذجا

Arabi07042أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيمتعب بن عوض بن محمد آل محفوظ الغامديرثاء الملك عبد العزیز في الشعر السعودي دراسة موضوعیة فنیة

Arabi07043أدب ، شعرجھینةمقداد رحیمرثاء النفس في الشعر األندلسي

Arabi07044أدب ، شعرمصطفى مصطفى البسطریسي عطاعبد هللا بن رمضان السنانيرثاء بغداد و البصرة في الشعر العباسي دراسة موضوعیة فنیة

Arabi07045أدبالھیئة العامة لقصور الثقافةرجاء النقاشأدب وعروبة وحریة

Arabi07046أدب ، شعرعباس محمود العقادرجعة أبي العالء

Arabi07047أدبدار الشروقحمیدة قطبرحلة في أحراش اللیل
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Arabi07048أدب ، شعرالدار المصریة اللبنانیةمصطفى الشكعةرحلة الشعر

Arabi07049لغةمركز الحضارة العربیةعلى فھمي خشیمرحلة الكلمات الرحلة األولى

Arabi07050أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا محمد الغذاميرحلة المعنى من بطن الشاعر إلى بطن القارئ

Arabi07051أدبمركز االنماء الحضاريعبد هللا محمد الغذاميرحلة إلى جمھوریة النظریة - مقاربات لقراءة وجھ أمریكا الثقافي

Arabi07052أدب ، شعردار العودةعبد هللا البردونيرحلة في الشعر الیمني قدیمھ وحدیثھ

Arabi07053أدبدار المریختعریب عادل سالمةرنیھ و لیك - آوستن و أرننظریة األدب في القرن العشرین

Arabi07054لغةجامعة أم القرىحسن موسى الشاعرعبد الكریم بن صالح بن عبد هللا الزمرانيرد األلفاظ إلى أصولھا

Arabi07055نحو ، لغةاأللوكةمحمود حسن عمرعوارض التركیب في مجمھرة عدي بن زید العبادي

Arabi07056أدب ، شعرمجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیةمحمد محمود الخزعليرد متأخر مقابلة بن قصیدة نقفور فوقاس وقصیدة ابن حزم

Arabi07057نحومحمد قاسم سعیدردود ابن الطراوة النحویة على أبي علي النحوي في رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإلیضاح

Arabi07058نحوجامعة أم القرىمحمد بن علي الدغریريخالد عبد هللا عبده الحوريردود السمین الحلبي النحویة على ابن عطیة األندلسي في الدر المصون

Arabi07059نحوالجامعة المستنصریةمحمود جاسم الدرویشعبد الزھرة زبون حمود كحیطردود القدامى والمحدثین النحویة على سیبویھ

Arabi07060أدب ، لغةأبو علي الحسن بن مسعود الیوسيالمحاضرات في اللغة و األدب

Arabi07061نحوحسن أسعد محمدردود النحاس النحویة في مسائل خالفیة من خالل شرح القصائد التسع المشھورات

Arabi07062نحوالمجلة الجامعةعبد الرضا جواد حیالردود زكریا األنصاري في شرحھ لشافیة ابن الحاجب

Arabi07063أدبدار الفكرمحمد رضوان الدایةأبو عبد هللا بن أبو الخصال الغافقي األندلسيرسائل ابن أبي الخصال األندلسي

Arabi07064نقددار الكتاب اللبنانيإیلیا الحاوينماذج في النقد األدبي

Arabi07065أدبنھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیعمحمد مندورنماذج بشریة

Arabi07066أدبدار سعد الدینعلي إبراھیم كرديأبي الربیع سلیمان بن موسى الكالعينكتة األمثال و نفثة السحر الحالل

Arabi07067نقددار الكتب العلمیةمحمد عبد المنعم خفاجيأبي الفرج قدامھ بن جعفرنقد الشعر- دار الكتب العلمیة

Arabi07068نقدمطبعة الجوانبأبي الفرج قدامھ بن جعفرنقد الشعر- مطبعة الجوائب

Arabi07069أدبمطبعة عبد الرحمن رشدي بكمحمد قطھ العدويأبو بكر محمد بن العبّاس الخوارزميرسائل الخوارزمي

Arabi07070أدبعین للدراسات و البحوث اإلنسانیة و االجتماعیةترجمة عیسى علي العاكوبك. م. نیوتننظریة األدب في القرن العشرین

Arabi07071أدبجامعة أم القرىحسن بن عبد الكریم الوراكليأحمد بن حسن بن یحیى المزاحرسائل الشیخ عبد العزیز بن عبد المحسن التویجري إلى ولده مضامین الخطاب وتقنیاتھ

Arabi07072أدبسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيالطاھر بن محمد األفراني السوسيرسائل الطاھر األفراني

Arabi07073أدبسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيعیاض بن موسى الیحصبي السبتيرسائل القاضي عیاض

Arabi07074أدب ، شعرالمكتبة الجامعة، األدبیةشاھین عطیةرسائل أبي العالء المعري مع شرحھا

Arabi07075أدبدار الطلیعةغادة السمانرسائل غسان الكنفاني إلى غادة السمان

Arabi07076نحومكتبة الحقیقةأحمد بن علي استابنوليمراح وعزى ومقصود وبنا وأمثلة وعوامل والكافیة البن الحاجب
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Arabi07077لغةمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةولید محمد السراقبيأبو محمد عبد هللا بن السید البطلیوسيرسائل في اللغة

Arabi07078نحودار الطباعة العامرة بوالقمحمد عبد الرحمن قطة العدويجمال الدین أبو عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب المالكيرسائل في علم النحو

Arabi07079أدبسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربيمحمد المرابط بن محمد بن أبو بكر الدالئيرسائل محمد المرابط الدالئي

Arabi07080أدبمطبوعات مجمع اللغة العربیةحسین محمد العجیلمحمد كرد عليرسائل محمد كرد علي إلى إنستاس ماري الكرملي

Arabi07081أدبسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربي 58موالي سلیمان العلويرسائل موالي إسماعیل العلوي

Arabi07082أدبسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربي 60موالي سلیمان العلويرسائل موالي سلیمان العلوي

Arabi07083أدبروافدجابر قمیحةدراسات في األدب اإلسالمي المعاصر

Arabi07084أدب ، لغةمكتبة المنارإبراھیم السامرائيرسائل ونصوص في اللغة واألدب والتاریخ

Arabi07085نحوعالم الكتبحاتم صالح الضامنابن الطراوة النحويرسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإلیضاح

Arabi07086أدبجامعة الحاج لخضرلراوي سعیدعقوني سلیمةرسالة التوابع والزوابع البن شھید األندلسي، دراسة سیمیائیة

Arabi07087علم الخطمجلة العرفانأحمد رضارسالة الخط

Arabi07088أدبمطبعة ھندیة بالموسكيإبراھیم الیازجيأبو العالء المعريرسالة الغفران- ت الیازجي

Arabi07089أدبدار أمواجسلیم مجاعصألبى العالء المعريرسالة الغفران ألبى العالء المعري-ت مجاعص

Arabi07090أدبدار المعارفعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئألبو العالء المعريرسالة الغفران ألبي العالء المعري-ت بنت الشاطئ

Arabi07091نحودار ابن كثیرمازن المباركجمال الدین أبو محمد عبد هللا بن یوسف بن ھشام المصريرسالة المباحث المرضیة المتعلقة بمن الشرطیة

Arabi07092أدبدار صادرمحمد سلیم الجنديأبو العالء أحمد بن عبد هللا بن سلیمان التنوخي المعريرسالة المالئكة ألبي العالء المعري

Arabi07093علم الكتابةحمید رضا مستفیدأبو بكر محمد بن السرى السراجرسالة النقط والشكل

Arabi07094لغة ، صرفمحمد علي درویش، مصطفى الحدريأبو بكر محمد بن السرى السراجرسالة االشتقاق

Arabi07095أدب ، لغةمجمع اللغة العلمي العربيمحمود شكري األلوسيرسالة في األلوان

Arabi07096علم الخطجامعة حلوانمصطفى محمد رشاد إبراھیمحسن حسن حسن طھقابلیة التحویر كخاصیة فنیة في الخط العربي، وكمدخل إلثراء التصمیمات الزخرفیة

Arabi07097علم الكتابةالمطبعة العربیة بمكةمحمد طاھر بن عبد القادر الكرديرسالة في الدفاع عن الكتابة العربیة في الحروف والحركات

Arabi07098نحو ، لغةمجلة الموردطھ حسینأبو جعفر النحاسرسالة في الالمات

Arabi07099بالغةمجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة بابلمثنى عبد الرسول مغیر الشكريرسالة في أنواع الجناس زكریا األنصاري المصري المتوفى 926 ھـ دراسة تحقیق وتعلیق

Arabi07100نحوآداب الرافدینرافع إبراھیم محمدرسالة في نسبة الجمع منسوبة إلى العالمة أحمد بن سلیمان الرومي الشھیر بابن كمال باشا ت 940 ھـ

Arabi07101نحومجلة جامعة الملك سعودمحمد حسین أبو الفتحرسالة فیما یفید واو العطف البن كمال باشا، دراسة وتحقیق

Arabi07102نقد ، لغةروافدحمید سمیرخطاب الحداثة قراءة نقدیة

Arabi07103لغةھنداويأحمد تیمور باشارسالة لغویة عن الرتب واأللقاب المصریة

Arabi07104نحومجلة الدراسات االجتماعیةشریف عبد الكریم النجاررسالتان في العلة النحویة للبدر الدمامیني

Arabi07105لغةأبو حسن علي بن عیسى بن علي الرمانيرسالتان في اللغة- الرماني

https://k-tb.com/book/Arabi07077
https://k-tb.com/book/Arabi07078
https://k-tb.com/book/Arabi07079
https://k-tb.com/book/Arabi07080
https://k-tb.com/book/Arabi07081
https://k-tb.com/book/Arabi07082
https://k-tb.com/book/Arabi07083
https://k-tb.com/book/Arabi07084
https://k-tb.com/book/Arabi07085
https://k-tb.com/book/Arabi07086
https://k-tb.com/book/Arabi07087
https://k-tb.com/book/Arabi07088
https://k-tb.com/book/Arabi07089
https://k-tb.com/book/Arabi07090
https://k-tb.com/book/Arabi07091
https://k-tb.com/book/Arabi07092
https://k-tb.com/book/Arabi07093
https://k-tb.com/book/Arabi07094
https://k-tb.com/book/Arabi07095
https://k-tb.com/book/Arabi07096
https://k-tb.com/book/Arabi07097
https://k-tb.com/book/Arabi07098
https://k-tb.com/book/Arabi07099
https://k-tb.com/book/Arabi07100
https://k-tb.com/book/Arabi07101
https://k-tb.com/book/Arabi07102
https://k-tb.com/book/Arabi07103
https://k-tb.com/book/Arabi07104
https://k-tb.com/book/Arabi07105


اللغة - المعتمد

2462019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi07106لغةمكتبة الثقافة الدینیةصبیح التمیميأبو سعید األصمعيرسالتان في اللغة ألبي سعید األصمعي الفرق والشاء

Arabi07107نحومكتبة العبیكلإبراھیم بن محمد أبو عباةشھاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علي األصبحي العنابيرسالتان في النحو الحلل في الكالم على الجمل، والتبیان في تعیین عطف البیان

Arabi07108اللغة والنحوجامعة أم القرىمحمد بن على بن على خیرات الدغیريعیسى بن محمد بن عبید هللا بن محمد أبو الخیر الحسني المعروف بالصفويرسالھ في الم التعریف

Arabi07109أدب ، شعردار المعارفشوقي ضیفالفن و مذاھبھ في الشعر العربي

Arabi07110بالغةمكتبة كلیة دار العلوممحمود شاكر القطانالكنایة مفھومھا و قیمتھا البالغیة

Arabi07111بالغةدار قباء للطباعة و النشر و التوزیععائشة حسین فریدعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري أبو منصورالكنایة و التعریض

Arabi07112نحو ، صرفمجمع اللغة العربیة بدمشقأحمد محمد الخراطأحمد بن عبد النور المالقيرصف المباني في شرح حروف المعاني- مجمع اللغة العربیة

Arabi07113نحو ، صرفدار القلمأحمد محمد الخراطأحمد بن عبد النور المالقيرصف المباني في شرح حروف المعاني- دار القلم

Arabi07114لغةاأللوكةالسید العربي یوسفعلم اللغة التطبیقي وتعلیمیة اللغات

Arabi07115بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد بن علي بن محمد الصاملیوسف بن عبد هللا بن محمد العلیويرعایة حال المخاطب في أحادیث الصحیحین دراسة بالغیة تحلیلیة

Arabi07116أدبالفاروق الحدیثة للطباعة والنشرسید بن علي المرصفيرغبة اآلمل من كتاب الكامل

Arabi07117أدب ، لغةمطبعة السعادةأبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطيرفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة- مطبعة السعادة

Arabi07118أدب ، لغةمطبعة فضالةمحمد الحجويأبو القاسم محمد الشریف السبیتيرفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة- مطبعة فضالة

Arabi07119نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد الرحمن شاھینأحمد حسن أحمد نصررفع الستور واألرائك عن مخبآت أوضح المسالك للشیخ محیي الدین عبد القادر المكي األنصاري

Arabi07120نحوعدنان محمد أمینرفع السھو عن كتاب مقدمة في النحو

Arabi07121أدب ، شعرجامعة بغدادعالء جاسم جابرركائز للسلم في الشعر الجاھلي

Arabi07122شعردار الشروقمحمد إبراھیم أبو سنةرماد األسئلة الخضراء

Arabi07123أدب ، شعرجامعة منتوريحسن خلیفةأسماء وشنانرمز الطبیعة في شعر عثمان لوصیف

Arabi07124أدبمكتبة الشبابإبراھیم عبد الرحمن محمدثناء أنس الوجودرمز الماء في األدب الجاھلي

Arabi07125لغةآنا ماري شیملرمزیة الحروف في المصادر الصوفیة

Arabi07126أدب ، شعرجامعة منتوريیوسف وغلیسيسمیرة شویبرمضان حمود بین التنظیر للشعر والممارسة الشعریة

Arabi07127أدبدار المعارفمصطفى عبد الرحمنرمضانیات، أدب، فن، نوادر

Arabi07128أدبدار عالء الدینترجمة ودراسة: دكتور عماد حاتمارنست دوبلھوفررموز ومعجزات دراسات في الطرق والمناھج التي استخدمت لقراءة الكتابات واللغات القدیمة

Arabi07129أدبالمطبعة الكاثولیكیةجمعھ أحد اآلباء الیسوعیینرنات المثالب والمثاني في روایات األغاني

Arabi07130أدبجامعة البحرینعبد القادر فیدوحرھانات العربیة في عصر العولمة

Arabi07131أدب ، شعردار الفكرأبو الحسن علي الحسني الندويروائع إقبال

Arabi07132صرفاأللوكةسمیرة حیداعلم الصرف لبنات وأسس

Arabi07133أدب ، شعردار المدىرانبدرانات طاغورروائع في المسرح والشعر

Arabi07134أدبدار المعارفعثمان أمینرواد المثالیة في الثقافة الغربیة
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Arabi07135أدبجامعة النجاح الوطنیةعادل أبو عمشةسامر صدقي محمد موسىروایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi07136شعر ، تراجماأللوكةعبد الرحمن بن عبد هللا الشقیرعبد العزیز بن زرارة الكالبي أخباره وشعره

Arabi07137أدبالمشروع القومي للترجمةترجمة: حصة إبراھیم المنیفروجر آلنالروایة العربیة

Arabi07138أدبدار القلم العربيمحمود فاخوريمحمد بن قاسم بن یعقوب األماسي المعروف بابن الخطیبروض األخیار المنتخب من ربیع األبرار

Arabi07139لغةكلیة الدعوة اإلسالمیةسعیدة العلميأبو عبد هللا محمد بن علي بن األزرق الحمیري األصبحي الغرناطيروضة اإلعالم بمنزلة العربیة من علوم اإلسالم

Arabi07140لغةمجلة آداب ذي قارخالد نعیم الشناوياألطلس اللغوي والبحث اللساني عند العرب مقاربة منھجیة

Arabi07141أدبطبعة بوالقشھاب الدین أحمدالعقد الفرید- ط بوالق

Arabi07142أدب ، شعردار الفكر العربيعبد القادر أحمد عطالسان الدین بن الخطیبروضة التعریف بالحب الشریف

Arabi07143أدبدار الكتب العلمیةمحمد محیى الدین عبد الحمید، محمد عبد الرزاق حمزة، محمد حامد الفقيأبو حاتم محمد بن حبان البستيروضة العقالء ونزھة الفضالء

Arabi07144أدبعالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالميمنجد مصطفى بھجتأبو بكر یحیى بن محمد المعروف الجزار السرقسطيروضة المحاسن وعمدة المحاسن

Arabi07145أدب ، شعرشمس الدین محمد بن أبو بكر بن القیم الجوزیةروضة المحبین ونزھة المشتاقین

Arabi07146ًأدب عالميھنداويسامح سمیر فرج، محمد فتحي خضرجوناثان كولرروالن بارت مقدمة قصیرة جدا

Arabi07147أدبمطبعة عیسى البابي الحلبيعبد الفتاح الحلوشھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجيریحانة األلبا وزھرة الحیاة الدنیا

Arabi07148أدبالمطبعة العربیة الحدیثة، الخانجيمحمد عبد هللا عنانذي الوزارتین لسان الدین بن الخطیبریحانة الكتاب ونجعة المنتاب

Arabi07149أدبعالم الكتب الحدیثھالل علي بن ناجيأبو منصور عبد هللا الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيزاد سفر الملوك

Arabi07150نحوالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةمجید خیرهللا راھي الزامليزبدة األقوال في جمع فعل على أفعال

Arabi07151شعرالمطبعة المحمودیةعبد المتعال الصعیديزعامة الشعر الجاھلي بین امرئ القیس وعدي بن زید

Arabi07152أدب ، شعردار اآلدابسامي سویدانفي داللیة القصص وشعریة السرد

Arabi07153أدبوزارة الثقافةكریمة زكي مبارك، رباب عدنان درویشزكي مباركرسالة األدیب

Arabi07154نحومجلة كلیة اللغات، جامعة بغدادحیدر حسن عبید، بالل خاشع عبد الفتاحزمن المضارع من الفعل الثالثي المجرد صیاغة وتحلیل دراسة سامیة مقارنھ

Arabi07155أدبدار الجیلمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو إسحاق إبراھیم بن علي الحصري القیروانيزھر اآلداب وثمر األلباب- محمد محیي الدین

Arabi07156أدبالمكتبة التجاریة الكبرى، المطبعة الرحمانیةزكي مباركأبو إسحاق إبراھیم بن علي الحصري القیروانيزھر اآلداب وثمر األلباب- زكي مبارك

Arabi07157أدبالمكتبة العصریةصالح الدین الھواريأبو إسحاق إبراھیم بن علي الحصري القیروانيزھر اآلداب وثمر األلباب- الھواري

Arabi07158أدبدار الثقافةمحمد حجي، محمد األخضرالحسن الیوسيزھر األكم في األمثال والحكم

Arabi07159بالغةدار الكتب العلمیةمھدي أسعد عرارناصر الدین محمد بن قرقماسزھر الربیع في شواھد البدیع

Arabi07160بالغةالمطبعة العامرةعبد الحافظ بن علي المالكيزھر الریاض الزكیة الوافیة بمضمون السمرقندیة

Arabi07161نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةزھراء سعد الدین شیت، باسل خلف حمودعبد الوھاب بن أحمد بن علي الشعرانيلباب اإلعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب

Arabi07162شعر ، تراجممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعمر عبد هللا أحمد شحادة الفجاويزیادة بن زید العذري وما تبقى من شعره

Arabi07163نحوعباس أحمد ھواشزیادة اللفظ لزیادة المعنى وأثرھا في الكلمة والجملة العربیتین

https://k-tb.com/book/Arabi07135
https://k-tb.com/book/Arabi07136
https://k-tb.com/book/Arabi07137
https://k-tb.com/book/Arabi07138
https://k-tb.com/book/Arabi07139
https://k-tb.com/book/Arabi07140
https://k-tb.com/book/Arabi07141
https://k-tb.com/book/Arabi07142
https://k-tb.com/book/Arabi07143
https://k-tb.com/book/Arabi07144
https://k-tb.com/book/Arabi07145
https://k-tb.com/book/Arabi07146
https://k-tb.com/book/Arabi07147
https://k-tb.com/book/Arabi07148
https://k-tb.com/book/Arabi07149
https://k-tb.com/book/Arabi07150
https://k-tb.com/book/Arabi07151
https://k-tb.com/book/Arabi07152
https://k-tb.com/book/Arabi07153
https://k-tb.com/book/Arabi07154
https://k-tb.com/book/Arabi07155
https://k-tb.com/book/Arabi07156
https://k-tb.com/book/Arabi07157
https://k-tb.com/book/Arabi07158
https://k-tb.com/book/Arabi07159
https://k-tb.com/book/Arabi07160
https://k-tb.com/book/Arabi07161
https://k-tb.com/book/Arabi07162
https://k-tb.com/book/Arabi07163


اللغة - المعتمد

2482019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi07164ً أدب عالميدار الفارابيزینات البیطاربودلیر ناقداً فنیا

Arabi07165نحو ، لغةدار األمانةرمضان عبد التوابأبو البركات بن االنباريزینة الفضالء في الفرق بین الضاد والظاء

Arabi07166شعر ، تراجمھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثعادل سلیمان جمالیحیى بن مدرك الطائي، ھشام بن محمد الكلبيدیوان شعر حاتم الطائي وأخباره

Arabi07167أدب ، نقدالمركز الثقافي العربيطھ عبد الرحمنسؤال األخالق مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربیة

Arabi07168نحو ، صرفمجلة العلوم العربیة واإلنسانیة، جامعة القصیمعبد هللا بن محمد بن جار هللا النغیمشيسؤاالت أبي العباس المبرد النحویة والتصریفي ألبي عثمان المازني

Arabi07169أدب ، شعرمكتبة الثقافة الدینیةمحمد عودة سالمة، رمضان عبد التوابأبو حاتم السجستانيسؤاالت أبي حاتم السجستاني لألصمعي ورده علیھ في فحولة الشعراء

Arabi07170أدب ، شعرجامعة أم القرىمصطفى عبد الواحدشادیة حسن عبد الرحمن زینيسابق البربري واالتجاه اإلسالمي في شعره

Arabi07171أدبعالم الكتبمحمد مرسي الخوليدرویش محمد أحمد الطالوي األرتقي الدمشقيسانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر

Arabi07172أدب ، شعرالھیئة العامة لقصور الثقافةنازك المالئكةسایكولوجیة الشعر ومقاالت أخرى

Arabi07173معاجممطبعة األصدقاءأحمد مصطفى أبو الخیرما لھ وجھان أو أكثر في العربیة معجم موسوعي

Arabi07174نحودار البحوث للدراسات اإلسالمیة واحیاء التراثعدنان محمد سلمان، فاخر جبر مطرأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیانيسبك المنظوم وفك المختوم

Arabi07175بالغة ، نقدجامعة أم القرىمحمد أبو موسىمنال بنت مبطي المسعوديسبل االستنباط عند األصولیین وصلتھا بالمنھج البالغي

Arabi07176شعر ، دیوانتقدیم سلیم ناصیفبطرس كرامةسجع الحمامة أو دیوان بطرس كرامة

Arabi07177معاجمجامعة السلطان قابوس، مكتبة لبنانمحمد بدوي، علي ھالل، فاروق شوشة، محمود حجازيإشراف: محمد بن الزبیرسجل أسماء العرب موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب

Arabi07178أدب ، شعرجامعة السلطان قابوس، مكتبة لبناننبیل قواسسجنیات أبي فراس الحمداني دراسة أسلوبیة

Arabi07179بالغةدار الكتب العلمیةعبد السالم الحوفيأبو منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوريسحر البالغة وسر البراعة

Arabi07180شعرسرحان بن غزاي العتیبيسحر الكالم من روائع أشعار أھل اإلسالم

Arabi07181شعرالمؤسسة العربیة للدار والنشرغازي عبد الرحمن القصیبيسحیم ملحمة شعریة

Arabi07182نحو ، صرفاأللوكةحجاج أنور عبد الكریمظاھرة استدراج العلة في النحو والصرف

Arabi07183بالغةدار الكتب العلمیةأبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبيسر الفصاحة

Arabi07184نحو ، صرفأحمد فارس الملقب بالشدیاقسر اللیال في القلب واإلبدال

Arabi07185نحو ، إعرابدار الكتب العلمیةمحمد حسن إسماعیل، أحمد رشدي عامرأبو الفتح عثمان بن جنيسر صناعة اإلعراب

Arabi07186شعر ، تراجمجامعة أم القرىعلى محمد حسن العماريمیسر حمید سعیدسراج الدین الوراق حیاتھ وشعره

Arabi07187علم الخطالمطبعة الكبرى المیریةمصطفى طمومسراج الكتبة شرح تحفة األحبة في رسم الحروف العربیة

Arabi07188أدبالدار المصریة اللبنانیةمحمد فتحي أبو بكر، تقدیم شوقي ضیفأبو بكر محمد بن الولید الفھري الطرطوشيسراج الملوك

Arabi07189أدبدار الفكر العربي، مطبعة المدنيمحمد أبو الفضل إبراھیمجمال الدین ابن نباتة المصريسرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون

Arabi07190أدب عالميمطبعة المخزننجیب أبو ملھم، موسى عبودسرفانتیس أمیر األدب األسباني

Arabi07191أدب ، شعردار الفكر العربيمحمد مصطفى ھدارةمھلھل بن یموتسرقات أبي نواس

Arabi07192نقدنصیرة أحمد حمزة لشمريملكة علي كاظم الحدادسرقات المتنبي في النقد العربي القدیم

https://k-tb.com/book/Arabi07164
https://k-tb.com/book/Arabi07165
https://k-tb.com/book/Arabi07166
https://k-tb.com/book/Arabi07167
https://k-tb.com/book/Arabi07168
https://k-tb.com/book/Arabi07169
https://k-tb.com/book/Arabi07170
https://k-tb.com/book/Arabi07171
https://k-tb.com/book/Arabi07172
https://k-tb.com/book/Arabi07173
https://k-tb.com/book/Arabi07174
https://k-tb.com/book/Arabi07175
https://k-tb.com/book/Arabi07176
https://k-tb.com/book/Arabi07177
https://k-tb.com/book/Arabi07178
https://k-tb.com/book/Arabi07179
https://k-tb.com/book/Arabi07180
https://k-tb.com/book/Arabi07181
https://k-tb.com/book/Arabi07182
https://k-tb.com/book/Arabi07183
https://k-tb.com/book/Arabi07184
https://k-tb.com/book/Arabi07185
https://k-tb.com/book/Arabi07186
https://k-tb.com/book/Arabi07187
https://k-tb.com/book/Arabi07188
https://k-tb.com/book/Arabi07189
https://k-tb.com/book/Arabi07190
https://k-tb.com/book/Arabi07191
https://k-tb.com/book/Arabi07192


اللغة - المعتمد

2492019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi07193فقھ الدعاءدار الفكریوسف بن إسماعیل النبھانيسعادة الدارین

Arabi07194أدب ، تراجمدار القلممازن مباركسعید األفغاني حامل لواء العربیة وأستاذ أساتیذھا

Arabi07195شعرروافدعبد الرحمن العشماويتالمیذ النبوة

Arabi07196لغة ، معاجمجامعة بغدادبتول عباس نسیمحازم عبد الكاظم حسناأللفاظ المعجمیة ذات الداللة التصویریة لسان العرب أنموذجا

Arabi07197نحو ، صرفدار صادرمحمد أحمد الداليعلم الدین أبو الحسن علي بن محمد السخاويسفر السعادة وسفیر اإلفادة

Arabi07198بلدان ، جغرافیا ، رحالتأبو معین الدین ناصر خسرو القیادیاني المرزويسفرنامة

Arabi07199ً لغةجامعة النجاح الوطنیةحمدي الجباليماریة حسن منصور سمارةسقوط حرف الجر في اللغة سماعا

Arabi07200أدبمكتبة المعارفمفید محمد قمیحةأحمد بن محمد بن عبد ربھ األندلسيالعقد الفرید

Arabi07201أدب ، شعرحسین بن علي العشاري الشافعيسكب األدب على المیة العرب

Arabi07202أدبدار الشروقأحمد علي الجارمسالسل الذھب، األعمال النثریة الكاملة

Arabi07203لغةزھیر غازي زاھدسالمة اللغة العربیة وأثرھا في المناھج المدرسیة

Arabi07204أدبدار المعارفعبد الحلیم عباسسلسلة اقرأ، أبو نواس

Arabi07205أدب ، بالغةدار وائل للنشرمحمد بركات حمدي أبو عليدراسات في األدب، سلسلة األدب والبالغة والبیان القرآني

Arabi07206أدبمیشال جحاسلسلة األعمال المجھولة إبراھیم الیازجي

Arabi07207نحودار القلم العربيزھیر مصطفى یازجيعبد القادر محمد مایوعلم النحو العربي، االسم المعرب

Arabi07208أدب ، نقدجامعة مؤتةسمیر الدروبيعمر فارس الكفاوینتأثیر امرؤ القیس في الخطاب األدبي والنقدي األندلسي

Arabi07209لغةمدار الوطنمحمد بن ناصر الشھريسلطان اللغة

Arabi07210أدب ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةسعید محمد الفیوميسلطة التحول في القصیدة عند الشاعر أبي نواس

Arabi07211نقد ، شعرجامعة منتوريالعكایشي عزیزحمیدي نور الدینسلطة اللغة وسلطة الشعر عند النقاد والشعراء النقاد الرواد في العصر الحدیث

Arabi07212نحو ، صرفدار ریحانيجرجي شاھین عطیةسلم اللسان في الصرف والنحو والبیان

Arabi07213أدبمطبعة الدولة التونسیةمحمد بن أبي محمد بن ظفر الصقليسلوان المطاع في عدوان األتباع

Arabi07214أدب ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا إبراھیم الزھرانيسعد عبد الرحیم العرفيسلوك الحیوان في الشعر الجاھلي دراسة في المضمون والنسیج الفني

Arabi07215شعر ، تراجمجامعة القدیس یوسفأسعد عليأحمد محمد علیانسلیمان ظاھر في حیاتھ وشعره

Arabi07216لغةجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریروردة غدیريسمات االقتصاد اللغوي في العربیة

Arabi07217بالغةمجلة مركز البحوث السنة والسیرةعدنان محمد زرزورسمات البالغة النبویة بین الجاحظ والرافعي والعقاد

Arabi07218شعرجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدأسامة علي أحمد أبوعالمةسمات شعر المخضرمین في كتاب المفضلّیات

Arabi07219لغةمجلة الموردعبد اللطیف سلمان الدوريابن الخل الشاعر

Arabi07220نقدالدار المصریة اللبنانیةمحمود بقشیشنقد و إبداع

Arabi07221أدبلجنة التألیف والنشر والترجمةعبد العزیز المیمنيأبو عبید البكري األونبيسمط الآللي المحتوي على الآللي في شرح أمالي القالي
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Arabi07222علم األصواتمكتبة التوبةمنصور بن محمد الغامديالصوتیات العربیة

Arabi07223نقد ، شعرجامعة النجاح الوطنیةعادل األسطةباسل محمد علي بزاراويسمیح القاسم دراسة نقدیة في قصائده المحذوفة

Arabi07224معاجممؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنرضي الدین محمد بن أحمد بن إبراھیم بن یوسف الحنبليسھم األلحاظ في وھم األلفاظ، ومعھ ما لم ینشر من سھم األلحاظ

Arabi07225شعر ، دیواندار الكتبمحمد أحمد حسن فقیھدیوان ھجیر

Arabi07226لغةوزارة الثقافة والفنونغالب فاضل المطلبيلھجة قبیلة تمیم وأثرھا في الجزیرة

Arabi07227شعرمحمد رفعت أحمد زنجیررباعیات من مدرسة الحیاة

Arabi07228لغةإدارة البحوثعبد الحكیم األنیسرسالة في علم الصرف لألستاذ الشیخ عبد الكریم الدبان التكریتي

Arabi07229أدبمحمد رفعت أحمد زنجیرسبائك الذھب في فضائل العرب

Arabi07230أدبجامعة مؤتةإبراھیم البعولنداء نواف المعایطةسحر ملص قاصة

Arabi07231أدبالمنار للطباعة، األلوكةإبراھیم عوضسھل بن ھارون وكتاب النمر والثعلب فصول مترجمة ومؤلفة

Arabi07232صرفجامعة الجزائرعاطف عبد الھادي عالممحمد بوشاقورشرح المیة األفعال لبدر الدین بن مالك

Arabi07233شعرجامعة القاھرةمحمد جمال صقرإیھاب عبد الحمید عبد الصادق سالمةشرحا أبي العالء والخطیب التبریزي على دیوان أبي تمام

Arabi07234نحو ، شعراأللوكةبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنشواھد نحویة مختارة من كتاب نسب قریش وأخباره

Arabi07235نحو ، لغةجامعة آل البیتمحمد الدیكيمحمد علي محمد الزیوتضوابط التقدیم والتأخیر في الجملة العربیة دراسة تطبیقیة

Arabi07236أدب ، شعربتول أحمد جندیةطبیعة الخیال الشعري وضوابطھ بین التراث والحداثة

Arabi07237أدبمكتبة زھراء الشرقإبراھیم عوضدفاع عن النحو والفصحى، الدعوة إلى العامیة تطل برأسھا من جدید

Arabi07238نحو ، أدباأللوكةبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمندفع التعارض عن كتاب سیبویھ

Arabi07239لغةدار وجوهمحمود إسماعیل عماردلیل ثقافة اللغة العربیة للناطقین بغیر العربیة

Arabi07240لغةمركز الملك عبد هللامجموعة مؤلفیندلیل علماء اللغة العربیة والباحثین في علومھا في إندونیسیا

Arabi07241إمالءالوعي اإلسالميیحیى میر علمدلیل قواعد اإلمالء ومھاراتھا

Arabi07242لغةدار وجوهمحمود علي شرابيدلیل متعلمي العربیة الناطقین بغیرھا

Arabi07243لغةدار وجوهعلي عبد المحسن الحدیبيدلیل معلم العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi07244شعر ، دیواناأللوكةحامد طاھردیوان اللحظات النادرة

Arabi07245شعر ، دیواناأللوكةحامد طاھردیوان حامد طاھر

Arabi07246شعر ، دیوانمجلة التراث، جامعة زیانأحمد عبد الباسطدیوان عبید بن األبرص بین تحقیقین

Arabi07247شعر ، دیوانعبد هللا بن عبده نعمان العواضيدیوان مسك الختام

Arabi07248شعر ، دیوانمكتبة اآلدابعبد الحمید ضحادیوان ملحمة حر

Arabi07249أدبعویدات للنشر والتوزیعروبیر إسكارییبسوسیولوجیا األدب

Arabi07250أدب ، شعردار الطلیعةترجمة مصطفى المنساويسوسیولوجیا الغزل العربي، الشعر العذري نموذًجا
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Arabi07251شعرالھیئة المصریة العامة للكتابعبد هللا محمد الغذاميالصوت القدیم الجدید دراسات في الجذور العربیة لموسیقى الشعر

Arabi07252أدبمؤسسة الرحاب الحدیثةعرفان محمد حمورسوق عكاظ ومواسم الحج

Arabi07253أدبجامعة أم القرىإبراھیم عبد هللا البعولعیشة بنت إبراھیم الحسنيتداخل األنواع األدبیة في مقاالت وحي القلم للرافعي

Arabi07254نحو ، لغةمجلة عالماتسعید بنكرادسیاق الجملة وسیاقات النص

Arabi07255لغةجامعة المنیاعالء إسماعیل الحمزاويسیبویھ

Arabi07256نحو ، تراجمعالم الكتبعلي النجدي ناصفسیبویھ إمام النحاة

Arabi07257نحو ، نقدمجلة العمیدسعدون أحمد علي الربعيسیبویھ أول من جرأ النحویین على العزوف عن االستشھاد بالحدیث النبوي

Arabi07258نقدأحمد مكي االنصاريسیبویھ في المیزان

Arabi07259أدب ، شعردار الشروقعبد الوھاب البیاتيسیرة ذاتیة لسارق النار، األعمال الكاملة للشاعر عبد الوھاب البیاتي

Arabi07260أدبدار الحوارنبیل سلیمانسیرة القارئ

Arabi07261أدبالمؤسسة العربیةعبد الرحمن منیفسیرة مدینة عمان في االربعینیات

Arabi07262أدبعباس محمود العقادسیرة ممھدة للعقاد

Arabi07263أدب ، شعرمجلة مداد األدب، الجامعة العراقیةلیلى نعیم عطیة الخفاجيسیكولوجیة الحوار في القصیدة

Arabi07264أدبدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحسن محمد الربابعةسیمیاء الحواس في كتاب الحیوان للجاحظ دراسة في النظریة والتطبیق

Arabi07265أدب ، شعرجامعة مولود معمريآمنة بلعليعمي لیندةسیمیاء العواطف في قصیدة أراك عصي الدمع ألبي فراس الحمداني

Arabi07266أدبمجلة كلیة التربیة للبنات، جامعة بغدادطالل خلیفة سلیمانسیمیائیة البنى السردیة في روایة نساء العتبات

Arabi07267أدبجامعة منتوريعلیمة قادريفرید حلیميسیمیائیة العنوان في الروایة الجزائریة المعاصرة

Arabi07268أدبجامعة منتوريیوسف وغلیسيبولعسل كمالسیمیائیة الفضاء في رحلة أبي حامد الغرناطي

Arabi07269لغةدیوان العربجمیل حمداويسیمیولوجیا التواصل وسیمیولوجیا الداللة

Arabi07270أدبجامعة منتوريعز الدین بوبیشرؤوف قماشسیمیولوجیة الشخصیات القصصیة عند أبي العید دودو

Arabi07271ار األندلسي مقاربة داللیة أدب ، شعرمجلة التربیة والعلم، جامعة الموصلنادیة فتحي ھادي، عائشة خضر أحمدسینیة ابن األبَّ

Arabi07272شعر ، تراجمالجامعة اللبنانیةأحمد مكيعبد القادر حافظشاعر آل البیت دعبل بن علي الخزاعي حیاتھ وشعره

Arabi07273شعر ، تراجمجامعة األزھرمحمد عبد المنعم خفاجيأحمد صالح محمود عبد ربھشاعر الرافدین بدر شاكر السیاب

Arabi07274لغةجامعة الجزائرعاطف عبد الھادي عالمبن حویلي میدنيدراسة بعض ألفاظ الحضارة في ضوء علم الداللة من خالل كتاب البخالء للجاحظ

Arabi07275شعرالھیئة المصریةماھر البطوطيفدیریكو غرسیة لوركاشاعر في نیویورك

Arabi07276شعر ، تراجمالمكتبة االھلیةبشیر یموتشاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم

Arabi07277شعر ، تراجمنوري حمودي القیسي، حاتم صالح الضامنشاعران من فرسان القادسیة

Arabi07278شعرالمؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزیعترجمة جورج سعدغاستون باشالرشاعریة أحالم الیقظة، علم شاعریة التأمالت الشاردة

Arabi07279فقھ اللغة ، علم الكتابةدار األلوكةأحمد الخانيدراسات في فقھ اللغة والكتابة السلیمة
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Arabi07280أدب ، شعرمحمد یوسف نجممحي الدین عجانشاعریة المتنبي في الوساطة

Arabi07281أدب ، شعرنبیل خالد أبو عليعبد الفتاح داود كاكشاعریة عبد الرحمن بارود وخصائصھا الفنیة

Arabi07282أدبدار الفكر للدراسات والنشر والتوزیعطاھر عبد الحكیمترجمة عماد عدليشامبلیون في مصر الرسائل والمذكرات

Arabi07283نقد ، لغةالكلیة العلیا للقرآن الكریمشبھات حول حجیة اللغة في التفسیر

Arabi07284نقددار ناشريمحمد سعید المالحعبد الحكیم شباطشتالت نقدیة

Arabi07285فقھ اللغةاآلفاقسالم علويشجاعة العربیة أبحاث ودروس في فقھ اللغة

Arabi07286صرفدار توبقال للنشرمحمد بلبول - عبد الرازق تورابيج. كاي .ج. لوفنشتامالصواتة و الصرف

Arabi07287أدب ، نقددار القلمإسماعیل الصیفيشخصیة األدب العربي وخطوات في نقد الشعر والمسرح والقصة

Arabi07288أدب عالميجامعة أم القرىمحمد صالح جمال بدوينورة عبد هللا مقبول جمیل السفیانيشخصیة فاوست في األدب الغربي والعربي

Arabi07289أدب ، نقدمركز الحضارة العربیةحسن البنداريالصنعة الفنیة في التراث النقدي

Arabi07290صرفالمطبعة األمیریةأحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف- المطبعة األمیریة

Arabi07291صرفالمكتبة العصریةمحمد أحمد قاسمأحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف- المكتبة العصریة

Arabi07292صرفدار الفكر العربيحجر عاصيأحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف- دار الفكر العربي

Arabi07293صرفدار الكیانمحمد بن عبد المعطيأحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف- دار الكیان

Arabi07294نحو ، صرفدار السالم للطباعة والنشر والتوزیعجمال الدین عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاريشذور الذھب في معرفة كالم العرب

Arabi07295نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودبدر الدین محمد ابن اإلمام جمال الدین محمد بن مالك ابن الناظم أبو عبد هللاشرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك

Arabi07296نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةتامر عبد الرؤوف محمد العزبشرح ابن جابر الھواري على الفیة ابن مالك، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi07297نحو ، صرفدار الكتب العلمیة، محمد علي بیضونعبد الحمید الكبیسيشمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحيشرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك- دار الكتب العلمیة

Arabi07298نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديأحمد عبد الرحیم عبد الباقي الحواجريشرح ابن طولون على الفیة ابن مالك- الجامعة اإلسالمیة

Arabi07299نحو ، صرفطبعات قدیمةمحمد محیي الدین عبد الحمیدبھاء الدین بن عبد هللا ابن عقیل العقیلي الھمداني المصري، أبو عبد هللا محمد جمال الدین ابن مالكشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك- طبعات قدیمة

Arabi07300نحو ، صرفبھاء الدین بن عبد هللا ابن عقیل العقیلي الھمداني المصري، محمد محیي الدین عبد الحمیدشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ومعھ كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل

Arabi07301معاجمالدار المتحدةیاسین محمد السواسیوسف بن الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السیرافي النحويشرح أبیات إصالح المنطق

Arabi07302نحو ، صرفعبد هللا الناصیرعبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسيشرح أبیات الجمل

Arabi07303نحو ، صرفدار القلم، دار العلوم والثقافةحسن ھندوايأبو علي الفارسيشرح األبیات المشكلة اإلعراب المسمى إیضاح الشعر

Arabi07304نحو ، صرفعلي بن محمد بن علي الحسیني الجرجانيشرح أبیات المفصل

Arabi07305شعر ، تراجمدار المناھج للنشر و التوزیعخالد عبد الرؤوف الجبرالصمة بن عبد هللا القشیري حیاتھ و شعره

Arabi07306نحو ، صرفمكتبة الكلیات األزھریة، دار الفكرمحمد علي الریح ھاشمأبو محمد یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد هللا المرزبان السیرافيشرح أبیات سیبویھ

Arabi07307نحو ، صرفدار الجیلمحمد علي الریح ھاشمأبو محمد یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد هللا المرزبان السیرافيشرح أبیات سیبویھ- دار الجیل

Arabi07308نحو ، صرفدار الكتب العلمیةفخر الدین قباوةالخطیب التبریزيشرح اختیارات المفضل
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Arabi07309أدب ، شعرمكتبة اآلدابنبیل محمد رشادالصفدي و شرحھ على المیة العجم دراسة تحلیلیة

Arabi07310أدبجامعة الكویتطیبة حمد بوديموھوب بن أحمد الجوالیقي أبو منصورشرح أدب الكاتب للجوالیقي- طیبة حمد بودي

Arabi07311أدبمكتبة القدسيموھوب بن أحمد الجوالیقي أبو منصورشرح أدب الكاتب- مكتبة القدسي

Arabi07312أدبدار الكتاب العربيمصطفى صادق الرفاعيموھوب بن أحمد الجوالیقي أبو منصورشرح أدب الكاتب- دار الكتاب العربي

Arabi07313أدباأللوكةجمیل حمداويدراسات في القصة القصیرة جدا

Arabi07314أدب ، بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیةعامر بن عبد هللا الثبیتيشرح أدبي بالغي للمقامة العمانیة

Arabi07315نحو ، صرفإحیاء التراث العربيمحمد محیي الدین عبد الحمیدشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك- إحیاء التراث العربي

Arabi07316شعرمطبعة المدنيعبد الستار أحمد فراج، محمود محمد شاكرأبو سعید الحسن بن الحسین السكريشرح أشعار الھذلیین

Arabi07317نحومحمد الحقانيمصطفى بن حمزةشرح إظھار األسرار

Arabi07318نحودار السالممحمد خلیل عبد العزیز شرفعلي بن عبد هللا بن علي نور الدین السنھوريشرح اآلجرومیة في علم العربیة

Arabi07319أدبكلمات عربیة للترجمة و النشرأحمد أمینالصعلكة و الفتوة في اإلسالم

Arabi07320أدب ، شعردار الصمیعي للنشر و التوزیععبد السالم بن برجس بن ناصر آل عبد الكریمالصفحات الناضرة في األبیات الحاصرة

Arabi07321نحومختار بوعنانيعیسى العزريشرح اآلجرومیة لدى الجزائریین دراسة في المنھج والمحتوى

Arabi07322نحومكتبة الرشدمحمد بن صالح العثیمینشرح اآلجرومیة- العثیمین

Arabi07323نحومحسن بن سالم العمیريموسى بن زین بن نافع العلیاني السلميشرح اآلجرومیة لنور الدین علي بن عبد هللا بن علي السنھوري دراسة وتحقیق

Arabi07324نحوالمطبعة الكبرى ببوالقخالد بن عبد هللا بن أبو بكر األزھريشرح األزھریة

Arabi07325نحومحمد ذھنينجم الدین االسترآباديشرح االسترآباذي على شافیة ابن الحاجب

Arabi07326نحودار الكتاب العربيمحمد محیي الدین عبد الحمیداألشمونيشرح األشموني على ألفیة ابن مالك المسمى منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك

Arabi07327نحومحسن بن سالم العمیرينصار محمد حمید الدینشرح األصول في النحو من باب التثنیة الى باب المصادر ألبي الحسن علي بن عیسى الرماني

Arabi07328نحوالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العامودينعمات عبد هللا عطیة البرششرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب لمسمى الفضیض لبكر بن علي بن فردي القیصري

Arabi07329نحومكتبة اآلدابحسني عبد الجلیل یوسفجمال الدین محمد بن عبد الغنيشرح األنموذج في النحو بشرح األردبیلي للزمخشري

Arabi07330َللُ الَبالِي َھا الطَّ شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديشرح البغدادي لقصیدة امرىء القیس أَال ِعْم َصَباحاً أَیُّ

Arabi07331بالغةمؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریةمحمد بن صالح العثیمینشرح البالغة من كتاب قواعد اللغة العربیة

Arabi07332نحو ، صرفدار السالممجموعة من المحققینناظر الجیش محب الدین محمد بن یوسف بن أحمدشرح التسھیل المسمى تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد

Arabi07333نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد عطا، طارق السیدجمال الدین محمد بن عبد هللا بن عبد هللا ابن مالك األندلسيشرح التسھیل تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد

Arabi07334نحو ، صرفدار الفكر، دار المدنيمحمد كامل بركاتبھاء الدین ابن عقیلالمساعد على تسھیل الفوائد على كتاب التسھیل البن مالك

Arabi07335نحو ، صرفھجر للطباعة والنشر والتوزیععبد الرحمن السید، محمد بدوي المختونابن مالك جمال الدین محمد األندلسيشرح التسھیل البن مالك الطائي

Arabi07336نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن سالم العمیريفریدة حسن محمد معاجینيشرح التسھیل ألحمد بن محمد بن عطاء هللا التنسي

Arabi07337نحو ، صرفمكتبة اإلیمانمحمد عبد النبي محمد أحمد عبیدللمراديشرح التسھیل للمرادي القسم النحوي
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Arabi07338نحو ، صرفدار الفكر للطباعة و النشرلجنة من العلماء، یس بن زین الدین العلیمي الحمصيالشیخ خالد بن عبد هللا األزھريشرح التصریح على التوضیح لألزھري على ألفیة ابن مالك البن ھشام األنصاري

Arabi07339نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودالشیخ خالد بن عبد هللا األزھريشرح التصریح على التوضیح، أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو

Arabi07340صرفمكتبة الرشیدإبراھیم بن سلیمان البعیميعمر بن ثابت الثمانینيشرح التصریف

Arabi07341صرفدار الفكرھادي نھر، ھالل ناجي المحاميابن إیازشرح التعریف بضروري التصریف البن إیاز على ابن مالك

Arabi07342صرفالجامعة اإلسالمیةمحمد بن عبد الحي عمار السالمأبو حفص عز الدین عمرشرح التعریف في ضروري التصریف

Arabi07343نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد الرحمن بن عبد هللا الحمیديحوریة بنت مفرج بن سعدي الجھنيشرح التكملة ألبي البقاء العكبري

Arabi07344بالغةالمنشاة العامة للنشر والتوزیعمحمد مصطفى رمضان صوفیھأكمل الدین محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتيشرح التلخیص

Arabi07345بالغةعبد الرحمن البرقوقيمقدمة شرح البرقوقي على التلخیص

Arabi07346شعردار الجیلأحمد أمین، عبد السالم ھارونشرح دیوان الحماسة ألبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي

Arabi07347نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمعتاد بن معتق بن عاقل الحربيشرح الجزولیة ألبي الحسن علي بن محمد االبذي من أول باب االستثناء إلى آخر باب تخفیف الھمزة

Arabi07348نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديحسن بن نافع بن نویفع الجابري الحربيشرح الجزولیة ألبي الحسن علي بن محمد االبذي من أول باب التنازع الي نھایة مباحث منع الصرف

Arabi07349نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديسعید بن مشبب بن حسن آل عصام األسمريشرح الجزولیة ألبي الحسن علي بن محمد االبذي من باب حروف الخفض حتى نھایة باب حبذا

Arabi07350نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمحمد بن جمل بن أحمد الكناني الزھرانيشرح الجزولیة ألبي الحسن علي بن محمد االبذي من أول باب المقصور والممدود إلى آخر السفر

Arabi07351نحو ، صرفبیروك بن عبد هللا بن یعقوب السمالليشرح الجمل على منظومة المجرادي

Arabi07352أدب ، شعرأبو الثناء شھاب الدین السید محمود أفندي األلوسي البغداديشرح الخریدة الغیبیة في شرح القصیدة العینیة

Arabi07353نحو ، صرفمطبعة األمانةإبراھیم محمد أحمد االدكاوياإلمام أبو محمد سعید بن المبارك بن الدھان النحويشرح الدروس في النحو

Arabi07354أدبجامعة آل البیتشكري عزیز الماضيحافظ صایل نھار السلیمتوظیف التراث العربي في مسرحیات ألفرید فرج

Arabi07355نحویوسف بن عبد الجلیل بن صالح بن عبد الوھابالبدایة في النحو

Arabi07356نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحسن بن محمد بن إبراھیم الحفظيمحمد بن الحسن اإلستراباذيشرح الرضي لكافیة ابن الحاجب

Arabi07357نحودار أمیة للنشر والتوزیععلي موسى الشومليأحمد بن علي الرمليشرح اآلجرومیة- الشوملي

Arabi07358نحو ، صرفدار الكتب العلمیةأحمد حسن مھدلي، علي سید عليأبو سعید السیرافي الحسن بن عبد هللا بن المرزبانشرح كتاب سیبویھ

Arabi07359نحو ، صرفدار السالممجد صالح أحمد الغرسيشرح السیوطي المسمى البھجة المرضیة مع حاشیة التحقیقات الوفیة بما في البھجة المرضیة من النكات والرموز الخفیة

Arabi07360لغةمكتبة العبیكانمحمد بن خالد الفاضلنجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفيالصعقة الغضیبة في الرد علي منكري العربیة

Arabi07361نحو ، صرفدار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبيجالل الدین السیوطيشرح السیوطي على ألفیة ابن مالك المسمى البھجة المرضیة

Arabi07362بالغةدار الكتب العلمیةإبراھیم محمد الحمداني، أمین لقمان الحبارجالل الدین عبد الرحمن السیوطيشرح عقود الجمان في المعاني والبیان

Arabi07363صرفالمطبعة العامرةإبراھیم رشديشرح الشافیة في التصریف

Arabi07364صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريحسن أحمد الحمدو العثمانشرح الشافیة للخضر الیزدي

Arabi07365نحوالملك فھدفھمي النجارخالصة عوامل النحو المائة

Arabi07366نحوالمطبعة المحمودیةخالد بن أبي بكر األزھريشرح الشیخ خالد على متن اآلجرومیة في أصول علم العربیة
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Arabi07367أدب ، شعرھنداويأسعد خلیل داغرتذكرة الكاتب

Arabi07368أدب ، شعردار الرشیدخلف رشید نعمانشرح الصولي لدیوان أبي تمام

Arabi07369نحومكاتب سلیمان مرعيحسن الكفراويشرح العالمة الشیخ حسن الكفراوي على متن اآلجرومیة

Arabi07370لغةالدار الذھبیة للطبع والنشر والتوزیعخالد الخولياألخطاء اللغویة الشائعة في الصحافة العربیة

Arabi07371أدب ، شعرالعالمة خلیل بن أیبك الصفديشرح العالمة خلیل بن أیبك الصفدي على المیة العجم

Arabi07372نحو ، صرفالمكتبة الفیصلیةنوري یاسین حسینعصام الدین االسفرایینيشرح الفرید العصام اإلسفراییني

Arabi07373لغةدار الشؤون الثقافیة العامةعبد الجبار جعفر القزازأبو منصور ابن الجبانشرح الفصیح في اللغة

Arabi07374لغةمھدي عبید جاسمأبو ھاشم اللخميشرح الفصیح البن ھشام اللخمي

Arabi07375لغةجامعة أم القرىإبراھیم بن عبد هللا بن جمھور الغامديأبو القاسم الزمخشريشرح الفصیح ألبي القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري

Arabi07376لغةسلیمان بن إبراھیم العایدأبو علي أحمد بن محمد بن الحسین المرزوقيشرح الفصیح لثعلب

Arabi07377لغةعالم الكتبجمع وتنسیق شعبان الفرماويشرح الفصیح للزمخشري

Arabi07378نحو ، صرفجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدأحمد بن محمد بن أحمد بن محجوب ذیبان القرشيشرح ألفیة ابن مالك البن ھانئ اللخمي

Arabi07379لغةدار الطباعة المحمدیةحسن إسماعیل عبد الرازقخصائص النظم في خصائص العربیة ألبي الفتح عثمان بن جني

Arabi07380نحو ، صرفمكتبة الرشدحسین عبد المنعم بركاتمحمد بن غازي العثماني المكناسيشرح ألفیة ابن مالك في النحو والصرف المسمى إتحاف ذوي االستحقاق ببعض مرادي المرادي وزوائد أبي إسحاق

Arabi07381نحو ، صرفمطبعة القدیس جاورجیوسأبو عبد هللا بدر الدین محمد ابن الناظمشرح ألفیة ابن مالك البن الناظم

Arabi07382نحو ، صرفمكتبة الرشد ناشرونمحمد بن صالح العثیمینشرح ألفیة ابن مالك البن عثیمین

Arabi07383نحو ، صرفمكتبة الخریجيعلي موسى الشومليابن معطي ابن القواسشرح ألفیة ابن معطي ابن القواس

Arabi07384أدب ، شعردار الحریة للطباعة، مطبعة الحكومةأحمد خطابأبو جعفر أحمد بن محمد النحاسشرح القصائد التسع المشھورات

Arabi07385أدب ، شعردار المعارفعبد السالم محمد ھارونأبو بكر محمد بن القاسم األنباريشرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات

Arabi07386أدب ، شعرمكتبة محمد علي صبیحمحمد محیي الدین عبد الحمیدیحیى بن علي الشیباني الخطیب التبریزي أبو زكریاشرح القصائد العشر- ت عبد الحمید

Arabi07387أدب ، شعرإدارة الطباعة المنیریةیحیى بن علي الشیباني الخطیب التبریزي أبو زكریاشرح القصائد العشر- ت الطباعة المنیریة

Arabi07388أدب ، شعردار اآلفاق الجدیدةفخر الدین قباوةیحیى بن علي الشیباني الخطیب التبریزي أبو زكریاشرح القصائد العشر- ت فخر الدین قباوة

Arabi07389أدب ، شعرمطبعة الكوكب الشرقيمحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسيشرح القصیدة الدالیة

Arabi07390نحواأللوكةعبد هللا أحمد جاد الكریم حسنالبنیة العمیقة ومكانتھا لدى النحاة العرب

Arabi07391أدب ، شعرمستل من مجلة الحكمةسعد المْزِعلشرح القصیدة المیمیة

Arabi07392أدب ، شعرحسین عونيشرح القصیدة النونیة البستیة

Arabi07393أدب ، شعرعثمان العریانيشرح القصیدة النونیة- عثمان العریاني

Arabi07394صرفالمطبعة التعاونیةناصر حسین عليجالل الدین عبد الرحمن بن أبو بكر السیوطيشرح القصیده الكافیة في التصریف السیوطي

Arabi07395نحودار البشیرعزام عمر الشجراويالشیخ اإلمام العالمة علي بن خلیل بن أحمد بن سالم بن عالء الدین البصراويشرح القواعد البصراویة في النحو
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Arabi07396نحو ، إعراباأللوكةبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنجار هللا محمود بن عمر الزمخشريحواشي المفصل في صنعة اإلعراب

Arabi07397بالغةدار صادرنسیب نشاويصفي الدین الحليشرح الكافیة البدیعیة في علوم البالغة ومحاسن البدیع

Arabi07398نحو ، صرفدار الكتب العلمیةعلي معوض، عادل عبد الموجودمحمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیاني أبو عبد هللاشرح الكافیة الشافیة

Arabi07399نحو ، صرفمطبعة سندهحاجي أحمد خلوصي، حاجي مصطفى درویشالرضي اإلسترباذيشرح الكافیة في النحو

Arabi07400نحو ، صرفجامعة أم القرىمحسن بن سالم العمیرينصار بن محمد بن حسین حمید الدینشرح الكافیة في النحو للعالمة منصور بن فالح الیمني

Arabi07401نحوالمطبعة الخدیویةمحمد الصباغحسن الكفراويشرح الكفراوي على متن اآلجرومیة في علم النحو

Arabi07402صرفعبد هللا بن عبده المقريشرح المیة األفعال

Arabi07403أدب ، شعرالھیئة العامة المصریة للكتاب، مركز تحقیق التراثحسین نصارمنیر المدني، زینب القوصي، وفاء األعصر، سیدة حامدشرح اللزومیات نظم أبو العالء أحمد بن عبد هللا بن سلیمان المعري

Arabi07404أدب ، نقداأللوكةسعید بكورتحلیل نصوص الباكلوریا نحو منھجیة مبسطة لقراءة النصین األدبي والنقدي

Arabi07405نحودار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیعھادي نھرابن ھشام األنصاريشرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة

Arabi07406نحودار الكتب العلمیةمحمد خلیل مراد الحربيعلي بن الحسین الباقولي األصبھاني أبو الحسنشرح اللمع في النحو ألبي الفتح عثمان بن جني

Arabi07407نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةإبراھیم بن محمد أبو عباةعلي بن الحسین الباقولي األصبھاني أبو الحسنشرح اللمع لألصفھاني

Arabi07408أدب ، شعرالھیئة العامة المصریة للكتاب،دكتور حامد عبد المجیدعبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسيشرح المختار من لزومیات أبي العالء

Arabi07409البالغة،المكتبة المحمودیة التجاریة باألزھرعبد المتعال الصعیديسعد الدین التفتازانيشرح المختصر على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني في المعاني والبیان والبدیع

Arabi07410شعرشبكة األلوكةصالح بن محمد الشاويمحمد بن صالح الشاويحكم مختارات من عیون الشعر العربي

Arabi07411بالغةمصطفى البابي الحلبي وأوالدهأبو الوجاھة عبد الرحمن بن عیسى المرشديشرح المرشدي على عقود الجمان في علم المعاني والبیان للسیوطي

Arabi07412أدب ، شعرمؤسسة األعلمي للمطبوعاتعبد المجید ھموأبو عمرو الشیبانيشرح المعلقات التسع، ویلیھ معلقة الحارث الیشكري

Arabi07413أدب ، شعردار المعرفةعبد الرحمن المصطاويأبو عبد هللا الحسین بن أحمد الزوزنيشرح المعلقات السبع- ت المصطاوي

Arabi07414أدب ، شعرالدار العالمیة للنشرلجنة التحقیق في الدار العالمیةأبو عبد هللا الحسین بن أحمد الزوزنيشرح المعلقات السبع- الدار العالمیة

Arabi07415أدب ، شعردار صادرأبو عبد هللا الحسین بن أحمد الزوزنيشرح المعلقات السبع- دار صادر

Arabi07416أدب ، شعرالمكتبة العصریةمحمد عبد القادر الفاضليأحمد االمین الشنقیطيشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا

Arabi07417نحو ، صرفالمطبعة المنیریةموفق الدین ابن یعیش بن علي بن یعیش النحويشرح المفصل البن یعیش

Arabi07418شعر ، دیوانروافدطلعت المغربيبوح السالكین دیوان شعر

Arabi07419صرفمجلة جامعة الملك سعودخالد بن عبد الكریم بسنديالصرف و التصریف و تداخل المصطلح

Arabi07420صرفكلیة الدراسات اإلسالمیة و العربیةحاتم صالح الضامنالصرف

Arabi07421نحو ، إعرابجامعة أم القرىخلیل محمود عساكرعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینشرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمیر للخوارزمي

Arabi07422لغةاأللوكةمحمود حسن عمرحرفا الباء والتاء

Arabi07423نحو ، صرفمطبعة بوالقأبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي الشریشيشرح المقامات الحریریة

Arabi07424نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد بلخضربن میلود التجانيشرح المقدمة اآلجرومیة داوود بن إبراھیم التالتي
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Arabi07425نحودار ابن حزمزكریاء تونانيخالد بن عبد هللا الجرجاوي األزھريشرح المقدمة اآلجرومیة في أصول علم العربیة

Arabi07426نحودار االعتصامخالد األنصاريشرح المقدمة اآلجرومیة لألنصاري

Arabi07427أدب ، شعردار المنھاجیاسر حامد المطیريمحمد الطاھر ابن عاشورشرح المقدمة األدبیة لشرح المرزوقي على دیوان الحماسة ألبي تمام

Arabi07428نحو ، صرفمكتبة الرشدتركي العتیبيأبو علي عمر بن محمد بن عمر األزدي الشلوبینشرح المقدمة الجزولیة الكبیر

Arabi07429نحو ، إعرابمكتبة نزار مصطفى البازجمال عبد العاطي مخیمر أحمدجمال الدین أبو عمرو عثمان بن الحاجبشرح المقدمة الكافیة في علم اإلعراب البن الحاجب

Arabi07430نحو ، صرفالمطبعة العصریةخالد عبد الكریمطاھر بن أحمد بن بابشاذشرح المقدمة المحسبة

Arabi07431نحو ، صرفجامعة القاھرةمحمد أبو الفتوح شریفأبو الحسن طاھر بن أحمد بن با بشاذشرح المقدمة النحویة

Arabi07432نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعلي محمد فاخرابن عصفور األشبیلي األندلسيشرح المقّرب

Arabi07433نحو ، صرفدار الفكرماجد حسن الذھبي، صالح محمد الخیميمحمد بن الحسن بن درید األزديشرح المقصور و الممدود األزدي

Arabi07434نحو ، صرفمھدي عبید جاسمابن ھاشم اللخميشرح قصیدة ابن درید في المقصور والممدود

Arabi07435نحو ، صرفدار الكتب العلمیةفاطمة راشد الراجحيأبو زید عبد الرحمن علي بن صالح المكوديشرح المكودي على ألفیة ابن مالك

Arabi07436صرفالمكتبة العربیةفخر الدین قباوةابن یعیششرح الملوكي في التصریف

Arabi07437نحوجامعة أم القرىصابر حامد عبد الكریم سیدسمیحة صالح صالح الحربيشرح المنحة في اختصار الملحة من باب االشتغال إلى باب ما الحجازیة

Arabi07438نحو ، صرفالمكتبة العصریةعبد الكریم قبولبیروك عبد هللا بن یعقوب السمالليشرح النظم المجرادیة في الجمل ألبي عبد هللا محمد المجرادي السالوي

Arabi07439أدب ، شعرمحمد محمود الرافعيالكمیت بن زید األسديشرح الھاشمیات

Arabi07440نحو ، صرفمطبعة اآلداب بالنجفموسى بناي علوان العلیليأبو عمرو عثمان بن الحجاب النحويشرح الوافیة نظم الكافیة

Arabi07441صرف ، علم األصواتدار الصداقة العربیةدیزیره سقالالصرف و علم األصوات

Arabi07442معاجمالمطبعة الخیریةمحب الدین أبو الفیض محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیديتاج العروس شرح القاموس

Arabi07443نحو ، صرفجامعة أم القرىحسن حامد البھوتي، حسن موسى الشاعرأحمد شیخ عبد اللطیف عثمانشرح تحفة الطالب

Arabi07444لغةالندوة العلمیةعبد العظیم فتحي خلیلجھود علماء كلیة اللغة العربیة في مجمع اللغة العربیة

Arabi07445نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيعدنان خلف قلیلشرح تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد البن مالك جمال الدین أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك

Arabi07446شعرروافدمحمود مفلحإنما أنت بلسم دیوان شعر

Arabi07447نحو ، صرفمكتبة مشكاة اإلسالمیةعلي بن محمد بن عصفور اإلشبیليشرح جمل الزّجاجي

Arabi07448نحو ، صرفدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوب، فواز الشّعارعلي بن محمد بن عصفور اإلشبیليشرح جمل الزّجاجي- دار الكتب العلمیة

Arabi07449نحو ، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعالء الدین حمویةشرح جمل الزجاجي ألبي الحسن علي بن محمد بن علي األشبیلي ( ت 609) تحقیق ودراسة

Arabi07450صرفعالم الكتب الحدیثھادي نھرالصرف الوافي دراسات وصفیة تطبیقیة

Arabi07451نحو ، صرفعالم الكتبعلي محسن عیسى مال هللاأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد هللا األنصاريشرح جمل الزجاجي

Arabi07452نحو ، صرفصاحب أبو جناحابن عصفور اإلشبیليشرح جمل الزجاجي البن عصفور اإلشبیلي، الشرح الكبیر

Arabi07453صرفدار التوفیقة للتراثعبده الراجحي، رشدي طعیمة، محمد علي سحلول، إبراھیم بركاتأیمن أمین عبد الغنيالصرف الكافي
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Arabi07454لغةجامعة أبي بكر بلقایدغیثري سیدي محمدبابا أحمد رضاتولید الجمل في اللسان العربي

Arabi07455نحو ، صرفدار الكتب العلمیةإبراھیم شمس الدینأبو زید عبد الرحمن علي بن صالح المكوديشرح المكودي على األلفیة في علمي الصرف والنحو

Arabi07456إمالءحمد بن صالح القمر النابتشرح حاشیة العذراء في نظم قواعد اإلمالء

Arabi07457نحومكتبة اآلدابخالد فھميابن قاسم المالكيشرح حدود النحو لألبذي

Arabi07458نحو ، صرفمكتبة ومطبعة محمد علي صبیحإسماعیل بن موسى الحامدي المالكيالشیخ حسن الكفراويشرح حسن الكفراوي على متن اآلجرومیة في علم النحو، ومعھ حاشیة الحامدي

Arabi07459أدب ، شعردار الفكر المعاصر، دار الفكرعلي المفضل حمودانیوسف بن سلیمان بن عیسى الشنتمري أبو الحجاجشرح حماسة أبي تمام للشنتمري

Arabi07460لغةمطبعة كردستان العلمیةطاھر صالح الجزائريشرح خطبة الكافي في علم اللغة

Arabi07461أدب ، شعرمطبعة شركت صحافیة برخصة المعارفشمس الدین أحمد بن موسى الشھیر بالخیاليداود بن محمد القرصي الحنفيشرح داود بن محمد القرصي الحنفي للقصیدة النونیة لناظمھا خضر بك

Arabi07462شعردار الكتب العلمیة، محمد علي بیضونالفاضل رشید اللبناني، محمد النمريبدر الدین الحسن بن محمد البوریني، عبد الغني إسماعیل النابلسيشرح دیوان ابن الفارض

Arabi07463" شعردار المعارفعبد المجید دیابأبو العالء المعريشرح دیوان أبي الطیب المتنبي " معجز أحمد

Arabi07464شعردار المعارفمحمد عبده عزامالخطیب التبریزيشرح دیوان أبي تمام - ت محمد عبده عزام

Arabi07465شعردار الكتاب العربيراجي األسمرالخطیب التبریزيشرح دیوان أبي تمام- ت راجي األسمر

Arabi07466شعروزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةإبراھیم نادن، محمد بنشریفةأبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الشمنتريشرح دیوان أبي تمام حبیب بن أوس الطائي

Arabi07467شعرمطبعة التقدمأحمد بن األمین الشنجیطيشرح أبي الحسن السكريشرح دیوان الحطیئة

Arabi07468علوم القرآنمؤسسة الرسالةمحمد عبد الكریم كاظم الراضيجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزينزھة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر

Arabi07469شعرعصمي للنشر و التوزیعمحمد حسین األعرجيالصراع بین القدیم و الجدید في الشعر العربي

Arabi07470شعرمطبعة بوالق، تصویر عالم الكتبیحیى بن علي التبریزي الشھیر بالخطیب أبو زكریاشرح دیوان الحماسة أبو تمام - ط عالم الكتب

Arabi07471شعردار الكتب العلمیةغرید الشیخأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيشرح دیوان الحماسة ألبي تمام- المرزوقي

Arabi07472شعردار الكتب العلمیةغرید الشیخالخطیب التبریزي أبو زكریا یحیى بن علي الشیبانيشرح دیوان الحماسة ألبي تمام- دار الكتب العلمیة

Arabi07473صرفمجلة جامعة المنوفیةیحیى میر علمتیسیر العربیة وتعلیمھا بالحاسوب جداول الصرف العربي أنموذجا

Arabi07474شعردار الغرب اإلسالميحسین محمد نقشةأبو العالء المعريشرح دیوان حماسة أبي تمام المنسوب ألبي العالء المعري

Arabi07475عروضدار الجیلشعبان صالحجمال الدین عبد الرحیم األسنوي الشافعينھایة الراغب في شرح عروض بن الحاجب

Arabi07476بالغةدار صادرنصر هللا حاجي مفتيفخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازينھایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز

Arabi07477شعردار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسةإیلیا الحاويشرح دیوان الفرزدق

Arabi07478شعردار الكتاب العربيعبد الرحمن البرقوقيشرح دیوان المتنبي

Arabi07479شعرجامعة الموصلھاشم طھ شاللزھیر محمد عليشرح دیوان المتنبي المنسوب إلى العكبري دراسة لغویة

Arabi07480شعرمطبعة االستقامةحسن السندوبيشرح دیوان امرئ القیس- السندوبي

Arabi07481شعرالمطبعة الخیریة بالجمالیةأبو بكر عاصم بن أیوبشرح دیوان أبي الحرث الشھیر بامرئ القیس

Arabi07482شعروزارة الثقافة األردنیةعمر الفجاويأبو جعفر النحاسشرح دیوان امرئ القیس ألبي جعفر النحاس
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Arabi07483شعردار إحیاء العلومأسامة صالح الدین منیمنھجمعھا وقدم لھا وحققھا حسن السندوبيشرح دیوان امرئ القیس، ویلیھ أشعار المراقسة وأخبار النوابغ وآثارھم في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi07484شعردار مكتبة الحیاةسیف الدین الكاتب، أحمد عصام الكاتبأمیة بن عبد هللا بن أبي ربیعة أبو الصلتشرح دیوان أمیة بن أبي الصلت

Arabi07485شعرمطبعة الصاويمحمد إسماعیل عبد هللا الصاويشرح دیوان جریر

Arabi07486شعرمطبعة الدولة التونسیةحسان بن ثابت بن المنذردیوان حسان بن ثابت األنصاري

Arabi07487شعرمطبعة دار الكتب المصریةشرح اإلمام أبو العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلبشرح دیوان زھیر بن أبى سلمى

Arabi07488شعرالطبعة الحمیدیةمحمد بدر الدین أبي فراس النعسانيأبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الشنتمريشرح دیوان زھیر بن أبي سلمى المزني، یلیھ طرف من أخبار زھیر

Arabi07489شعردار المعارفسامي الدھانمسلم بن الولید االنصاريشرح دیوان صریع الغواني

Arabi07490شعردار الكتاب العربيحنا نصر الحتياألعلم الشنتمريشرح دیوان علقمة بن عبدة الفحل

Arabi07491شعرمطبعة السعادة، المكتبة التجاریة الكبرىمحمد محیي الدین عبد الحمیدشرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي

Arabi07492شعرمطبعة السعادة، المكتبة التجاریة الكبرىمحمد محیي الدین عبد الحمیدشرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي

Arabi07493شعردار الكتاب العربيمجید طرادالخطیب التبریزيشرح دیوان عنترة

Arabi07494شعرالمطبعة العربیة بمصر، المكتبة التجاریة الكبرىأمین سعیدابن معاویة بن قراد الحبسيشرح دیوان عنترة بن شداد

Arabi07495شعرمطبعة دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرةسعید بن الحسن بن الحسین بن عبید هللا السكريشرح دیوان كعب بن زھیر

Arabi07496شعرإحسان عباسلبید بن ربیعة العامريشرح دیوان لبید بن ربیعة العامري

Arabi07497شعرالمكتبة التجاریة الكبرىشرح وضبط عبد الرحمن البرقوقيشرح دیوان حسان بن ثابت األنصاري

Arabi07498نحوجامعة آل البیتأمل محمد جضعان الھلیبانعلي البوابجھود الشریف الزیدي النحویة في شرح اللمع البن جني

Arabi07499نحو، صرفجامعة مولود معمريالسعید حاوزةیوسف یحیاويالجوانب التركیبیة للجملة في دیواني محمد العید آل خلیفة وأحمد سحنون دراسة وصفیة تحلیلیة وموازنة

Arabi07500نحو ، إعراباتحاد الناشرین الموریتانیینمحمد محفوظ بن الشیخالحاج بن السالك بن فخ الشنقیطيدلیل الطالب على ما قصدوا من ظاھر اإلعراب شرح اآلجرومیة

Arabi07501أدبمكتبة الخانجيكمال مصطفىأبو سعید نشوان بن سعید الحمیريشرح رسالة الحور العین وتنبیھ السامعین

Arabi07502بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديعز الدین محمد بن أبي بكر بن عبد العزیز بن جماعة الكنانيغایة األماني في علم المعاني البن جماعة الكناني دراسة وتحقیق

Arabi07503نحو ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديشعر عدي بن زید العبادي بین الرفض والقبول دراسة نحویة

Arabi07504نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد نور الحسن، محمد الزفزاف، یحیى عبد الحمیدرضي الدین األستراباذيشرح شافیة ابن الحاجب- دار الكتب العلمیة

Arabi07505نحو ، صرفمكتبة الثقافة الدینیةعبد المقصود محمد عبد المقصودحسن بن محمد بن شرف شاه الحسیني األستراباذيشرح شافیة ابن الحاجب- مكتبة الثقافة الدینیة

Arabi07506شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديشعر السمیسر أبي القاسم خلف بن فرج اإللبیري، جمع ودراسة

Arabi07507نقداتحاد الكتاب العربيمحمد بلوحيآلیات الخطاب النقدي العربي الحدیث في مقاربة الشعر الجاھلي

Arabi07508نحو ، صرفدار الكتب العلمیةمحمد نور الحسن، محمد الزفراف، محمد محیي الدین عبد الحمیدالشیخ رضا الدین بن محمد الحسن األستراباذيشرح شافیة ابن الحاجب للرضي مع شرح شواھده

Arabi07509نحو ، صرفالجامعة اإلسالمیةنواف بن جزاء الحارثيمحمد عبد المنعم الجوجريشرح شذور الذھب

Arabi07510نحو ، صرفدار الطالئعمحمد محي الدین عبد الحمیدعبد هللا جمال الدین بن یوسف األنصاري المصريشرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب، ومعھ كتاب منتھى اإلرب بتحقیق شرح شذور الذھب

Arabi07511أدبدار الثقافةمحمد الكتانيالصراع بین القدیم و الجدید في األدب العربي الحدیث
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Arabi07512أدب ، شعرمؤسسة الرسالةمصطفى علیانأبو القاسم إبراھیم بن محمد بن زكریا المعروف بابن األفلیليشرح شعر المتنبي السفر األول

Arabi07513أدبحسین بن حیدر الھاشمياألخباري الزبیر بن بكارالفكاھة والمزاح

Arabi07514نحو ، صرفمؤسسة الرسالةعبد العال سالم مكرمجالل الدین السیوطيھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع

Arabi07515نحومجمع اللغة العربیةعبد هللا مصطفى درویش، محمد مھدي عالمعبد هللا بن بريشرح شواھد اإلیضاح ألبي علي الفارسي

Arabi07516أدبدار الفكر المعاصر - دار الفكرابراھیم الكیالنيأبي حیان التوحیديالصداقة و الصدیق

Arabi07517نحو ، صرفالمطبعة البھیةمحمد محمود الشنقیطيجالل الدین عبد الرحمن السیوطيشرح شواھد المغني

Arabi07518نحو ، صرفدار الطالئعمحمد إبراھیم سلیمالشیخ العالمة محمد على الفیومي الشافعيشرح شواھد شذور الذھب في معرفة كالم العرب وإعرابھا

Arabi07519نحو ، صرفجامعة القادسیةعبد اإللھ علي جویعدناصر عبد اإللھ كاظم دوششرح شواھد قطر الندى للمؤلف صادق الفحام ت1205 ھـ

Arabi07520شعردار شرقیاتراویة صادقسوزان برنارقصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن

Arabi07521بالغةدار الفكرجالل الدین عبد الرحمن السیوطيشرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان

Arabi07522نحوأحمد بن المأمون البلقشيشرح على نظم لمعاني حروف الجر

Arabi07523نحووزارة األوقاف، مطبعة بغدادعدنان عبد الرحمن الدوريجمال الدین محمد بن مالكشرح عمدة الحافظ و عدة الالفظ

Arabi07524لغة ، علم األصواتجامعة األنبارعباس رحیل الجغیفيالتفسیر الصوتي لبعض األلفاظ

Arabi07525نقدجامعة مؤتةإبراھیم البعولفیصل حسان الحوليالتكرار في الدراسات النقدیة بین األصالة والمعاصرة

Arabi07526أدبجامعة الجزائرمصطفى سواقعبد الحمید بو سماحةتوظیف التراث الشعبي في روایات عبد الحمید بن ھدوقة

Arabi07527شعرمطبع األخوین لنتحمسابن بدرونشرح قصیدة ابن عبدون البن بدرون

Arabi07528لغةالمنتدى اإلسالميعبد هللا الدناننظریة تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة

Arabi07529أدبمطبعة المكتبة التجاریةكامل كیالنينظرات في تاریخ األدب األندلسي مجموعة محاضرات

Arabi07530صرفالمطبعة التعاونیةناصر حسین عليجالل الدین عبد الرحمن بن أبو بكر السیوطيشرح قصیدة الكافیة في التصریف

Arabi07531لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيعصام سالمة محمد البدیراتجھود رمضان عبد التواب اللغویة

Arabi07532لغةجامعة أم القرىعبد الكریم عوفيمانع بن سعد بن معیش القرنيجھود عبد القدوس األنصاري في التصویب اللغوي

Arabi07533شعرالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلعلي بن ناصر عبد هللا جماحشرح قصیدة النابغة الذبیاني من عمل الشیخ اإلمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي

Arabi07534شعرمجلس دائرة المعارف النظامیةشھاب الدین أحمد بن شمس الدین بن عمر الھندي الدولت آبادي الزوالي الغزنويشرح قصیدة بانت سعاد المسمى مصدق الفضل

Arabi07535شعرالمكتبة اإلسالمیةعبد هللا عبد القادر الطویلجمال الدین محمد بن ھشام األنصاري النحويشرح قصیدة بانت سعاد- ابن ھشام

Arabi07536أدبمطبعة األنوركمال مصطفىالصحافة و األدب في مائة یوم

Arabi07537أدبالمؤسسة العربیة للدراسات و النشرجبرا إبراھیم جبراولیم فوكزالصخب و العنف

Arabi07538شعرمكتبة المعارفعلي حسین البوابابن حجة الحموديشرح قصیدة كعب بن زھیر في مدح النبي بانت سعاد

Arabi07539شعرالمطبعة العامرةمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد جمال الدین عبد هللا بن ھشام األنصاريشرح قصیدة بانت سعاد لألنصاري، وبھامشھ حاشیة اإلمام الباجوري

Arabi07540نحو ، صرفالمكتبة العصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن ھشام األنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى، ومعھ كتاب سبیل الھدى بتحقیق شرح قطر الندى
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Arabi07541نحو ، صرفدار الكتب العلمیةأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن ھشام األنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى

Arabi07542نحو ، صرفدار الفكرمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن ھشام األنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى، ومعھ كتاب سبیل الھدى بتحقیق شرح قطر الندى

Arabi07543شعر ، دیوان شعرروافدیوسف أبو القاسم الشریفأنا اإلنسان دیوان شعر

Arabi07544نحو ، صرفالمكتبة التجاریة الكبرىمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن ھشام األنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى، ومعھ كتاب سبیل الھدى بتحقیق شرح قطر الندى

Arabi07545نحو ، صرفدار الخیر، مكتبة طیبةمحمد محیي الدین عبد الحمیدأبو محمد عبد هللا جمال الدین بن ھشام األنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى، ومعھ كتاب سبیل الھدى بتحقیق شرح قطر الندى

Arabi07546أدبمكتبة الطالب الجامعيمصطفى الدمیريالصحافة في ضوء اإلسالم

Arabi07547نحو ، صرفدار الفكر المعاصر، دار الفكرإسماعیل إسماعیل مروةمحمد بن مصطفى القوجويشرح قواعد اإلعراب البن ھشام

Arabi07548نحو ، صرفدار المنارمحمد محمود داوودبدر الدین بن جماعةشرح كافیة ابن الحاجب

Arabi07549علم الكتابةدار المعرفة الجامعیةمحمود سلیمان یاقوتفن الكتابة الصحیحة

Arabi07550نحوجامعة أم القرىسعد حمدان الغامديندى السید محمد محمد الساعيشرح زروق على متن اآلجرومیة

Arabi07551شعرھنداويأحمد زكي أبو شاديالینبوع

Arabi07552نحومكتبة وھبةالمتولى بن رمضان أحمد الدمیريعبد هللا بن أحمد الفاكھيشرح كتاب الحدود في النحو

Arabi07553أدبمكتبة مدبوليرفعت السعیدالصحافة الیساریة في مصر

Arabi07554نحوأبو محمد القاسم بن علي الحریري البصريملحة اإلعراب

Arabi07555نحوالمتولى بن رمضان أحمد الدمیريعبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن قاسم المالكي النحويشرح كتاب الحدود لألبدي

Arabi07556نحو ، صرفالھیئة المصریة العامة للكتابرمضان عبد التواب، محمود فھمي حجازي، محمد ھاشم عبد الدایمأبو سعید السیرافي الحسن بن عبد هللا بن المرزیانشرح كتاب سیبویھ

Arabi07557أدبروافدولید إبراھیم القصابالوسطیة في منھج األدب اإلسالمي

Arabi07558نحو ، صرفكلیة الدعوة اإلسالمیةخلیفة محمد خلیفة بربريأبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي األشبیلي المعروف بابن خروفشرح كتاب سیبویھ المسمى تنقیح األلباب في شرح غوامض الكتاب

Arabi07559نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةتركي بن سھو العتیبيسیف بن عبد الرحمن بن ناصر العریفيشرح كتاب سیبویھ ألبي الحسن علي بن عیسى الرماني، من باب الندبة إلى نھایة باب األفعال في القسم تحقیقا وموازنة

Arabi07560نحومركز الحضارة العربیةممدوح عبد الرحمننظم قواعد النحو العربي واختصارھا بحث في التقییم والتقویم

Arabi07561نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد مكي األنصاريمحمد إبراھیم یوسف شیبھشرح كتاب سیبویھ لعلي بن عیسى الرماني، دراسة وتحقیق

Arabi07562معاجمدار العلومعلي حسین البوابمحمد بن الطیب الفاسيشرح كفایة المتحفظ الفاسي

Arabi07563أدبالمطبعة المیمنیةمسعود بن حسن بن أبي بكر بن سباط الحسیني القناوي الشافعيشرح المیة ابن الوردي للقناوي

Arabi07564أدبمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديأبو البقاء عبد هللا بن الحسین العكبريشرح المیة العجم- العكبري

Arabi07565نحو ، صرفدار الكتب العلمیةأحمد شمس الدینجالل الدین السیوطيھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع

Arabi07566أدبمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديزین العابدین بن محیي الدین األنصاريشرح المیة العجم

Arabi07567نحو ، شعرسعد الدین إبراھیم المصطفىالضرورة الشعریة دراسة نحویة في شرح ابن عقیل

Arabi07568شعرعبد هللا بن محمد الشایعمع امرئ القیس بین الدخول و حومل

Arabi07569أدبمكتبة اآلدابأحمد علي حسناإلمام جالل الدین السیوطيشرح المیة العجم للطغرائي
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Arabi07570نحودار الكلم الطیب للنشر والتوزیعأحمد محمد قاسمالقاسم بن علي بن محمد الحریري البصريشرح ملحة اإلعراب

Arabi07571أدب ، شعردار المعارفطھ حسین، إبراھیم األبیاريشرح لزوم ما ال یلزم ألبي العالء المعري

Arabi07572نحو ، صرفعبد الحمید محمود حسان الوكیلالفاضل البرماويشرح لمحة أبي حیان

Arabi07573لغةمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيعبد العزیز أحمدأبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعید العسكريشرح ما یقع فیھ التصحیف والتحریف

Arabi07574نحوالمكتبة اإلسالمیةأحمد بن إبراھیم بن عبد المولى المغنيأبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديشرح متن اآلجرومیة- المكودي

Arabi07575نحووزارة الشؤون واألوقافحسن بن علي الكفراويشرح متن اآلجرومیة- الكفراوي

Arabi07576لغةدار ابن حزمعمار بن خمیسيعبد العزیز المغربيشرح نظم مثلث قطرب

Arabi07577لغةإبراھیم مقالتيشرح مثلثات قطرب

Arabi07578لغةمجلة مركز بحوث ودراسات المدینة المنورةمحمد سعید صالح الغامديابن ھشام األنصاري، محمد جعفر الكرباسيشرح مثلثة قطرب النحوي للفیروزابادي

Arabi07579أدبالمركز القومي للترجمةترجمة محمد الرامي، سعید علوشأدریان مارینونقد األفكار األدبیة

Arabi07580أدبجامعة تكریتمحمد صابر عبیدنوري محمد ظاھر علي الجمیليفن القصة والروایة في الموصل ما بین عامي 1968-1988م

Arabi07581صرفالمكتبة األزھریة للتراثعبد العال سالم مكرممسعود بن عمر سعد الدین التفتازانيشرح مختصر التصریف العّزي في فن الصرف

Arabi07582أدبدار الفكر العربيعبد اللطیف حمزةالصحافة العربیة في مصر

Arabi07583صرفالمطبعة العامرةشمس الدین أحمد المعروف بدنقوزشرح مراح األرواح

Arabi07584أدب ، شعرمجلة الموردمحسن غیاضأبو علي فورجھ البروجرديشرح مشكالت أبي الطیب المتنبي أو الفتح على أبي الفتح رد على ابن جني

Arabi07585أدب ، شعرمكتبة التراثعبد هللا الجربوعأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيشرح مشكالت دیوان أبي تمام

Arabi07586شعردار الحریة للطباعةناصر رشید محمد حسینشعر البعیث المجاشعي

Arabi07587شعرمؤسسة الرسالةسمیر محمود الدروبيجالل الدین عبد الرحمن السیوطيشرح مقامات جالل الدین السیوطي

Arabi07588لغةمجمع اللغة العربیةفریق من العاملین بالمجمعتوصیات مؤتمرات اللغة العربیة السفر األول

Arabi07589عروض ، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابسید البحراويالعروض وإیقاع الشعر العربي

Arabi07590نحودار إحیاء التراث العربيأحمد عزو عنایة، على محمد مصطفىجمال الدین أبو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجبشرح ُمّال جامي على متن الكافیة في النحو الفوائد الضبابیة، یلیھ حواشي وتعلیقات لدولوزاده

Arabi07591نحوالمكتبة العصریةبركات یوسف ھبودالقاسم بن علي بن محمد الحریري البصريشرح ملحة األعراب- ت ھبود

Arabi07592نحومطبعة المحمودیةمحمد ولد سیدي محمد ولد الشیخ سبط الشارحالقاسم بن علي بن محمد الحریري البصريشرح ملحة األعراب للعالمة أحمد فال بن آدو الجكني الشنقیطي

Arabi07593نحودار األمل للنشر والتوزیعفائز فارسالقاسم بن علي بن محمد الحریري البصريشرح ملحة اإلعراب- فائز فارس

Arabi07594معاجمدار الحدیثمحمد محمد تامر، أنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمدأبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مرتب ترتیًبا ألفبائًیا وفق أوائل الحروف

Arabi07595نحودار األلوكةعبد الحكیم األنیسعبد الكریم الدبان التكریتيتوضیح قطر الندى

Arabi07596نحومكتبة الثقافة الدینیةعلي حسین البوابعصام األسفرایینيشرح منظومة األلغاز النحویة للمال عصام األسفراییني

Arabi07597نحودار ابن حزمعمار بن خمیسيابن مالك األندلسيشرح منظومة فیما ورد من األفعال بالواو والیاء

Arabi07598لغةمركز ابن تیمیةزھیر بن مصطفى الشاویشذیاب بن سعد آل حمدان الغامديصیانة الكتاب حراسة الكتاب المعاصر من األخطاء والتغریب
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Arabi07599نحو ، صرفجامعة أم القرىعلي محمد أبو المكارمفتحیة حسین عبد الغفور عطارشرح نجم الدین القمولي على الكافیة تحقیق ودراسة من أول الكتاب إلى أول المنصوبات

Arabi07600أدب ، شعرالملك فھدمسعد بن عید العطويالشعر والمجتمع في المملكة العربیة السعودیة

Arabi07601نحو ، لغةمجلة جامعة المنصورةأحمد نزال غازي الشمريالشمعة المضیة في علم العربیة لإلمام السیوطي دراسة وتحقیق

Arabi07602صرفدار ابن حزمعمار بن خمیسيشرح نظم المقصور والممدود البن مالك األندلسي

Arabi07603شعرمنشورات المجمع الثقافيمحمد إبراھیم حور، محمود ولید خالصأبو عبید هللا الیزیدي عن أبي سعید السكري عن ابن حبیب عن أبي عبیدةشرح نقائض جریر والفرزدق

Arabi076041327 نحو ، صرفالمطبعة المولویةیس بن زین الدین بن أبي بكر بن محمد العلیميمحمد بن عبد هللا بن مالك جمال الدین الجیاني النحويحاشیة یس العلیمي على ألفیة ابن مالك وبالھامش شرح ابن مالك لكافیتھ ط

Arabi07605نحو ، إعرابمكتبة الثقافة الدینیةالسید محمد أحمد عبد الراضيابن جماعة محمد بن أبي بكر بن عبد العزیز الكناني الحمويشرح نكت ابن ھشام المصري من قواعد اإلعراب

Arabi07606شعرعالم الكتب، مكتبة النھضة العربیةداوود سلوم، نوري حمودي القیسيأبو ریاش أحمد بن إبراھیم القیسيشرح ھاشمیات الكمیت بن زید األسدي

Arabi07607قوافيھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثعمر خلوفابن الفرخان أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكیمالوافي في القوافي

Arabi07608نحو ، صرفمجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیةیحیى ماجد شاحوذ علي ساجر الصیادي الرفاعيعبد الكریم الدبان الحیالي الحسنيتوضیح قطر الندى وبل الصدى شرح وتحقیق المنادى، الترخیم، االستغاثة، الندبة، الحال، التمییز، االستثناء

Arabi07609نحو ، صرفجائزة شنقیط لآلدابأحمد بن محمد المامي الیعقوبي الشنقیطيتقریب طرة ابن بونا على ألفیة ابن مالك

Arabi07610بالغةدار الكتب العلمیةسعد التفتازانيشروح التلخیص وھي مختصر على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني

Arabi07611أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةعباس العیثاويأحمد عباس عبید الراويشعر البطولة في العصر العباسي الثاني

Arabi07612نحو ، صرفدار الكتب العلمیةإلیاس قبالنللشریف الجرجاني، ومحمد بن بیر علي البركويشروح العوامل- الشریف الجرجاني

Arabi07613أدب ، شعردار األوزاعيمحمد عثمان عليشروح حماسة أبي تمام، دراسة موازنة في مناھجھا وتطبیقھا

Arabi07614نحو ، إعرابالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديأسامة خالد محمد حمادشروح عز الدین ابن جماعة على قواعد اإلعراب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi07615أدب ، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابمصطفى السقا، عبد السالم ھارون، إبراھیم األبیاري، عبد الرحیم محمود حامد عبد المجید، طھ حسینالتبریزي والبطلیوسي والخوارزميشروح سقط الزند

Arabi07616أدب ، شعردار الفكرعبد القادر المباركابن الظھیر اإلربليالصبر مطیة النجاح، قصیدة في الحكم

Arabi07617بالغةدار الكاتب العربي للطباعة و النشرأحمد إبراھیم موسىالصبغ البدیعي في اللغة العربیة

Arabi07618شعردار الشروقأحمد سویلمشظایا

Arabi07619شعرمجمع اللغة العربیةمحمد نفاع، حسین عطوانإبراھیم بن ھرمة القرشيشعر إبراھیم بن ھرمة القرشي

Arabi07620شعرمجلة كلیة اآلداب بجامعة حلوانعبد الحفیظ مصطفى عبد الھاديشعر محمد بن مناذر، قراءة فنیة

Arabi07621شعرمطبعة الجامعةصبیح ردیفأبو بكر الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زیاد النھرواني البغداديشعر ابن العالف

Arabi07622شعرمجلة جامعة الملك سعودوفاء فھمي السندیونيشعر إسماعیل بن عمار األسدي و أخباره حول 60 - 140ھـ جمع و تحقیق

Arabi07623شعرجامعة أم القرىحسن عبد الكریم الوراكليسعود غازي محمد الجوديشعر ابن األبار البلنسي القضاعي 595-659 دراسة في مضامین الخطاب ومكونات المتن

Arabi07624شعروزارة الثقافة والفنون، سلسلة كتب التراثیونس أحمد السامرائيأبو بكر محمد بن یحیى الصوليشعر ابن المعتز

Arabi07625شعرجامعة الخلیلحسن محمد عبد الھادي السراحنةلبنى إسماعیل داود النتشةشعر ابن الكتاني

Arabi07626شعرجامعة أم القرىمحمد الحسین أبو سمعواطف محمد صالح بكر الصوافشعر ابن اللبانة الداني دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi07627شعرمطبعة آذلف ھلز ھوسینمیمون بن قیس بن جندل األعشى واألعشین اآلخرینالصبح المنیر في شعر أبي بصیر
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Arabi07628شعرمجلة كلیة التربیة للبناتفاطمة حیدر عليشعر ابن الھائم المنصوري جمع ودراسة وتحقیق

Arabi07629شعرجامعة الجزائرصالح یوسف عبد القادرمحمد بن منوفيشعر ابن سھل األندلسي، دراسة أسلوبیة

Arabi07630شعردار الثقافةمحمد زكریا عنانيشعر ابن مجبر األندلسي

Arabi07631لغةمجلة اللغة العربیةمحمد المختار العرباويھل توجد لغة عبریة قدیمة في الواقع اللغوي الشرقي القدیم؟

Arabi07632مطبعة اإلیمانداوود سلومابن مفرغ الحمیريشعر ابن مفرغ الحمیري

Arabi07633سلسلة الرسائل الجامعیةعبد هللا بن أحمد الفیفيشعر ابن مقبل الفیفي، قلق الخضرمة مابین الجاھلي واإلسالمي، دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi07634نقدالمركز القوميوفاء إبراھیم، رمضان بسطاویسيأرثر أیزابرجرالنقد الثقافي تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة

Arabi07635شعرمجمع اللغة العربیة بدمشققدري الحكیمحنا جمیل حدادشعر ابن میادة

Arabi07636شعرمركز جمعة الماجد للثقافة والتراثعبد الحمید عبد هللا الھرامةأبو البركات بن الحاج البلفیقيشعر أبي البركات ابن الحاج البلفیقي

Arabi07637شعرمجلة معھد المخطوطاتبنیونس الزاكيشعر أبي القاسم السھیلي

Arabi07638شعرمجلة كلیة التربیة، واسطسعد ھاشم الطائیةشعر ابن شبرین الجذامي األندلسي، جمع و دراسة وتحقیق

Arabi07639أدب ، شعردار المعارفمصطفى السقا - محمد شتا - عبده زیاد عبدهالمتنبيالصبح المنبي عن حیثیة المتنبي

Arabi07640شعردار غریبشعبان صالحشعر أبي تمام دراسة نحویة

Arabi07641شعرمنشورات وزارة الثقلفة واإلرشاد القوميیحیى الجبوريشعر أبي حیة النمیري

Arabi07642شعرمجلة آداب البصرةبیان علي عبد الرحیم المظفرشعر أبي شراعة القیسي جمع وتوثیق

Arabi07643بالغةمجلة التربیة والعلم، جامعة الموصلقاسم فتحي سلیمانھدى ومشتقاتھا دراسة بالغیة

Arabi07644شعردار الثقافةقسم الدراسات اإلسالمیة مؤسسة البعثةأبو ھفان عبد هللا بن أحمد المھزميشعر أبي طالب وأخباره والمستدرك علیھ

Arabi07645شعرجامعة الخلیلحسن فلیفلخولة صبري عبد العزیز طنینةشعر أبي بكر محمد بن حبیش

Arabi07646شعرجامعة أم القرىلطفي عبد البدیعسعید مصلح السریحي الحربيشعر أبي تمام بین النقد القدیم و رؤیة النقد الجدید

Arabi07647شعرجامعة البتراشریف عالونةأرطأة بن سھیة المري، من شعراء العصر األمويشعر أرطأة بن سھیة المري

Arabi07648شعرجامعة دیالىعلي متعب جاسمحسین عمران محمدشعر أبي نواس، دراسة تداولیة

Arabi07649أدبدار المعارفعائشة عبد الرحمنأبي العالء المعريرسالة الصاھل و الشاحج

Arabi07650شعرمجلة كلیة التربیة للبناتحسام داود خضر اإلربليشعر االحتضار حتى نھایة العصر العباسي األول

Arabi07651شعرمكتبة الخانجيعادل سلیمان جمال، شوقي ضیفاألحوص األنصاريشعر األحوص األنصاري

Arabi07652شعردار الفكر، دار الفكر المعاصرفخر الدین قباوةالسكري روایتھ عن أبي جعفر محمد بن حبیبشعر األخطل أبي مالك غیاث بن غوث التغلبي

Arabi07653شعرجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلوعمر السید الطیب العباسشعر أحمد بن عبدر ربھ األندلسي، دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi07654شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحسلسبیل محمد محمود نوفلشعر األطباء في األندلس في القرن السادس الھجري

Arabi07655شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةغفران حنبليمعتصم باشعر االعتراف ألبى نواس دراسة تحلیلیة عروضیة وقوافیة

Arabi07656شعرجامعة منتوريیوسف وغلیسيریمة سیاريشعر األطفال عند محمد األخضر السائحي
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Arabi07657شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبر، إحسان الدیكعمر عبد الرحمن نمرشعر البادیة في النقب، جمع و دراسة

Arabi07658شعرجامعة أم القرىمحمد بن إبراھیم شاديعبد العزیز بن صالح الزھرانيشعر البحتري في كتابي عبد القاھر دالئل اإلعجاز و أسرار البالغة

Arabi07659شعراتحاد الكتاب العربعدنان محمد أحمدالبعیث المجاشعيشعر البعیث المجاشعي

Arabi07660أدبالمطبعة األدبیةمحمد بن محمد بن صالح بن حمزة بین عیسىالصادح و الباغم

Arabi07661شعرجامعة أم القرىأنور یعقوب زمانمصطفى حسین محمد عنایةشعر التعازي والقبور في األندلس المحاور والسمات الفنیة

Arabi07662شعرجامعة دمشقسمیرة سالميبسام البردانشعر الثورات السیاسیة في العراق

Arabi07663شعرمجلة حولیات التراثجیاللي بن یشوشعر التوسل عند القاضي عیاض، دراسة لغویة

Arabi07664شعرعالم الكتبنوري حمودي القیسيشعر الحرب حتى القرن األول الھجري

Arabi07665شعردار الفكر العربيعلي الجنديشعر الحرب في العصر الجاھلي

Arabi07666شعرالخلیلعبد المنعم حافظ الرجبيخلیل عبد المجید عبد المجید صالحشعر الحركة الزبیریة جمع وتوثیق ودراسة

Arabi07667شعرجامعة العقید الحاج خضرمعمر حجیجسامیة مدوريشعر الحكمة بین الرؤیة الفلسفیة و الملفوظ النفسي عند المتنبي

Arabi07668أدبتموزشكر الصالحيمصادر االصفھاني في كتاب األغاني

Arabi07669شعرجامعة اإلخوة منتوريالربعي بن سالمةشلوف حسینشعر الحكمة عند المتنبي بین النزعة العقلیة والمتطلبات النفسیة

Arabi07670شعرمطبعة المعارف، من مجلة البالغحاتم صالح الضامن، ضیاء الدین الحیدريشعر الخلیل بن أحمد الفراھیدي

Arabi07671شعرمكتبة صادركرم البستانيالخنساء تماضر بنت عمرو السلمیةشعر الخنساء

Arabi07672شعردار الثقافةإحسان عباسشعر الخوارج

Arabi07673شعردار الثقافةإحسان عباسشعر الخوارج

Arabi07674شعرالرئاسة العامة للكلیات والمعاھد العلمیة - كلیة اللغة العربیةعبد هللا بن حامد الحامدعبد هللا بن حامد الحامد،عبد العزیز بن محمد الزیر، محمد بن عبد هللا األطرم، عبد هللا عبد الرحمن الجعیثن، عائض بنیھ الرداديشعر الدعوة اإلسالمیة

Arabi07675شعرالجامعة اإلسالمیةتقدیم محمد بن علي العقالسفیر بن خلف بن متعب بن سعد القثاميشعر الدعوة اإلسالمیة في العصر العباسي الثالث جمع ما لم یجمع و دراسة نقدیة

Arabi07676شعرجامعة بنجابخالد داد ملكنجمھ ناھیدشعر الرثاء في الباكستان دراسة تحلیلیة

Arabi07677شعرجامعة أم القرىصالح آدم بیلوأحمد بن علي بن ناصر الشرفيشعر الرثاء في عھد النبوة والخالفة الراشدة، دراسة توثیقیة موضوعیة فنیة

Arabi07678شعرمجلة كلیة التربیة للبناتعاصم عبد دواح شبیب الدلیميشعر الرشید النابلسي ت 619 ھـ

Arabi07679شعرجامعة منتورينوار بو حالسةعایدة السعديشعر الرومیات ألبي فراس الحمداني

Arabi07680شعرمؤسسة الرسالةسعود محمود عبد الجبارشعر الزبرقان بن بدر و عمرو بن األھتم

Arabi07681شعرالھیئة العامة لقصور الثقافة، آفاق عالمیةحامد أبو أحمدشعر السبعینیات في أسبانیا، دراسة ومختارات مترجمة

Arabi07682شعرمطبعة المعانيعلي جابر المنصوريعادل كتاب نصیف العزاويشعر السراج البغدادي

Arabi07683شعردار الطباعة المحمدینالمحمدي عبد العزیز الحناويشعر السري الرفاء في ضوء المقاییس البالغیة والنقدیة

Arabi07684أدب ، شعرجامـعة أم القرىحسن محمد باجودةمساعد بن سعد بن ضحیان الذبیانيالسخریة في شعر عبد هللا البردوني

Arabi07685عروض ، قوافياأللوكةحسام الدین مصطفى محمدمحب الدین محمد بن خلیل البصرويتعلیق لطیف على الرامزة في علمي العروض والقافیة لمحب الدین البصروي
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Arabi07686لغةشادي مجلي عیسى سكرتعلیم اللغة العربیة ألغراض خاصة إعالمیة

Arabi07687شعرخالد عبد الرؤوف الجبرمحاسن بن إسماعیل الحلبيشرح شعر الشنفرى األزدي

Arabi07688فقھ اللغةالمكتبة السلفیة، مطبعة المؤیدأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریاالصاحبي في فقھ اللغة و سنن العرب في كالمھا- المكتبة السلفیة

Arabi07689فقھ اللغةدار الكتب العلمیةأحمد حسن بسجأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریاالصاحبي في فقھ اللغة و سنن العرب في كالمھا- دار الكتب العلمیة

Arabi07690شعرالھیئة المصریة العامة للكتابعبد الحلیم حفنيشعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ

Arabi07691شعرمجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیةسعد محمد العزایزةشعر النقوش عند ابن زمرك األندلسي، دراسة موضوعیة فنیة

Arabi07692شعرجامعة الموصلأحمد حسین محمد السادانيشعر الصید والطرد في الموصل، أرجوزة عثمان بكتاش الموصلي نموذًجا

Arabi07693نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمود محمد الطناجيعثمان محمود حسین الصینيھدایة السبیل إلى بیان مسائل التسھیل لعبد القادر بن أبي القاسم بن أبي العباس المكي، تحقیق ودراسة

Arabi07694شعرحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتنسیمة راشد الغیثشعر العدواني في مرایا بعض معاصریھ

Arabi07695شعرجامعة الخلیلحسن عبد الھادي السراحنةحسین یعقوب حسین خلیلشعر الطبیعة في العصر المملوكي الثاني من 784ھـ 923 ھـ

Arabi07696شعرالجامعة اإلسالمیةیوسف شحدة الكحلوتإبتسام مصطفى صایمةشعر الفتح اإلسالمي لبالد الشام في عھد الخلیفتین أبو بكر وعمر رضي هللا عنھما

Arabi07697شعرجامعة الخرطومرشدي علي حسینشعر الفتنة والحروب الداخلیة في األندلس من الفتح إلى نھایة اإلمارة

Arabi07698شعرمكتبة الثقافة الدینیةالنعمان عبد المتعال القاضيشعر الفتوح اإلسالمیة في صدر اإلسالم

Arabi07699شعرجامعة ذي قارضیاء غني لفتھ العبوديرحیق صالح فنجان الصالحشعر الفرسان في العصر الجاھلي الوظائف والدالالت

Arabi07700شعرجامعة أم القرىمحمود حسن زینيأول خیر عمر عیسى سراجشعر الفقھاء في العصر العباسي الثاني

Arabi07701شعرمطبعة المعارفأحمد شوقيالشوقیات للمدارس

Arabi07702شعرجامعة تلمسانعبد هللا ابن حليمحمد مرتاضشعر الفقھاء في المغرب العربي في الخمسیة الھجریة الثانیة

Arabi07703أدب ، شعرجامعة الكوفةعلي كاظم أسدعادل ناجح عباس البصیصيھجائیات الجواھري، دراسة في الموضوع والفن

Arabi07704شعرجامعة بغدادحاتم صالح الضامنشعر الفند الزماني

Arabi07705شعرمجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعیةصالح علي سلیم الشتیويشعر القاضي الجرجاني في ضوء فكره النقدي

Arabi07706شعرمجلة المجمع العلمي العراقيحاتم صالح الضامنشعر القحیف العقیلي

Arabi07707شعرداوود سلومشعر الكمیت بن زید األسدي

Arabi07708شعردار المعارفمحمد فتوح أحمدشعر المتنبي قراءة أخرى

Arabi07709شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبریاسر إبراھیم محمود علي األحمدشعر المتون في التراث العربي من القرن الھجري الثاني حتى نھایة القرن الھجري الثامن

Arabi07710شعرجامعة بغدادمحمد حسن علي مجید الحليوسن حسین لیلوشعر العصر الوسیط في جھود النقاد والباحین المحدثین

Arabi07711شعرمكتبة النھضة، مطابع اإلرشادیحیى الحبوريشعر المخضرمین وأثر اإلسالم فیھ

Arabi07712لغةدار الجیلإبراھیم السامرائيمن سعة العربیة

Arabi07713شعرجامعة تكریتعبد الجبار سالم عبد الكریمواقدة یوسف كریمشعر المرأة األندلسیة من الفتح إلي نھایة عھد الموحدین 92 - 635 ھـ

Arabi07714شعردار القلمیحیى الجبوريالنعمان بن بشیر األنصاريشعر النعمان بن بشیر األنصاري
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Arabi07715شعرجامعة آل البیتمحمد موسى العبسيخیرات حمد فالح الرشودشعر المرقشین دراسة أسلوبیة

Arabi07716أدبدار الثقافةعلي سامي النشارأبو القاسم بن رضوان المالقيالشھب الالمعة في السیاسة النافعة

Arabi07717شعرجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرضیف هللا سعد حامد الحارثيشعر الھجاء االجتماعي في العصر العباسي

Arabi07718أدبمطبعة اآلباء المرسلین الیسوعیینسعید الخودي الشرتونيالشھاب الثاقب في صناعة الكاتب

Arabi07719شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليتغرید عباس السقاشعر الھجاء في العصر المملوكي دراسة نقدیة

Arabi07720شعردار الكتاب العربيدكتور أحمد كمال زكيشعر الھذلیین في العصرین الجاھلي واإلسالمي

Arabi07721شعرجامعة أم القرىمحمود حسن زینيإبتسام محمد سعید باحمدانشعر الھجرتین حتى نھایة العصر العباسي األول جمع و توثیق و دراسة

Arabi07722شعرجامعة األزھرمحمد صالح زكي أبو حمیدةسامي حماد الھمصشعر بشر بن أبي خازم دراسة أسلوبیة

Arabi07723شعرمطبعة المعارفحاتم صالح الضامنشعر بكر بن النطاح

Arabi07724شعرالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةإیاد كمر كرمشعر بن سارة اإلشبیلي األندلسي بین اإلبداع واالتباع دراسة تحلیلیة

Arabi07725نحو ، لغةمجلة جامعة المنصورةأحمد نزال غازي الشمريتعدد التوجیھ اإلعرابي عند مكي بن أبي طالب القیسي القیرواني

Arabi07726شعردار الكنوز الذھبیةأحمد موسى جاسمشعر بني أسد في الجاھلیة

Arabi07727شعرنادي القصیم األدبيعبد الحمید المعینيشعر بنى تمیم في العصر الجاھلي جمع وتحقیق

Arabi07728شعرنادي المدینة المنورة األدبي، مكتبة الملك فھد الوطنیةعبد الرحمن الوصیفيشعر بني عامر من الجاھلیة حتى آخر العصر األموي 132 ھـ

Arabi07729شعرعباس ھاني الجراخعبد هللا بن علي بن منجدشعر تقي الدین السروجي

Arabi07730لغةھنداويجرجي زیداناللغة العربیة كائن حي

Arabi07731شعروزارة الثقافة واإلعالمماجد أحمد السامرائيشعر ثابت قطنة العتكي

Arabi07732شعریحیى الجبوريشعر خداش بن زھیر العامري

Arabi07733شعرعبد الكریم األشترشعر دعبل بن علي الخزاعي

Arabi07734شعرجامعة ماالنج اإلسالمیةاندوس الحاج مرزوقيمحمد زاوويشعر تنبیھ المتعلم، دراسة تحلیلیة عروضیة

Arabi07735شعرنوري حمودي القیسيزكي ذاكر العانيشعر ربیعة الرقي

Arabi07736شعردار اآلفاق الجدیدةفخر الدین قباوةاألعلم الشمنتريشرح دیوان زھیر بن أبي سلمى

Arabi07737شعردار المسیرةیوسف حسین بكاریوسف حسین بكارشعر زیاد األعجم جمع وتحقیق و دراسة

Arabi07738شعردار المأمون للتراثأحمد مختار البرزةشعر زید الخیل الطائي جمع ودراسة وتحقیق

Arabi07739شعرجامعة األنباریاسر أحمد فیاض الھنداويھمام یاسین شكر محمود الھیتيشعر شعراء الطبقة اإلسالمیة الثانیة، دراسة تحلیلیة

Arabi07740شعروزراة الثقافةمحمود حسن أبو ناجيالشنفرى شاعر الصحراء األبي

Arabi07741شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد الرحمن بن عثمان الھلیلأماني بنت محمد بن عبد العزیز الشیبانشعر شھاب الدین العزازي دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi07742شعرجامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتباتحسن بن عیسى أبو یاسینشعر ضبة وأخبارھا في الجاھلیة واإلسالم

Arabi07743شعردار المعرفة الجامعیةأحمد بدر ضیفشعر طریح بن إسماعیل الثقفي

https://k-tb.com/book/Arabi07715
https://k-tb.com/book/Arabi07716
https://k-tb.com/book/Arabi07717
https://k-tb.com/book/Arabi07718
https://k-tb.com/book/Arabi07719
https://k-tb.com/book/Arabi07720
https://k-tb.com/book/Arabi07721
https://k-tb.com/book/Arabi07722
https://k-tb.com/book/Arabi07723
https://k-tb.com/book/Arabi07724
https://k-tb.com/book/Arabi07725
https://k-tb.com/book/Arabi07726
https://k-tb.com/book/Arabi07727
https://k-tb.com/book/Arabi07728
https://k-tb.com/book/Arabi07729
https://k-tb.com/book/Arabi07730
https://k-tb.com/book/Arabi07731
https://k-tb.com/book/Arabi07732
https://k-tb.com/book/Arabi07733
https://k-tb.com/book/Arabi07734
https://k-tb.com/book/Arabi07735
https://k-tb.com/book/Arabi07736
https://k-tb.com/book/Arabi07737
https://k-tb.com/book/Arabi07738
https://k-tb.com/book/Arabi07739
https://k-tb.com/book/Arabi07740
https://k-tb.com/book/Arabi07741
https://k-tb.com/book/Arabi07742
https://k-tb.com/book/Arabi07743


اللغة - المعتمد

2682019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi07744شعردار العلوموفاء فھمي السندیونيشعر طيء وأخبارھا في الجاھلیة واإلسالم

Arabi07745شعرمطبعة المعارفسامي مكي العانيشعر عبد الرحمن حسان األنصاري

Arabi07746شعرجامعة الخلیلحسن محمد عبد الھادي السراحنةعمر علي عیسى دودینشعر صدر الدین ابن الوكیل جمع وتحقیق ودراسة

Arabi07747شعرمطبعة المعارفب. لوینأبو بكر الصوليشعر عبد هللا بن المعتز

Arabi07748شعرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحسین علي محمدفواز بن عبد العزیز اللعبونشعر عبد هللا شرف دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi07749أدبكلیة التربیة األساسیةإلھام عبد الوھاب المفتيمنسوب ألبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبيالشكوى و العتاب و ما وقع للخالن و األصحاب

Arabi07750شعرجامعة الملك فیصلمحمد عبد هللا عباسعبد الرحمن خلیفة الملحمشعر عبد الرحمن عثمان آل مال دراسة موضوعیة فنیة

Arabi07751شعرمركز جمعة الماجد للثقافة والتراثولید محمد السراقبيشعر عبد هللا بن ھمام السلولي

Arabi07752شعردار التربیة للطباعة والنشر والتوزیعیحیى الجبوريشعر عبدة بن الطبیب

Arabi07753نحودار الیقین للنشر والتوزیعسعد كریم الفقيتیسیر النحو، نحو فھم مبسط لقواعد اللغة العربیة

Arabi07754شعردار القلمیحیى الجبوريشعر عروة بن أذینة

Arabi07755شعرمكتبة دار العروبة، مكتبة الخانجيمحمد فؤاد نعناعأبو یوسف یعقوب بن إسحاق السكیتشعر عروة بن الورد العبسي

Arabi07756شعرجامعة أم القرىصالح جمال بدويرحمة مھدي علي الریميشعر عبد السالم ھاشم حافظ، دراسة وتحلیل

Arabi07757شعردار المعارفحسین عطوانشعر علي بن جبلة الملقب بالعكوك

Arabi07758شعردار القلمیحیى الجبوريشعر عمر بن لجأ التیمي

Arabi07759شعردار القلمیحیى الجبوريشعر عمرو بن شاس األسدي

Arabi07760أدبصندوق إحیاء التراث اإلسالميمحمد كمال شبانةلسان الدین بن الخطیب السلمانيأوصاف الناس في التواریخ و الصالت تلیھا الزواجر والعظات

Arabi07761شعرجامعة أم القرىحسن محمد باجودةعادل عبد هللا أحمد حجازيشعر فقھاء المشرق من بدایة عصر الخلفاء حتى نھایة العصر العباسي األول

Arabi07762لغةدار األلوكةالسید العربي یوسفتساؤالت لغویة إصطالحیة

Arabi07763لغةدار األلوكةإیھاب سعودتطور اللسانیات اللغویة من الجملة إلى النص

Arabi07764صرفجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلأحمد محمود الصالح جوارنةتعدد األبنیة العربیة للمعاني الصرفیة

Arabi07765شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد بن ھادي المباركيشعر غزوات النبي صلى هللا علیھ و سلم، دراسة تحلیلیة

Arabi07766شعرجامعة عدنعبد الكریم توفیق عبود التكریتيعلي عبده أحمد صالح الزبیرالشعر في الیمن، من القرن الخامس الھجري حتى نھایة الحكم األیوبي

Arabi07767شعرجامعة قطرسالمة عبد هللا السویديشعر قبیلة ذبیان في الجاھلیة

Arabi07768شعرجامعة أم القرىمحمود حسن زینيبجاد بن زیاد بن معضد الروقيشعر قبیلة بني كالب، من العصر الجاھلي إلى آخر عصر بني أمیة

Arabi07769شعردار معد للطباعة والنشر والتوزیعفاروق أحمد اسلیمشعر قریش في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi07770لغةھنداويطاھر الجزائريالكافي في اللغة

Arabi07771لغةھنداويعباس محمود العقاداللغة الشاعرة

Arabi07772شعرالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةجمیل بدوي محمد الزھیريشعر كثیر عزة قراءة في األنساق الثقافیة المضمرة
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Arabi07773شعرجامعة النجاح الوطنیةوائل فؤاد أبو صالحأشجع رشدي عبد الجبار دریديشعر قضاة األندلس من الفتح حتي نھایة عصر ملوك الطوائف دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi07774عروض ، قوافيدار المعارفمحمود علي السمانالعروض الجدید أوزان الشعر الحر و قوافیھ

Arabi07775شعرآداب الرافدینفواز أحمد محمدشعر مجلس شعراء جبل الفتح في كتاب المن باإلمامة علي المستضعفین بأن جعلھم هللا أئمة و جعلھم الوارثین البن أبي صاحب الصالة

Arabi07776شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد رباح أبو عليمنى سعید عبد النبي الرنتیسيشعر محمد صیام بین االخالص الدیني وااللتزام الوطني، دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi07777شعرجامعة مؤتةإبراھیم عبد الجوادرشا سامي حجازینشعر محمود الشلبي، دراسة أسلوبیة

Arabi07778شعردار المعارفحسین عطوانشعر مروان بن أبي حفصة

Arabi07779شعرمستلة من مجلة معھد المخطوطات العربیةنوري حمودي، حاتم صالح الضامنمزاحم العقیليشعر مزاحم العقیلي

Arabi07780شعرباول شوارتزروایة أبي علي بن إسماعیل بن القاسم البغداديشعر معن بن أوس المزني

Arabi07781شعردار المعارفالطیب العشاششعر منصور النمري

Arabi07782شعردار الشروقإبراھیم ناجيشعر إبراھیم ناجي األعمال الكاملة

Arabi07783شعرمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمحمود الحبّازيشعر ھجاء المدن واألقالیم في زمن حروب الفرنجةـ دراسة موضوعیة

Arabi07784شعردار العلومحسین عیسى أبو یاسینشعر ھمدان وأخبارھا في الجاھلیة واإلسالم

Arabi07785شعرجامعة الملك فیصلعمر عبد هللا الفجاوي، ریم فرحان المعایطةشعر ورقة بن نوفل جمع و دراسة

Arabi07786شعرمطبعة الھیئة المصریة العامةفؤاد داورةشعر وشعراء

Arabi07787شعرمجلة جامعة دمشقمشھور عبد الرحمن الحبازيشعر وصف الحّمامات في القرنین السادس والسابع الھجریین، دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi07788شعردراسات، العلوم االنسانیة و االجتماعیةعدنان محمود عبیداتطقوس الرفض واالعتذار، قراءة في قصیدة طاف الخیال بأصحابي للراعي النمیري

Arabi07789شعرحاتم صالح الضامنشعر یزید بن الطثریة

Arabi07790شعرمركز الرایةمحمد رضوانشعراء الحب

Arabi07791شعر ، تراجممطبعة التراقيخلیل مردم بكشعراء الشام في القرن الثالث

Arabi07792شعر ، تراجماالھلیة للنشر والتوزیعیوسف عطا الطریفيشعراء العرب، عصر صدر اإلسالم

Arabi07793شعر ، تراجممحمود حسن أبو ناجيشعراء العرب الفرسان في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi07794شعر ، تراجممن موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیةشعراء العرب وأدباؤھم من العصر الجاھلي حتى العصر العباسي

Arabi07795شعر ، تراجمالعلم واإلیمان للنشر والتوزیعمصطفى رجبشعراء الفكاھة المعاصرون

Arabi07796نحو ، صرفدار األلوكةفیصل بن علي المنصورتدلیس ابن مالك في شواھد النحو عرض واحتجاج

Arabi07797شعر ، تراجمجامعة الحاج الخضرعیسى مدورعبد العزیز تقبیلشعراء المغرب األوسط النازحون إلى القیروان قبل خرابھا دراسة موضوعاتیة فنیة

Arabi07798شعر ، تراجممطبعة اآلباء المرسلین الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيكتاب شعراء النصرانیة

Arabi07799أدبدار الرائد العربيإحسان عباسالمفضل بن محمد الضبيأمثال العرب

Arabi07800شعر ، تراجمالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيكتاب شعراء النصرانیة بعد اإلسالم القسم الثاني، شعراء الدولة األمویة

Arabi07801شعر ، تراجمدار المشرقلویس شیخوشعراء النصرانیة قبل اإلسالم
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Arabi07802شعردار المعارفعبد الرحمن الرافعيشعراء الوطنیة في مصر

Arabi07803شعر ، تراجمدار قباءعبد الفتاح عبد المحسن الشطيشعراء إمارة الحیرة في العصر الجاھلي

Arabi07804شعر ، تراجمالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديشعراء أندلسیون

Arabi07805شعر ، تراجمالعبیكان للطباعة والنشرعبد العزیز بن محمد الفیصلشعراء بني عقیل وشعرھم في الجاھلیة واإلسالم والعصر األموي

Arabi07806شعر ، تراجمدار صادرمحمد شفیق البیطارشعراء بني كلب وبْرة أخبارھم وأشعارھم في الجاھلیة واإلسالم

Arabi07807شعر ، تراجمجامعة أم القرىعبد الحكیم حسانعیضة بن عبد الغفور الصواطشعراء ثقیف في العصر األموي جمع وتحقیق ودراسة

Arabi07808شعرالھیئة المصریةنعمات أحمد فؤادشعراء ثالثة

Arabi07809شعر ، تراجمدار الغرب اإلسالميإبراھیم النجارشعراء عباسیون منسیون

Arabi07810شعر ، تراجممؤسسة جائزة عبد العزیز بن سعود البابطین لإلبداع الشعريعبد الحمید المعینيشعراء عبد قیس وشعرھم في العصر الجاھلي

Arabi07811شعرمكتبة مدبولي الصغیرةسمیر مصطفى فراجشعراء قتلھم شعرھم

Arabi07812شعر ، تراجمجامعة دمشقعمر موسى باشاالمكي العلميشعراء ھذیل أخبارھم وأشعارھم في القرن األول الھجري

Arabi07813شعردار الحقائقحسن سلیم نعیسةشعراء وراء القضبان

Arabi07814شعرالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم واالجتماعیةصاحب خلیل إبراھیمشعراء یمانیون من العصر الجاھلي مستویات البناء في یائیة عبد یغوث الحارثي

Arabi07815شعرجامعة بغدادعباس مصطفى الصالحيرمضان محمود كریم الباالنيشعر المعري من منظور القراءة والتأویل

Arabi07816شعردار الشروقغالي شكريشعرنا الحدیث إلى أین

Arabi07817شعرمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد هللا بن سلیم الرشیدشعرنة الحیاة دراسة في بعض أسجاع العربیة االجتماعیة

Arabi07818شعرجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحصدیقة معمرشعریة األلوان في النص الشعري الجزائري المعاصر

Arabi07819شعرجامعة حسیبة بن بو عليالعربي عمیشعبادشي فوزیةشعریة اإلنشاد عند محمود درویش

Arabi07820أدبمجلة جامعة حلببتول أحمد جندیةتخلق النوع األدبي وتطوره بین إرادة الفرد وسلطة الجماعة

Arabi07821شعرعالم الكتب الحدیثمسعد بن عید العطويتأمالت في الشعر المعاصر

Arabi07822شعرجامعة الجزائرعبد الحمید بورایوفتحیة شفیريالحذف واإلضافة في روایة ذاكرة الجسد، شعریة التناص

Arabi07823أدبجامعة منتوريعز الدین بوبیشحسان زرمانشعریة الخطاب عند السعید بوطاجین في مجموعتي وفاة الرجل المیت و ماحدث لي غدا

Arabi07824أدبجامعة منتوريرشید قریبعسمیة قائمشعریة الخطاب في روایة بحثا عن آمال الغبریني إلبراھیم سعدي

Arabi07825أدبجامعة منتوريعلیمة قادريفطیمة خرباش، أسماء خرباششعریة الزمان والمكان عند أحالم مستغاني فوضى الحماس نموذًجا

Arabi07826شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةصالح محمد حسن أردینيشعریة السؤال في شعر جمیل بثینة، دراسة في األدوات

Arabi07827أدبجامعة الجزائر 2عبد الحق بلعابد، زاوي لعموريمحمد جوديشعریة الشخصیة و المكان الروائي في عائد إلى حیفا لغسان كنفاني من البنیة إلى الداللة

Arabi07828أدب ، شعرجامعة الجزائر الوطنیةدیاب قدیدمنى بشلمشعریة الفضاء في مقدمة الظعائن

Arabi07829شعرجامعة منتوريمحمد بن زاوينسیمة حارششعریة القص عند عمر بن أبي ربیعة

Arabi07830شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد مشعل الطویرقيشعریة القوس

https://k-tb.com/book/Arabi07802
https://k-tb.com/book/Arabi07803
https://k-tb.com/book/Arabi07804
https://k-tb.com/book/Arabi07805
https://k-tb.com/book/Arabi07806
https://k-tb.com/book/Arabi07807
https://k-tb.com/book/Arabi07808
https://k-tb.com/book/Arabi07809
https://k-tb.com/book/Arabi07810
https://k-tb.com/book/Arabi07811
https://k-tb.com/book/Arabi07812
https://k-tb.com/book/Arabi07813
https://k-tb.com/book/Arabi07814
https://k-tb.com/book/Arabi07815
https://k-tb.com/book/Arabi07816
https://k-tb.com/book/Arabi07817
https://k-tb.com/book/Arabi07818
https://k-tb.com/book/Arabi07819
https://k-tb.com/book/Arabi07820
https://k-tb.com/book/Arabi07821
https://k-tb.com/book/Arabi07822
https://k-tb.com/book/Arabi07823
https://k-tb.com/book/Arabi07824
https://k-tb.com/book/Arabi07825
https://k-tb.com/book/Arabi07826
https://k-tb.com/book/Arabi07827
https://k-tb.com/book/Arabi07828
https://k-tb.com/book/Arabi07829
https://k-tb.com/book/Arabi07830


اللغة - المعتمد

2712019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi07831أدب ، شعرجامعة منتوريمحمد العید تاورتةنسیمة بلعیدي، كریمة بلخنشعریة اللغة في روایة فوضى الحواس لـ أحالم مستغانمي

Arabi07832أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرمعمر حجیجأسماء بن منصورشعریة المبالغة، إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا أنموذًجا

Arabi07833أدب ، شعرجامعة منتوريعزیز لعكایشيسھیلة زرزارشعریة المتخیل عند أحمد الغوالمي

Arabi07834أدب ، شعرجامعة منتوريحسن كاتبتوفیق مساعدیةشعریة المشھد عند عفیف الدین التلمساني

Arabi07835أدبروافدعبد الجبار البوداليالفن والجمال من النزوع الشكالني إلى التأصیل الرسالي

Arabi07836لغةالمركز الثقافي العربيمنذر عیاشيأوزوالد دیكرو، جان ماري سشایفرالقاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان

Arabi07837نحو ، صرفجامعة أم القرىناھدة غازي علوان التمیميصیغة فعالنة في العربیة

Arabi07838أدبشركة البیادر للنشر والتوزیعبشیر القمريشعریة النص الروائي قراءة تناصیة في كتاب التجلیات

Arabi07839نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيمرزوق عطیوي مرزوق المزوقيصیغة فعیل دراسة نحویة صرفیة داللیة

Arabi07840نحو ، لغةجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيفوزیة سلیمان محجوب الحسینيصیغة فاعل دراسة لغویة

Arabi07841أدبالمؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزیعترجمة خلیل أحمد خلیلغاستون باشالرشعلة قندیل

Arabi07842نحو ، لغةمجلة الجامعة األسمریةسالم خلیفة حسینضمیر الفصل والشأن في الجملة العربیة

Arabi07843نحو ، صرفالفیصلیةالشریف عبد هللا علي الحسیني البركاتيأبو عبد هللا محمد بن عیسى السلیليشفاء العلیل في إیضاح التسھیل- الفیصلیة

Arabi07844نحو ، صرفجامعة أم القرىالشریف عبد هللا علي الحسیني البركاتيأبو عبد هللا محمد بن عیسى السلیليشفاء العلیل في إیضاح التسھیل ألبي عبدهللا محمد بن عیسى السلسیلي دراسة وتحقیق

Arabi07845نحو ، صرفدار الجیلشعبان صالحمحمد بن علي المحليشفاء الغلیل في علم الخلیل لمحمد بن علي المحلي

Arabi07846لغةالمطبعة الوھبیةشھاب الدین أحمد الخفاجيشفاء الغلیل فیما في كالم العرب من الدخیل

Arabi07847أدبمكتبة اإلسكندریةمجموعة مترجمینمجموعة باحثینشكسبیر بین المسرح والبالیھ

Arabi07848أدبدار الكتب العربيعبد هللا حسین، نظمي لوقاكینث میروشكسبیر وراسین وإبسن في مراحلھم األخیرة

Arabi07849لغةالجامعة اإلسالمیة العالمیة، مجلة اإلسالم في آسیاعبد الرزاق عبد الرحمن السعديضوابط اللغة العربیة في مكونات المجتھد

Arabi07850أدبالمجلس األعلى للثقافةأحمد فضل شبلولشمس أخرى بحر آخر

Arabi07851أدب ، لغةدار الفكر المعاصر، دار الفكرحسین بن عبد هللا العمري، مطھر بن علي اإلریاني، یوسف محمد عبد هللانشوان بن سعید الحمیري الیمنيشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم

Arabi07852أدب ، شعردار الطلیعةبدر شاكر السیابشناشیل ابنة الجلبي

Arabi07853أدب ، شعردراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةحسن فالح بكورطاقة اللغة وتشكل المعنى في مدیح البحتري للمتوكل میمیتھ نموذًجا

Arabi07854شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثھدیة جمعة البیطارالصورة الشعریة عند خلیل حاوي

Arabi07855أدبجامعة الملك سعودثامر سلیمان الحامدتأثر األدب العربي باآلداب األخرى

Arabi07856نحو ، صرفالجامعة األردنیة-كلیة الدراسات العلیایاسر أحمد الشماليمحمد كمال درویش الرمحيشواھد ابن مالك من الحدیث النبوي الشریف في كتاب شرح التسھیل تخریجا ودراسة

Arabi07857أدب ، نقدھنداويمحمد لطفي جمعةالشھاب الراصد

Arabi07858أدب ، نقدجامعة أم القرىخالد أحمد الحمزةطارق بن بكر عثمان قزازطبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعودیة

Arabi07859نحوجامعة أم القرىعیاد الثبیتيوداد بنت أحمد بن عبد هللا القحطانيضعف العامل النحوي أسبابھ، آثاره
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Arabi07860نحوجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيصالح أحمد مسفر الغامديشواھد النحو النثریة

Arabi07861شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرعمر عارف الحسن جراداتھاشمیات الكمیت بن زید األسدي ألبي ریاش أحمد القیسي دراسة داللیة في العالقات الترابطیة

Arabi07862شعرھنداويأحمد زكي أبو شاديالشعلة

Arabi07863أدبمطبعة عسیى البابي الحلبي وشركاه بمصراألمیر شكیب أرسالنشوقي أو صداقة أربعین سنة

Arabi07864أدبدار الھاللشوقي ضیفعجائب وأساطیر

Arabi07865تراجممجمع اللغة العربیة الثقافیة اللجنة الثقافیة الموسم الثقافي الثالثكمال بشر، سعد الھجرسيشوقي ضیف على اإلنترنیت وفي دیاره في مصر المحروسة ندوة ودراسة

Arabi07866لغةجامعة أم القرىمحمود حسین زینيحمد عبد هللا أحمد الزائديطرر الوقشي و البطلیوسي على كامل المبرد

Arabi07867شعركلیة دار العلومعبد الرزاق حمیدةشیاطین الشعراء

Arabi07868نحو ، صرفمطبع سندة طبع اولنمشدرمحمد ذھنيرضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي النحويشیخ رضي على الشافیة

Arabi07869أدباتحاد كتاب المغربمحمد الصالحيشیخوخة الخلیل

Arabi07870أدب ، تراجموزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةعبد الوھاب التازي سعودصاعد البغدادي حیاتھ وآثاره

Arabi07871لغةأبو العباس أحمد القلقشنديصبح األعشى في صناعة اإلنشا

Arabi07872لغةالمطبعة األمیریةریاض نجیب الریسصبح األعشى في كتابة اإلنشا

Arabi07873شعر ، دیوانروافدمحیي الدین عطیةالسنابل دیوان شعر

Arabi07874شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثعلي إبراھیم كرديالشعر العربي بالمغرب في عھد الموحدین موضوعاتھ ومعانیھ

Arabi07875معاجمجامعة المدینة العالمیةحسین البسوميعثمان الحاج ثالثطرق التعریف في المعجم الوسیط دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi07876أصول فقھجامعة أم القرىمحمد محمد إبراھیم الخضراويحسین علي جفتجيطرق داللة األلفاظ على األحكام المتفق علیھا عند األصولیین

Arabi07877أدبدار الكتاب الجدید المتحدةجورج زیناتيبول ریكور، ترجمة منذر عیاشيصراع التأویالت دراسات ھیرمینوطیقیة

Arabi07878أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةمحمد محمود قاسم نوفلأحمد عبد القادر محمود عقلصراع الحضارات وأثره في الشعر العربي في العصر العباسي األول، القرن الثاني الھجري

Arabi07879أدبجامعة بشاورمحمد سید الحسناتمحمد نعمانطریقة تعلیم محمد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأثر تعلیماتھ على األدب العربي

Arabi07880فقھ اللغةجامعة أھل البیتضیاء عزیز محمد الموسويصعوبات تدریس مادة فقھ اللغة ودراستھا من وجھة نظر التدریسیین والطلبة

Arabi07881علم األصوات ، معاجمدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمنذر تیسیر شطناويصفات األصوات اللغویة في مقدمة معجم جمھرة اللغة بین المحافظة والتجدید

Arabi07882أدب ، شعرجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدعز الدین أحمد التمرصورة المجتمع العباسي في طبقات الشعراء

Arabi07883أدب ، شعرجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدأمل الشعراني مصطفى طھصفـة البحـر في الشعر العربي

Arabi07884شخصیات ومواقفالعلم واإلیمان للنشر والتوزیعمصطفى رجبصفحات مجھولة من تراثنا الشعري الفكاھي

Arabi07885أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيحسین بن حمد أحمد دغریريصالح الدین في الشعر العربي المعاصر في المشرق

Arabi07886أدبمجلة اإلذاعة والتلفزیونصالح عبد الصبورقصة الضمیر المصري الحدیث

Arabi07887أدبدار المعارفصالح فضلمنھج الواقعیة في اإلبداع

Arabi07888أدبمطبعة األمیركاننوفل نعمة هللا بن جرجس نوفل الطرابلسيصناجة الطرب في تقدیمات العرب
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Arabi07889لغةتكوینمقبل بن علي الدعديصناعة التفكیر اللغوي

Arabi07890شعردار المدىصالح علمانيخورخي لویس بورخیسصناعة الشعر

Arabi07891نحوجامعة النجاح الوطنیةحمدي الجباليطول الكالم وأثره في التأویل النحوي

Arabi07892بالغةدار العلم للمالیینرفیق خلیل عطويصناعة الكتابة علم البیان علم المعاني علم البدیع

Arabi07893أدب ، لغةمجلة اللغة العربیةنعمان بوقرةصناعة المصطلح عند الفارابي

Arabi07894شعرمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةسامي جاسم محمدطیف الخیال في الشعر الجاھلي بواعثھ وتجلیاتھ

Arabi07895لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبر، محمد جواد النوريكفاح إبراھیم محمود نواسظاھرة األصول المھملة في العربیة أبعادھا وعللھا

Arabi07896لغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضعیسى حمیدانيظاھرة األمراض اللغویة وعالقتھا بعلم اللسانیات األنثروبولوجي

Arabi07897شعرجامعة مؤتةطارق المجاليعھود عدنان نایلةدراسة أسلوبیة في شعر محمد مقدادي

Arabi07898علم الخطروافدإدھام محمد حنشالخط العربي وحدود المصطلح الفني

Arabi07899أدبمطبعة العلومالسباعي السباعي بیوميتاریخ األدب العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي

Arabi07900أدبنھضة مصرثابت عیدصور اإلسالم في التراث الغربي

Arabi07901لغةعبد الرحمن أیوبالشكل و المضمون في التركیب اللغوي

Arabi07902لغةمعھد البحوث والدراسات العربیةمحمد العبدخالد بن عبد الكریم بسنديظاھرة اإلقحام في التراكیب اللغویة

Arabi07903صرفجامعة الملك سعودصالح بن سلیمان الوھیبيظاھرة اإللحاق في الصرف العربي

Arabi07904أدب ، شعرحولیات اآلداب والعلوم االجتماعیة، جامعة الكویتسالمة عبد هللا السویديصور الخوف في اعتذاریات النابغة الذبیاني

Arabi07905نحومكتبة مبارك العامةعبد السالم السید حامدالشكل و الداللة دراسة نحویة للفظ و المعنى

Arabi07906نقددار الكتاب العربيمحمد رشاد محمد صالح إسماعیل زادهنقد كتاب الموازنة بین الطائیین

Arabi07907شعرجامعة الحاج لخضرمحمد منصوريوفاء عزیزصور الزھریات في شعر الصنوبري دراسة أسلوبیة

Arabi07908أدبالجامعة األردنیةمحمود إبراھیمعبد القادر شریف عبد هللا أبوشریفصور الصلیبین في األدب العربي

Arabi07909شعرجامعة البحرینیوسف محمود علیماتصور المرأة عند الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي

Arabi07910علم اإلشتقاقمجلة اآلداب، جامعة دیالىمحمد صالح یاسین عباسظاھرة االشتقاق عند مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

Arabi07911لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةفاضل صالح السامرائيصور من اتساع داللة األلفاظ والتراكیب في تفسیر الكشاف

Arabi07912أدبھنداويبدیع البستانيالبستاني

Arabi07913بالغةھنداويسالمة موسىالبالغة العصریة واللغة العربیة

Arabi07914شعرجامعة منتوريأحمد غرس هللاآمنة لوط، وداد لوطظاھرة االنزیاح في قصیدة إرادة الحیاة ألبي القاسم الشابي

Arabi07915بالغةھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثحذیفة تقي الدین الخطیبالتمكین أسسھ وأسالیبھ دراسة بالغیة تطبیقیة

Arabi07916أدبدار المنارةمجاھد مأمون دیرانیةعلي الطنطاويصور وخواطر

Arabi07917لغةجامعة أم القرىفاطمة عبد الرحمن رمضان بن حسینظاھرة التآخي في العربیة
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Arabi07918نحو ، لغةمجلة جامعة الملك سعوددفع هللا عبد هللا سلیمانظاھرة التبادل اللغوي بین المصدر واسمي الفاعل والمجرور

Arabi07919نحومجلة المجمع العلمي العراقيعدنان محمد سلمانظاھرة التثنیة في اللغة العربیة

Arabi07920أدب ، شعرالجامعة األمریكیةوسیم عدنان العطارظاھرة التحول في النص والداللة في ترجمان األشواق البن العربي

Arabi07921أدبحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتالرشید بو شعیرصورة البحر في القصة القصیرة اإلماراتیة

Arabi07922عروضجامعة أم القرىصالح جمال بدويمضاوي صالح حمد الحمیدةظاھرة التداخل في البحور العروضیة

Arabi07923شعرمجلة جامعة الملك سعودموسى سامح ربابعةقراءة في المیة زھیر بن أبي سلمى في مدح حصن بن حذیفة

Arabi07924أدبجامعة القادسیةعبد هللا حبیب كاظم، سامر وجیھ فاضلظاھرة التضمین واالستشھاد األدبي في تشكیل مقالة الرافعي وحي القلم أنموذًجا

Arabi07925شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثعلي إبراھیم كرديأبو عمر یوسف بن عبد البر القرطبياالھتبال بما في شعر أبي العتاھیة من الحكم واألمثال

Arabi07926نحوجامعة الجزائرجاب هللا یازیدظاھرة التعلیل في النحو عند ابن جني من خالل كتابھ الخصائص

Arabi07927لغةجامعة الكوفةمحمد عبد الزھرة غافل الشریفيكاظم عودة خشان البدیريظاھرة التغلیب في العربیة

Arabi07928لغةمجلة آداب المستنصریةأحمد نصیف الجنابيظاھرة التقابل في علم الداللة

Arabi07929لغةھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثناصر محمد عبد هللا آل قمیشاناالعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ

Arabi07930أدب ، شعرھنداويإلیاس أبو شبكةاأللحان ومقتطفات من غلواء

Arabi07931نحوالجامعة اإلسالمیةفوزي إبراھیم موسى أبو فیاضأحمد عاطف محمد كالبمنھج اإلمام عبد القاھر الجرجاني في عرضھ المسائل النحویة

Arabi07932أدبجامعة حسیبة بن بوعليعبد القادر عمیشعرجون الباتولشعریة المفارقات الزمنیة في الروایات الصوفیة التجلیات جمال الغیطاني نموذًجا

Arabi07933شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاإبراھیم الكوفحيشعریة المقطع في نماذج من قصائد عمر أبو ریشة

Arabi07934ً أدب ، شعرجامعة الشرق األوسطمحمد خلیل الخالیلةدانا عبد اللطیف سلیم حمودةشعریة النثر طوق الحمامة أنموذجا

Arabi07935أدب ، شعرجامعة العربي بن مھیديروفیا بوغنوطشعریة النص و سلطة الملتقي في كتاب الموازنة لآلمدي

Arabi07936شعرھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثناصر توفیق الجباعياألصمعي ناقد الشعر

Arabi07937شعرھنداويإبراھیم طوقاناألعمال الشعریة الكاملة إبراھیم طوقان

Arabi07938أدب ، عالميالمركز القوميمجموعة باحثین، تقدیم ومراجعة مجدي یوسففرانكا سینوبولياألدب األوروبي من منظور اآلخر

Arabi07939شعرمجلة آداب الرافدینرافعة سعید السراج، سكرة علي إبراھیمشكوى الغربة الزمكانیة في شعر عذري بني أمیة

Arabi07940أدب ، تراجمجامعة أم القرىإبراھیم أحمد الحاردلوعبد هللا إبراھیم یوسف الزھرانيشھاب الدین الخفاجي حیاتھ و أدبھ 977 - 1069 ھـ

Arabi07941شعر ، تراجممجلة آداب الكوفةحسین عبد العال اللھیبيشھاب الدین بن العطار الدنیسري حیاتھ و ما تبقى من شعره، دراسة و توثیق

Arabi07942بالغة ، شعرجامعة أم القرىدخیل بن محمد الصحفيسامي بن صالح یحیى الغامديشواھد البالغیین و النقاد من شعر أبي تمام في علم البیان حتي نھایة القرن الخامس

Arabi07943شعر ، بالغةجامعة القران الكریم والعلوم اإلنسانیةغسان عبد السالم حمدونشواھد الشعر للتفسیر في الكشاف

Arabi07944لغةجامعة الخلیلسعید شواھنةھیفاء یونس موسى الشریفشواھد رؤبة في لسان العرب دراسة داللیة

Arabi07945نحومجلة كلیة اآلداب جامعة الخرطومالحسین النور یوسفشواھد لغات العرب في النحو

Arabi07946نقد ، شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةھالل محمد الجھادشیاطین الشعر دراسة نقدیة في تحوالت فكرة عربیة
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Arabi07947نحو ، صرفجامعة النجاح الوطنیةسعید محمد شواھنةسائد محمود حسن صوافطةصیغ منتھى الجموع في لسان العرب، دراسة صرفیة داللیة

Arabi07948نحوھنداويإبراھیم مصطفىإحیاء النحو

Arabi07949(الفسر ) شعرمجلة كلیة اآلداب، الجامعة المستنصریةنجم مجید علي، زینب محمد حسینتعلیقات الوحید األزدي علي شرح دیوان أبي الطیب المتنبي المسمى

Arabi07950شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيعلي بن محمد بن علي آل محمد األسمريصدى القصیدة العباسیة عند شعراء الحروب الصلیبیة بین عامي 534 ھـ 692 م

Arabi07951شعرمجلة جامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكصدى عشتار في الشعر الجاھلي

Arabi07952أدب ، روایاتروافدحلمي محمد القاعودأضواء على الروایة اإلسالمیة المعاصرة

Arabi07953أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةمحمد محمود قاسم نوفلأحمد عبد القادر محمود عقلصراع الحضارات و أثره في الشعر العربي في العصر العباسي األول القرن الثاني الھجري

Arabi07954لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعائشة إدریس الكالك، عبد هللا فتحي محمد المولىصعوبات تدریس قواعد اللغة العربیة في المرحلة اإلعدادیة من وجھة نظر المدرسین و المدرسات

Arabi07955أدبھنداويرشید أیوبأغاني الدرویش

Arabi07956شعر ، تراجمھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثبھجة عبد الغفور الحدیثيأمیة بن أبي الصلت حیاتھ وشعره

Arabi07957شعر ، دیوانھنداويأحمد زكي أبو شاديأنداء الفجر

Arabi07958ً شعرمجلة التربیة والعلمعبد القادر عبد هللا فتحيصناعة الصورة التشبیھیة في شعر ابن حزم األندلسي طوق الحمامة أنموذجا

Arabi07959أدب ، شعرجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانلمیاء دحمانيصناعة النص في الشعریة العربیة

Arabi07960لغة ، معاجمغالب فاضل المطلبيسعاد بنت سعید الدغیشیةصوت الضاد دراسة تطبیقیة علي تبادالت الضاد في بعض المعاجم

Arabi07961لغةمجلة جامعة أم القرىیحیى علي یحیى مباركيصوت الھمزة في اللغة العربیة بین القدماء و المحدثین

Arabi07962شعرھنداويأحمد زكي أبو شاديأشعة وظالل

Arabi07963بالغةدار مكتبة الحیاةمحمود حسن أبو ناجيشمس الدین محمد النواجي الشافعيالشفاء في بدیع االكتفاء

Arabi07964أدبمعھد اآلداب واللغاتبوعلي كحالبختة ھواشریةصیاغة الخبر و بناء القصة في كتاب مصارع العشاق البن السراج البغدادي

Arabi07965أدبأروقةأحمد عبد الرحیم، حسن الشافعيمحمود محمد الطناحيصیحة في سبیل العربیة مقاالت من أجل نھضة العربیة وثقافتھا

Arabi07966صرفجامعة وھرانمكي درارنوریة بویشصوتیات التصریف في فتح اللطیف ألبي حفص الزموري

Arabi07967أدب ، لغةجامعة وھرانسعاد بسناسيتازغت بلعیدصوتیات التواصل اللغوي بین اإلرسال و االستقبال مسرحیة أمیرة األندلس

Arabi07968أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكابتسام نایف صالح أبو الربصور الحرب و أبعادھا األسطوریة في الشعر الجاھلي

Arabi07969أدب ، شعرمجلة جامعة تكریت للعلومعلي حسین التمرصور الحمام في شعر صدر اإلسالم

Arabi07970شعرھنداويمحمد بن عمران المرزباني أبو عبید هللاأشعار النساء

Arabi07971شعرندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمیةحافظ المغربيصور مكة المكرمة في شعر حسن عبد هللا القرشي قراءة في نماذج من مكیاتھ

Arabi07972شعردار الكتبعبد الجبار فتحي زیدانبین الماضي والحاضر قصائد إسالمیة

Arabi07973نحوجامعة الشارقةمحمد فاضل صالح السامرائيصور من اتساع معاني التراكیب النحویة في الدر المصون

Arabi07974أدبھنداويمجموعة باحثین، مراجعة عال عادلسوزان شانداأدب التمرد إرھاصات الثورة في أعمال أدباء مصر

Arabi07975شعرجامعة أم القرىصیف هللا سعد الحارثيصور من الشعر االجتماعي في العصر العباسي
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Arabi07976شعرمجلة جامعة تشرین للبحوث و الدراسات العلمیةعبد الكریم یعقوب، أمین أحمد حمیدوشصورة اإلنسان المؤمن في الشعر بین صدر اإلسالم و العصر األموي

Arabi07977نحوالرسالة المخلصیةجبران یوسف النحاسصیغة فعال لیس جمعا

Arabi07978شعرجامعة البعثفیروز الموسىبشرى بدر إبراھیمصور اإلنسان في الشعر النسوي األندلسي

Arabi07979شعرمجلة دیالىحامد صالح جاسمصورة األم في الشعر العربي الحدیث

Arabi07980شعردار الكتب العلمیةخلیل عمران المنصورأبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي األشبیليضرائر الشعر

Arabi07981شعردار األندلسالسید إبراھیم محمدضرائر الشعر البن عصفور اإلشبیلي

Arabi07982شعردار النھضھ العربیةرمضان عبد التوابأبى سعید السیرافيضرورة الشعر ألبي سعید السیرافي

Arabi07983شعرجامعة الحاج لخضرعبد الرزاق بن السبعسالف بوحالیسصورة األنا و اآلخر في شعر مصطفى محمد الغماري

Arabi07984بالغةبحوث المؤتمر الثاني لألدباء السعودیینعوض بن معویض بن زوید الجمیعيصورة البطل في أمجاد الریاض دراسة بالغیة

Arabi07985لغةمطبعة الواعظمحمود سالمةأحمد بن علي القلقشنديضوء الصبح المسفر، و جنى الدوح المثمر مختصر صبح األعشى في كتابة اإلنشا

Arabi07986بالغةدار كنوز إشبیلیاإبراھیم بن عبد العزیز الزیدمحمد بن یعقوب الحموي الشھیر بابن النحویةضوء المصباح

Arabi07987أدبجامعة أم القرىإبراھیم بن عبد هللا البعولعبیر حامد محمد العویضيصورة البطل في القصة القصیرة السعودیة

Arabi07988شعرجامعة أم القرىحمید سمیرقابل رشید نافع المرامحيصورة البطل في شعر أبي تمام

Arabi07989ً أدبجامعة منتوريلیلى جباريمریم دني، عبلة مجدوبصورة الجزائر عند فرانس فانون والبیر كامو روایتي: معذبو األرض و الغریب نموذجا

Arabi07990أدبمكتبة القرآنمحمد إبراھیم سلیمأحمد بن محمد بن عبد ربھ األندلسيطبائع النساء وماجاء فیھا من عجائب وغرائب، وأخبار وأسرار

Arabi07991نحو ، لغةدار المعارفمحمد أبو الفضل إبراھیمأبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي األندلسيطبقات النحویین واللغویین

Arabi07992أدبدار عمارعبد الرزاق حسینصالح الدین خلیل بن أیبك الصفديالشعور بالعور

Arabi07993شعر ، تراجمدار الكتب العلمیةطھ أحمد إبراھیممحمد بن سالم الجمحيطبقات الشعراء

Arabi07994شعر ، تراجمدار الجیل، مكتبة الرائد العلمیةجھاد المجاليطبقات الشعراء البن المعتز

Arabi07995أدب ، شعرمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيصالح جرارطریقة القراءة عند المكفوفین بصرًیا في قصائد من الشعر األندلسي

Arabi07996أدب ، شعرجامعة مؤتةفایز القیسيعمر فارس الكفاوینصورة الخیل في الشعر األندلسي في عصري الطوائف و المرابطین

Arabi07997شعر ، تراجمدار المدنيمحمود شاكرمحمد بن سالّم الجمحيطبقات فحول الشعراء

Arabi07998نقدمنشورات وزارة الثقافةترجمة عیسى علي العكوب، عمر شیخ الشبابھربرت ریدطبیعة الشعر دراسات نقدیة عالمیة

Arabi07999أدبجامعة قطرحبیب بوھرورھیا ناصر الشھوانيصورة الرجل في المتخیل النسوي في الروایة الخلیجیة، نماذج منتقاة

Arabi08000أدبعالم الكتبھالل ناجيالحسین بن محمد بن عبد الوھاب الحارثيطرائف الطرف- الحارثي

Arabi08001أدبمؤسسة األعلمي للمطبوعاتمحسن عقیلطرائف المضحكین من الملوك والشعراء والحمقى والغفلین

Arabi08002أدبدار القلممحمد رجب البیوميطرائف و مسامرات

Arabi08003أدبدار الشروقسعاد عبد الكریم عباس الوائليطرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق

Arabi08004أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةعبد الخالق عیسىإبراھیم أحمد إبراھیم حمایدهصورة الرجل في شعر المرأة في العصر العباسي
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Arabi08005شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةأحمد فلیح، عزمي الصالحيصورة الشراة في شعر الخوارج

Arabi08006لغةاألكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة حسیبةصدیق لیلىطرائق قدماء اللغویین العرب في التعریب اللفظي

Arabi08007أدبالمطبعة الوھبیةشھاب الدین أحمد بن محمد الخفاجيطراز المجالس لموالنا المحقق الفرید

Arabi08008أدب ، شعرجامعة بغدادحمیده البلداويطرافة التخییل بحسن التعلیل في الشعر األندلسي

Arabi08009أدبالجامعة األردنیةمحمود إبراھیمعبد القادر شریف عبد هللا أبو شریفصورة الصلیبیین في األدب العربي

Arabi08010شعرجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكربى شحاده صابر سمارهصورة الطفل في الشعر الجاھلي

Arabi08011معاجمعبد العزیز المیمنيطرر على معجم األدباء

Arabi08012شعر، دیوانمطبعة بریلعمر السویدي، األعلم الشمنتريدیوان زھیر بن أبي سلمى مع شرحھ، طرف عربیة

Arabi08013أدبعلي موالطرف وحكایا ونوادر من عیون التراث العربي النتخب من بطون كتب التراث

Arabi08014شعر ، تراجمجامعة عین شمسحسن محمد باجودةمحمد الشیخ محمود صیامطرفة بن العبد حیاتھ وشعره

Arabi08015شعرجامعة الخرطومأحمد حسن علي قریناتممدوح محمد الحسن الجزوليصور العصر في شعر عمر بن أبي ربیعة

Arabi08016شعرجامعة الحسین بن طاللحسن فالح البكور، عیسى قویدر العباديصورة العمران الداثر في الشعر الجاھلي

Arabi08017نحوالمكتبة األزھریة للتراثعبد الحمید السید محمد عبد الحمیدالبن ھشام األنصاريطریق الھدى إلى تیسیر شرح قطر الندى وبل الصدى

Arabi08018شعرآداب الرافدینقصي سالم علوان، فالح حمد أحمد، شیماء ھاتو فعلصورة الغزل األندلسي في شعر بني األحمر

Arabi08019أدب ، نقدجامعة الخرطومعلي محمود أحمدرشا عبید عباسصورة الفخر و الھجاء في شعر النقائض دراسة أدبیة نقدیة

Arabi08020لغةجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةقاسم خلیل حسن القواسمةطعن النحاة واللغویین في لغات العرب

Arabi08021أدبمؤسسة نوفلسلمى الحفار الكزبري - سھیل ب. بشرونيجبران خلیل جبرانالشعلة الزرقاء رسائل جبران خلیل جبران إلى مي زیادة

Arabi08022أدب أطفالالدار المصریة اللبنانیةعبد التواب یوسفطفل ما قبل المدرسة أدبھ الشفاھي والمكتوب

Arabi08023أدبمنشورات الجملسید قطبطفل من القریة

Arabi08024شعرجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الصحفيمحمد بن أحمد بن إبراھیم عمیر المدخليصورة القناص في الشعر الجاھلي

Arabi08025أدبدار الحوارترجمة وتقدیم سعید بنكرادأمبرتو إیكوآلیات الكتابة السردیة

Arabi08026أدبالنشر للجامعاتعصام بھيطالئع المقارنة في األدب العربي الحدیث

Arabi08027شعر ، تراجمدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةیاسین عایش خلیلھارون الرشید في أنظار شعراء عصره

Arabi08028أدبجامعة بغدادأحمد مطلوبالشعریة

Arabi08029تراجمدار المعارفمحمد الدسوقيطھ حسین یتحدث عن أعالم عصره

Arabi08030أدبجامعة منتورياألخضر عیكوسأحسن دواسصورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر من خالل كتابات الرحالة الفرنسیین مقاربة سوسیوثقافیة

Arabi08031أدبمجلة جامعة كركوكبدران عبد الحسین محمود البیاتيالشعریة في خطب العصر األموي

Arabi08032أدبمطبعة بریلك. بیتروفأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسيطوق الحمامة في األلفة واأللَّف- ت بیتروف

Arabi08033أدبمكتبة عرفةأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسيطوق الحمامة في األلفة واألالف- مكتبة عرفة
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Arabi08034لغة ، معاجممجلة آداب البصرةمزھر حسن الكعبيطول الصحیح المضعف

Arabi08035أدب ، شعرجامعة المدینة العالمیةأحمد عبد العاطيحامد بن أحمد خضران السھیمي القرنيصورة المجتمع العباسي في مقامات الحریري دراسة فنیة موضوعیة

Arabi08036لغة ، معاجمدار الفكروفیق الزعیمطیب الكالم بلھجة أھل الشام- معجم

Arabi08037أدب ، شعرمطبعة مصطفى البابى االحلبي وأوالدهمحمد سید كیالنيعلي بن الحسین بن موسى الملقب بالشریف المرتضىطیف الخیال

Arabi08038أدب ، شعرمجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانیةعبد الرحیم حمدانصورة المدینة اإلسالمیة المحتلة في الشعر األندلسي في عھد المرابطین و الموحدین

Arabi08039أدب ، شعرعبد الوھاب المسیريالشعراء و الزمن

Arabi08040أدب ، شعردار توبقال للنشرترجمة: مبارك حنون، محمد الولي، محمد أوراغجمال الدین بن الشیخالشعریة العربیة

Arabi08041لغةمجلة جامعة أم القرىالسید رزق طویلظاھرة االستغناء في الدراسة اللغویة

Arabi08042شعر ، تراجمالھیئة المصریة العامة للكتابالعربي حسن درویشالشعراء المحدثون في العصر العباسي

Arabi08043نحودار المصریة اللبنانیةأحمد عفیفيظاھرة التخفیف في النحو العربي

Arabi08044نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيقاسم محمد صالحظاھرة الحمل على التوھم في النحو

Arabi08045أدب ، شعرجامعة أم القرىصالح سعید الزھرانيسلیمان سالم السناني الجھنيصورة المدینة المنورة في الشعر السعودي الحدیث من عام 1320 ھـ 1420 ھـ . دراسة في شاعریة المكان

Arabi08046أدبجامعة تشرینماھر عیسى حبیبسائر عادل دندشظاھرة االتباع والمزاوجة وأثرھا في األمثال العربیة

Arabi08047شعر ، تراجمدار المعارفیوسف خلیفالشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي

Arabi08048بالغةفیصل مفتاح الحدادأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرينوابغ الكلم لجار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري

Arabi08049أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةمحمد دوابشةصورة المرأة في شعر الخوارج في العصر األموي

Arabi08050أدب ، شعرمجلة القسم العربي، جامعة بنجابرحمي عمران، محمد أبو ذر خلیلصورة المرأة في الشعر األندلسي في عصر الطوائف و المرابطین

Arabi08051أدب ، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابعبده بدويالشعراء السود و خصائصھم في الشعر العربي

Arabi08052أدب ، نقدجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيحنان بنت جابر عبد الرحمن الحارثيصورة المرأة في قصص نجیب الكیالني دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi08053بالغة ، نقدجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الصحفيرداد بن شبیر بن عبد هللا الكبكبيصورة المطر في أشعار الھذلیین دراسة بالغیة نقدیة

Arabi08054أدبجامعة مؤتةسمیر الدروبيلبنى محمود ودینع متروكصورة المغول في النثر العربي من القرن السابع إلي أوائل القرن التاسع الھجري، دراسة موضوعیة و فنیة

Arabi08055أدب ، شعردار األندلسعفیف عبد الرحمنالشعر و أیام العرب في العصر الجاھلي

Arabi08056أدب ، شعرمجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانیةحمدي منصورصورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھلي

Arabi08057أدب ، شعرجامعة أبي بكر بلقایدزبیر دراقيالغوثي العربي الشریفصورة الممدوح في الشعر األندلسي عھد الطوائف

Arabi08058أدب ، شعرجامعة آل البیتمحمد موسى العبسيرھام فواز فارس النعیماتصورة المناذرة و الغساسنة في الشعر الجاھلي

Arabi08059أدب ، بالغةجامعة أم القرىدخیل هللا بن محمد الصحفيیاسر بن محمد بن سالم بابطینصورة المؤمن في البیان النبوي

Arabi08060أدب ، شعرسعید حسون العنبكيصورة الناقة في القصیدة الجاھلیة بین الوظیفة الشعریة و إنتاج الداللة الرامزة

Arabi08061أدب ، شعرمجلة جامعة الملك سعودصالح علي سلیم الشتیويصورة النخلة في الشعر العباسي حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi08062نحو ، لغةجامعة كركوك - كلیة التربیةفرھاد عزیز محیي الدینظاھرة التذكیر والتأنیث بین المنطق العقلي وواقع اللغة
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Arabi08063أدب ، شعرجامعة أم القرىمریم عبد الھادي القحطانيأماني بنت سعود بن خیشان العواضي القرشيصورة أمومة الطیر في الشعر الجاھلي

Arabi08064أدب ، شعرجامعة أم القرىمصطفى حسین عنایةمحمد بن یحیى مفرح آل عجیمصورة سیف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني دراسة موضوعیة و فنیة

Arabi08065أدب ، شعرجامعة الخلیلیاسر أبو علیانسارة محمود أحمد صالحصورة مجزرة كفر قاسم في الشعر الفلسطیني

Arabi08066نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناموضى حمید رمیزان السبیعيصیغ األفعال بین القیاس و السماع

Arabi08067لغة ، شعرجامعة الجزائرمصطفى حركاتبن عزوز زبدةدراسة المشتقات العربیة لألسماء واألفعال الواردة في القصائد العشر الطوال وأثارھا البالغیة

Arabi08068بالغة ، شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد رمضان البعصیغ التصغیر و أغراضھ في شعر االنتفاضتین

Arabi08069نحودار الرفاعي بالریاض، مكتبة الخانجي بالقاھرةعوض المرسي الجھاويظاھرة التنوین في اللغة العربیة

Arabi08070أدب ، شعرعبد العزیز محمد الشحادةظاھرة الخوف في الشعر تأبط شرا

Arabi08071أدب ، شعرجامعة دمشق العدد األولعلي أبو زیدظاھرة العذل في شعر حاتم الطائي

Arabi08072لغةدار وائل للنشرمھدي أسعد عرارظاھرة اللبس في العربیة جدل التواصل والتفاصل

Arabi08073لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود مبارك عبد هللا عبیداتھاء السكت ودورھا في تصحیح البنیة المقطعیة للكلمة العربیة

Arabi08074لغةدار غریبأحمد إبراھیم ھنديظاھرة بلى األلفاظ بین أصولھا وتراثھا

Arabi08075نحو ، لغةوافي حاج ماجدظاھرة جمع التكسیر في العربیة دراسة إلبراز خصائصھا اللفظیة والمعنویة

Arabi08076نحوجامعة الفاتحعبد هللا محمد الكیشسالمة عیسى، عیسى الوازنيظاھرة خالف األصل في النحو العربي

Arabi08077لغةمكتبة الثقافة الدینیةحسین نصارظواھر لغویة مدخل تعریف األضداد

Arabi08078أدب عالميلوسیان فافر ھنري وجان مارتانظھور الكتاب

Arabi08079شعرروافدالحسین زروقأحادیث الشعر والشعراء رؤیة حضاریة

Arabi08080أدب ، تراجممؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین لإلبداع الشعريعبد العزیز السریع، ماجد الحكواتيعاشق اللغة العربیة أحمد مختار عمر

Arabi08081أدبھنداويمي زیادةوردة الیازجي

Arabi08082أدبمنشورات المكتبة العصریةعباس محمود العقادعالم السدود والقیود

Arabi08083أدب ، نقدمجموعة من الكتاب واألدباءعالم الفكر اإلعالم المعاصر والنظریة النقدیة الحدیثة

Arabi08084لغةجامعة الجزائرشكري السید الخلويمحمد الحباسدراسة تطور المفردات العربیة من خالل كتب اللحن

Arabi08085نقد ، شعرھنداويمحمد الخضر حسیننقض كتاب في الشعر الجاھلي

Arabi08086لغةعالم المعرفةأحمد محمد المعتوقالحصیلة اللغویة، أھمیتھا، مصادرھا، وسائل تنمیتھا

Arabi08087أدب ، لغةمطبعة المنارصالح زیادنةعبارات ومصطلحات من البادیة

Arabi08088شعرمطبعة الترقيمحمد عبد هللا المدني، محمد الطیب األنصاريإمالء أبي العالء التنوخي المعريعبث الولید في الكالم على شعر أبي عبادة الولید بن عبید البحتري- مطبعة الترقي

Arabi08089شعرجامعة القاھرةنادیا علي الدولةعبث الولید في الكالم على شعر أبي عبادة الولید بن عبید البحتري- جامعة القاھرة

Arabi08090أدبالمجلس األعلى للثقافةأحمد إبراھیم الھواريعبد الرحمن شكري المؤلفات النثریة الكاملة

Arabi08091نقدھنداويمارون عبودنقدات عابر
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Arabi08092ً أدبالنادي األدبي الثقافي بجدةمحمد بن مریسي الحارثيعبد العزیز الرفاعي أدیبا

Arabi08093بالغة ، نقدوكالة المطبوعاتأحمد مطلوبعبد القاھر الجرجاني بالغتھ ونقده

Arabi08094أدبدارة الملك عبد العزیزمحمد بن عبد الرحمن الربیععبد هللا بن خمیس في مجمع الخالدین

Arabi08095شعر ، تراجموفاء السندیونينادیة بنت محمد بن عیسى الشوربجيعبد هللا بن رواحة وشعره اإلسالمي

Arabi08096أدبمكتبة عبد هللا كنونجمعیة مكتبة عبد هللا كنونعبد هللا كنون بین التكریم والتأبین

Arabi08097أدبكتاب الشعبعباس محمود العقادعبقریة خالد رضي هللا عنھ

Arabi08098أدباتحاد الكتاب العربأحمد علي دھمانعبید هللا بن الحر الجعفي بین أناشید البطولة وآالم الندم

Arabi08099لغةمطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشقعبد القادر المغربيعثرات اللسان في اللغة

Arabi08100معاجم ، أنسابالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریةعبد هللا كنون، الحازميأبو بكر محمد بن أبو عثمان الحازمي الھمدانيعجالة المبتدئ وفضالة المنتھي بالنسب

Arabi08101أدب ، شعرناھد جعفرعدة الحرب في الشعر الجاھلي

Arabi08102أدب ، شعردار اآلدابكولن ولسونالشعر و الصوفیة

Arabi08103أدبالمؤسسة العربیة للدراسات، المركز الثقافي العربيعبد الرحمن منیفعروة الزمان الباھي

Arabi08104نحو ، لغةجامعة آل البیتسعید جبر أبو خضرعبد الرحمن قبالن أسمر السرحاندور العالقات الداللیة المعنویة للمفردات في بناء القواعد النحویة

Arabi08105نحوفراس عبد العزیز عبد القادرعسى في العربیة في الخالف النحوي

Arabi08106لغةسلیمان أبو غوشعشرة آالف كلمة انجلیزي من أصل العربیة

Arabi08107شعر ، تراجمجامعة بغدادحاتم صالح الضامنعشرة شعراء مقلون

Arabi08108أدبدار البشائرحسن إسماعیل مروةسعید األفغانيعصارة فكر وتجربة حیاة

Arabi08109أدبمنشورات مكتبة التحریرمحسن جاسم الموسويعصر الروایة مقال في النوع األدبي

Arabi08110شعرمطبعة بوالقعمر بن أحمد الخربوتيعصیدة الشھدة شرح قصیدة البردة

Arabi08111شعر ، تراجمدار الحقعصام حورانيعطار من نیشابور الشاعر فرید الدین العطار

Arabi08112أدبدار المعارفمحمد المنسى قندیلعظماء في طفولتھم

Arabi08113أدبوزارة التراث القومي والثقافةسیف بن حمد بن شیخان األغبريعقد الدرر المنظوم في الفقھ واألدب والعلوم

Arabi08114أدبدار الكتب العلمیةأبو ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلولأبو القاسم بن محمد بن حبیب النیسابوريعقالء المجانین- ت زغلول

Arabi08115أدبدار النفائسعمر األسعدأبو القاسم بن محمد بن حبیب النیسابوريعقالء المجانین- ت عمر األسعد

Arabi08116أدبدار الكتب العلمیةمفید قمیحةشھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب النویرينھایة األرب في فنون األدب

Arabi08117أدب ، نقددار المعارفعلى أدھمعلى ھامش األدب والنقد

Arabi08118شعردار المعارفحلمي بدیرالشعر المترجم و حركة التجدید في الشعر الحدیث

Arabi08119أدب ، نقدمنشورات وزارة الثقافةماجدة حمودعالقة النقد باإلبداع األدبي

Arabi08120أدب ، تراجمالمؤسسة العربیة للدراسات و النشرأحمد محمد المعتوقالشریف المرتضى المعتوق حیاتھ، ثقافتھ، أدبھ ونقده
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Arabi08121نحو ، صرفجامعة بابلسعدون أحمد علي الربیعيشیماء عبد الزھرة نعمان ذرب المالكيعلة كثرة االستعمال في كتاب سیبویھ

Arabi08122نحو ، صرفمكتبة الرشدمحمود جاسم محمد الدرویشأبو الحسن محمد بن عبد هللا الوراقعلل النحو

Arabi08123لغةكتب عالنصر حامد أبو زید، محمد أكرم سعد الدینھدسون، ترجمة محمود عیادعلم اللغة االجتماعي

Arabi08124شعرأحمد بن عبد اللطیف بن أحمد البربیر، خلیل عبد الرحمن البربیرإبراھیم بن علي األحدب الطرابلسيالشرح الجلي على بیتي الموصلي

Arabi08125أدبشركة المطبوعات للتوزیع والنشرمروان فارسعلم اإلبداع عند بعض األدباء

Arabi08126أدبدار اآلباء المرسلینلویس شیخو الیسوعيعلم األدب مقاالت لمشاھیر العرب

Arabi08127أدب ، لغةدار الشروقصالح فضلعلم األسلوب مبادئھ وإجراءاتھ

Arabi08128علم األصواتدار غریبكمال بشرعلم األصوات

Arabi08129علم األصواتدار یافا العلمیة للنشر والتوزیعمبارك حنونعبد الحمید زاھیدعلم األصوات وعلم الموسیقى دراسة صوتیة مقارنة

Arabi08130بالغةدار المعارفأحمد أحمد فشلعلم البدیع رؤیة جدیدة

Arabi08131بالغةمؤسسة المختاربسیوني عبد الفتاح فیودعلم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان

Arabi08132بالغةمجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد مرایاتي، یحیى علم، محمد الطیّانعلم التّعمیة واستخراج المّعمى عند العرب

Arabi08133ً أدبرمضان بسطویسي محمدعلم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجا

Arabi08134شعرمجلة كلیة الدراسات اإلسالمیةعبد الواحد الدحمنيبالغة االفتنان دراسة تحلیلیة في شعر زھیر بن أبي سلمى

Arabi08135لغةعالم الكتبأحمد مختار عمرعلم الداللة

Arabi08136أدبأنور أبو سویلم، محمد الشوابكةابن خالویھ أبو عبد هللا الحسین بن محمدكتاب الشجر و الكأل ألبي زید سعید بن أوس األنصاري

Arabi08137لغةدار المعرفة الجامعیةترجمة صبري إبراھیم السیدف. ر. بالمرعلم الداللة إطار جدید

Arabi08138لغةدار األملتقدیم علي الحمدھادي نھرعلم الداللة التطبیقي في التراث العربي

Arabi08139لغة ، نقددار الفكرفایز الدایةعلم الداللة العربي النظریة والتطبیق، دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیة

Arabi08140صرفجامعة آل البیتعبد القادر عبد الجلیلعلم الصرف الصوتي

Arabi08141عروض ، قوافىدار النھضة العربیةعبد العزیز عتیقعلم العروض والقافیة-دار النھضة العربیة

Arabi08142عروض ، قوافىدار اآلفاق العربیةعبد العزیز عتیقعلم العروض والقافیة- دار اآلفاق العربیة

Arabi08143لغةجامعة بغدادحاتم صالح الضامنعلم اللغة

Arabi08144لغةدار الفكر العربيمحمود السعرانعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي- دار الفكر العربي

Arabi08145لغةدار النھضة العربیةمحمود السعرانعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي- دار النھضة العربیة

Arabi08146لغةجامعة المستنصریةھادي نھرعلم اللغة االجتماعي عند العرب

Arabi08147لغةصالح الناجمعلم اللغة الحاسوبي

Arabi08148لغةمكتبة الملك فھد الوطنیة للنشرمحمد بن ناصر الحقبانيجون اولسونعلم اللغة القضائي

Arabi08149لغةدار المعرفة الجامعیةعبده الراجحيعلم اللغة لتطبیقي وتعلیم العربیة
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Arabi08150أدب ، شعرعبد الرضا عليالسیاب یتحدث عن تجربتھ الشعریة

Arabi08151لغةترجمة وتعریب محمد عبد العزیز عبد الدایمولیام اجریدي مایكل دبرفلسكي فرانسزكتمیاعلم اللغة مقدمة معاصرة

Arabi08152أدب ، شعرإبراھیم أحمد القلعيكتاب یتیمة الدھر للثعالبي

Arabi08153أدب ، شعرجامعة مؤتةزاید مقابلةزید دبیان غلب الشمريدیوان أھنى المنائح في أسنى المدائح دراسة وتحقیق

Arabi08154لغة ، معاجمجامعةالملك سعودعلي القاسميعلم اللغة وصناعة المعجم

Arabi08155بالغة ، نقدمكتبة وھبة،بسیوني عبد الفتاح بسیونيعلم المعاني دراسة بالغیة ونقدیة لمسائل المعاني

Arabi08156لغةنظم مثلث قطرب مع شرح ابن زریق البھنسي

Arabi08157بالغةدار التوفیق النموذجیةكریمة محمود أبو زیدعلم المعاني دراسة وتحلیل

Arabi08158بالغةمكتبة اإلیمانحسن طبلعلم المعاني في الموروث البالغي تأصیل وتقییم

Arabi08159لغةدار القاھرة للكتابترجمة وتعلیق سعید حسن بحیريتون فان دایكعلم النص مدخل متداخل االختصاصات

Arabi08160لغة ، إمالءدار السالمحسني عبد الجلیل یوسفعلم كتابة اللغة العربیة واالمالء

Arabi08161علم الخطمكتبة ابن سینامھدي السید محمودعلم نفسك الخطوط العربیة

Arabi08162بالغةدار الكتب العلمیةأحمد مصطفى المراغيعلوم البالغة البیان والمعاني والبدیع

Arabi08163بالغةالمستشاریة الثقافیة االیرانیة بدمشقإحسان صادق سعیدعلوم البالغة عند العرب والفرس

Arabi08164لغةدار الفكرعبد الرحمن بن خلدونعلوم اللسان العربي من مقدمة ابن خلدون

Arabi08165ً شعر ، تراجمحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتعبده بدويعلي أحمد با كثیر شاعراً غنائیا

Arabi08166شعرجامعة الجزائرمحفوظ بنونخیاط سلیمدیوان سیدي بالل تناقضات المقدس واستمراریة المكانة في األسطورة

Arabi08167شعر ، تراجممؤسسة الرسالةعلي بن عبد العزیز الخضیريعلي بن المقرب العیوني حیاتھ وشعره

Arabi08168أدبشبكة فلسطین للحوارإعداد المحور الشرعي، شبكة فلسطین للحوارعلى عتبات الریان

Arabi08169أدبدار األدبعبد العزیز المقالحعمالقة عند مطلع القرن

Arabi08170شعر، دیوانالموردھالل ناجيدیوان القاضي التنوخي الكبیر علي بن محمد بن داود األنطاكي

Arabi08171نحو ، صرفدار ابن حزمبسام عبد الوھاب الجابيأبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحويعمدة الكتاب

Arabi08172علم الخطمجمع البحوث اإلسالمیةنجیب مایل الھروي، عصام مكیةالمعز بن بادیس التمیمي الصناجيعمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب

Arabi08173شعر ، تراجمنادى جازان األدبيخالد بن سعود الحلیبيعمر بھاء الدین األمیري شاعر اإلنسانیة المؤمنة

Arabi08174شعر ، تراجمدار المناھجشریف راغب عالونةعمرو بن براقة الھمذاني سیرتھ وشعره

Arabi08175شعرنادي مكة المكرمة الثقافي األدبيمحمد بن مریسي الحارثيعمود الشعر العربي النشأة والمفھوم

Arabi08176بالغةجمعیة الرعایة المتكاملةنبیل راغبعناصر البالغة األدبیة

Arabi08177نحومكتبة األنجلو المصریةسعید حسن بحیريعناصر النظریة النحویة في كتاب سیبویھ

Arabi08178أدبخالد عزایزةعناصر مشتركة في أدب الطفیلین والمكدین والبخالء
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Arabi08179لغةدار العربیة للعلومترجمة محمد بدويجان جاك لوسركلعنف اللغة

Arabi08180صرفدار الكتب المصریةأحمد عفیفيعالء الدین علي بن محمد القوشجيعنقود الزواھر في الصرف

Arabi08181أدبدار الغرب اإلسالميعلي النیفرمحمد النیفرعنوان األریب عما نشأ في البالد التونسیة من عالم أدیب

Arabi08182نحوعالم الكتبعبد هللا إبراھیم األنصاريإسماعیل بن أبو بكر المقريعنوان الشرف الوافي في علم الفقھ والتاریخ والنحو والقوفي

Arabi08183نحو ، صرفمجلة المنارعبد الحفیظ سلطان المغرب األقصيالسبك العجیب نظم مغني اللبیب

Arabi08184أدب أطفالمكتبة النھضة المصریةإبراھیم محمد عطاعوامل التشویق في القصھ القصیر لطفل المدرسة االبتدائیة

Arabi08185لغةمحمد باخیر الحاج عبد هللاعوامل التغیر الداللي في اللغة العربیة بین القدیم والحدیث

Arabi08186صرفدار عمر بن الخطابأبو عبد الرحمن إبراھیم بن محمد الفقیھ القادمي السریحي الیمنيعون المعبود في شرح نظم المقصود في الصرف

Arabi08187صرفدار الفكر العربيأحمد بن محمد أمین بن أحمد المختار الجكنيعون المعین بشرح الالمیة مع زیادات بحرق وابن زین

Arabi08188شعردار العلومعبد العزیز بن ناصر المانعمحمد أحمد بن طباطبا العلويعیار الشعر

Arabi08189شعردار الكتب العلمیةنعیم زرزورمحمد أحمد بن طباطبا العلويعیار الشعر ابن طباطبا العلوي

Arabi08190أدبدار الكتب العلمیةأبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ھذیلعین األدب والسیاسة وزین الحسب والریاسة

Arabi08191لغة ، صرفمحمد سعید صالح ربیع الغامديعین الفعل الثالثي في العربیة

Arabi08192أدبدار الكتاب العربيأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوريعیون األخبار- ط دار الكتاب العربي

Arabi08193أدبالمكتب اإلسالميمنذر محمد سعید أبو شعرأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوريعیون األخبار- ت أبو شعر

Arabi08194أدبدار الكتب المصریةأبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوريعیون االخبار- دار الكتب المصریة

Arabi08195نقددار التنویر العلمیةغالب ھلسانقد األدب الصھیوني، دراسة آیدیولوجیة ونقدیة ألعمال الكاتب الصھیوني عاموس عوز وترجمة روایتھ الحروب الصلیبیة

Arabi08196شعركتب عربیةفایز عليالرمزیة و الرومنسیة في الشعر العربي

Arabi08197شعرمطبعة ھندیھ بفیط بمصرمحمد طلعتغایة األرب في صناعات شعر العرب

Arabi08198أدبدار الكتب العلمیةمحمد الخالديمحمد بن أحمد السفاریني الحنبليغذاء األلباب شرح منظومة اآلداب

Arabi08199أدبسامح مقارغرائب التعبیرات واألمثال الشعبیة تفسیر وتحلیل ورد الدخیل

Arabi08200أدبدار المعارفمحمد زغلول سالم، مصطفى الصاوي الجوینيعلي بن ظافر األزدي المصريغرائب التنبیھات على عجائب التشبیھات

Arabi08201لغةدار المشرقرفائیل نخلة الیسوعيغرائب اللغة العربیة

Arabi08202بالغةمكتبة وھبةتوفیق شاھینابن حجر العسقالني شارح البخاريغراس األساس

Arabi08203لغة ، نحومطبعة االجتھادالقس بولس الكفرنیسيغرامطیق اللغة اآلرامیة السریانیة صرف ونحو

Arabi08204أدبدار الطباعة السنیة ببوالقمحمد الصباغأبو إسحاق محمد بن إبراھیم بن یحیى الكتبي المعروف بالوطواطغرر الخصائص الواضحة و عرر النقائص الفاضحة- ط بوالق

Arabi08205أدبدار الكتب العلمیةإبراھیم شمس الدینأبو إسحاق محمد بن إبراھیم بن یحیى الكتبي المعروف بالوطواطغرر الخصائص الواضحة و عرر النقائص الفاضحة- دار الكتب العلمیة

Arabi08206أدبجامعة بغدادرحمة بنت أحمد الحاج عثمانغرس الذوق العربي باألشعار واألمثال العربیة عند الناطقین بغیرھا

Arabi08207أدب ، نقددار المعارفمحمد زغلول سالم - مصطفى الصادق الجوینينقد كتاب غرائب التنبیھات على عجائب التشبیھات
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Arabi08208نحودار االعتصاممحمد إبراھیم البناابن مضاء أو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبيالرد على النحاة

Arabi08209أدبوزارة الثقافة إحیاء التراث العربيحسین بیوضالرسائل السیاسیة في العصر العباسي األول

Arabi08210أدب ، شعردار الثقافیة للنشر، المطبعة العصریةحسین مجیب المصريغزوات الرسول بین شعراء الشعوب اإلسالمیة

Arabi08211أدبدار الناشرین اإللكترونيعدنان كنفانيغسان كنفاني صفحات كانت مطویة

Arabi08212لغة ، تراجممكتبة الثقافیة الدینیةرمضان عبد التواب، صبیح التمیميأبو إسحق الزجاجفعلت أفعلت

Arabi08213نحومجلة جامعة الملك سعودمحمد الباتلھا أنا...ھا أنا ذا

Arabi08214نحو ، صرفدار المعارف للطباعة والنشرأحمد فارس الشدیاقغنیة الطالب ومنیة الراغب، دروس في النحو والصرف وحروف المعاني

Arabi08215نحومحمد باي بلعالمالرحیق المختوم لنزھة الحلوم

Arabi08216علم الصوتجامعة حلبمصطفى جطلعبد البدیع النیربانيالجوانب الصوتیة في كتب االحتجاج للقراءات

Arabi08217أدبعالء الالميفوائد ومدخالت في التراث واللغة العربیة

Arabi08218أدبنادي اإلحساء األدبيفواز اللعبونفائت األمثال مقاربة أدبیة ساخرة

Arabi08219لغة ، معاجمجامعة عین شمسعبد العزیز مطرألبو عمر الزاھدفائت الفصیح ألبي عمر لزاھد

Arabi08220معاجممجلة مجمع اللغة العربي العراقيحاتم صالح الضامنفائت الحلبة في أسماء الخیل المشھورة في الجاھلیة واإلسالم

Arabi08221أدب ، تراجماتحاد الكتاب العربماجدة حمودفارس النھضة واألدب، عبد الرحمن الكواكبي

Arabi08222أدبمكتبة مصرمحمد أبو بكر حمیدعلي أحمد باكثیرفاوست الجدید

Arabi08223صرفعالل نوریمفتح أقفال المیة األفعال

Arabi08224عقیدةزكریا األنصاري الشافعيفتح الرحمن شرح رسالة ابن رسالن

Arabi08225صرفجامعة الكویتمصطفى نحاسجمال الدین محمد بن عمر المعروف ببخرقفتح األقفال وحل اإلشكال

Arabi08226النحو والصرف،أحمد بن أحمد السجاعيحاشیة السجاعي المسماة فتح الجلیل على شرح ابن عقیل على متن األلفیة البن مالك في علم العربیة

Arabi08227نحوالمطبعة الكاستلیة الزاھرةحسین الطرابلسي الحنفيأبو محمد محمود بن أحمد العینيفرائد القالئد في مختصر شرح الشواھد

Arabi08228أدبمسعود بن حسن بن أبو بكر القناوي الشافعيفتح الرحیم الرحمن شرح نصیحة األخوان شرح المیة ابن الوردي

Arabi08229نحو ، شعرمكتبة السواديمحمد علي طھ الدرةفتح الكبیر المتعال إعراب المعلقات الشعر الطوال

Arabi08230فقھ مالكىمكتبة المنارةاألمانة ولد إبراھیمفتح المجید على نظم عبد هللا بن الحاج احماه هللا الشقنیطي، ابن زید القیرواني

Arabi08231شعرالجامعة اإلسالمیةجابر بن بشیر المحمديزین الدین عبد القادر بن أحمد الفاكھيفتح المغلقات ألبیات السبع المعلقات

Arabi08232صرفدار المجتمع العلميأحمد جابر جبرانفتح الودود شرح اللؤلؤ المنضود نظم متن المقصود

Arabi08233أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافةإبراھیم زیداننوادر األدباء

Arabi08234نقدھنداويمحمد فرید وجدينقد كتاب الشعر الجاھلي

Arabi08235نحوسرحان بن غازي العتیيفتح رب البریة في شرح متن اآلجرومیة

Arabi08236نحومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهإبراھیم بن محمد بن إبراھیم الباجوري الشافعيفتح رب البریة على الدرة البھیة نظم اآلجرومیة
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Arabi08237نحومكتبة األسديأحمد بن عمر الحزاميمحمد بن أبَّ القالوي الشنقیطيفتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة

Arabi08238شعر ، نقددار الكتاب الجدیدش. توري، صالح الدین المنجداألصمعيكتاب فحولة الشعراء لألصمعي

Arabi08239شعر ، نقدمركز الدراسات والبحوث اإلسالمیةأحمد خلیل الشالأبوحاتم األصمعيفحولة الشعراء وھو سؤاالت أبي حاتم السجستاني لألصمعي

Arabi08240أدب ، معاجمدار النفائسعبد الرزاق حسینأبو یعقوب یوسف بن طاھر الخوتيفرائد الخرائد في األمثال معجم في األمثال والحكم النثریة والشعریة

Arabi08241نحو ، صرفأحمد عمر المحمصاني األزھريمحمود العینيفرائد القالئد في مختصر شرح الشواھد

Arabi08242أدبمطبعة الكاثولیكیة اآلباء الیسوعینإبراھیم ابن السید علي األحدب الطرابلسيفرائد الآلل في مجمع األمثال

Arabi08243لغةمطبعة الكاثولیكیة اآلباء الیسوعینھنریكوس المتس الیسوعيفرائد اللغة - الجزء األول في الفروق

Arabi08244نحو ، صرفجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدعبد الرحیم بن عبد السالم نبولسيفرائد المعاني في شرح حرز األماني ووجھ التھاني لإلمام أبي عبد هللا محمد بن داود الصنھاجي

Arabi08245نحودار النبراسمحمد علي سلطانيفي الرد على ابن السیرافي في أبیات سیبویھ، ألبي محمد األعرابي الملقب باألسود الغندجانيفرحة األدیب

Arabi08246أدبدار األمانة، مؤسسة الرسالةإحسان عباس، عبد المجید عابدینأبو عبید البكريفصل المقال في شرح كتاب األمثال

Arabi08247أدبدار المنارةعلي الطنطاويفصول إسالمیة

Arabi08248بالغةدار الفكر للنشر والتوزیعمحمد بركات أبو عليفصول في البالغة

Arabi08249أدبدار المنارةمجاھد مأمون دیرانیةعلي الطنطاويفصول في الثقافة واألدب

Arabi08250فقھ اللغةمكتبة الخانجي بالقاھرةرمضان عبد التوابفصول في فقھ العربیة

Arabi08251نقدالھیئھ المصریة العامة للكتابعلي أدھمماثیو أرنولدفصول في النقد

Arabi08252أدب ، نقدالھیئھ المصریة العامة للكتابعبد الرحمن أبو عوففصول في النقد واألدب

Arabi08253أدبدار الفكر ناشرون و موزعونیحیي وھیب الجبوريالذیل علي المحاضرات و المحاورات

Arabi08254أدبدار الجاحظحاتم صالح الضامنفصول مختارة من كتب الجاحظ

Arabi08255أدبإبراھیم سعفانفضاء الجرح قراءات في األدب واالنتفاضة

Arabi08256أدبمنشورات المجمع الثقافيولید محمود خالصفضل العرب والتنبیھ على علومھا، ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتبیة الدینوري

Arabi08257أدبمكتبة البالغةأبو عبد هللا محمد بن سعید بن رسالنفضل العربیة و وجوب تعلمھا على المسلمین

Arabi08258نحو ، تراجمالشركة المتحدة للتوزیعماجد حسن الذھبيأبو إسحاق الزجاج إبراھیم بن السري بن سھلفعلت وأفعلت

Arabi08259نحو ، تراجمدار صادرخلیل إبراھیم المطیةأبو حاتم السجستانيفعلت وأفعلت

Arabi08260فقھ اللغةمطبعة جامعة دمشقمحمد المباركفقھ اللغة دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة

Arabi08261فقھ اللغةرشید الدحداحفقھ اللغة- الدحداح

Arabi08262فقھ اللغةمطبعة األباء الیسوعیینأبو منصور بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريفقھ اللغة للثعالبي

Arabi08263فقھ اللغةنھضة مصرعلي عبد الواحد وافيفقھ اللغة- وافي

Arabi08264فقھ اللغةدار ابن خزیمةمحمد بن إبراھیم الحمدفقھ اللغة - مفھومھ وموضوعھ وقضایاه

Arabi08265فقھ اللغةدار البدایةعودة هللا منیع القیسيفقھ اللغة العربیة الفصحى
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Arabi08266فقھ اللغةدار العلم المالیینإبراھیم السامرائيفقھ اللغة المقارن

Arabi08267نحو ، صرفنعمان خیر الدینالذبالة الوھاجة في دیاجي الدیباجة

Arabi08268فقھ اللغةالمكتبة العصریةیاسین األیوبيأبو منصور الثعالبيفقھ اللغة وأسرار العربیة

Arabi08269صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد الرزاق بن فراج الصاعديفك التضعیف باالبدال

Arabi08270صرفمطبعة األدبیةجبر ضومط، بولس الخوليفك التقلید في علم الصرف

Arabi08271أدبدار الكتاب الجدید المتحدةترجمة فالح رحیممیري ورنوكالذاكرة في الفلسفة و األدب

Arabi08272لغةمركز دراسات الوحدة العربیةترجمة ھدى مقنصفیلیب دوفورفكر اللغة الروائي

Arabi08273علم األصواتمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةغانم قدوري الحمدفكرة الصوت الساذج وأثرھا في الدرس الصوتي العربي

Arabi08274أدبدار المنیرترجمة محمد أبو خضورجیمس ستیرك، الیزابیت دوكورثفلسطین في رسائل كافكا

Arabi08275نقددار المعارف باإلسكندریةرجاء عیدفلسفة االلتزام في النقد األدبي

Arabi08276بالغةدار المعارف باإلسكندریةرجاء عیدفلسفة البالغة بین بین التقنیة والتطور

Arabi08277أدبمكتبة مدبوليمصطفى عبدهفلسفة الجمال ودور العقل في اإلبداع الفني

Arabi08278أدبدار الرفاعي، دارالقلم العربيحسین الصدیقفلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حیان التوحیدي

Arabi08279أدبدار المعرفة الجامعیةمحمد علي أبو ریانفلسفة الجمال ونشاة الفنون الجمیلة

Arabi08280لغةمركز الدراسات الوحدة العربیةترجمة بسام بركةسیلفان أورو، جاك دیشان، جمال كولوغليفلسفة اللغة

Arabi08281لغةالشركة المصریة العالمیة للنشرمحمد عنانيفن الترجمة

Arabi08282إمالء ، عالمات الترقیمدار عمارعبد الفتاح أحمد الحموزفن الترقیم في العربیة أصولھ وعالماتھ

Arabi08283أدبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحمد بن ناصر الدخیلفن التوقیعات األدبیة في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي

Arabi08284أدبدار مصر للطباعةتوفیق الحكیمفن األدب

Arabi08285أدبالمركز القومي للترجمةترجمة شفیق مقار، مراجعة عبد الحمید اإلسالمبولي، ماھر شفیق فریدبیلي سولدرزفن األدب مختارات من شوبنھاور

Arabi08286نحومكتبة الزھراءأحمد محمد عبد الدایمفن اإلعراب

Arabi08287بالغةدار الشروقعبد القادر حسینفن البدیع

Arabi08288أدبدار األندلس للنشرمحمد صالح الشنطيفن التحریر العربي ضوابطھ وأنماطھ

Arabi08289أدبدار األندلس للنشرمحمد صالح الشنطيفن التحریر العربي ضوابطھ وأنماطھ

Arabi08290بالغةمكتبة نھضة مصرعلي الجنديفن التشبیھ، بالغة أدب نقد

Arabi08291بالغةدار الفكر العربيعلي الجنديفن الجناس

Arabi08292أدبمجلة اللغة العربیةإبراھیم جدیديفن الدراما اإلذاعیة

Arabi08293أدبدار األھاليترجمة بدر الدین عرودكيمیالن كوندیرافن الروایة

Arabi08294أدبدار الشروقإحسان عباسفن السیرة
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Arabi08295شعرالھیئة المصریة العامةترجمة لویس عوضھوراسفن الشعر

Arabi08296شعردار المنار للطباعةإبراھیم عوضفن الشعر العربي الحدیث تحلیل وتذوق

Arabi08297أدبمكتبة األنجلو المصریةرشاد رشديفن القصة القصیرة

Arabi08298أدبدار الكتب المصریةأمین الخوليفن القول

Arabi08299علم الكتابةدار الطالئعأحمد صبري زایدجمال النماذج والتكوینات الزخرفیة في فن كتابة البسملة

Arabi08300أدبمكتبة األسرةمحمد عنانيفن الكومیدیا

Arabi08301شعركلمات عربیة للترجمة والنشرإبراھیم ناجيشعر إبراھیم ناجي األعمال الكاملة

Arabi08302أدبالھیئة المصریة العامةرشاد رشديفن كتابة المسرحیة

Arabi08303أدبدار المعارفشوقي ضیفالرحالت، فنون األدب العربي األدب القصصي

Arabi08304أدبدار المعارفسامي الدھانالمدیح، فنون األدب العربي

Arabi08305بالغةدار البحوث العلمیةأحمد مطلوبالبیان، فنون البالغة البدیع

Arabi08306شعرالمؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیععبد الواسع الحمیريالذات الشاعرة في شعر الحداثة العربیة

Arabi08307أدبدار تویقالترجمة إدریس الخطابفرانسوا راسیتيفنون النص وعلومھ

Arabi08308أدبالھیئة العامة لقصور الثقافةمجدي محمد شمس الدینفنون أندلسیة في األدب العامي المملوكي

Arabi08309أدبمكتبة اإلیمانھاني سعد غنیمفنون ولطائف لغویة من ریاض لغتنا العربیة

Arabi08310نحومكتبة الخانجي بالقاھرةمحمود محمد الطناحيفھارس كتاب األصول في النحو ألبي بكر بن السراج

Arabi08311شعرالمطبعة األمیریة الكبرىأبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشيجمھرة أشعار العرب

Arabi08312شعر ، تراجمشركة الربیعان للنشرعبد هللا زكریا األنصاريفھد العسكر حیاتھ وشعره

Arabi08313نحو ، صرفمطبعة التقدم العلمیة بمصرمحمود العالم المنزليكتاب األصول الوافیة الموسومة بأنوار الربیع

Arabi08314فھرسةجامعة أم القرىإعداد قسم الفھرسة بالمركزفھرس النحو المصورات المیكروفیلمیة الموجودة بمكتبة المكروفیلم بمركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي

Arabi08315فھرسةدار الكتب العلمیةزكریا الخثیريأبو علي الحسن بن مسعود الیوسيفھرسة الیوسي

Arabi08316فھرسةأبو الحسن علي بن إسماعیل الشھیر بابن سیده اللغوي النحويفھرست كتاب المخصص البن سیده

Arabi08317مذاھب نحویةبدر بن محمد بن عبادة الجابريفھم نص سیبویھ بین ابن مالك وأبي حیان

Arabi08318شعرجامعة أم القرىتركیة بنت حمد الجار هللانورة بنت عبد هللا ھالل البقميالدیوان الھمایوني في الدولة العثمانیة

Arabi08319أدبدار البشائرحاتم صالح الضامنعلي عبد القادر الحسیني الطبري المكيفوائد النیل بفضائل الخیل

Arabi08320أدبمكتبة الخانجيعبد هللا بن سلیمان الجربوع، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمینأبو عبیدة معمر بن المثنى التیميالدیباج

Arabi08321أدبمطبعة أجوست بوردانقسطنطین لویس سونكالدیوان المعرب في أقوال عرب أفریقیة و المغرب

Arabi08322أدباآلن ناشرون وموزعونیوسف بكارفوح الشذا، أزاھیر أردنیة في األدب والنقد

Arabi08323أدب ، تراجمدار الناشرین الجامعاتفردریك ھوفمانفولكنر حیاتھ وأدبھ
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Arabi08324نحوالمكتب اإلسالميسعید األفغانيفي أصول النحو- المكتب اإلسالمي

Arabi08325نحومدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیةسعید األفغانيفي أصول النحو- الكتب الجامعیة

Arabi08326نحومطبعة الجامعة السوریةسعید األفغانيفي أصول النحو- الجامعة السوریة

Arabi08327لغةدار األندلسمجموعة علماءظاھرة الضعف اللغوي

Arabi08328لغةعالم الفكربدر سید عبد الوھاب الرفاعيمن قضایا اللغة العربیة، في اللسانیات التولیدیة

Arabi08329أدبعین للدراسات والبحوثسعد مصلوحفي النص األدبي دراسة أسلوبیة

Arabi08330نقددار األھلیةعبد القادر الرباعيفي تشكیل الخطاب النقدي مقاربات منھجیة معاصرة

Arabi08331شعردار الكتاب الجدیدة المتحدةمحمد علي الكنديفي لغة القصیدة الصوفیة

Arabi08332أدبدار الفكر العربيمحمد كامل حسینفي أدب مصر الفاطمیة

Arabi08333لغةمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةمحمد كامل حسینفي أدب مصر الفاطمیة

Arabi08334نحو ، صرفجامعة أم القرىشعبان محمد إسماعیلشیك عمر شوشرح مختصر ابن الحاجب المسمى بالغ النھى شرح مختصر المنتھى

Arabi08335نحوالمكتبة األكادیمیةعفاف محمد حسانینفي أدلة النحو

Arabi08336لغةمركز الحاسب اآللي بمجمع اللغة العربیةأحمد مختار عمرمجمع اللغة العربیةفي أصول اللغة الجزء الرابع القرارات التي صدرت في الدورات من الثامنة واألربعین إلى الثامنة والستین

Arabi08337نقددار المریخ للنشرمحمد حمدي البكريبرجستر اسرأصول نقد النصوص و نشر الكتب

Arabi08338نقددار الحورنبیل سلیمانفي اإلبداع والنقد

Arabi08339أدبدار الفكر، دار الفكر المعاصرمحمد رضوان الدایةفي األدب األندلسي

Arabi08340أدب عالميالھیئة العامة المصریة للكتابلویس عوضفي األدب اإلنكلیزي الحدیث

Arabi08341أدبدار الفكر العربيعمر الدسوقيفي األدب الحدیث

Arabi08342أدب عالميمحمد كامل حسینفي األدب السوفیتي

Arabi08343أدبدار الغریبعبد القادر القطفي األدب العربي الحدیث

Arabi08344أدبمحمد شفیق شیافي األدب الفلسفي

Arabi08345لغةمطبوعات مجمع اللغة العربیةھالل بن ناجيمعمر بن المثني التیمي، محمد بن الحسن بن دینار الھاشميالدواھي مجموع صنفھ العالمان اللغویان

Arabi08346أدبدار المعارفعبد الحمید یونس، فتحي حسن المصريفي األدب المغربي المعاصر

Arabi08347أدبالھیئة المصریة العامة للكتابفخري أبو سعودفي األدب المقارن ومقاالت أخرى

Arabi08348أدب ، نقدالھیئة المصریة العامة للكتابماھر شفیق فریدفي األدب والنقد

Arabi08349صرفدار الظاھریة للنشر والتوزیعمحمد حسین األزھريفن الصرف

Arabi08350بالغةدار النھضة العربیةعبد العزیز عتیقفي البالغة العربیة علم البیان- عتیق

Arabi08351بالغةدار العلوم العربیةمحمد مصطفى ھدارةفي البالغة العربیة علم البیان- ھدارة

Arabi08352شعردار العلم للمالیینكمال أبو دیبفي البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي
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Arabi08353نحودار العلوم العربیةحسن محمد نور الدینالدلیل إلى قواعد اللغة العربیة

Arabi08354أدب ، شعردار الجبل، مكتبة المحسبمحمد علي أبو حمدةفي التذوق الجمالي لقصیدة أبي الطیب المتنبي على قدر أھل العزم تأتي العزائم

Arabi08355أدب ، شعردار الجبل، مكتبة المحسبمحمد علي أبو حمدةفي التذوق الجمالي لقصیدة أبي تمام الطائي في فخ عموریة

Arabi08356نحومكتبة اآلداب للنشر والتوزیعصالح الدین صالح حسنینالداللة و النحو

Arabi08357أدبدار الجبل، مكتبة المحسبمحمد علي أبو حمدةفي التذوق الجمالي لمناظرة أبي سعید السیرافي وأبي بشر متى بن یونس القنائي في مجلس الوزیر

Arabi08358أدبمنشورات وزارة اإلعالممحمد جمیل شلش، عبد الحمید العلوجيمصطفى جوادفي التراث العربي

Arabi08359أدب ، شعردار المعارفشوقي ضیففي التراث والشعر واللغة

Arabi08360نحو ، صرفدار المعرفة الجامعیةعبده الراجيفي التطبیق النحوي والصرفي

Arabi08361لغةالنجاح الجدیدةأمل العلميإدریس بن الحسن العلميفي التعریب

Arabi08362صرفدار صفاء للنشر و التوزیععبد القادر عبد الجلیلالداللة الصوتیة و الصرفیة في لھجة األقلیم الشمالي

Arabi08363نحومؤسسة الرسالةإبراھیم السامرائيفي التعریب والمعرب وھو المعروف ب حاشیة ابن بري على كتاب المعرب البن الجوالیقي

Arabi08364أدبالدار العربیة الكتابمحمد الناصر العجیميفي الخطاب السردي، نظریة قریماس

Arabi08365لغةمحمد رفعت زنجیرالتحدیات التي تواجھ اللغة العربیة في العصر

Arabi08366نحوالدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیععلي جابر المنصوريالداللة الزمنیة في الجملة العربیة

Arabi08367شعردار النھضة العربیةعبد القادر القطفي الشعر اإلسالمي واألموي

Arabi08368أدب عالميمكتبة األنجلو المصریةعبد الرحمن بدويفي الشعر األوروبي المعاصر

Arabi08369شعرجامعة مؤتھعلي ارشید المحاسنةجاسر أبو صفیة و قصیدة بانت سعاد

Arabi08370شعرمكتبة الشروقأحمد عثمانفي الشعر الجاھلي واللغة العربیة

Arabi08371أدب عالميدار طالسصالح العیّاريفي الشعر العبري والصھیوني المعاصر

Arabi08372شعرمكتبة الثقافة الدینیةحسین نصارفي الشعر العربي

Arabi08373شعردار المعارفشوقي ضیففي الشعر والفكاھة في مصر

Arabi08374نحوعالم الفكرالسعید شنوقةفي العلة وأصول اللغة والنحو

Arabi08375أدبھنداويمارون عبودمجددون ومجترون

Arabi08376لغةدار النجاح الجدیدةإدریس بن الحسن العلميفي اللغة

Arabi08377لغةدار طالسغازي مختار طلیماتفي علم اللغة

Arabi08378أدبدار الغرب اإلسالميمحمود محمد الطناحيفي اللغة واألدب دراسات وبحوث

Arabi08379لغةمكتبة أنجلو المصریةإبراھیم أنیسفي اللھجات العربیة- أنیس

Arabi08380لغةمطبعة الحسین اإلسالمیةمحمد أحمد خاطرفي اللھجات العربیة- خاطر

Arabi08381أدب عالميدارالفكر المعاصر، دار الفكرشوقي أبو خلیلفي المیزان- غوستاف لوبون
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Arabi08382أدب ، نقدمؤسسات ابن عبد هللامحمد مندورفي المیزان الجدید

Arabi08383شعردار األدبسامي سویدانفي النص الشعري العربي مقاربات منھجیة

Arabi08384نقدھنداويمارون عبودعلى الِمَحكِّ نظرات وآراء في الشعر والشعراء

Arabi08385نقددار المعارفشوقي ضیففي النقد األدبي- شوقي ضیف

Arabi08386نقدھنداويمارون عبودعلى الطائر في نقد األحادیث النثریة والشعریة التي أذعتھا محطة الشرق األدنى منذ 1951 حتى 1955م

Arabi08387نقدنظمي البدیع محمدفي النقد األدبي- نظمي البدیع

Arabi08388نقددار النھضة العربیةعبد العزیز عتیقفي النقد األدبي- عتیق

Arabi08389نقددار الكتب للتوزیع والنشرفائق مصطفى، عبد الرضا عليفي النقد األدبي الحدیث -منطلقات وتطبیقات

Arabi08390نقدمكة المكرمة للطباعةمصطفى عبد الرحمن إبراھیمفي النقد األدبي القدیم عند العرب

Arabi08391نقددار الشروقأحمد درویشفي النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة

Arabi08392أدبھنداويعبد الوھاب عزامذكرى أبي الطیب بعد ألف عام

Arabi08393فود نقدھنداويمصطفى صادق الرافعيعلى السَّ

Arabi08394أدب ، نقددار نھضة مصرمحمد مندورفي النقد واألدب- مندور

Arabi08395أدب ، نقددار الكتاب اللبنانيإیلیا الحاويفي النقد واألدب- إیلیا حاوي

Arabi08396بالغةأفریقیا الشرقمحمد العمريفي بالغة الخطاب اإلقناعي

Arabi08397أدبالمؤسسة العربیة والدراسات والنشرحسین الوادفي تاریخ األدب مفاھیم ومناھج

Arabi08398أدبمنشورات جامعة حلبفوائد المرغيفي تاریخ األدب الحدیث

Arabi08399أدبدار الشروقسمیر غریبفي تاریخ الفنون الجمیلة

Arabi08400نحومجلة جامعة دمشقآمنة صالح الزغبيفي تحول األسالیب النحویة التركیبیة في اللغة العربیة في العقدین السابقین على مرحلة العولمة لغة القصة القصیرة في األردن نموذجا

Arabi08401شعردار الحرم للتراثعبد الناصر ھاللفي جمالیات شعر الحداثة

Arabi08402شعرریاض الریس المكتب والنشرغازي عبد الرحمن القصیبيفي خیمة شاعر

Arabi08403نحوترجمة بوشعیب براموكیس فرشنیجالدراسات الغربیة حول تاریخ النحو العربي

Arabi08404نحواالنتشار العربيسامي الجمیليالدراسات النحویة في عمدة القاري للعیني

Arabi08405شعردار اآلدابسامي سویدانفي داللیة القصص وشعریة السرد

Arabi08406أدبفي رحاب البیت النبوي ثالث منظومات من عیون الشعرمحمد عمر توفیقفي دنیا الفكر والصحافة

Arabi08407أدبمنشورات اتحاد الكتاب العربسعد صائبفي رحاب األدب تجارب أدبیة ونقدیة

Arabi08408شعرالوعي اإلسالميعلي بن محمد توفیق بن علي النحاس المصريمحمد توفیق النحاس األزھري المصريفي رحاب البیت النبوي ثالث منظومات من عیون الشعر

Arabi08409شعراتحاد الكتاب الجزائرسعد بو فالقةفي سیمیاء الشعر العربي القدیم

Arabi08410أدبدار الشروقأنیس منصورفي صالون العقاد كانت لنا أیام
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Arabi08411أدب ، شعروزارة الثقافة الیمنیةریم عبد الغنيفي ظالل بلقیس

Arabi08412شعردار المعارفعلى شلشفي عالم الشعر

Arabi08413لغةدار الشؤون الثقافة العامةغالب المطلبيفي عالم اللغة

Arabi08414أدب ، شعردار الشروقعبد العزیر الدسوقيفي عالم المتنبي

Arabi08415نحومكتبة الجیزة العامةأحمد ماھر البقريفي علم النحو دراسة ومحاورة

Arabi08416لغةدار المعرفة الجامعیةعبد الكریم محمد حسن جبلفي علم الداللة دراسة تطبیقیة في شرح األنباري للمفضلیات

Arabi08417نحودار المعارفأمین علي السیدفي علم النحو

Arabi08418بالغةدار الوفاء لدنیا الطباعةحلمي علي مرزوقفي فلسفة البالغة العربیة علم المعاني

Arabi08419لغةمكتبة الخانجي بالقاھرةرمضان عبد التوابفي قواعد السامیات العبریة والسریانیة والحبشیة

Arabi08420شعردار الفكر للنشر والتوزیعإبراھیم السامرائيفي لغة الشعر

Arabi08421أدب ، شعردار الجیلإبراھیم السامرائيفي مجلس أبي الطیب المتنبي

Arabi08422لغة ، معاجمأبو ھالل العسكريمعجم الفروق اللغویة

Arabi08423لغةشركة مطابع المجموعة الدولیةترجمة محمود ماجد عمرمایكل كوربالیسفي نشاة اللغة من إشارة الید إلى نطق الفم

Arabi08424أدب ، شعردار المعرفة الجامعیةعثمان موافيفي نظریة األدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث

Arabi08425شعرجامعة المدینة العالمیةعبد هللا رمضان خلف مرسيشریف عبد الحلیم محمد عویضةشعر أبي الحجاج یوسف الثالث ملك غرناطة دراسة موضوعیة فنیة

Arabi08426أدب ، شعردار المعرفة الجامعیةعثمان موافيفي نظریة األدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم والحدیث

Arabi08427أدبجمعیة الرعایة المتكاملةنجوى وھبيقراءات في رؤوس تحترق

Arabi08428نقد ، شعردار الغریبمحمود الربیعيفي نقد الشعر

Arabi08429نقد ، شعردار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیعرمضان الصباغفي نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة

Arabi08430نقد ، شعردار الشروقأحمد درویشفي نقد الشعر الكلمة والمجھر

Arabi08431نقد ، نحودار الثقافة للنشر والتوزیعصابر بكر أبو السعودفي نقد النحو العربي

Arabi08432نقد ، شعرمجلة العربعبد القدوس أبو صالحفي نقد التحقیق دیوان یزید بن مفرغ الحمیري

Arabi08433بالغةمطبعة مدرسة والدة عباس األولعبد الرحمن الشربینيفیض الفّتاح على حواشي تلخیص المفتاح

Arabi08434نحودار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراثمحمود یوسف فجالأبو عبد هللا محمد بن الطیب الفارسي، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيفیض نشر االنشراح من روض طي االقتراح، وفي أعاله االقتراح في أصول النحو وجدلھ

Arabi08435أدبالمركز الثقافي العربيترجمة عمر حليفیلیت لوجونالسیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ األدبي

Arabi08436شعرالنادي األدبيأحمد صالح الصالحقصائد في زمن السفر

Arabi08437أدبمكتبة الملك فھد الوطنیةفھد العرابي الحارثيقال ابن عباس حدثتنا عائشة، فصول في تآخي األدبي والشرعي في الثقافة العربیة

Arabi08438معاجمدار الرائد العربيأحمد رضاقاموس رد العامي إلى الفصیح

Arabi08439نحو ، معاجممكتبة اإلیمانحسین سرحانقاموس األدوات النحویة
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Arabi08440نحو ، إعرابدار العلم للمالیینجرجس عیسى األسمرقاموس اإلعراب

Arabi08441معاجمدار الكنوز األدبیةھادي العلويقاموس الدولة واالقتصاد

Arabi08442معاجممیریت للنشر والمعلوماتترجمة السید إمامجیرالد برنسقاموس السردیات

Arabi08443نحو، صرفجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةتحسین إبراھیم البطوشالجوانب الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة ابن محیصن

Arabi08444شعرجامعة آل البیتعبد الرحمن الھویديأحمد محمد خالد الخزاعلةشعر التھاني في العصر العباسي حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi08445نحو ، صرفجروس برسجماعة من األساتذةقاموس تصریف األفعال، 8000 فعل

Arabi08446أدبمدرسة الملك فھد العلیا للترجمةأحمد الشایبالدراسة األدبیة في المغرب األستاذ عبد هللا كنون نموذًجا

Arabi08447معاجمالدار العربیة الموسوعاتشاكر كسرائيقاموس فارسي- عربي

Arabi08448معاجممكتبة االیمانمسعد الھواريقاموس قواعد البالغة و أصول النقد و التذوق

Arabi08449أدبجامعة بغدادحسن مندیل حسن العكیليقداسة اللغة العربیة

Arabi08450نقدمكتبة األنجلو بالقاھرةبدوي طبانةقدامة بن جعفر والنقد األدبي

Arabi08451أدب ، شعرعالم الفكرسلیمان الشطيقراءة في مقدمة طبقات فحول الشعراء البن سالم

Arabi08452أدب ، نقدمنشورات اتحاد الكتاب العربشجاع مسلم العانيقراءات في األدب والنقد

Arabi08453أدبكلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیةمجموعة من األساتذةالدراسات األدبیة الجامعیة بالمغرب

Arabi08454أدب ، لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةمالوي صالح الدینقراءات على ھامش النظریة الخلیلیة

Arabi08455لغةجامعة الخلیلھاني صبري البطاطفتحیة محمد الدبابسةنھاد الموسى وجھوده اللغویة

Arabi08456شعردار الفكر العربيعلي عشري زایدقراءات في الشعر العربي المعاصر

Arabi08457أدبمحمد عزیز نظمي سالمقراءات في علم الجمال

Arabi08458شعرجامعة آل البیتعبد الرحمن الھویديسالم عودة عطیة الزبونشعر الشكوى من الحكام فى العصر األموي

Arabi08459عروضمجلة جامعة الملك سعودموسى سامح ربابعةظاھرة التضمین العروضي في شعر األعشى دراسة في المفھوم والوظیفة

Arabi08460شعرجامعة اإلمام محمد بن سعودمحمود بن إسماعیل عمارمحمد بن علي بن فھد السلیمشعر علي دمر موضوعاتھ وسماتھ الفنیة

Arabi08461أدبالوعي اإلسالميمحمود محمد قدیمقراءة أخرى في دفتر قدیم من أمالي أبي محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للمبرد

Arabi08462شعرصالح مال عزیزقراءة أسلوبیة في قصیدة عید للمتنبي

Arabi08463أدب ، لغةجامعة أم القرىوحدة التطویر الجامعي والجودة النوعیةالدلیل األكادیمي للطالب الجامعي، كتب اللغة العربیة وآدابھا

Arabi08464أدبدار الفكر العربيمحمود عباس عبد الواحدقراءة النص وجمالیات التلقي

Arabi08465بالغةمجلة الجامعة اإلسالمیةنعمان شعبان علوانقراءة بالغیة في دیوان اإلمام الشافعي 150 ھـ 204ھـ

Arabi08466بالغةمحمد عبد المطلب مصطفىقراءة ثقافیة للبالغة العربیة

Arabi08467مجلة البالغمھدي عبد الحسین النجمابن المولى ومابقي من شعره

Arabi08468نحوإبراھیم الشمسان أبو أوسقراءة في الطرائف النحویة
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Arabi08469أدبالوعي اإلسالميیعقوب یوسف الغنیمقراءة في دفتر قدیم من أمالي العالمة أبي فھر محمود محمد شاكر

Arabi08470لغةآداب الرافدینخالد سالم إسماعیلأثر التقارب اللفظي في تطابق معاني األفعال بین اللغتین األكدیة والعربیة

Arabi08471شعرمجلة مجمع اللغة العربیةاسیدة بشیر شھبندرقراءة في شواھد سیبویھ الشعریة

Arabi08472شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعلي قاسم الخرابشةقراءة في قصیدة ابن القیسراني في مدح كمال الدین محمد بن عبد هللا بن القاسم الشھرزوري

Arabi08473شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمحمد خلیل الخالیلةقراءة في قصیدة أبى نواس التى مطلعھا و فتیة كمصابیح الدجى غرر

Arabi08474شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد بن بكر بن عابدقراءة في قصیدة فارس األحالم للشاعر محمد بن علي السنوسي

Arabi08475نحومحمود إسماعیل عمارقراءة في كتاب األخطاء الشائعة في استخدام حروف الجر

Arabi08476شعرمجلة جامعة الملك سعودأنور أبو سویلمقراءة في معلقة طرفة بن العبد

Arabi08477شعرجامعة المنیامحمد عامر أحمد حسنمحمد بن سالم بن واصل الحمويالدرر النضید في شعر القصید

Arabi08478شعرمجلة جامعة الملك سعودموسى ربابعةقراءة في نونیة المثقب العبدي

Arabi08479نحو ، صرفجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالممحمد شتیوي الحبیشيقراءة قتادة بن دعامة السدوسي دراسة صرفیة ونحویة

Arabi08480شعرالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیینحمود محمد الصمیليقراءة في قصیدة من الشعر السعودي

Arabi08481شعرالمكتبة المركزیة جامعة األنبارجاسم محمد عباسقراءة لسانیة نصیة في شعر األحوص األنصاري

Arabi08482نقدالجامعة األمریكیةمجید فخريفادي إسماعیلقراءة نقدیة في مفاھیم النھضة والحداثة في الخطاب الفكري العربي المعاصر

Arabi08483نقد ، شعرمجلة اآلدابفاضل ثامرفیدیاس بین الرؤیا واإلحباط، قراءة نقدیة لشعر حسب الشیخ جعفر

Arabi08484نحو ، شعرجامعة الكوفةمحمد عبد الزھرة غافل الشریفيأمل باقر عبد الحسین جبارةقرائن اإلعراب والصیغ والمطابقة

Arabi08485شعردار سعاد الصباحعبد السالم المسديقراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون

Arabi08486أدبسلسلة ذخائر التراث األدبي المغربي 45عبد العزیز بن عبد الواحد المكناسي المغربي المدنيقرة األبصار في سیرة المشفع المختار

Arabi08487شعرجامعة مؤتةعلي إرشید المحاسنةمشھور خالد الرواشدةشعر كعب بن زھیر دراسة فنیة

Arabi08488أدبدار الیقینكریم الشاذليقرع على بوابة المجد 250 حكمة من روائع الشیخ محمد الغزالي

Arabi08489لغةأمل باقر جبارةقرینة الرتبة في اللغة العربیة

Arabi08490أدبھنداويإبراھیم عبد القادر المازنيحصاد الھشیم

Arabi08491أدبجامعة منتوريعبد هللا حماديمریم بغیبغقسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة

Arabi08492شعردار الینابیعرضا رجبمحمد بن الحسن الزورني العارضقشر الفسر

Arabi08493شعرمؤسسة الرسالةیحیى الجبوريقصائد جاھلیة نادرة

Arabi08494شعرالعبیكانعائض القرنيقصائد قتلت أصحابھا

Arabi08495شعرمكتبة نوبل، المجمع الثقافي، دار المدى للثقافة والنشرترجمة حسب الشیخ جعفرغابرییال میسترالقصائد مختارة

Arabi08496أدب عالمي ، شعرالدار العربیة للعلوم ناشرونرضى القاعوريلنحب دائًما.. لنحب أیًضا، مختارات من الشعر الفرنسي

Arabi08497شعرمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنقصائد نادرة من كتاب منتھى الطلب من أشعار العرب
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Arabi08498أدب ، شعرمحمد المریرقصائد وأبیات وأنظام في مسائل مختلفة

Arabi08499أدبمكتبة الكلیات األزھرعبد هللا عبد الجبار، محمد عبد المنعم خفاجيقصة األدب في الحجاز في العصر الجاھلي

Arabi08500نحو ، إعرابالمطبعھ العلمیةأحمد الخوصقصة اإلعراب، أسلوب متطور في القواعد واإلعراب

Arabi08501لغة ، شعرالھیئة العامة السوریة للكتابصالح كزارةنذیر جعفرالدخیل و األثیل في شعر أمیة بن أبي الصلت، دراسة لغویة داللیة مقارنة

Arabi08502شعردار الثقافةمحمد العبدةشكیب أرسالنالشعر الجاھلي أمنحول أم صحیح النسبة

Arabi08503لغةمارك لیدزبارسكيقصة حیقار الحكیم في اللغة العربیة ولغة أھل قلت وطور عبدین

Arabi08504أدب ، شعرجریدة األضواءترجمة إبراھیم العریضعمر الخیامالخیامیات

Arabi08505لغةمكتبة التوبةعثمان محمود الصینيمحمد األمین بن فضل هللا المحبيقصد السبیل فیما في اللغة العربیة من الدخیل

Arabi08506لغةجامعة أم القرىخلیل محمود عساكرعثمان محمود حسینقصد السبیل فیما في اللغة العربیة من الدخیل لمحمد األمین بن فضل هللا المحبي

Arabi08507أدبالجامعة المستنصریةعبد اإللھ إبراھیم عبد هللامھدي حسن نصر هللاقصدیة الخطاب في البیان والتبیین للجاحظ

Arabi08508أدبمجلة جامعة البویرةمحمد كریم الكوازقصص األنبیاء النصیة و األدبیة

Arabi08509أدب ، شعرالجامعة العراقیةمنذر محمد جاسمأحمد فائق ناجيقصص الحیوان عند شعراء الطبقة األولى الجاھلیین دراسة موضوعیة فنیة

Arabi08510أدبدار الكتب العلمیةإبراھیم شمس الدینقصص العرب موسوعة تراثیة جامعة القصص ونواد وطرائف العرب في العصرین الجاھلي واإلسالمي

Arabi08511نقدھنداويمحمد حسین ھیكلثورة األدب

Arabi08512أدب ، أطفالجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيشفاء بنت عبد هللا حامد الحییدقصص عبد التواب یوسف الدیني لألطفال دراسة تحلیلیة فنیة

Arabi08513أدبدار المنارةعلي الطنطاويقصص من التاریخ

Arabi08514شعرأحمد بن محمد بن إسماعیل النحاسقصیدة قفا نبِك مع شرحھا

Arabi08515معاجمدار القلم للطباعة والنشر والتوزیعھال أمونمعجم تقویم اللغة وتخلیصھا من األخطاء الشائعة

Arabi08516شعرمكتبة األدبعبد الرحمن حسن محمودإبراھیم الباجوريالبردة لإلمام البوصیري

Arabi08517شعردار الشروقخلیفة محمد التلیسيقصیدة البیت الواحد

Arabi08518شعرإدارة البحث و التطویر التربويأحمد الزھیر عبد الكریم رحاحلةقصیدة التفعیلة الطویلة إشكاالتھا اإلصالحیة و دوافعھا الفنیة

Arabi08519شعرجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيوفاء عمر عثمان الفوتيقصیدة الرثاء عند ابن الرومي دراسة موضوعیة

Arabi08520شعرجامعة أم القرىمحمود توفیق محمد سعدسند علي صالح الجھنيقصیدة الرثاء عند المتنبي الرؤیة واألداة

Arabi08521شعرجامعة ذى قاررائد حمید مجید البطاطقصیدة المتنبي واحر قلباه دراسة نفسیة

Arabi08522شعرالھیئة العامة السوریة للكتابفیروز الموسريقصیدة المدیح األندلسیة دراسة تحلیلیة

Arabi08523شعرجامعة الحاج لخضرعلي عالیةصونیا بو عبد هللاقصیدة المدیح النبوي بالمغرب األوسط في القرنین الثامن والتاسع الھجریین

Arabi08524شعرالجامعة العراقیةشاكر محمود السعديھشام عبد الغني حمید أحمدقصیدة المدیح في الشعر األندلسي من عصر المرابطین إلى سقوط غرناطة

Arabi08525شعرالشركة الدولیة للطباعةمحمود إبراھیم الضبعقصیدة النثر وتحوالت الشعریة العربیة

Arabi08526شعرمكتبة التوبةفھد بن عبد الرحمن بن سلیمان الروميأبو عمران موسى بن محمد بن عبد هللا الواعظ األندلسيقصیدة الواعظ األندلسي في مناقب أم المؤمنین الصدیقة عائشة رضي هللا عنھا
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Arabi08527شعرالبوصیريقصیدة بردة

Arabi08528أدبھنداويإسماعیل أدھم، إبراھیم ناجيتوفیق الحكیم

Arabi08529شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةخالد محمد الھزایمة، عبد المھدي الجراحقصیدة غیري بأكثر ھذا الناس ینخدع للمتنبي قراءة لسانیة في استراتیجیات البناء النصي

Arabi08530شعرجامعة الجزائرمصطفى بیطامالبكاي أخذاريقصیدة قذى بعینك للخنساء، دراسة أسلوبیة

Arabi08531شعرجامعة االخوة منتوريآمنة بن مالكإیمان جربوعةقصیدة مدیح الظل العالي لمحمود درویش دراسة داللیة

Arabi08532شعرجامعة بغدادحاتم صالح الضامنقصیدة و أرجوزتان ألبى النجم العجلي

Arabi08533شعرالرك للفلسفة واللسانیات و العلوم االجتماعیةرعد ناصر الوائليقصیدتان نادرتان في شعر المدیح النبوي باألندلس

Arabi08534نقد ، شعردار توبقال للنشرمحمد الولي، ومبارك حنونرومان یاكبسونقضایا الشعریة

Arabi08535لغةدار محمد علي الحاميالھادي الجطالويقضایا اللغة في كتب التفسیر، المنھج، التأویل، اإلعجاز

Arabi08536نقددار النھضة العربیةمحمد زكى العشماويقضایا النقد األدبي بین القدیم والحدیث

Arabi08537نقددار البنابیع للنشرمحمد الشریدةقضایا النقد األدبي في القرن الثالث الھجري

Arabi08538شعرعالم الكتب الحدیثمسعد بن عید العطويباقات من شعر المغرب العربي دراسة تحلیلیة ألبنیتھا الجمالیة والداللیة

Arabi08539لغةمحمد بن حمودةقضایا اإلستیطیقا من خالل النصوص

Arabi08540نحوجامعة الموصلطالل یحیى إبراھیم الطوبجيعلي كنعان بشیرقضایا اإلسناد في الجملة العربیة

Arabi08541بالغةجامعة مولود معمريذھبیة حمو الحاجحامدة ثقبایتقضایا التداولیة في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني

Arabi08542نحوأبو أنس إبراھیم الشمسانقضایا التعدي واللزوم في الدرس النحوي

Arabi08543لغةدار العلم المالیینمیشال زكریاقضایا ألُسنیة تطبیقیة دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة

Arabi08544نقد ، شعردار الشروقجھاد فاضلقضایا الشعر الحدیث

Arabi08545نقد ، شعردار العلم المالییننازك المالئكةقضایا الشعر المعاصر

Arabi08546نقد ، شعرمنشورات مكتبة النھضةنازك المالئكةقضایا الشعر المعاصر- مكتبة النھضة

Arabi08547نقد ، شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن إبراھیم الزھرانيأحمد بن عیضة الثقفيقضایا الشكل والمضمون في الموشح األندلسي في عھد بني األحمر

Arabi08548لغةنادي تراث اإلماراتسمر روحي الفیصلقضایا اللغة العربیة في العصر الحدیث

Arabi08549نقد ، شعرجامعة الملك عبد العزیزالسعید السید عبادهعادل محمد محمود أبو عمشةقضایا المرأة في الشعر العربي الحدیث في مصر

Arabi08550نقددار المریخبدوي طبانھقضایا النقد األدبي الوحدة، االلتزام، الوضوح والغموض، اإلطار والمضمون

Arabi08551أدبدار طالس للدراسات و الترجمة و النشرمحمد عزامالخیال العلمي في األدب

Arabi08552نقددار األمل للنشر التوزیعمحمد صایل حمدانقضایا النقد الحدیث

Arabi08553نقدالھیئة العامة المصریة للكتابعبد الفتاح الدیديالخیال الحركي في األدب النقدي

Arabi08554نقددار األمل للنشر التوزیعمحمد حمدان، عبد المعطي نمر موسى، معاذ السرطاويقضایا النقد القدیم

Arabi08555أدبھنداويجرجي زیدانتاریخ آداب اللغة العربیة
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Arabi08556نحوالجامعة اإلسالمیةإبراھیم بن سلیمان البعیميقضایا لن في النحو العربي

Arabi08557أدبمطبعة الروزناأبو عبید هللا فراس بن خلیل مشعلجمال الدین یوسف بن عبد الھاديالخمسة العمانیة عمان البلقاء

Arabi08558بالغةمكتبة الھاللجبر ضومطكتاب الخواطر الحسان في المعاني و البیان

Arabi08559نحو ، إعرابالمطبعة األدبیةجبر ضومطالخواطر العراب في النحو و اإلعراب

Arabi08560أدب ، لغةعالم الكتبمحمد عیدقضایا معاصرة في الدراسات اللغویة واألدبیة

Arabi08561نحو ، صرفالمطبعة التعاونیة بدمشقناصر حسین عليقضایا نحویة وصرفیة

Arabi08562نحو ، نقدجامعة الملك عبد العزیزمحمد سعید صالح ربیع الغامديقضیة نشأة النحو العربي في آثار الدارسین، عرض ونقد

Arabi08563نقد ، علم االصواتجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورنانرضا بیرشقضایا نقدیة في الصوتیات العربیة المعاصرة

Arabi08564نقد ، شعرمجلة جامعة دمشقصالح علي سلیم الشتیويقضایا نقدیة في شعر الشریف المرتضى

Arabi08565نحو ، صرفأحمد محمد عبد الدایم عبد هللاقضایا وبحوث في النحو والصرف والعروض للشریف اإلسنوي

Arabi08566أدبمؤسسة دار الشعبمحمد عبد الحلیم عبد هللاقضایا ومعارك أدبیة

Arabi08567شعرمطبعة العالمیةمحمد النویھيقضیة الشعر الجدید

Arabi08568نحوالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیاعبد المحسن القیسيقضیة االستشھاد بالحدیث النبوي الشریف في النحو العربي

Arabi08569أدبمنشورات دار النضالخلیل إبراھیم جفالالخلیفة عبد الملك بن مراون، الناقد األدیب

Arabi08570أدب ، لغةمحاضرات الموسم الثقافي لكلیة اللغة العربیةمحمود محمد الطناحيقضیة التصحیف والتحریف

Arabi08571لغةجامعة اإلسالمیة العالمیة مالیزیاأبو سعید محمد عبد هللاقضیة التنازع في االستعمال اللغوي

Arabi08572نحومجلة جامعة النجاح لألبحاثأحمد حسن حامدقضیة الخفة والثقل وأثرھا في النحو العربي

Arabi08573شعردار المدني بجدةمحمود محمد شاكرقضیة الشعر الجاھلي في كتاب ابن سالم

Arabi08574شعرجامعة بابل، كلیة التربیة، قسم اللغة العربیةعدنان حسین العواديكاظم جاسم منصور الزاويقضیة الشعر بین األصولیین والنقاد حتى نھایة القرن الخامس الھجري

Arabi08575نحو ، لغةعوض علي بشیر منصورإشراقة نور الدین الصافي محمدقضیة اللحن في اللغة العربیة حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi08576شعردار الغرب اإلسالميأحمد الودرنيقضیة اللفظ والمعنى، ونظریة الشعر عند العرب

Arabi08577نقد ، لغةجامعة أم القرىلطفي عبد البدیععفاف السید خلیل حلوانيقضیة اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي بین القدیم والحدیث

Arabi08578بالغةمكتبة وھبةعلي محمد حسن العماريقضیة اللفظ والمعنى وأثرھا في تدوین البالغة العربیة

Arabi08579أدبمكتبة مصرعلي أحمد باكثیرقضیة أھل الربع

Arabi08580 نقدھنداويسالمة موسىبرنارد شو

Arabi08581أدب ، فھرسدار البشائرحاتم صالح الضامنسراج الدین عمر بن رسالن البلقنيقطر السیل في أمر الخیل

Arabi08582علوم اللسان العربيجامعة وھران السانیابكري عبد الكریمزھرة سعد هللالجوانب اللسانیة فى تفسیر البحر المحیط دراسة وصفیة فى ضوء اللسانیات الحدیثة

Arabi08583نحو ، صرفالمكتبة التجاریة الكبرىمحمد محیي الدین عبد الحمیدقطر الندى وبل الصدى

Arabi08584أدبمطابع الدوحة الحدیثةدرویش مصطفى الفارقطرات مداد
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Arabi08585نحو ، لغةمحمد عبد هللا بن التمیناللحن اللغوي وآثاره في الفقھ واللغة

Arabi08586نحوالجامعة اإلسالمیةمحمد رمضان البععبد المجید أحمد حسن عیسىقطع التابع عن المتبوع في اللغة العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi08587بالغة ، تفسیروزارة الشؤون واألوقاف اإلسالمیةأحمد بن محمد الحماديجالل الدین السیوطيقطف األزھار في كشف األسرار

Arabi08588أدبمكتبة السنة الدار السلفیة لنشر العلمعبد السالم محمد ھارونقطوف أدبیة دراسات نقدیة في التراث العربي حول تحقیق التراث

Arabi08589أدب ، شعرمكتبة الملك فھد الوظنیةأحمد بن محمد األمین بن أحمد المختار الجكنيقطوف الریحان من زھر األفنان، شرح حدیقة ابن الونان

Arabi08590لغةدار الكتب العلمیةمحمد شایب شریف الجزائريقطوف لغویة من خزانة مخطوطات المكتبة الوطنیة الجزائریة

Arabi08591أدب ، بالغةدار طویق للنشرزید بن محمد الرمانيقطوف من األدب والبالغة

Arabi08592فقھ اللغةدار طویق للنشرزید بن محمد الرمانيقطوف من فقھ اللغة

Arabi08593أدبدار الجیل، مكتبة المحتسبإبراھیم السامرائيقطوف ونوادر

Arabi08594لغةدار المدى للثقافة والنشرمصطفى جوادقل وال تقل

Arabi08595أدبأبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريقالئد األدب في شرح أطواق الذھب

Arabi08596أدب ، شعرأبو محمد عبد هللا بن محمد بن السید البطلیوسيقالئد العقیان للفتح بن خاقان

Arabi08597شعرالمكتب الجامعي الحدیثحمدى الشیخعبد الرحمن أفندي الشھیر بحسام زادهقلب كافوریات المتنبي من المدیح الى الھجاء

Arabi08598أدب عالميترجمة جبرا إبراھیم جبراإدمون ولسونقلعة اكسل

Arabi08599نحو ، إعرابابن ھشامقواعد اإلعراب

Arabi08600إمالءالوعي اإلسالميیحیى میر علم، رشید ناجي الحسنقواعد اإلمالء- الوعي اإلسالمي

Arabi08601إمالءمكتبة األنجلو المصریةعبد السالم محمد ھارونقواعد اإلمالء- محمد ھارون

Arabi08602مجلة كلیة العلوم اإلسالمیةاإللغاء والتعلیق في األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

Arabi08603إمالءمكتبة الدار العربیة للكتابأحمد طاھر حسنین، حسن شحاتھقواعد اإلمالء العربي بین النظریة والتطبیق

Arabi08604إمالءمؤسسة الرسالةعبد الوھاب محمود الكلحةنصر الھورینيقواعد اإلمالء المسمى المطالع للمطابع المصریة في األصول الخطیة

Arabi08605إمالءدار الطالئع للنشر والتوزیعمحمد إبراھیم سلیم، نبیل عبد السالم ھارونعبد السالم محمد ھارونقواعد اإلمالء وعالمات الترقیم

Arabi08606علم الخطعالم الكتبھاشم محمد الخطاطقواعد الخط العربي

Arabi08607شعرمكتبة الخانجيرمضان عبد التوابأبو العباس أحمد بن یحیى ثعلبقواعد الشعر

Arabi08608صرفمجلة مجمع اللغة العربیةإبراھیم أنیسأبواب الثالثي، علم الصرف

Arabi08609لغةالھیئة العامة للكتب واألجھزة العلمیةعوني عبد الرؤوفقواعد اللغة العبریة

Arabi08610نحو ، لغةالشركة العالمیة للكتابمبارك مباركقواعد اللغة العربیة

Arabi08611نحو ، صرففھرسة مكتبة الملك فھدعماد علي جمعةقواعد اللغة العربیة النحو والصرف المیسر

Arabi08612لغةالھیئة المصریة العامة للكتابعبد المحسن بكیرقواعد اللغة المصریة في عصرھا الذھبي

Arabi08613لغةعبد الرحیم الكرديقواعد اللغة العربیة للطالب غیر الناطقین بھا
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Arabi08614لغةمكتبة النھضة المصریة، مؤسسة الثقافة اإلیرانیةأمین بدويبرویز ناتل جانكريقواعد اللغة الفارسیة

Arabi08615لغةشاكر باسیلیوسجورجي صبحيقواعد اللغة المصریة القبطیة

Arabi08616نحودار األمل للنشر و التوزیعیس أبو الھیجاء، شریف عبد الكریم النجار، علي توفیق الحمدابن إیاز البغدادي، جمال الدین الحسین بن بدر بن إیاز بن عبد هللاقواعد المطارحة في النحو

Arabi08617لغةدار الفالح للنشر و التوزیعمحمد على الخوليقواعد تحویلیة للغة العربیة

Arabi08618أدبالجامعة األمریكیةرویدة رفقةنمو طبقة الكتاب وتطور رسوم الكتابة الدیوانیة حتى أوائل القرن الرابع الھجري

Arabi08619عروض، قوافيمجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمحمد بن یحیىقوافي الشعر العربي من التقطیع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتیة

Arabi08620لغةمنصور بن محمد الغامدي، حسني المحتسب، مصطفى الشافعيقوانین الفونولوجیا العربیة

Arabi08621نقدمكتبة جریرعبد الكریم العقیلھندري ویسینجرقوة النقد البناء

Arabi08622نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن علي بن محمد العمريقیاس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات األنباري

Arabi08623أدبجامعة أم القرىعبد اللطیف بن حسین فرجحسن بن إبراھیم بن حسن الجلیديقیاس مستوى أداء تالمیذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنقذة في المھارات االمالئیة والموضوعات النحویة المقررة علیھم

Arabi08624نحو وصرفجامعة مولود معمريصالح بلعیدرابح شلوشقید الشوارد في شرح الشواھد

Arabi08625أدبدار المعارفعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئقیم جدیدة لألدب العربي القدیم و المعاصر

Arabi08626أدب عالميعالم المعرفةترجمة شوقي جاللرونالد أرونسونكامي وسارتر

Arabi08627نحوجمعیة اللھجات والتراث الشعبي، جامعة الملك سعودوسمیة عبد المحسن المنصوركان وأخواتھا من المعجمیة إلى الوظیفیة، مقاربات في اللغة واألدب

Arabi08628نحو ، لغةالرك للفلسفة واللسانیات و العلوم االجتماعیةمحمود حمود عراككأین حقیقتھا وأحكامھا وأھم اللغات فیھا

Arabi08629بالغةالمطبعة العثمانیةجبر ضومطكتاب فلسفة البالغة

Arabi08630نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض الخوامأسماء بنت محمد صالح الحبیبكتاب غایة المحصل في شرح المفصل لعبد الواحد بن عبد الكریم بن خلف الزملكاني من القسم الثاني قسم األفعال إلى قسم المشترك دراسة وتحقیق

Arabi08631نقد ، شعرجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانسھام بن أمسیليكتاب الوساطة بین المتنبي و خصومھ في ضوء الدراسات النقدیة الحدیثة

Arabi08632إمالءجامعة أم القرىموفق عبد هللا عبد القادرأحمد محمد عبد الرحمن محمد محمودكتاب أدب اإلمالء واالستمالء ألبي سعد عبد الكریم بن محمد السمعاني ت 562 ھـ

Arabi08633نحو ، لغةجامعة النجاح الوطنیةأحمد حامدحنان مروح عبد الخالق سباعنةكتاب أسرار العربیة البن األنباري مصادره اللغویة والنحویة

Arabi08634( ت 761ھـ) نحو ، صرفمجلة الجامعة اإلسالمیةھشام محمد عواد الشویكيأبو عبد هللا عز الدین بن جماعة الكناني الشافعيكتاب أقرب المقاصد في شرح القواعد الصغرى في النحو البن ھشام األنصاري

Arabi08635معاجممجمع اللغة العربیة بدمشقعز الدین التنوخيأبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبيكتاب اإلبدال

Arabi08636نحوالمكتبة الفیصلیةرزق الطویلالخالف بین النحویین دراسة، تحلیل، تقویم، من أصول النحو وتاریخھ

Arabi08637أدب ، شعرمجلة جامعة دمشقحنان إسماعیل أحمد عمایرةاألثر المشرقي في شعر ابن خفاجة األندلسي

Arabi08638أدبمجلة مجمع اللغة العربیةھالل ناجيكتاب األحجار صنعة الصاحب بن عباد

Arabi08639أدب ، شعردار الفكر، دار الفكر المعاصرفخر الدین قباوةاألخفش األصغركتاب االختیارین المفضلیات واألصمعیات

Arabi08640نحومجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديتاج الدین عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكيكتاب اإلشارة في النحو لتاج الدین عمر بن على بن سالم اإلسكندري (ت 734) دراسة وتحقیق

Arabi08641نحو ، صرفعالم الكتبسالم الكرنكويأبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع الصقليكتاب األفعال- ابن القطاعي

Arabi08642نحو ، صرفالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریةحسین محمد محمد شرفأبو عثمان سعید بن محمد المعافري السرقسطيكتاب األفعال- السرقسطي
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Arabi08643لغةمجمع اللغة العربیةمحمد شوقي أمین، مصطفى حجازيكتاب األلفاظ واألسالیب

Arabi08644أدب ، شعرعالم الكتب، مكتبة المتنبيمحمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد یحیى بن مبارك الیزیدياألمالي، فیھا ِمراث وأشعار وأخبار ولغة وغیرھا

Arabi08645أدب ، شعرالخانجي، مطبعة الصاويج. ھیورث دنأبو بكر محمد بن یحیى الصوليكتاب األوراق قسم أخبار الشعراء

Arabi08646أدبجامعة الجزائر، معھد اللغة واألدب العربيأبو العید دودوملیكة بن قاسيأنطون تشیخوف ومحمود تیمور دراسة مقارنة في القصة القصیرة

Arabi08647مذاھب نحویةجامعة الملك عبد العزیزأحمد مكي األنصاريعبد الرحمن السلیمان العثیمیینكتاب التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین ألبي البقاء العكبري

Arabi08648نحو ، صرفعالم الكتبكاظم بحر المرجانأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحويكتاب التكملة

Arabi08649أدبجامعة بغدادأحمد مطلوبلغة المثقفین

Arabi08650لغة ، غریب اللغةمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریفمحمد أجمل بن محمد أیوب اإلصالحيكتاب الجمل الغرائب للنیسابوري وأھمیتھ في علم غریب الحدیث

Arabi08651نحومنشأة المعارفمحمد إبراھیم عبادةكتاب الجمل في النحو المنسوب للخلیل بن أحمد دراسة تحلیلیة

Arabi08652نحوجامعة الملك عبد العزیزأحمد مكي األنصاريعلي بن سلطان بن علي الحاكميكتاب الجمل في النحو ألبي بكر أحمد بن الحسن بن شقیر النحوي البغدادي

Arabi08653معاجممجمع اللغة العربیةإبراھیم األبیاري، محمد خلف، محمد عالم، عبد العلیم الطحاوي، عبد الكریم عزباوي، عبد الحمید حسنأبو عمرو الشیبانيكتاب الجیم

Arabi08654أدبالمطبعة السلفیةمحب الدین الخطیبالحدیقة مجموعة أدب بارع، وحكمة بلیغة، وتھذیب قومي

Arabi08655أدبجامعة أم القرىمصطفى علیانأبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى األعلم الشمنتريكتاب الحماسة

Arabi08656نحو ، صرفتادرس وھبيكتاب الخالصة الذھبیة في اللغة العربیة

Arabi08657لغةدار الكتب المصریة، المكتبة العلمیةمحمد النجارأبو الفتح عثمان ابن جنيكتاب الخصائص

Arabi08658نحو ، صرفرواج لإلعالم و النشرترجمة أحمد كامل راوي، مصطفى عبد المعبود سید، أحمد الشحات ھیكلأفراھام إفن شوشانالخالصة في قواعد اللغة العبریة

Arabi08659الموردقاسم راضي مھديأبو عطاء السندي حیاتھ وشعره

Arabi08660قاموس ، نقدجامعة أم القرىمحمد بن أحمد بن خاطرسكینة بنت عبد هللا بن أحمد الكحالنيكتاب الدر اللقیط في أغالط القاموس المحیط لمحمد بن مصطفى داود زاده

Arabi08661بالغةعلي بن نایف الشحودالخالصة في علوم البالغة

Arabi08662علم الخطالمؤسسة الوطنیة للكتابالشیخ محمد بن یوسف اطفیشالرسم في تعلیم الخط

Arabi08663نحو ، صرفمجلة حولیات التراثالسعید شنوفةنماذج من التعلیل في شرح ابن یعیش للمفصل

Arabi08664نحوعالم الكتبتمام حسانالخالصة النحویة

Arabi08665شعركلمة، منشورات الجملترجمة كاظم جھادراینر ماریا ریلكھكتاب الساعات وقصائد أخرى اآلثار الشعریة

Arabi08666نحو ، شعرمكتبة الخانجيمحمود محمد الطناحيأبو على الفارسي أحمد بن عبد الغفاركتاب الشعر أو شرح األبیات المشكلة اإلعراب

Arabi08667نحو ، لغةدار غریب للطباعة والنشروسمیة عبد المحسن المنصورنقل الحركة في الصحیح

Arabi08668صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةإبراھیم حسین ضیف هللا الفیفيالخالصة الصرفیة المستخلصة من مطوالت النحاة

Arabi08669أدب ، شعردار إحیاء الكتب العربیةعلي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیمأبو ھالل الحسن بن عبد هللا بن سھل العسكريكتاب الصناعتین الكتابة والشعر- دار إحیاء الكتب العربیة

Arabi08670أدب ، شعرالخانجي الكتبي وأخیھأبو ھالل الحسن بن عبد هللا بن سھل العسكريكتاب الصناعتین الكتابة والشعر- الخانجي

Arabi08671أدب ، تراجمھنداويمي زیادةباحثة البادیة
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Arabi08672أدب ، شعردار الشروقعبد الحمید إبراھیمنوادر الحب و الحكمة

Arabi08673نحو ، صرفمكتبة مشكاة اإلسالمیةعبد هللا بن الحسین ناصر، عدنان الظاھرعلي بن إسماعیل بن سیده النحوي اللغويكتاب العدد في اللغة

Arabi08674شعرمطبعة القدیس جاورجیوسناصیف الیازجي اللبنانيكتاب العزف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب

Arabi08675نقدالھیئة المصریة العامة للكتابعبد هللا محمد الغذاميالخطیئة و التكفیر من البنیویة إلى التشریحیة

Arabi08676عروضالشركة المتحدة للتوزیع، دار الكتاب العربيمحمد بدرانأبو الحسن علي بن عیسى الربعي النحويكتاب العروض- الربعي

Arabi08677عروضدار القلم للنشر والتوزیعأحمد فوزي الھیبأبو الفتح عثمان بن جني النحويكتاب العروض- ابن جني

Arabi08678عروضسید البحراويكتاب العروض لألخفش

Arabi08679شعر ، دیوانولیم بن الورد البروسيالشعراء الستة الجاھلینكتاب العقد الثمین في دواوین الشعراء الستة الجاھلیین

Arabi08680شعرمحمد فرغلي األنصاريكتاب العقد النفیس بتشطیر وتخمیس دیوان سلطان العاشقین

Arabi08681نقدجامعة مولود معمريصالح یوسف عبد القادرلعیب ویزةكتاب العمدة البن رشیق في ضوء الدراسات النقدیة الحدیثة

Arabi08682معاجمدار الكتب العلمیة، محمد علي بیضونعبد الحمید ھنداويالخلیل بن أحمد الفراھیديكتاب العین مرتباً على حروف المعجم

Arabi08683لغةجامعة الملك عبد العزیزدراشد بن راجح الشریفسلیمان بن إبراھیم بن محمد العایدكتاب الغرر المثلثة والدرر المبثثة لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 739-817ھـ تحقیقا ودراسة

Arabi08684لغةمكتبة الخانجيرمضان عبد التوابالبن فارس اللغويكتاب الفرق

Arabi08685لغةمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنثابت بن أبو ثابت اللغويكتاب الفرق

Arabi08686لغةجامعة الحاج لخضرجودي مرداسيأم كلثوم حویشيكتاب الفروق اللغویة ألبى ھالل العسكرى دراسة تطبیقیة في ضوء التصنیفیة

Arabi08687أدبوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةعبد الوھاب التازي سعودأبو العالء صاعد بن الحسن الربعي البغداديكتاب الفصوص

Arabi08688لغةدار المعارفعاطف مدكورأبو العباس ثعلبكتاب الفصیح

Arabi08689أدب ، شعرفرید أمعضشواالغتراب في الشعر اإلسالمي المعاصر

Arabi08690نحو ، صرفأحد األباء المرسلین الیسوعیینكتاب القواعد الجلیة في علم العربیة

Arabi08691نقدمسعد بن عید العطويالنقد في أحضان الجامعات

Arabi08692قوافيدار األمانة، دار القلمأحمد راتب النفاخاإلمام أبو الحسن سعید بن مسعدة األخفشكتاب القوافي- ت أحمد النفاخ

Arabi08693قوافيمدیریة إحیاء التراث القدیمعزة حسناإلمام أبو الحسن سعید بن مسعدة األخفشكتاب القوافي- ت عزة حسن

Arabi08694قوافيدار الكتب والوثائق القومیةمحمد عوني عبد الرؤوفالقاضي أبو یعلى عبد الباقي عبد هللاكتاب القوافي- ت عبد الرؤوف

Arabi08695قوافيمكتبة الخانجيمحمد عوني عبد الرؤوفالقاضي أبو یعلى عبد الباقي عبد هللا بن المحسن التنوخيكتاب القوافي- ط الخانجي

Arabi08696عروض ، قوافيمكتبة الخانجيالحساني حسن عبد هللالخطیب التبریزيكتاب الكافي في العروض والقوافي للخطیب التبریزي

Arabi08697نحو ، صرفدار صادرمازن المباركأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجىكتاب الالمات- ت المبارك

Arabi08698نحو ، صرفأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيكتاب الالمات- الزجاجي

Arabi08699لغةأبوالفتح عثمان بن جني الموصلي النحويكتاب اللمع في اللغة العربیة

Arabi08700أدبدار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعإبراھیم صالحأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريكتاب المبھج
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Arabi08701نحوجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميحمید أحمد عبد هللا إبراھیمكتاب المختصر في النحو ألبي محمد الحسن بن إسحاق بن أبي عباد الیمني المتوفى بعد 440 ھـ

Arabi08702نحو ، صرفمصطفى أحمد الزرقالإلمام أبو زكریاء یحیى بن زیاد الفراء النحوي الكوفيكتاب المذكر والمؤنث

Arabi08703نحو ، صرفطارق عبد عون الجنابيكتاب المذكر والمؤنث ألبي حاتم السجستاني

Arabi08704أدب ، أنسابإبراھیم بن أحمد بن إبراھیم الشافعيكارل بیزولدكتاب المرصع البن األثیر

Arabi08705أدبلویس شیخو الیسوعيأبو زید سعد بن أوس األنصاريكتاب المطر

Arabi08706أدبأبو محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتیبةكتاب المعارف

Arabi08707بالغةدار النھضة الحدیثةسالم الكرنكويابن قتیبة الدینوريكتاب المعاني الكبیر في أبیات المعاني

Arabi08708نحو ، صرفمكتبة الخانجي مصرمحمد بدر الدین أبو فراس النعساني الحلبيأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريكتاب المفصل في علم العربیة

Arabi08709أدبمجلة الموردإبراھیم السامرائيالبن وحشیة النبطيكتاب النخل

Arabi08710لغةدار الشروقمحمد عبد القادر أحمدأبو زید األنصاريكتاب النوادر في اللغة

Arabi08711نحو ، لغةالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيأبو زید سعد بن أوس األنصاريكتاب الھمز

Arabi08712أدبمكتبة القرآنإبراھیم محمد الجملالخطبة العصریة للجمعة و العیدین و عند القبر

Arabi08713أدبعبد الوھاب عزام، عبد الستار أحمد فراجأبو عبد هللا محمد بن داود بن الجراحكتاب الورقة

Arabi08714نقدجامعة مولود معمريآمنة بلعليمسعودي سعادكتاب بالغات النساء البن طیفور دراسة نقدیة

Arabi08715نحو ، صرفجامعة أم القرىعادل محسن سالم العمیريالقاسم بن الحسین الخوارزميكتاب ترشیح العلل في شرح الجمل

Arabi08716شعرجامعة مؤتةزاید مقابلةورنس سعود الرشیديشعر یوسف بن إسماعیل الشواء دراسة موضوعیة وفنیة

Arabi08717نحو ، صرفمن كتاب المحیط في اللغة للصاحب بن عبادكتاب حرف الكاف باب الثنائي المضاعف الكاف والشین

Arabi08718نحو ، صرفمكتبة مشكاة اإلسالمیةأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيكتاب حروف المعاني اإلسالمیة

Arabi08719أدب ، بالغةمطبعة أمین أفندي ھندیةشھاب الدین أبو الثناء محمود بن سلیمان الحلبيكتاب حسن التوسل إلى صناعة الترسل

Arabi08720أدبدار الشروقعبد الجلیل عبده شلبيالخطابة و إعداد الخطیب

Arabi08721نحو ، صرفجامعة أم القرىیوسف عبد الرحمن الضبعحماد بن محمد الثماليكتاب حواشي المفصل من كالم االستاذ أبي علي الشلوبین

Arabi08722أدب ، بالغةدار مكتبة الحیاةحسن األمینأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوريكتاب خاص الخاص

Arabi08723أدبالمطبعة العثمانیةمحمد عبد الواحد الطوبيأبو بكر الخوارزميكتاب رسائل الخوارزمي

Arabi08724لغةمكتبة األمة للنشر والتوزیعمحمد وھابي، عبد الرحیم وھابي،عبد الرحیم أبطيسلسلة األمة في اللغة العربیة

Arabi08725نحو ، صرفالمطبع العامي األشرفھرتویغ درنبُرغأبو بشر بن عمرو الملقب بـ سیبویھكتاب سیبوبھ المشھور في النحو واسمھ الكتاب

Arabi08726نحو ، صرفدار الجیلعبد السالم محمد ھارونأبو بشر بن عمرو الملقب بـ سیبویھكتاب سیبویھ

Arabi08727أدبجمیل حمداويالنظریة المسرحیة اإلسالمیة عند عماد الدین خلیل

Arabi08728نحو ، صرفالمطبعة األمیریةأبو بشر بن عمرو الملقب بـ سیبویھكتاب سیبویھ

Arabi08729نحو ، صرفمحمد عبد الخالق عضیمةفھارس كتاب سیبویھ ودراسة لھ
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Arabi08730نحو ، صرفالمكتبة األزھریة، مطبعة السعادةبھاء الدین عبد هللا بن عقیل العقیليبھاء الدین عبد هللا بن عقیل العقیليكتاب شرح ابن عقیل على متن األلفیة لإلمام محمد بن مالك الطائي الجیاني

Arabi08731نحو ، صرفدار الطالئع للنشر والتوزیععالء محمد رأفتاإلمام سعید بن المبارك بن على الدھان النحويكتاب شرح أبنیة سیبوبھ- سعید بن المبارك

Arabi08732نحو ، صرفعالم الكتب، مكتبة النھضھ العربیةزھیر غازي زاھدأبو جعفر أحمد بن محمد النحاسكتاب شرح أبیات سیبوبھ- أبو جعفر النحاس

Arabi08733(ت 471 ھـ) نحو ، صرفجامعة أم القرىمحمد سالم العمیريخدیجة محمد حسین باكستانيكتاب شرح الجمل في النحو للشیخ عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني

Arabi08734أدبمطبعھ العلومأحمد إبراھیممحمد أبو زھرةالخطابة أصولھا، تاریخھا في أزھر عصورھا عند العرب

Arabi08735شعردار اإلمارةكارلس یعقوب الیلأبو زكریاء یحیى بن علي بن محمد بن بسطام الشیباني التبریزيكتاب شرح القصائد العشر وھي السبع المعلقات وقصیدة األعشى الالمیة وقصیدة النابغة الدالیة وقصیدة عبید بن األبرص البائیة

Arabi08736نحو ، إعرابالمطبعة العامرةكتاب شرح المقدمة الكافیة في علم اإلعراب

Arabi08737بالغةعبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسيشرح شواھد التلخیص المسمى معاھد التنصیص وبھامشھ كتاب بدائھ البدائھ ل علي بن ظافر األزدي

Arabi08738صرفمطبعة بوالقعز الدین الزنجانيكتاب عزي في التصریف

Arabi08739أدبدار ابن حزمجالل الدین أبو الفضل عبد الرحمن السیوطيكتاب في صفة صاحب الذوق السلیم ومسلوب الذوق اللئیم

Arabi08740أدبعبد القدوس األنصاري، عبد الفتاح أبو مدین، أبو تراب الظاھريأحمد بن إبراھیم الغزاويكتاب فیھ فصل الخطاب

Arabi08741أدبمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةعبد العزیز المانعأبو سھل محمد بن الحسن بن الّزوزني العارضقشر الفسر

Arabi08742أدبكالوس شفارتز فرالغرودولف فیسیليتقي الدین أبو بكر بن علي بن حجة الحموي األزراريكتاب قھوة اإلنشاء

Arabi08743لغةجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيسامیة عبد الرحیم سنديكتاب قید األوابد من الفوائد وما اختلف فیھ كتاب الصحاح في اللغة للجوھري وكتاب التھذیب في اللغة األزھري

Arabi08744أدبالدار الشامیةمحمد فضیل عبد العزیز المرادمحمد بن الحسن التمیمي الجوھرينوادر الفقھاء

Arabi08745لغةالمطبعة الكاثولیكیة لألباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيیحیى بن علي الخطیب التبریزي أبو زكریاكنز الحفاظ في تھذیب األلفاظ ألبي یوسف یعقوب بن إسحاق السكیت

Arabi08746نقد ، لغةالمطبعة العثمانیةشاكر شقیر اللبنانيلسان غصن لبنان في انتقاد العربیة الحصریة

Arabi08747أدبدار الفكر العربيمحمد أبو زھرةالخطابة أصولھا، تاریخھا في أزھر عصورھا عند العرب

Arabi08748صرفمكتبة مشكاة اإلسالمیةعثمان بن جني أبو الفتحمختصر التصریف، التصریف الملوكي

Arabi08749الحدیث وعلومھالمعھد الفرنسي للدراسات العربیة بدمشقدانیال جیماریھمحمد بن الحسن ابن فورك األصبھاني األشعريمشكل الحدیث أو تأویل األخبار المتشابھة

Arabi08750شعر ، تراجمأسعد منصور العضیميكتاب مصباح العصر في تواریخ شعراء مصر

Arabi08751شعرمطبعھ المدنيعبد هللا عبد الرحیم عسیالنأبو عبد هللا النمريكتاب معاني أبیات الحماسة

Arabi08752نحو ، صرفدار الشروقعبد الفتاح إسماعیل شلبيأبو الحسن علي بن عیسى الرماني النحويمعاني الحروف

Arabi08753أدبرفاعة رافع الطھطاويكتاب مناھج األلباب المصریة في مباھج اآلداب العصریة

Arabi08754قاموس ، بالغةالشیخ سعید الخوري الشرتوني اللبنانيكتاب نجدة الیراع، و ھو معجم قاموس مرتب على أبواب المعاني

Arabi08755نحو ، صرفجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلنایل مسلم بشیر الربطةالجوانب النحویة عند الصیمري في كتابھ التبصرة والتذكرة

Arabi08756الحدیث وعلومھ ، مسانیدجامعة كراتشيمحمد عبد الشھید النعمانيعزیز الرحمن السیفيكتاب نخب األفكار في تنقیح مبانى األخبار في شرح معانى اآلثار للمحدث بدر الدین العیني الحنفي

Arabi08757أدب ، شعرجمال الدین محمد بن عمر بن مبارك الحضرمينشر العلم في شرح المیة العجم

Arabi08758أدب ، لغةجامعة أم القرىمحمود حسن زینيعبد السالم عبد العزیز فھميكتاب نصاب الصبیان ومسیرة ستة قرون في تعلیم اللغة العربیة للمسلمین غیر الناطقین بھا
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Arabi08759أدبجامعة الحاج لخضرالسعید بن إبراھیمإبتسام بن خرافالخطاب الحجاجي السیاسي

Arabi08760أدب ، شعرجامعة الحاج لخضركمال عجاليبودیسة بولنوارالخطاب الشعري المغربي من خالل كتاب أنموذج الزمان في شعراء القیروان

Arabi08761نقدكریم الوائليالخطاب النقدي عند المعتزلة

Arabi08762نحو ، صرفجامعة أم القرىعلي توفیق الحمدعبد هللا بن أحمد بن محمد القرنيكتاب وافیة في شرح الشافیة ألحمد بن محمد بن أبي بكر ت 813 ھـ من أول باب التصریف إلى نھایة باب ذي الزیادة

Arabi08763أدبعز الدین التنوخيكتاب وصف المطر والسحاب وما نعتتھ العرب الرواد من البقاع لإلمام أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي

Arabi08764أدبمجلة مداد األدبعذراء محمد راغبكتابا جامع التصانیف ومكتبة األدب الجاھلي - دراسة مقارنة في منھجي تصنیفھما

Arabi08765أدب ، شعردار الشروقحاتم الصكركتابة الذات دراسات فى وقائعیة الشعر

Arabi08766شعرمجلة جامعة الملك سعودفضل بن عمار العماريكتابة الشعر الجاھلي

Arabi08767لغةمحمد الصاويكتابة العربیة بالحروف الالتینیة األبعاد التربویة والسیاسیة

Arabi08768علم الخط ، علم الكتابةدار الغرب اإلسالميیحیي وھیب الجبوريالخط و الكتابة في الحضارة العربیة

Arabi08769أدب أطفالمنشورات وزارة الثقافةصفاء رومانيجین كارلكتب األطفال ومبدعوھا

Arabi08770علم الخطمكتبة الدار العربیة للكتابعادل األلوسيالخط العربي نشأتھ و تطوره

Arabi08771أدبمحمد باقر علوانكتب الحیوان عند العرب

Arabi08772نحو ، لغةأحمد خطاب عمركتب الوقف واالبتداء وعالقتھا بالنحو

Arabi08773أدبدار الشروقسید قطبكتب وشخصیات

Arabi08774نحو ، صرفجامعة أم القرىأحمد محمد عبد الدایمإسماعیل بن محمد بشیر بن عبد هللا فالتةكثرة االستعمال وأثرھا في العربیة نحوا وصرفا

Arabi08775علم الخطوزارة الثقافة و اإلعالمیوسف ذنونالخط العربي في خدمة الحضارة اإلنسانیة

Arabi08776نحو ، صرفمجلة المجمع العلمي العراقيرمضان عبد التوابكراھة توالي األمثال في أبنیة العربیة

Arabi08777أدب عالميھنداويمارون عبودكریستوف كولومب

Arabi08778علم الخطدار المناھجادھام محمد حنشالخط العربي في الوثائق العثمانیة

Arabi08779لغةمكتبة الملك فھدعلي سلیمان الصوینعكشافات التبادیل واسترجاع المعلومات في اللغة العربیة

Arabi08780أدبدار الطباعة السلطانیةترجمة یوسف الیوورس غرسینعز الدین بن عبد السالم بن أحمد بن غانم المقدسيكتاب كشف األسرار عن حكم الطیور واألزھار- ت غرسین

Arabi08781أدبدار الفضیلةعالء عبد الوھاب محمدعز الدین بن عبد السالم بن أحمد بن غانم المقدسيكشف األسرار في حكم الطیور واألزھار- دار الفضیلة

Arabi08782بالغةتقي الدین أبو بكر علي المعروف بابن حجة الحمويكتاب كشف اللثام عن وجھ التوریة واالستخدام

Arabi08783أدب ، شعردار البیان الحدیثةعبد هللا بن عبد الرحمن آل سعدذیاب بن سعد آل حمدان الغامديكّف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي دراسة تأصیلیة على ضوء الكتاب والسنة

Arabi08784نحوجامعة بابلصباح عطیوي عبودمحمد أحمد زكي المرزوككشف المشكل في النحو

Arabi08785نحو ، صرفمكتبة الثقافة الدینیةعبد المقصود محمد عبد المقصودعبد هللا بن أحمد بن علي الفاكھي أبو محمدكتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحریري

Arabi08786نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد هللا علي الحسیني البركاتيسعیدة عباس عبد القادر شھابكشف الوافیة في شرح الكافیة لسراج الدین محمد بن عمر الحلبي (ت 850ھـ) - دراسة وتحقیقا

Arabi08787أدبمحمد بھاء الدین العامليكشكول لخاتمة األدباء وكعبة الظرفاء
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Arabi08788لغةجمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیةالسائح علي حسینابن األجدابي، إبراھیم بن إسماعیل بن أحمد األجدابي الطرابلسيكفایة المتحفظ في اللغة

Arabi08789لغةدار الشؤون الثقافیة العامة، دار الحریة للطباعةعبد الرزاق الھالليابن األجدابي، إبراھیم بن إسماعیل بن أحمد األجدابي الطرابلسيكفایة المتحفظ وغایة المتلفظ في اللغة

Arabi08790لغةالمطبعة األدبیةأحمد عباس األزھريابن األجدابي، إبراھیم بن إسماعیل بن أحمد األجدابي الطرابلسيكفایة المتحفظ ونھایة المتلفظ

Arabi08791بالغةدار اقرأ للطباعة والنشرشفیع برھانيعبد هللا الكردي البیتوشيكفایة المعاني في حروف المعاني

Arabi08792أدب ، شعرجامعة مؤتةإبراھیم عبد هللا البعولیوسف عبد المجید فالح الضمورصورة المرأة في شعر خلیل مطران

Arabi08793صرفسلیمان سري افنديكفایة المنتھى في شرح كفایة المبتدى من علم الصرف لإلمام البركوي

Arabi08794(484 - 568 ھـ) نحو ، إعرابجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيفوزیة رشاد أبو عیشكفایة النحو في علم اإلعراب للموفق بن أحمد المكي الخوارزمي

Arabi08795لغةعبد الفتاح الحموزكالم اإلمام الشافعي واالحتجاج بھ، وجھ من سعة العربیة

Arabi08796لغةھیئة أبو ظبي للثقافة والتراثترجمة صدیق محمد جوھرأبرام دوسوانكلمات العالم، منظومة اللغات الكونیة

Arabi08797أدب ، شعردار قباء للطباعة و النشریوسف خلیفالحب المثالي عند العرب

Arabi08798أدبالھیئة المصریة العامھ للكتابأحمد محمد عطیةكلمات من جزر اللؤلؤ دراسة في أدب البحرین الحدیث

Arabi08799نحو ، أصول فقھجامعة بغدادحسین محیسن ختالن البكريكلمة التوحید ال إلھ إال هللا بین النحوین واألصولیین

Arabi08800أدبالجامعة األمریكیةرمضان عزیز نجادكلیلة و دمنة و أنوار السھیلي

Arabi08801أدبدار الشروقعبد الوھاب عزامعبد هللا بن المقفعكلیلة ودمنة- دار الشروق

Arabi08802أدبطبعة األمیریةعبد هللا بن المقفعكلیلة ودمنة- األمیریة

Arabi08803أدبقوقل، المطبعة األدبیة، دیر األباء الدومنیكیینخلیل الیازجيعبد هللا بن المقفعكلیلة ودمنة- طبعات قدیمة

Arabi08804أدبالمؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعھ والنشرزكي عليكلیوباترة سیرتھا وحكم التاریخ علیھا

Arabi08805بالغةأحمد رافع الحسیني القاسمي الحنفي الطھطاويكمال العنایة بتوجیھ ما في لیس كمثلھ شيء من الكنایة

Arabi08806نحو ، لغةدار ابن حزمفاضل صالح السامرائيالجملة العربیة و المعنى

Arabi08807نحو ، صرفالجامعة العراقیةإسراء عریبي فدعم الدوريعبد الكریم عمر سلیمانكمال في شرح الشافیة للعالمة الفاضل كمال الدین محمد بن معین الدین محمد الفسوي

Arabi08808أدبمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونكناشة النوادر- الخانجي

Arabi08809أدبدار الطالئععبد السالم محمد ھارونكناشة النوادر- دار الطالئع

Arabi08810أدبالمجمع الثقافي أبو ظبيحیاة قارةإبراھیم بن علي بن أحمد الفھري البونسيكنز الكتاب ومنتخب اآلداب، السفر األول من النسخة الكبرى

Arabi08811لغةمرسیل یوسف یوحناكنز المصاحبة واألدب لألنیس وللطالب في لغة مصر والمغرب

Arabi08812شعرشاھر محسن األصقھ المطیريكنز من الماضي أشعار ومواقف من البادیة

Arabi08813شعرمؤسسة الرسالةمصطفى علیانجالل الدین السیوطيكنھ المراد في بیان بانت سعاد

Arabi08814أدبأضواء السلفمحمد كرد عليكنوز األجداد

Arabi08815معاجممطبعة الجوائبأحمد فارس أفنديالجاسوس على القاموس

Arabi08816ً أدبالوعي اإلسالميمحمد حسان الطیانكیف تغدو فصیحاً عف اللسان أدواء اللسان وعالجھا فصاحة وحفظا
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Arabi08817ً أدبمركز الدراسات اإلسالمیةعبد الرحمن خلیفكیف تكون خطیبا

Arabi08818ً أدبدار اإلیمانیاسر برھاميأبو مالك سامح عبد الحمیدكیف تكون فصیحا

Arabi08819نحوتوفیق بن عمر بلطھ جيكیف نتعلم اإلعراب طریقة مبتكرة وعرض ملون

Arabi08820أدبإلیاس خلیل زینكیف نجدد دور اللغة العربیة كلغة علم وبحث علمي؟

Arabi08821شعردار الكتب و الوثائق القومیةسیدة حامد عبد العال، تغرید حسن أحمد عبد العاطي، حسین نصارأبو الفتح عثمان بن جنيالتنبیھ على شرح مشكل أبیات الحماسة

Arabi08822نحومكتبة الزھراءمحمد حماسة عبد اللطیفالتوابع في الجملة العربیة

Arabi08823أدبدار الجیلمصطفى أمینال- مصطفى أمین

Arabi08824معاجمعالم الكتبعبد الحمید صالح حمدانالتوقیف على مھمات التعاریف

Arabi08825نحو ، صرفمكتبة المعارفعلي حسین البوابالحسن بن محمد بن الحسن الصاغانينقعة الصدیان فیما جاء على الفعالن

Arabi08826نحو ، صرفمجلة جامعة األزھر بغزةحسین موسى علي أبو جزرالم األمر في اللغة العربیة معانیھا وعملھا

Arabi08827أدب ، شعرإدوارد بوكوكمؤید الدین الحسین بن علي األصبھاني الطغرائيالمیة العجم

Arabi08828أدبلطفي عبد البدیعمحمد مشعل الطویرقيالمیة العرب دراسة تاریخیة نقدیة

Arabi08829أدبثابت بن أواس الشنفرى األزديالمیة العرب شعر الشنفري

Arabi08830نحو ، إعرابمولوي عبید هللالب اإلعراب

Arabi08831أدبمكتبة السنة الدار السلفیھ لنشر العلمأحمد محمد شاكراألمیر أسامة بن منقذلباب اآلداب- ت شاكر

Arabi08832أدبدار الكتب العلمیةأحمد حسن بسبحعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري أبو منصورلباب اآلداب- ت بسج

Arabi08833أدبمحمد مسعودلباب اآلداب وھو مجموع مقاالت أدبیة وفصول تاریخیة وشذرات علمیة منتخبة من مجلة اآلداب في سنتیھا الرابعة والخامسة

Arabi08834نحو ، إعرابمھا عبد العزیز العسكر، نوال سلیمان الثنیانعبد الوھاب بن أحمد بن علي الشعرانيلباب اإلعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب

Arabi08835نحو ، إعرابمحمد بن حسن بن عبد هللا المباركفیصل بن عبد العزیز آل مباركلباب اإلعراب في تیسیر علم النحو لعامة الطالب

Arabi08836لغةمنشورات وزارة الثقافةترجمة نجیب غزاويمریم سالمة كارالترجمة في العصر العباسي مدرسة حنین بن إسحق و أھمیتھا في الترجمة

Arabi08837لغةجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالم، عبد الكریم علي عثمان عوفيأبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبليلباب تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح

Arabi08838شعر ، تراجمدار القلمیحیى الجبوريلبید ابن ربیعة العامري- الجبوري

Arabi08839شعر ، تراجمجامعة األزھرأحمد الشریاصحامد محمد جبر أبو عریبانلبید بن ربیعة حیاتھ وشعره

Arabi08840نحو ، لغةالھیئة المصریة العامة للكتابشریف الشوباشيلتحیا اللغة العربیة یسقط سیبویھ

Arabi08841لغةمكتبة زھراء الشرقرمضان عبد التوابلحن العامة والتطور اللغوي

Arabi08842لغةمكتبة الخانجيرمضان عبد التوابمحمد بن حسن بن مذحج الزبیديلحن العوام

Arabi08843لغةدار ابن حزمعبد العزیز بن علي الحربيلحن القول تصویب وتغلیط أللفاظ وجمل شائعة

Arabi08844نحوالجامعة اإلسالمیة العالمیةمحمود عبد السالم أحمد شرف الدینشكافتھ نسرین بنت قاضي قمر الدینشواھد الشعر في النحو العربي من كتاب اإلنصاف في مسائل بین النحویین البصریین والكوفیین دراسة تحلیلیة

Arabi08845أدب عالميترجمة منذر عیاشيروالن بارتلذة النص
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Arabi08846أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد محمود الخزعليلسان الدین بن الخطیب وأدب الرحلة

Arabi08847معاجموزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشادجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األنصاريلسان العرب

Arabi08848لغةالھیئة العامة لقصور الثقافةمحمد فكري الجزارلسانیات االختالف

Arabi08849لغةالمركز الثقافي العربيمحمد خطابيلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب

Arabi08850أدبمجلة الوعي اإلسالميعبد المحسن عبد هللا الخرافيلطائف األدب في استھالل الخطب

Arabi08851بالغةعبد الحمید أحمد یوسف ھنداويشرف الدین الطیبيلطائف التبیان في علمي المعاني والبیان

Arabi08852أدبالدار العربیة للموسوعاتعدنان كریم الرجبعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيلطائف الظرفاء من طبقات الفضالء

Arabi08853لغةدار الطباعة العامرةأحمد بن مصطفى اللبابیدي الدمشقيلطائف اللغة

Arabi08854أدبقوقل، مكتبة لندنھورث دانيعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي أبو منصورلطائف المعارف- الثعالبي

Arabi08855أدب ، رقائقدار ابن كثیریاسین السّواسعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقيلطائف المعارف فیما لموإسم العام من الوظائف

Arabi08856لغةعبد الحفیظ جباريالطریقة جدیدة، لوضع أسماء العلوم في اللغة العربیة

Arabi08857تراجم ، أعالموزارة الثقافة واإلرشاد القوميمحمود الشیخنجم الدین محمد بن محمد الغزي الدمشقيلطف السمر وقطف الثمر

Arabi08858نحو ، صرفعالم الكتبكاظم بحر المرجانأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحويكتاب االیضاح

Arabi08859لغةجامعة أم القرىخلیل محمود عساكرمحمد یعقوب أحمد تركستانيلغات طيء

Arabi08860أدبدار جفرا للدراسات والنشرترجمة عبد الكریم محفوض، تقدیم طیب تیزینيبرنارد لویسلغة اإلسالم السیاسي

Arabi08861لغةجامعة بغدادساجدة مزبان حسننافع سلمان جاسم الزوبعيلغة اإلمام الشافعي في مؤلفاتھ

Arabi08862لغةحیاة الیاقوتمن ذا الذي قدد البیان؟ أخطاء وخطایا لغویة مصورة

Arabi08863إمالءمكتبة الخبتي الثقافیةعبد الرحیم بن غرم هللا الزھرانياإلمالء المبسط

Arabi08864لغة ، بالغةالجامعة األردنیةمھدى أسعد عرارلغة الجسم وأثرھا في اإلبانة نماذج من التراث اللغوي والبالغي

Arabi08865شعرعلي كمال الدین الفھاديلغة الشعر اإلسالمي وتطورھا بین البداوة والحضارة

Arabi08866أدبمطبعة رعمسیس بالفجالةأبو الحسن علي بن الفضل المؤیدي الطالقانيرسالة األمثال البغدادیة التي تجري بین العامة

Arabi08867شعروزارة الثقافة و اإلعالمعدنان حسین العواديلغة الشعر الحدیث في العراق بین مطلع القرن العشرین والحرب العالمیة الثانیة

Arabi08868شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةسوتامن الماجستیرستي نور عفني راحیونلغة الشعر حسان بن ثابت في عصر الجاھلي وصدر اإلسالم

Arabi08869شعردار الشروقمحمد حماسة عبد اللطیفلغة الشعر دراسة في الضرورة الشعریة

Arabi08870شعرجامعة بابلثائر سمیر حسن الشمريمسلم مالك بعیر األسديلغة الشعر عند أحمد مطر

Arabi08871شعرعلي ناصر غالبلغة الشعر عند الجواھري

Arabi08872شعرجامعة بابلعلي ناصر غالبوائل عبد األمیر خلیل الحربيلغة الشعر عند الصعالیك قبل اإلسالم دراسة لغویة أسلوبیة

Arabi08873شعرجامعة الكوفةسعید عدنانمیساء صالح وداي السالميلغة الشعر في المفضلیات

Arabi08874شعرمعھد اإلنماء العربيترجمة عیسى العاكوب، خلیفة الغرابيونفرد نوتنيلغة الشعراء- نوتني
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Arabi08875لغةالجامعة اإلسالمیةھدى ھشام الزیديأحمد أسامة عالء الدین درویش لطفيلغة العاّمة في معجمات األلفاظ في القرن الرابع الھجري دراسة لغویة

Arabi08876أدبدار مكتبة الحیاةأحمد أمین، أحمد الزینأبو حیان التوحیديكتاب اإلمتاع و المؤانسة

Arabi08877شعرمجلة كلیة التربیة، جامعة جرشنجود عطا هللا الحوامدةلغة المرأة في شعر عمر بن أبي ربیعة

Arabi08878أدب ، شعردراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الجامعة األردنیةعاصم أمین بنى عامرلغة المواربة في الرسائل المتبادلة بین أبى العالء المعري وداعي الدعاة الفاطمي

Arabi08879لغةدار الطرفینریاض بن حسن الخواملغة أم المؤمنین السیدة عائشة في الدرس اللغوي

Arabi08880لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمد بن سلمان الرحیليلغة أھل المدینة في عصر االحتجاج اللغوي

Arabi08881لغةضاحي عبد الباقيلغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة

Arabi08882شعرجامعة بغداد، كلیة التربیة، قسم اللغة العربیةھاشم طھ شالشوعد محمد سعید العانيلغة شعر أبي تمام بین ناقدیھ

Arabi08883لغةعلي أحمد الشحريلغة عاد

Arabi08884لغةدراسات الجامعة األردنیةفھد معجب مرذب العتیبيلغة عقیل

Arabi08885لغةدار المعراج الدولیةمختار الغوثلغة قریش

Arabi08886نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيكامل محمد أبو سنینةلغة كسر یاء المتكلم المدغم فیھا

Arabi08887لغةإبراھیم الجبینلغة محمد صلى هللا علیھ وسلم

Arabi08888لغةجامعة القاھرةخلیل یحیى ناميعبد الجواد محمد الطیبلغة ھذیل

Arabi08889لغةفاروق شوشةلغتنا الجمیلة

Arabi08890لغةجمعیة اإلصالح اإلسالمیةصالح عبد السمیع عبد الرازقفدى عبد الرزاق القصیرلغتنا العربیة في مواجھة التحدیات

Arabi08891(ت98ھـ) شعریونس ھالل مندیل، عبد هللا فتحي الضاھرالغزل في شعر عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة

Arabi08892لغةدار المعارفأحمد محمد الحوفيلغویات جدیدة

Arabi08893نحو ، لغةصدیق حسن القنوجيلف القماط على تصحیح بعض ما استعملتھ العامة من المعرب والدخیل والمولد واألغالط

Arabi08894شعرجامعة أم القرىمریم عبد الھادي القحطانيجواھر محمد فایز الشھريصورة أمومة الحیوان في الشعر الجاھلي

Arabi08895شعر ، دیوانزاھر بن عواض األلمعياأللمعیات

Arabi08896لغةأحمد طھ رضوانلفظتا السنة والعام دراسة داللیة تاریخیة

Arabi08897أدبریاض الریس للكتب والنشرجمال رشید أحمدلقاء األسالف: الكرد والالن في بالد الباب وشروان

Arabi08898أدبوزراة المعارفزكي مباركاألسمار و األحادیث

Arabi08899أدبدار المعارفرجب البناطائفة من المفكرینلماذا نقرأ؟ لطائفة من المفكرین

Arabi08900أدبدار المعارفماھر نسیملمحات من األدب الروسي

Arabi08901أدب ، شعرإكرام محمد سكرلمحات من التصوف اإلسالمي في الشعر الدیني العبري األندلسي - دراسة في شعر موشیة بن عزرا

Arabi08902لغةعبد هللا بن أحمد الفیفيلھجات فیفاء - جذور العربیة

Arabi08903لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرمحمد عدنان محمد طھلھجات مخیم عسكر، دراسة صوتیة داللیة في ألفاظ األدوات المنزلیة والطعام والشراب
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Arabi08904لغةدار المعارفعبد العزیز مطرلھجة البدو في الساحل الشمالي لجمھوریة مصر العربیة دراسة لغویة

Arabi08905لغةمجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیةمؤمن عمر محمد البدارینلھجة بنى سلیم - دراسة لغویة

Arabi08906أدبوزاة الثقافة و الفنونذو النون أیوباآلثار الكاملة ألدب ذي النون أیوب، المجلد الثالث، الروایات

Arabi08907لغةوزارة الثقافة والفنونغالب فاضل المطلبيلھجة تمیم وأثرھا في العربیة الموحدة

Arabi08908لغةالمؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشرعبد المنعم سید عبد العاللھجة شمال المغرب تطوان وما حولھا

Arabi08909لغةدار الشؤون الثقافیة العامةعلي ناصر غالبلھجة قبیلة أسد

Arabi08910أدبحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتمحمد رجاء الدرینيلورانس ومحفوظ دراسة أدبیة سیكولوجیة مقارنة

Arabi08911أدبالمطبعة الرحمانیةمحمد أبو الفضل محمود ھارونصالح الدین الصفديلوعھ الشاكي ودمعھ الباكي

Arabi08912لغةأحمد عبد الغفور عطارالحسین بن أحمد بن خالویھلیس في كالم العرب

Arabi08913أدبدار نھضة مصر للطباعة والنشرمحمد غنیمي ھاللعبد الرحمن الجاميلیلى والمجنون

Arabi08914لغةفرانتس شتاینر شتوتغارتعطیھ رزقابن الشجري ھبة هللا بن علي أبو السعادات العلوي الحسنيما اتفق لفظھ واختلف معناه- ت عطیة رزق

Arabi08915لغةعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینإبراھیم بن أبي محمد یحیى الیزیديما اتفق لفظھ واختلف معناه- ت العثیمین

Arabi08916لغةجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامحسن بن حسین بن شماس المالكيما اختلف في اسمیتھ وفعلیتھ وحرفیتھ

Arabi08917أدب ، شعرھنداوينقوال فیاضالمرأة والشعر

Arabi08918نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةإبراھیم صالح بن حمد هللا الحندودما أصلحھ الشراح من ألفیة ابن مالك جمعاً ودراسة

Arabi08919أدب عالمينھضة مصرمحمد غنیمي ھاللجان بول سارترما األدب- سارتر

Arabi08920نحوفاطمة ناظم العتابيما ألحق بـ كان وأخواتھا دراسة وتحلیل

Arabi08921لغةمنشورات جامعة قار یونسعبد القادر الھیتيما انفرد بھ كل من القراء السبعة وتوجیھھ في النحو العربي

Arabi08922أدب ، شعرالنھضةمحمد مظلومأبو تمامما بال ال شيء علیھ حجاب

Arabi08923نحو ، صرفالمجمع العلمي العربيعزة حسنالحسن بن محمد بن الحسن الصغانيما بنتھ العرب على فعال

Arabi08924نحو ، صرفجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرسائد یاسین أسعد كبھاما بني على أشعار ھذیل من تصاریف اللغة وقواعدھا

Arabi08925لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبررائد عبد هللا أحمد زیدما بنى من األلفاظ على أقوال اإلمام علي في اللسان العربي

Arabi08926أدبدار الشؤون الثقافیة العامةمحمد جبار المعیبدعبد هللا بن ربعي بن خالد الحذلمي الفقعسي األسديما تبقى من أراجیز

Arabi08927شعرسلمى سلمان عليما تَبقى من شعر ابن حِصن اإلشبیلي

Arabi08928شعرجامعة بغداد، كلیة التربیة، قسم اللغة العربیةفلیح كریم خضیرمحمد أحمد عبد العظیم العبیديما تركھ الشعراء من ظواھر شعر الجاھلیة العروضیة ومناقضتھا لقضیة الشك فیھ

Arabi08929أدبجامعة البعثراتب سكروجدان یحیى محمداهاألدب المقارن في سوریا اتجاھاتھ وقضایاه

Arabi08930لغةمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبد التوابعلي بن حمزة الكسائي أبو الحسنما تلحن فیھ العامة- الكسائي

Arabi08931لغةمجلة العربحاتم صالح الضامنالمفضل بن سلمة أبو طالبما تلحن فیھ العامة- ابن سلمة

Arabi08932نحو ، لغةجامعة الجزائرزلیخة حسایننور الدین شوقيصیغة المبني للمجھول من اإلنجلیزیة إلى العربیة
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Arabi08933صرفجامعة األزھرمحمد إبراھیم حسنین عبد الفتاحما خالف فیھ المازني سیبویھ في علم الصرف، جمعا ودراسة

Arabi08934نحو ، صرفمجلة مداد اآلدابأحمد جاسم محمدما خالف فیھ المبرد البصریین في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري

Arabi08935نحو ، لغةدار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیعصبیح التمیميأبو سعید السیرافيما ذكره الكوفیون من اإلدغام

Arabi08936أدبالمطبعة العربیة ومكتبتھاخیر الدین الزركليما رأیت وما سمعت

Arabi08937نحو ، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةفتحي بیومي حمودةما فات اإلنصاف من مسائل الخالف

Arabi08938نحوفؤاد رمضان حمادةما في باب الشرط والجزاء

Arabi08939نحوجامعة أم القرىمحمد مصباح أحمد نصرمكین بن حوفان بن مكین القرنيما ال یجوز اجتماعھ في النحو العربي لالتفاق في المعنى أو للتضاد أو للتعویض

Arabi08940بالغةمكتبة اآلدابعبد الحكیم راضياألبعاد الكالمیة و الفلسفیة في الفكر البالغي و النقدي

Arabi08941نحو ، لغةعبد هللا حمید حسینما ال یستعمل من ألفاظ اللغة إال في النفي

Arabi08942شعرجامعة المدینة العالمیةنھلة عبد الكریم الحرتانيإبراھیم أویسظاھرة التكرار في دیوان الشیخ محمد الناصر بن محمد المختار سبحات األنوار من سبحات األسرار دراسة وصفیة أسلوبیة تطبیقیة

Arabi08943عقیدة ، علم الكالمدار السالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمةحسن الشافعياآلمدي و آراه الكالمیة

Arabi08944لغةجھاد دویكاتما مفرده كجمِعھ قراءة في لسان العرب

Arabi08945لغةالجامعة األردنیةآمنة صالح الزغبيما نسي أصلھ من ظاھرتي التنوین و التمیمیم في اللغة العربیة دراسة تاریخیة مقارنة

Arabi08946أدبدار المعرفة الجامعیةمحمد زكي العشماويأعالم األدب العربي الحدیث و اتجاھاتھم الفنیة

Arabi08947شعردار العروبة، دار الفصحىرمضان عبید التواب، صالح الدین الھاديالقزاز القیروانيما یجوز للشاعر في الضرورة- القزاز

Arabi08948شعرعوض بن حمد القوزيأبو سعید الحسن بن عبد هللا السیرافيما یحتمل الشعر من الضرورة- السیرافي

Arabi08949نحودار الكتاب الحدیثعلي محمود النابيما یدور بین الحرفیة والفعلیة واالسمیة في لغتنا العربیة

Arabi08950نحودار الحارث للطباعة و النشر و التوزیعشوقي المعريإعراب الجمل و أشباه الجمل

Arabi08951لغةجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العابدعبد هللا بن محمد بن حامد اللحیانيما یعرض لأللفاظ بین االعتداد بھ واإلھمال

Arabi08952نحومجمع اللغة العربیةمحمد حسن عبد العزیز، حسن الشافعيمحمد األمین بن فضل هللا المحبيما یعول علیھ في المضاف والمضاف إلیھ

Arabi08953نحوجامعة اإلمام محمد بن سعودسعود بن عبد هللا آل حسینمحمد األمین بن فضل هللا المحبيما یعول علیھ في المضاف والمضاف إلیھ، حرف األلف

Arabi08954نحو ، صرفلجنة إحیاء التراث اإلسالميھدى قراعةأبو إسحاق الزّجاجما ینصرف وما ال ینصرف

Arabi08955شعرجامعة العلوم التكنولوجیا األردنیة، دار الكنديعدنان عبیداتأحمد بن معقل األزديمآخذ األزدي على شرح ابن جني لدیوان المتنبي

Arabi08956شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةیسرى إسماعیل إبراھیممآخذ المزرباني النصیة على شعر امرؤ القیس

Arabi08957شعرجامعة الملك عبد العزیزلطفي عبد البدیعجمیل محمود مغربيمآخذ المھلبي على شرحي ابن جني و المعري لدیوان المتنبي

Arabi08958نحومؤسسھ انتشارات و جاب دانشكاه تھرانعلي أكبر شھابيأصول النحو

Arabi08959أدبالدار العربیة للعلوم، مكتبات تھامةغازي عبد الرحمن القصیبيمائة ورقة ورد

Arabi08960أدبالدار العربیة للعلوم، مكتبات تھامةغازي عبد الرحمن القصیبيمائة ورقة یاسمین

Arabi08961أدب عالميعالم العرفةمكارم الغمريمؤثرات عربیة وإسالمیة في األدب الروسي
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Arabi08962أدبدار مارون عبودنظیر مارون عبودمؤلفات مارون عبود، المحموعة الكاملة

Arabi08963أدبمكتبة مصرعلي أحمد باكثیرمأساة أودیب

Arabi08964لغة ، بالغةمطبوعات مجمع اللغة العربیةالحبیب النصراويمؤلفات الجاحظ مصدر من مصادر معجم العربیة التاریخي

Arabi08965بالغةجامعة أم القرىنجاح بنت أحمد الظھارمؤلفات السیوطي في علم البالغة

Arabi08966نقددار الفكرعبد هللا محمد الغذامي - عبد النبي اصطیفنقد ثقافي أم نقد أدبي

Arabi08967أدبالھیئھ المصریة العامة للكتبثروت أباظةمؤلفات ثروت أباظة

Arabi08968أدب ، تراجمساعدت جامعة بغداد على نشره، مطبعة اإلرشادابتسام مرھون الصفارمالك ومتمم ابنا نویره الیربوعي

Arabi08969نحو ، صرفمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنابن الشجري ھبھ هللا بن علي أبو السعادات العلوي الحسنيمالم ینشر من األمالي الشجریة

Arabi08970نحوجامعة تشرینھیثم فرحاتماھیة أفعال المطاوعة و سلوكھا النحوي

Arabi08971لغةدار الفضیلةعبد المجید دیابالشیخ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الخطیب اإلسكافيمبادئ اللغة مع شرح أبیاتھ

Arabi08972نقد ، لغةجامعة الموصلعبد الوھاب محمد علي العدوانيعبد الكریم علي عمر المغاريمباحث األلفاظ في أصول الحنفیة دراسة في كتاب التلویح في كشف حقائق التنقیح

Arabi08973أدبالمطابع الموحدةمحمد طرشونةمباحث في األدب التونسي المعاصر دراسات نقدیة في مؤلفات المسعدي والمدني والفارسي وخریف

Arabi08974شعر ، لغةجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد العضیبيالنص و إشكالیة المعنى بین الشاعر و القارئ، قراءة في تجربة شاعر معاصر

Arabi08975لغةمطبعة الخانجيالسید محمد بدر الدین النعساني الحلبيالشیخ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الخطیب اإلسكافيمبادئ اللغة مع شرح أبیات مبادئ اللغة - ط الخانجي

Arabi08976شعرجامعة أم القرىمحمد خیر عرق سوسيزینب جمال الدین قاسم فلمبانمبادئ تربویة من دیوان اإلمام الشافعي

Arabi08977نحودار نور المكتباتمحمد محیي الدین عبد الحمیدمبادئ دروس العربیة

Arabi08978لغةدار اآلفاقاندریھ مارتینيمبادئ في اللسانیات العامة

Arabi08979أدبھمام محمد الجرفمبلغ اآلمال بمضرب األمثال

Arabi08980أدبدار الكتب العلمیةیسري عبد الغني عبد هللابن حجر الھیتميمبلغ األرب في فخر العرب

Arabi08981أدبدار الرواد للنشرعبد هللا محمد الداوودمتعة الحدیث

Arabi08982نحومحمد بن محمد الرعیني المالكي الشھیر بالحطابمتممة اآلجرومیة في علم العربیة

Arabi08983نحودار الصمیعيعلي عبد هللا السلوممحمد بن محمد الرعیني المالكي الشھیر بالحطابمتممة اآلجرومیة في علم العربیة- ت علي سلوم

Arabi08984أدبمكتبة الملك فھد الوطنیةراجعھ: محمد سالم بن محمد علي بن داوود الشنقیطي، قدم لھ صالح بن حمید وعبد هللا المطلقعبد هللا بن محمد بن سفیان الحكميمتن أرجوزة عدة الطلب بنظم منھج التلّقي واألدب أو أرجوزة اآلداب

Arabi08985نحومكتبة المشھد الحسینيالصنھاجي، سعید الحضرميمتن اآلجرومیة ویلیھ الدرة الیتیمة

Arabi08986نحودار الصمیعيالصنھاجي، أبو محمد القاسم بن علي الحریري البصريمتن اآلجرومیة ویلیھ ملحة اإلعراب

Arabi08987الحدیث وعلومھعبد هللا بن محمد سفیان الحكمي المذحجيمحمد سالم بن محمد علي بن عبد الودودمتن األلفیة

Arabi08988نحو ، صرفابن الحاجبمتن الشافیة البن الحاجب

Arabi08989شعرجامعة آل البیتعبد الرحمن الھویديصفاء عبد هللا موسى الشدیفاتظاھرة التكرار في شعر الشاب الظریف

Arabi08990شعرمجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة المحكمةصالح بن سعید الزھرانيإشكالیة االحتذاء في المعنى الشعري عند عبد القاھر الجرجاني
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Arabi08991لغةدار الذخائر للنشر والتوزیععبد هللا بن محمد سفیان الحكميمالك بن عبد الرحمن الشھیر ابن المرحل المالقي األندلسيمتن موطأة الفصیح نظم فصیح ثعلب

Arabi08992أدب ، لغةمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةمحمد فوزي المناويمتى یتكلم العلم العربیة الطب نموذًجا

Arabi08993أدبدار اآلفاق العربیةاألستاذ صالح سعد محمد الملیطيالبن عصفور اإلشبیليمثل المقرب

Arabi08994لغةاأللوكةالسید العربي یوسفاالتصال اللغوي ومجاالتھ

Arabi08995أدبدار الفكر اللبناني األوليعبد األمیر مھناعبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرجأخبار الحمقى و المغفلین

Arabi08996أدبمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسممجالس العلماء- مكتبة الخانجي

Arabi08997أدبالتراث العربي، مطبعة حكومة الكویتعبد السالم محمد ھارونأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيمجالس العلماء- ط الكویت

Arabi08998أدبدار الغرب اإلسالميیحیى وھیب الجبوريمجالس العلماء واألدباء والخلفاء مرآة للحضارة العربیة اإلسالمیة

Arabi08999أدبمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةمحمد كریم إبراھیم الشمريمجالس إیلیا مطران نصیبین - نشرھا األب لویس شیخو الیسوعي

Arabi09000نقدجامعة الكوفةعلي كاظم أسد الخفاجيفضل ناصر حیدرة مكوع العلوينقد النص األدبي حتى نھایة العصر األموي

Arabi09001أدبدار المعارفعبد السالم محمد ھارونأحمد بن یحیى ثعلب أبو العباسمجالس ثعلب

Arabi09002أدبمطبعة اآلباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعيمجاني األدباء في حدائق العرب

Arabi09003أدبأحمد سویلممجانین العشق العربي

Arabi09004أدبجامعة أم القرىفایزة بنت أحمد مصلح الحربيمجلة البیان لعبد الرحمن البرقوقي مكانتھا وأثرھا في تطور األدب الحدیث

Arabi09005أدب ، لغةعدنان محمد سلمانابن درستویھمجلة المجمع العلمي العراقي تعقیب على تحقیق كتاب الكتاب

Arabi09006شعرمجلة الموردإبراھیم السامرائيمجلة المورد من قراءة في شعر أبي الطیب، عدد خاص أبو الطیب المتنبي

Arabi09007نحومجلة جامعة الطائفحجاج أنور عبد الكریمالحمل على المعنى في صیغ جمع التكسیر

Arabi09008لغةمجلة أیقونات، رابط سیما للبحوث السیمیائیةعبد المجید جراداتالسیمیائیات بین قیمة المعرفة وفن االستدالل

Arabi09009لغةشبكة األلوكةخالد بن محمود بن عبد العزیز الجھنيالخلیل بن أحمد ومنھجھ في كتاب العین

Arabi09010أدبمجلة بحوث جامعة حلبحسین الصدیق، بتول أحمد جندیةالدرس األدبي بین الواقع والتصور

Arabi09011صرفجامعة األنبارخلیل محمد سعید مخلف الھیتيقصي جدوع رضا الھیتيالدرس الصرفي في شرح شافیة ابن الحاجب للخضر الیزدي

Arabi09012أدب ، شعرمكتبة النھضةمحمد حسن آل یاسینالصاحب أبو القاسم إسماعیل بن عباداألمثال السائرة من شعر المتنبي و الروزنامجة

Arabi09013معاجممؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالميمحمد الكاظمعبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشیباني كمال الدین أبو الفضلمجمع اآلداب في معجم األلقاب

Arabi09014شعر ، تراجمالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار فارس للنشر والتوزیعسلیمان جبرانمجمع األضداد دراسة في سیرة الجواھري و شعره

Arabi09015أدبالمعاونیة الثقافیة لآلستانة الرضویة المقدسةمحیي الدین عبد الحمیدأحمد بن محمد النیسابوري أبو الفضلمجمع األمثال

Arabi09016أدبدار صادرناصیف الیازجيمجمع البحرین

Arabi09017شعر ، تراجمعمر فروخأبو تمام شاعر الخلیفة محمد المعتصم با دراسة تحلیلیة

Arabi09018أدبدار الرشیدأحمد قبشمجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي

Arabi09019أدب ، لغةالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریةعبد الحلیم عبد هللا، ضاحي عبد الباقيمحمد مھدي عالممجمع اللغة العربیة في ثالثین عاًما - المجمعیون
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Arabi09020أدب ، تراجمالدار الثقافیة للنشرحسین مجیب المصريالصحابي الجلیل أبو أیوب األنصاري عند العرب و الترك والفرس

Arabi09021أدب ، نقدمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةعمر فاخوريالفصول األربعة

Arabi09022لغةمؤسسة الرسالةزھیر عبد المحسن سلطانأحمد بن فارس بن زكریا اللغوي أبو الحسینمجمل اللغة

Arabi09023أدب ، عالميالھیئة المصریة العامة للكتابترجمة زاخر غبریالإیفور إیفانسمجمل تاریخ األدب اإلنكلیزي

Arabi09024شعرمطبعة دروفولینولیم بن الورد البروسيمجموع أشعار العرب

Arabi09025شعرمطبعة نخبة األخبارشرف الدین أبو الذبیح إسماعیل ابن أبي بكر المقريمجموع المقري

Arabi09026أدبدار الكتب العلمیةإبراھیم شمس الدینمجموع أیام العرب في الجاھلیة واإلسالم

Arabi09027شعرالمطبعة الوھبیةالذبیاني، عروة بن الورد، حاتم طي، علقمة الفحل، الفرزدقمجموع شامل لخمسة من دواوین العرب

Arabi09028أدبإدریس العلوي البلغیثيمحمد بن الحضرمي أبو عبد هللامجموع من بعض رسائل أبي عبد هللا محمد بن الحضرمي

Arabi09029صرفدار الكتب العلمیةمحمد عبد السالم شاھینابن الحاجب وآخرونمجموعة الشافیة في علمي التصریف والخط- ابن الحاجب

Arabi09030صرفعالم الكتبالجاربردي وحاشیة ابن جماعة الكناني على الشرحمجموعة الشافیة من علمي الصرف والخط- الجاربردي

Arabi09031أدبالھیئة العامة لشؤون المطابع االمیریةمحمد شوقي أمین، إبراھیم الترزيمجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما

Arabi09032شعرمطابع الخالد لألوفسیتعبد العزیز المحمد السلمانمجموعة القصائد الزھدیات

Arabi09033معاجمالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریةمجمع اللغة العربیةمجموعة المصطلحات العلمیة والفنیة التي أقّرھا المجمع

Arabi09034لغة ، بالغةدار الجبلعبد السالم ھارونمجموعة المعاني

Arabi09035نحومطبعة الجوائبجمال الدین أبو عمرو عثمان المعروف بالحاجبمجموعة في النحو تشمل ثالث رسائل الكافیة البن الحاجب، اإلظھار والعوامل للبركري

Arabi09036شعرمجلة جامعة الملك سعودعبد الحمید حماممجھمرة عبید بن األبرص في المیزان الشعري الموسیقي

Arabi09037نحو ، صرفالدار العثمانیةمؤمن عمر عبد هللا البدارینالعالمة جمال الدین عبد هللا بن أحمد المكي الفاكھيمجیب الندا في شرح قطر الندى

Arabi09038لغةلصالح مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةترجمة حمزة بن قبالن المزینيدیفید جستیسمحاسن العربیة في المرآة الغربیة أو داللة الشكل في العربیة في ضوء اللغات األوربیة

Arabi09039أدب ، شعرأبو ھالل بن سھل العسكريمحاسن النثر والنظم أو الكتابة والشعر

Arabi09040نحوجامعة مؤتةعلي الھروطعالء أحمد الرفوعظاھرة اللبس اإلعرابي في الشواھد الفصیحة وأبیات األلغاز النحویة

Arabi09041أدب ، شعرمطبعة الھاللإبراھیم زیدانالراغب األصبھانيمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء

Arabi09042أدب ، لغةالمطبعة الحدیثة بدمشقالمجمع العلمي العربيمحاضرات المجمع العلمي العربي بدمشق

Arabi09043أدب ، لغةجامعة أم القرىعلیان محمد الحازمي، حسن محمد باجودة، صالح جمال بدويمحاضرات الموسم الثقافي لكلیة اللغة العربیة

Arabi09044أدبمؤسسة اإلسراء للنشر والتوزیع، مطابع دار البالدالنادي األدبي الثقافيمحاضرات النادي الثقافي بجدة المجموعة الثالثة

Arabi09045أدبدار الكتاب الجدید المتحدةترجمة فالح رحیمبول ریكور، جورج ھـ. تیلورمحاضرات في األیدیولوجیا والیوتوبیا

Arabi09046لغةأبحاث للنشر والترجمة والتوزیعشفیقة العلويمحاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة

Arabi09047نقدمجلة القضاء الشرعيمحمد الخضري بكمحاضرات في بیان األخطاء العلمیة التاریخیة التي اشتمل علیھا كتاب في الشعر الجاھلي

Arabi09048صرفخوارزم العلمیة ناشرون ومكتباتمحمد ربیع الغامديمحاضرات في علم الصرف- الغامدي
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Arabi09049صرفجامعة قناة السویسعبد الواحد توفیق الدویكمحاضرات في علم الصرف- الدویك

Arabi09050أدبدار الیقظة العربیةمحیي الدین بن عربيمحاضرة األبرار ومسامرة األخیار في األدبیات والنوادر واألخبار

Arabi09051نحوجامعة مؤتةعلي الھروطجمال عید العتایقةظواھر نحویة في شروح مقصورة ابن درید

Arabi09052أدبمنشورات وزارة الثقافة السوریةترجمة محمد حدید، روفائیل خوريایریش أورباخمحاكاة الواقع كما یتصوره أدب الغرب

Arabi09053نقددار الفراھیدي للنشر والتوزیععلي داخل فرجمحاكمة الخنثى قصیدة النثر في الخطاب النقدي العراقي

Arabi09054نحومجلة جامعة الملك عبد العزیزعبد هللا عویقل السلميمحاوالت التیسیر النحوي دراسة تأریخیة نقدیة

Arabi09055أدب ، شعردار غریب للطباعة والنشرأحمد كشكمحاوالت للتجدید في إیقاع الشعر

Arabi09056لغةدار الشؤون الثقافیة العامة، دار التونسیة للنشرتعریب محمد محجوب، تقدیم عبد السالم المسديجان جاك روسومحاولة في أصل اللغات

Arabi09057أدب ، شعرجامعة محمد الخامسعزة حسنعبد الفتاح لكردمحاولة في دراسة بعض مكونات البنیة االیقاعیة في دیوان البحتري

Arabi09058أدبالدار السعودیة للنشر والتوزیعمحمد حسن قّجةدراسات في التاریخ واألدب والفن األندلسي

Arabi09059أدب ، شعرمجلة الكرملصبحي حدیديمحمد الماغوط وسیط النثر، أداء الشاعر وجدل القصیدة

Arabi09060شعر ، تراجمجامعة أم القرىحسن بن محمد باجودةمنصور بن ناجي بن محمد القشمحمد بن بشیر المدني - حیاتھ ودراسة شعره

Arabi09061أدبھنداويأمین الریحانيالریحانیات

Arabi09062نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادمحمد بن مسعود الغزني و جھوده في النحو

Arabi09063أدبالجامعة األمریكیةنجاح طلعت عطیةمحمد حسین ھیكل و الدعوة إلى األدب القومي المصري

Arabi09064أدب، تراجمدار الغرب اإلسالميمحمد صالح الجابريمحمود بیرم التونسي في المنفى حیاتھ وآثاره

Arabi09065أدب ، شعردار الھاللرجاء النقاشمحمود درویش شاعر األرض المحتلة

Arabi09066لغة ، شعردار غیداءعبد السالم عبد الخالق الربیديالنص الغائب في القصیدة العربیة الحدیثة

Arabi09067عروض ، قوافيكرنیلیوس فان دیك األمیریكانيمحیط الدائرة في علمي العروض والقافیة

Arabi09068لغة ، شعرمحمد شفیق البیطارمخالفة القیاس اللغوي في الشعر األعشى

Arabi09069نحوالجامعة اإلسالمیةإبراھیم صمب انجايمخالفة القیاس واألفصح في نظر النحویین من خالل الصحیحین جمعا ودراسة

Arabi09070شعرمطبعة مصطفى البابي الحلبيمصطفى السقامختار الشعر الجاھلي

Arabi09071شعرالمسار للنشررواد طربیھمختار الشعر الفرنسي من بودلیر الى بریفیر

Arabi09072نحو، أدبمجلة العلوم العربیةبدر بن محمد بن عباد الجابريالجوھري قارئا لسیبویھ

Arabi09073شعر ، تراجمدار النھضةإبراھیم عوضالنابغة الجعدي وشعره

Arabi09074معاجموزارة المعارف، الدار العربیة للكتابالطاھر أحمد الزاويمختار القاموس مرتب على طریقھ مختار الصحاح والمصباح المنیر

Arabi09075نحو ، صرفمركز الملك فیصل للبحوث والدراساتحسین أحمد بو عباسعثمان بن جني أبو الفتحمختار تذكرة أبي علي الفارسي وتھذیبھا

Arabi09076نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاسعید بن علي بن عبدان الغامديالخواص النحویة للفظ الجاللة في كالم العرب عرض ودراسة

Arabi09077شعرمؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین لإلبداع الشعري، الھیئة العامة المصریة للكتابمحمد مصطفى ھدارة، السید إبراھیم محمدمحمود سامي الباروديمختارات البارودي
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Arabi09078شعردار الجیلعلي محمد البجاويھبة هللا بن علي أبو السعادات العلوي ابن الشجريمختارات شعراء العرب البن الشجري

Arabi09079شعرالمشروع القومي للترجمةترجمة محمد مصطفى بدويفیلیب الركنمختارات شعریة- الركن

Arabi09080شعردار التقدمترجمة جیلي عبد الرحمناباي كونانبایفمختارات شعریة-كونانبایف

Arabi09081شعرمنشورات الجملترجمة أبو العید دودویوھان فولفغانغ فون غوتھمختارات شعریة ونثریة

Arabi09082أدبالمطبعة النظامیةأبو الحسن بن علي الحسني الندويمختارات من أدب العرب قسم النثر

Arabi09083شعردار الشؤون الثقافیة العامةترجمة محمود صبحمختارات من الشعر األسباني المعاصر

Arabi09084شعرالمجلس الوطني للثقافھ والفنون واآلدابترجمة موسى بیدج، تقدیم عبد القادر عقیلمجموعھ من الشعراء اإلیرانیینمختارات من الشعر اإلیراني الحدیث

Arabi09085شعرمكتبة دار الفتحأحمد راتب النفاخمختارات من الشعر الجاھلي

Arabi09086شعرھیئھ أبو ظبي للثقافة والتراثترجمة حسب الشیخ جعفربوشكین، بلوك، یسنین، مایكوفسكي، آخماتوفا، حمزاتوفمختارات من الشعر الروسي

Arabi09087شعرالمؤسسة العربیة للدراسات والنشراختیار وترجمة عبد الوھاب المسیري، محمد علي زیدمختارات من الشعر الرومانتیكي اإلنكلیزي

Arabi09088شعرالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 357ترجمة محمد عالء عبد الھادي، مراجعة أفودور شاندورمجموعھ من الشعراء المجریینمختارات من الشعر المجري المعاصر شعراء السبعینات

Arabi09089شعرالمجلس األعلى للثقافةترجمة محمد حمدي إبراھیممختارات من الشعر الیوناني الحدیث

Arabi09090شعرالدار العربیة للكتابخلیفة محمد التلیسيمختارات من روائع الشعر العربي

Arabi09091شعرالمركز المصري العربيفاروق شوشھمختارات من شعر العقاد

Arabi09092شعرجامعة مؤتةطارق المجاليثامر إبراھیم محمد المصاروةعبد هللا منصور شاعرا

Arabi09093معاجمجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميسوسن بنت عبد هللا حمد الھنديمختصر العین ألبي الحسن علي بن القاسم الخوافي دراسة وتحقیق

Arabi09094معاجمجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيمحمد بن سلمان الرحیليمختصر العین ألبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي ت 379 ھـ

Arabi09095 قوافيدار التراثحسن شاذلي فرھودعثمان بن جني أبو الفتحمختصر القوافي

Arabi09096نحوجامعة آل البیتحسن خمیس الملخحسناء محمد ھلیل الرشاوینعالمات اإلعراب الفرعیة بین الوصف والمعیار

Arabi09097أدبمكتبة الثقافة الدینیةعلي حسین البوابأبو القاسم اللخمي، اختصار أبو عبد هللا الفاسيمختصر المنال في الجواب والسؤال

Arabi09098لغةالمطبعة العلمیةمصطفى أحمد الزرقامحمد بن أحمد بن یوسف أبو عبد هللا الخوارزميمختصر الوجوه في اللغة العربیة

Arabi09099لغةبیت الحكمةترجمة طالب القریشي، المراجعة العلمیة رضا الموسويحاییم رابینمختصر تاریخ اللغة العبریة

Arabi09100لغةالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعییناألب لویس شیخو الیسوعيیعقوب بن إسحاق السكیت أبو یوسفمختصر تھذیب األلفاظ متن كتاب األلفاظ

Arabi09101نحو ، شعرالجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديضیاء الدین حمزة عبد السالم الغولمختصر شرح بانت سعاد وإعرابھا إلبراھیم بن محمد بن عبد الرحیم اللخمي (ت 790 ھـ) دراسة وتحقیق

Arabi09102أدبمركز البحوث اإلسالمیة، دار ابن حزمعبد الحق التركمانيعلي بن أحمد ابن حزم األندلسي أبو محمدمختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في األلفھ واألًالف

Arabi09103تراجم ، أنسابعباس بن محمد بن أحمد ابن السید رضوان المدنيمختصر فتح رب األرباب بما أھمل في لب اللباب من واجب األنساب

Arabi09104أدب ، شعرجامعة آل البیتعبد الرحمن محمد الھویديحاتم أحمد محمد خمایسةالموشحات األندلسیة في عصر بني األحمر

Arabi09105معاجموزاره التراث القومي والثقافةھادي حسن حموديالخطیب أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا اإلسكافيمختصر كتاب العین

Arabi09106نحو ، صرفمكتبة الرشدمحمد بن صالح العثیمینمختصر مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن ھشام األنصاري
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Arabi09107لغةعبد السمیع خمیس العرابیدمخرج الحرف بین السلف والخلف

Arabi09108أدباأللوكةعبد هللا بن محمد السحیمالمنتقى من رسائل الرافعي

Arabi09109لغة ، شعرمحمد العمريمداخل النص الشعري بین النصیة والتناص

Arabi09110لغةجامعة أم القرىأحمد عبده عوضمداخل تعلیم اللغة العربیة دراسة مسحیة نقدیة

Arabi09111نقدالمؤسسة الجامعیة للنشر والدراسات والتوزیعأحمد بیضونمداخل ومخارج مشاركات نقدیة

Arabi09112شعر ، تراجمجامعة مؤتةشفیق الرقبعبد هللا سویلم فرحان الخطیبفتیان الشاغوري حیاتھ وشعره

Arabi09113أدبالمركز الثقافي العربيسعید علوشمدارس األدب المقارن دراسة منھجیة

Arabi09114نقدالدار المصریة اللبنانیةمحمد عبد المنعم خفاجيمدارس النقد األدبي الحدیث

Arabi09115نحو ، صرفدار العلوممرتضى علي السیاحجالل الدین عبد الرحمن السیوطيالنھجة المرضیة في شرح األلفیة

Arabi09116أدب ، عالميالھیئة المصریة العامة للكتابترجمة لطیفة عاشورآرنولد كیتلمدخل إلى األدب الروائي اإلنجلیزي الجزء األول إلى جورج إلیوت

Arabi09117أدبالمنار للطباعة والنشرإبراھیم عوضمدخل الى األدب العربي لھاملتون جب، قراءة نقدیة مع النص اإلنجلیزي

Arabi09118بالغةدار المسیرة للنشر والتوزیعیوسف أبو العدوسمدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني، علم البیان، علم البدیع

Arabi09119أدبمركز اإلنماء الحضاريترجمة منذر عیاشيروالن بارتمدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص

Arabi09120أدب ، عالميالھیئة العامة لقصور الثقافةترجمة حسام نایلمیشیل رایان، جوناثان كلر، ریتشارد رورتي، كریستوفر نوریسمدخل الى التفكیك

Arabi09121أدبالدار العربیة للعلوم ناشرونجمال حضريجوزیف كورتیسمدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة

Arabi09122أدبدیون المطبوعات الجامعیةنسیب نشاويمدخل إلى دراسة المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر، االتباعیة، الرومانسیة، الواقعیة، الرمزیة

Arabi09123أدب ، بالغةشكري محمد عیادمدخل إلى علم األسلوب

Arabi09124لغةدار قباء للطباعة والنشر والتوزیعمحمود فھمي حجازيمدخل إلى علم اللغة- حجازي

Arabi09125لغةجامعة الملك سعودترجمة فالح بن شبیب العجميفولفجانج ھاینھ مان، دیتر فیھفیجرمدخل إلى علم اللغة النصي

Arabi09126لغةمكتبة زھراء الشرقترجمة سعید حسن بحیريفولفجانج ھاینھ مان، دیتر فیھفیجرمدخل إلى علم لغة النص- سعید بحیري

Arabi09127لغةمطبعة دار الكاتبروبرت دیبوغراند، ولفغانغ دریسلیر، إلھام أبو غزالة، علي خلیل حمدمدخل إلى علم لغة النص- علي خلیل

Arabi09128نقدعالم المعرفةترجمة رضوان ظاظا، مراجعة المنصف الشنوفيمجموعة من الكتابمدخل إلى مناھج النقد األدبي

Arabi09129أدبدار توبقال للنشرترجمة عبد الكبیر الشرقاويبییر شارتییھمدخل إلى نظریات الروایة

Arabi09130نقدمجلة القسم العربي، البنجابمحمد علي غوريمدخل إلى نظریة الجمال في النقد العربي القدیم

Arabi09131لغةمكتبة الثقافة الدینیةحسین نصارمدخل تعریف األضداد ظواھر لغویة

Arabi09132نقدالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیینحسن بن فھد الھویملمدخل لدراسة الحركة النقدیة في المملكة

Arabi09133لغةجامعة أم القرىحامد القنیبيمدخل لدراسة المؤنثات السماعیة تاء التأنیث واأللفاظ الدخیلة

Arabi09134نحوالتراث العربيمحمد موعدمدرسة األندلس النحویة أم الّدرس النحوي في األندلس

Arabi09135نحو ، إعرابوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةعبد الكریم بكارالصفوة من القواعد اإلعرابیة
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Arabi09136نحوشركھ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهمھدي المخزوميمدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو

Arabi09137بالغةالمكتبة العصریةعبد الحمید ھنداويبھاء الدین السبكيعروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح

Arabi09138(ت656ھـ) أدب ، شعرآداب الرافدینعبد هللا محمود طھ المولىمذاكرة في كتاب المذاكرة في ألقاب الشعراء لمجد الدین النـّشابي

Arabi09139عقیدة ، توحیدمؤسسھ قرطبةجمال الدین القاسميمذاھب اإلعراب وفالسفة اإلسالم في الجن

Arabi09140أدب ، لغةعبد الرؤوف جمعةمذكرات أدب اللغة العربیة

Arabi09141أدب ، لغةالشیخ طنطاوي جوھريمذكرات في أدبیات اللغة العربیة

Arabi09142نحوالجامعة العربیة المفتوحةمحمود عبد هللا جفال الحدیدمذكرات في أدوات الربط والوصل في اللغة العربیة

Arabi09143أدبكتاب المختارنجیب الكیالنيمذكرات نجیب الكیالني

Arabi09144فقھ اللغةمحمود أحمد ناصیفمذكرة في فقھ اللغة العربیة

Arabi09145تاریخدار الكتب العلمیةخلیل المنصورعبد هللا بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي أبو محمدمرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان

Arabi09146لغةدار الكتب العلمیةعبد الحمید الھنداويعلى العبیديمراتب الكالم العربي في المحكم و المحیط األعظم

Arabi09147أدباأللوكةنزار نبیل أبو منشارفن الخطابة ومھارات تطویر األداء الخطابي

Arabi09148عقیدة ، تصوفسوزلرتقدیم سامي عفیفي حجازيعبد هللا سرورمراتب الیقین في رسائل النور

Arabi09149أدب ، شعرإیمـان كمـال المھـداويقاسـم محمد عبدمراثي النساء في شعر عصري ما قبل اإلسالم وصدر اإلسالم دراسة موازنة

Arabi09150أدبمكتبة الملك فھد الوطنیةسعود بن عبد هللا الحزیميمراجع العرب دراسة ببلیومتریة تحلیلیة

Arabi09151أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبد الرحمن أبو عوفمراجعات في األدب المصري المعاصر

Arabi09152صرفأحمد بن علي بن مسعودمراح األرواح في الصرف

Arabi09153نحودار المعرفة الجامعیةعبد هللا بن حمد الخثرانمراحل تطور الدرس النحوي

Arabi09154علم الكتابةجامعة اإلمارات العربیة المتحدةأمان الدین محمد حتحاتمراحل تطور الكتابة العربیة حتى نھایة القرن الثاني الھجري

Arabi09155أدبالمنظمة العربیة للترجمةترجمة كمیل داغر، مراجعة لطیف زیتونيجان فرنسوا ماركیھمرایا الھویة األدب المسكون بالفلسفة

Arabi09156أدب ، شعرالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعحاتم الصكرمرایا نرسیس، األنماط النوعیة والتشكیالت البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة

Arabi09157لغةعدنان عمر الخطیبعبد العزیز بن أحمد الدیرنيمربع في مثلثات قطرب اللغویة

Arabi09158نحو ، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد حامد اللحیانيمرجحات حذف ما یحذف لتصغیر وتكسیر الخماسي وما جاوزه

Arabi09159أدبدار النھضة العربیةمحمد طھ الحاجريمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرھا في الحیاة األدبیة

Arabi09160أدبالمؤتمر الثاني لألدباء السعودیینعبد العزیز السبیلمرحلة النشآة في الروایة السعودیة

Arabi09161نحومجلة المشكاةلطیفھ الوارتي، تقدیم رشید بلحبیبمحمد بن مبارك بن عبد هللا الكدسي المحجوبي السوسيمرشد األوالد والكھول على ما بني من الحروف واألسماء والفعول

Arabi09162أدبدارة الملك عبد العزیزحمد بن ناصر الدخیلعثمان بن عبد هللا بن بشیرمرشد الخصائص ومبدئ التناقض في الثقالء والحمقى وغیر ذلك

Arabi09163نحو ، صرفدار الكتب العلمیةعبد الحمید بن محمد األنصاريالشیخ العالمة محمد محفوظ بن المختار فال الشنقیطيمرقاة الصعود إلى معاني تحفة المودود بمعرفة المقصور والممدود لإلمام جمال الدین محمد بن مالك الطائي

Arabi09164أدبأولغا أدیب حجارمركز الحیرة األدبي في الجاھلیة
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Arabi09165أدبالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةمحمد سعید صالح ربیع الغامديمرویات الكتابة في التراث العربي قراءة في حكایات بدء الكتابة وإصالحھا

Arabi09166لغةمركز جمعة الماجد للثقافة والتراثمراجعة قسم الدراسات والنشر بالمركزجمع وتحقیق ودراسة حازم سعید یونس البیاتيمرویات شمر بن حمدویھ اللغویة

Arabi09167علم الكتابةطھ عابدین طھمزایا وفوائد الرسم العثماني

Arabi09168شعرجامعة الملك سعودعبد هللا بن سلیمان الجربوعمزیة مرویات بن بكار لشعر أھل الحجاز و غیرھم من شعراء العرب 172-256 ھـ 789-870 م

Arabi09169شعرأیمن اللبديمسائل أساسیة حول الشعر العربي المعاصر

Arabi09170نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا السبیھینمسائل الخالف النحویة في ضوء االعتراض على الدلیل النقلي

Arabi09171نحو ، صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامریم بنت خلف بن مفتن الجعیدمسائل الخالف بین الفراء والرضي في شرح الكافیة

Arabi09172نحوجامعة الجزائرمحمد العید رتیمةصفیة بن زینةمسائل الخالف في أقسام الكلم بین بعض النحاة القدماء و المحدثین

Arabi09173شعر ، تراجممطبعة جامعة دمشقشكري فیصلأبو العتاھیة أشعاره و أخباره

Arabi09174بالغةجامعة أم القرىعبد العظیم إبراھیم المطعنيناصر بن مسفر الزھرانيمسائل الخالف في األسالیب الخبریة من علم المعاني في إیضاح الخطیب القزویني عرض وتحلیل وترجیح

Arabi09175أدبجامعة آل البیتمنتھى الحراحشةعمر علي حسن المشاقبةفن القصة القصیرة عند باسم الزعبي

Arabi09176(745ھـ)نحوجامعة بابل، كلیة التربیةمحسن حسین علي الخفاجينزار عبد اللطیف صبرمسائل النحو الخالفیة في ارتشاف الضرب ألبي حیان األندلسي ت

Arabi09177مذاھب نحویةدار األمل للنشر والتوزیعفخر صالح سلیمان قدارهمسائل خالفیة بین الخلیل وسیبویھ

Arabi09178مذاھب نحویةمجلة تشرین للدراسات والبحوث اإلسالمیةإبراھیم البب، ھند خیر بكمسائل خالفیة بین الفارسي وابن یعیش

Arabi09179مذاھب نحویةمكتبة اآلدابعبد الفتاح سلیمأبو البقاء العكبريمسائل خالفیة في النحو

Arabi09180بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد رفعت أحمد زنجیرمسائل علم البیان في كتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي

Arabi09181لغةشادي مجلي عیسى سكرالمماثلة الصوتیة في اللغة العربیة

Arabi09182لغةحاتم صالح الضامنابن بريمسائل منثورة في التفسیر والعربیة والمعاني

Arabi09183لغةكتاب العقیق، نادي المدینة المنورة األدبيإبراھیم الشمسان أبو أوسمساحة لغویة

Arabi09184نحودار الفكر اللبانيعصام نور الدینأبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجة

Arabi09185نحومحمود الحسنأبنیة المصادر بین الوضع و االستعمال

Arabi09186نحو ، شعرجامعة الكویتوسمیة عبد المحسن المنصورأبنیة المصدر في الشعر الجاھلي

Arabi09187نقددار الشؤون الثقافیة العامةعناد غزوانمستقبل الشعر وقضایا نقدیة

Arabi09188لغةمجلة اللغة العربیةعبد هللا أبو ھیفمستقبل اللغة العربیة، حوسبة المعجم العربي ومشكالتھ اللغویة والتقنیة أنموذجا

Arabi09189لغةجامعة مولود معمريصالح بلعیدرحمون حكیممستویات استعمال اللغة العربیة بین الواقع و البدیل

Arabi09190أدب ، بالغةجامعة المدینة العالمیةأحمد عبد العاطيسعدي محمد إبراھیم الزھرانيقصة حي بن یقظان دراسة أدبیة بالغیة تحلیلیة

Arabi09191لغةجامعة الملك سعودوسمیھ عبد المحسن المنصورمستویات االستعمال اللغوي في ساعات البث الیومي، القناة األولى التلفزیون السعودي، دراسة علمیة محكمة

Arabi09192لغةجامعة اإلمامعلى الشبعانمستویات التحلیل األسلوبي من األبنیة المعزولة إلى الداللة المأھولة سؤال على تخوم المنھج البالغي قصیدة عمر بن أبي ربیعة أنموذًجا

Arabi09193لغةمؤتمر اللغة العربیة، جامعة جازانمحمد أحمد محمد خضیرمستویات التصحیح اللغوي عند القدماء، دراسة في كتاب تصحیح التصحیف وتحریر التحریف لصالح الدین الصفدي 764ھـ
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Arabi09194أدبمكتبة اآلدابنبیل محمد رشادابن القیم الزبیدي ورسالتھ إلى أبي حمیر الیماني في المدیح واالستعطاف رؤیة في البناءین الموضوعي والفني

Arabi09195بالغةمجلة جامعة النجاحخلیل عودةمستویات الخطاب البالغي في النص الشعري

Arabi09196نحوحنفي الحاج دولھأبنیة الفعل الثالثي المجرد، دراسة نظریة إحصائیة تأصیلیة في المعجم الوسیط

Arabi09197أدب ، شعرمجلة جامعة أم القرىخالد لفتھ باقر الالميمستویات الصورة الفنیة في شعر ابن خاتمة األنصاري األندلسي

Arabi09198أدبالجامعة األردنیةعبد الرحمن یاغيیاسر إبراھیم المالحمسرح االحتالل في فلسطین

Arabi09199أدبدار المعارفمراجعة محمد شفیق غربال، محمد بدرانترجمة لویس عوضمسرحیات شكسبیر خاب سعي العشاق

Arabi09200أدب ، عالميجامعة منتوريرشید قریبعمدیحة بوالدبانمسرحیة الالمعقول بریخت برتلود

Arabi09201أدبجامعة الحاج لخضرلمباركیة صالححمیتي سعادمسرحیة بالل بن رباح لمحمد العید

Arabi09202بالغةجامعة مؤتةزھیر المنصورفایز مد هللا الذنیباتقضایا األسلوب والبالغة عند العسكري في كتاب الصناعتین

Arabi09203أدبرودلف جیرمشارف األقاویز في محاسن األراجیز

Arabi09204أدب ، شعرالجامعة األمیركیةسوسن یموتمشاھد الصید في الشعر الجاھلي

Arabi09205(مصر وسوریة والعراق) شعر ، تراجمعبید إخوان أصحاب المكتبة العربیة بدمشقأحمد عبیدمشاھیر شعراء العصر في األقطار العربیة الثالثة

Arabi09206963 - 867 شعردار األلوكةحسن بن أحمد النعميمحمد بن إبراھیم القاضيالمقامات العشر لعبد الرحیم العباسي

Arabi09207شعرمكتبة التوبةمسعد بن عید العطويالمقطعات الشعریة في الجاھلیة وصدر اإلسالم

Arabi09208أدب ، عالميمنشورات وزارة الثقافةمھا عرنوقسیسیلیا میرایلمشكالت األدب الطفلي

Arabi09209أدبالجامعة األمیركیةعاطف فضولمشكالت الطبقة الوسطى المصریة في قصص نجیب محفوظ من القاھرة الجدیدة حتى الثالثیة

Arabi09210لغةمكتبة اآلداب ومطبعتھامحمود تیمورمشكالت اللغة العربیة

Arabi09211عروضمكتبة مدبوليمحجوب موسىمشكالت عروضیة وحلولھا

Arabi09212نقدمكتبة األنجلو المصریةمحمد مصطفى ھدارةمشكلة السرقات في النقد العربي دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi09213نحو ، صرفجامعة أم القرىیحیى محمد عبد المحیدمحمد أشرف محمد صادقمصابیح الجامع للدمامیني ت 527 ھـ القسم الرابع من أول باب بیع الجمار وأكلھ الى نھایة باب سفر االثنین- تحقیق ودراسة التقدیم والتأخیر

Arabi09214بالغةدار المنارعائض بن نافع بن ضیف هللا العمريمحمد بن علي بن إبراھیم بن الخطیب الموزعي المعروف بابن نور الدینمصابیح المغاني في حروف المعاني

Arabi09215أدب ، شعرجامعة أم القرىالسید العراقي سعد منصرأحمد سعد أحمد الغامديمصادر اإلبداع وآلیات التشكیل في شعر محمود غنیم

Arabi09216نحو ، لغةمؤسسة رام للتكنولوجیا والكومبیوترآمنھ صالح الزعبيمصادر األفعال الثالثیة في اللغة العربیة دراسة وصفیة تاریخیة

Arabi09217بالغةجامعة أم القرىعلي محمد حسن العماريھند جمیل صالح ناتیةمصادر اإلمام عبد القاھر في بالغتھ

Arabi09218أدب ، شعردار الجیلناصر الدین األسدمصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة

Arabi09219نحومجلة مجمع اللغة العربیةمالذ زلیخھمصادر الفعل الرباعي عند سیبویھ وابن الحاجب

Arabi09220لغةالمنشأة العامة للنشر والتوزیع واإلعالنعبد الحمید الشلقانيمصادر اللغة

Arabi09221أدبمحمد نبیل سلمانمصادر دراسة البحتري ومراجعھا

Arabi09222صرفھاشم طھ شالشمصادر علم التصریف متونا وشروحا وحواشي
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Arabi09223أدبمطبعة الجوائبجعفر بن أحمد بن الحسین السراج القاري البغداديمصارع العشاق

Arabi09224نحو ، صرفمكتبة التراث اإلسالميعبد هللا حمود الشمامالسید العالمة محمد بن عز الدین المفتي الكبیرمصباح الراغب شرح كافیة ابن الحاجب المعروف بحاشیة السید

Arabi09225نحودار البشیر، مؤسسة الرسالةزاید اآلذان بن الطالب أحمد الشنقیطيمصباح الساري شرح منظومة عبید ربھ الشنقیطي على المقدمة اآلجرومیة

Arabi09226شعرمطبعھ مجلس دائرة المعارف النظامیة بمحروةه حیدر آبادشھاب الدین أحمد بن شمس الدین بن عمر الھندي الدولت آبادي الزوالي الغزنويمصدق الفضل شرح قصیدة بانت سعاد

Arabi09227أدب ، شعرجامعة أم القرىمختار أحمد شودريسندس إبراھیم النبھانيما وراء شعر توماس ستیرنز الیوت دراسة تحلیلیة من منظور دیني

Arabi09228أدبدار المعارفمنى حسین مؤنسمصر في عیون الغرب و أدبھ

Arabi09229أدبمطبعة دار الكتب المصریةأحمد شوقي بكمصرع كلیوباترا

Arabi09230لغة ، تراجمدار الشؤون الثقافیة العامةمحمد عبد المطلب البكاءمصطفى جواد وجھوده اللغویة

Arabi09231لغةجامعة الجزائرمحمد بلقایداألزھر بوغنبوزالمقابالت العربیة لبعض الظروف الفرنسیة ونصوص تطبیقیة عنھا

Arabi09232أدب ، تراجمكمال یوسف الحاجمصطفى صادق الرافعي و أدبھ

Arabi09233ًبالغة ، تراجممجلة جامعة تكریت للعلومدلسوز جعفر البرزنجيمصطفى لطفي المنفلوطي بالغیاً وناقدا

Arabi09234أدبالجامعة اإلسالمیةعلي یوسف الیعقوبيمصطلح األدب اإلسالمي في النقد الحدیث بین القبول والرفض

Arabi09235نقدجامعة البلقاء التطبیقیةھشام بن أحمد العزاممصطلح الغلو في الدرس النقدي البالغى القدیم

Arabi09236نحوالشركة العالمیة للكتابعصام نور الدینمصطلح المحاید المذكر والمؤنث المجازیان

Arabi09237لغةالشركة العالمیة للكتابأنطوان عبدومصطلح المعجمیة العربیة

Arabi09238لغةخالد فھميمصطلح المعجمیة عند ابن خلدون

Arabi09239نقد ، شعرعالم الكتب الحدیثالشاھد البوشیخيمصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاھلیین واإلسالمیین قضایا ونماذج ونصوص

Arabi09240نقد ، بالغةدار القلم للنشر والتوزیعالشاھد البوشیخيمصطلحات نقدیة وبالغیة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ

Arabi09241لغةمنشورات وزارة الثقافةأحمد محمد قدورمصنفات اللحن والتثقیف اللغوي حتى القرن العاشر الھجري

Arabi09242أدب ، شعردار الثقافةمحمد یوسف نجماستخراج أبي عبد هللا محمد بن حسین بن عمر الیمنيمضاھاة أمثال كتاب كلیلة ودمنة بما أشبھھا من أشعار العرب

Arabi09243أدبالھیئة المصریة العامة للكتابإبراھیم الدسوقي شتامطالعات في الروایة الفارسیة المعاصرة

Arabi09244أدبخلیل السكاكینيمطالعات في اللغة واألدب

Arabi09245أدب ، شعرالھیئة المصریةعبد الحلیم حفنيمطلع القصیدة العربیة وداللتھ النفسیة

Arabi09246أدبمؤسسھ الرسالة، دار عمارمحمد علي شوابكھأبو نصر الفتح بن محمد بن عبید هللا بن خاقان ابن عبد هللا القیسي اإلشبیليمطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أھل األندلس- ت شوابكھ

Arabi09247أدبمطبعھ الجوائبأبو نصر الفتح بن محمد بن عبید هللا بن خاقان ابن عبد هللا القیسي اإلشبیليمطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أھل األندلس- ط الجوائب

Arabi09248بالغةمطبع سنده، بوسنوي الحاج محرم أفنديسعد الدین التفتازانيمطول على التلخیص

Arabi09249أدب ، شعرجامعة أم القرىسعد الدین الجیزاويعزیز لعكایشيمظاھر اإلبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي

Arabi09250أدب ، شعرنادر قاسممیسر سالم محمود خالفمظاھر اإلبداع الفني في شعر ولید سیف

Arabi09251أدب ، شعرجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابدالل الشریف شاكر العبدليمظاھر التجدید في شعر العواد
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Arabi09252لغةجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالمإبراھیم بن مسعود بن قاسم الفیفيمظاھر التفسیر اللغوي في تھذیب شرح الحماسة

Arabi09253صرفمكتبة النھضةخدیجة الحدیثيأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ

Arabi09254معاجمالھیئة العامةأ. فیشرالمعجم اللغوي التاریخي، من أول حرف الھمزة إلى أبد

Arabi09255أدب ، شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرعبد المنعم محمد فارس سلیمانمظاھر التناص الدیني في شعر أحمد مطر

Arabi09256أدبدار الثقافةمحمد بن أحمد ابن شقرونمظاھر الثقافة المغربیة دراسة في األدب المغربي في العصر المریني

Arabi09257أدب ، شعرجامعة الشارقةزینب بیره جكليمظاھر الرثاء في الشعر العربي في العصر العثماني

Arabi09258أدب ، شعرمجلة جامعة تشرینعیسى فارس، رامیة محفوض، نبیل سالم سلمانمظاھر الطبیعة في شعر حازم القرطاجي

Arabi09259أدبجامعة منتوريلیلى جباريحوریة زعبالمظھر أدب اآلخر في مؤلفات المستشرقین

Arabi09260أدب ، شعردار األصالةعبد هللا الطیبمع أبي الطیب

Arabi09261أدب ، شعردار المعارفطھ حسینمع أبي العالء في سجنھ

Arabi09262أدبالھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریةإبراھیم مدكورمع الخالدین

Arabi09263نحونادي األدبنجم الدین الحاج عبد الصفامع الزمخشري في أرائھ النحویة

Arabi09264شعر ، تراجمالمطبعة المنیریةمحمد عبد المنعم خفاجيمع الشعراء المعاصرین

Arabi09265أدب ، شعردار المعارفطھ حسینمع المتنبي

Arabi09266أدب ، لغةمؤسسھ الرسالةإبراھیم السامرائيمع المعري اللغوي

Arabi09267أدبعمار أحمد خلفالمصطلح العربي في األدب العبري األندلسي من خالل كتاب إصالح األخالق لسلیمان بن جبیرول

Arabi09268نحو ، لغةاتحاد الكتاب العربصالح الدین الزعبالويمع النحاة وما غاصوا علیھ من دقائق اللغة وأسرارھا

Arabi09269أدب ، شعردار الفكر العربيترجمة الطاھر أحمد مكيإمیلیو غرسیھ غومثمع شعراء األندلس والمتنبي سیر ودراسات

Arabi09270معاجمعالم الكتبأحمد مختار عمرمعاجم األبنیة في اللغة العربیة

Arabi09271معاجممطبعة حكومة الكویتحسین نصارمعاجم على الموضوعات

Arabi09272نحو ، لغةدار الثقافةطھ محمد الجنديالمصدر المؤول بحث في التركیب والداللة

Arabi09273نقدالمركز الثقافي العربيعلي حربنقد النص

Arabi09274معاجمجامعة الحاج لخضرجودي مرداسيالعربي طریليمعالجة المادة المعجمیة في القاموس المحیط للفیروزأبادي

Arabi09275أدب ، عالميمكتبة مصرنبیل راغبمعالم األدب العالمي المعاصر

Arabi09276أدبجامعة أم القرىمحمود توفیق محمد سعدوائل بن عمر بن عبد هللا العمريمعالم التثقیف النفسي في آیات غزوتي بدر وأحد

Arabi09277لغةجامعة أم القرىسلیمان إبراھیم العایدإبراھیم عبد هللا الغامديمعالم الداللة اللغویة في القرن الثالث الھجري على مستوى الكلمة المفردة

Arabi09278أدب ، شعرالجامعة األمریكیةنور سلیمانمعالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي

Arabi09279أدب ، شعرجامعة المدینة العالمیةعبد هللا رمضان خلف مرسيعبد الھادي صالح الشھريمحفزات اإلبداع في الشعر السعودي 2003م2013م

Arabi09280نحودار القلم العربيزھیر مصطفى یازجيعبد القادر محمد مایوعلم النحو العربي، الالزم والمتعدي

https://k-tb.com/book/Arabi09252
https://k-tb.com/book/Arabi09253
https://k-tb.com/book/Arabi09254
https://k-tb.com/book/Arabi09255
https://k-tb.com/book/Arabi09256
https://k-tb.com/book/Arabi09257
https://k-tb.com/book/Arabi09258
https://k-tb.com/book/Arabi09259
https://k-tb.com/book/Arabi09260
https://k-tb.com/book/Arabi09261
https://k-tb.com/book/Arabi09262
https://k-tb.com/book/Arabi09263
https://k-tb.com/book/Arabi09264
https://k-tb.com/book/Arabi09265
https://k-tb.com/book/Arabi09266
https://k-tb.com/book/Arabi09267
https://k-tb.com/book/Arabi09268
https://k-tb.com/book/Arabi09269
https://k-tb.com/book/Arabi09270
https://k-tb.com/book/Arabi09271
https://k-tb.com/book/Arabi09272
https://k-tb.com/book/Arabi09273
https://k-tb.com/book/Arabi09274
https://k-tb.com/book/Arabi09275
https://k-tb.com/book/Arabi09276
https://k-tb.com/book/Arabi09277
https://k-tb.com/book/Arabi09278
https://k-tb.com/book/Arabi09279
https://k-tb.com/book/Arabi09280


اللغة - المعتمد

3212019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi09281نحودار عمارفاضل صالح السامرائيمعاني األبنیة في العربیة

Arabi09282أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةكیاھي مرزوقي مسمرمحمد قسطالنيمعانى األغراض األدبیة في أشعار شرح شواھد ألفیة ابن مالك، لإلمام بھاء الدین بن عقیل العقیلي الھمداني

Arabi09283أدب ، شعرجامعة دیالىخلیل إبراھیم عبد الوھابمعانى البطولة في شعر كعب بن معدان األشقري

Arabi09284نحومطبعة دار الكتب المصریةأحمد محمد عبد الدایمابن القطاع الصقليأبنیة األسماء و األفعال و المصادر

Arabi09285لغة ، بالغةالمكتبة العصریةالشیخ عرفان بن سلیم العشا حسونة الدمشقيعلي بن عیسى الرماني النحوي أبو الحسنمعاني الحروف، مذیًال باإلعجاز اللغوي لحروف القرآن المجید

Arabi09286نحومجلة الجامعة اإلسالمیةحنان إسماعیل عمایرةمعانى الزیادة في الفعل الثالثي في اللغة العربیة، دراسة وصفیة

Arabi09287أدبالجامعة األمیركیةإحسان عباسعبد المھدي بادكاريآل طاھر و الحركة األدبیة في العصر العباسي

Arabi09288أدبكتب عربیةعبیر سالمةأباطیل صالحة للنظر في القصة العربیة

Arabi09289أدبمطبعة األقبالعبد الباسط اإلنسيأبدع األسالیب في إنشاء الرسائل و المكاتیب

Arabi09290أدبالدار العربیة للكتابرضوان إبراھیمالتعریف باألدب التونسي

Arabi09291لغة ، تراجموزارة الثقافة و االعالمحسام سعید النعیميابن جني عالم العربیة

Arabi09292نحوشركة العاتك لصناعة الكتاب، مكتبة أنوار دجلةفاضل صالح السامرائيمعاني النحو- السامرائي

Arabi09293أدبدار المعارفمصطفى الصاوي الجوینيآفاق من اإلبداع و التلقي في األدب و الفن

Arabi09294نحو ، لغةالجامعة األمیركیة في بیروترمزي بالباكي، فؤاد تارازي، قاسم شعبانمارینا نجارمعاني حروف الجر بین الوصف النحوي القدیم واالستعمال اللغوي المعاصر

Arabi09295أدب ، شعریونس ھاشم مجیدمعاني شعر السجون في األدب األندلسي إلى نھایة عصر الطوائف

Arabi09296أدب ، شعرالجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو عليمعانى شعر الغزل بین التقلید و التجدید في العصرین المملوكي و العثماني

Arabi09297نقدجامعة الموصلمؤید محمد صالح الیوزبكيعبده یحیى صالح الدبانينقد الغزل العذري في العصر األموي قدیما وحدیثا دراسة تقویمیة

Arabi09298أدب ، شعرجامعة أم القرىصابر عبد الدائممعتوقة سالم جابر المعطانيمعاییر الشعر عند ابن طباطبا

Arabi09299نقدجامعة الخرطومأحمد حسن عليعائشة الحاج عباس أحمدنقد الشعر عند قدامة بن جعفر

Arabi09300أدبدار البشائر اإلسالمیةمحمود الطناحيمقاالت محمود الطناحي صفحات في التراث والتراجم واللغة واألدب

Arabi09301أدب ، شعرمطبعة الجوائبالشنفرىقصیدة المیة العرب

Arabi09302شعردار المعاليحامد كمال عبد هللا حسین العربيمعجم أجمل ما كتب شعراء العربیة

Arabi09303لغةدار الثقافھ والتراثمحمد مكي الحسني، مروان البوابصالح الدین زعبالويمعجم أخطاء الكتاب

Arabi09304لغةدار الفضیلةأحمد عبد التواب عوضاللبابیدي أحمد بن مصطفى الدمشقيمعجم أسماء االشیاء، اللطائف في اللغة

Arabi09305لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةجوان محمد محمد مھدي المفتي، عامر باھر، سمیر الحیاليمعجم أسماء الشجر في كَتاب المحیط في اللغة للصاحب بن عبادات 385ھـ جمع وتوثیق

Arabi09306أدبمؤسسة الرسالة، والدار العامرةزید عبد هللا الزیدمعجم أسماء سیوف العرب وأصحابھا، معانیھا أو ماقیل فیھا وفي أسمائھا من الشعر والنثر القدیم

Arabi09307لغةدار الفضیلةأصیل الصیف األصوليعلم أصول معاني األلفاظ ومجازھا

Arabi09308شعراأللوكةإبراھیم عوضالمتنبي دراسة جدیدة لحیاتھ وشخصیتھ

Arabi09309شعرجروس برسحسن نمر دندشيمعجم األبیات الشھیرة
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Arabi09310نحو، صرفمجلة العمیدجاسم خلف مرصالجیم الصوت المركب في العربیة

Arabi09311أدبدار الغرب اإلسالميإحسان عباسیاقوت الحموى الروميمعجم األدباء- الرومي

Arabi093122002 أدبدار الكتب العلمیةكامل سلمان الجبوريمعجم األدباء من العصر الجاھلي حتى سنة

Arabi09313لغةجامعة منتوري قسنطینةالسعید ھادفجمال فنیطالحاجات اللغویة للكبار دراسة تطبیقیة فى مركز محو االمیة بجبیجل

Arabi09314نحودار العلم للمالیینإمیل بدیع یعقوبمعجم اإلعراب واإلمالء

Arabi09315لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة قسنطینةعاید حمدان سلیمان الھرشالحاسوب وتعلم اللغة العربیة

Arabi09316نحودار الكتب العلمیةأسماء أبو بكر محمدمعجم األفعال الجامدة

Arabi09317نحودار العلم للمالیینموسى بن محمد بن الملیاني األحمديمعجم األفعال المتعدیة بحرف

Arabi09318لغةمكتبة الخانجيعبد المنعم سید عبد العالمعجم األلفاظ العامیة ذات الحقیقة في األصول العربیة

Arabi09319لغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمصطفى حجازي السید حجازيمعجم األلفاظ العربیة في لغة الھوسا

Arabi09320لغةدار العلم للمالیینشریف یحیى األمینمعجم األلفاظ المثناة، المثنیان

Arabi09321لغةدار العلم للمالیینفؤاد صالح السیدمعجم األلقاب واألسماء المستعارة في التاریخ العربي واإلسالمي

Arabi09322صرفعالم الكتبإمیل بدیع یعقوبمعجم األوزان الصرفیة

Arabi09323بالغةدار المنارة، دار الرفاعيبدوى طبانةمعجم البالغة العربیة- بدوي طبانة

Arabi09324بالغةدار الفكر العربيعبده عبد العزیز قلقیلھمعجم البالغة العربیة نقد ونقض

Arabi09325نحوجامعة طرابلسبشیر محمد زقالمالھادى عمار المقطوفالحال الجملة وشبھ الجملة في المعلقات السبع

Arabi09326نحوالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةسائدة عمر عبد هللا العیصالحال بین واقع التنظیر وحقیقة االستعمال

Arabi09327نحوجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيمحمد یوسف محمد یوسفالحال في المفضلیات دراسة نحویة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi09328لغةدار العلم للمالیینإمیل بدیع یعقوبمعجم الخطأ والصواب في اللغة

Arabi09329لغةدار القلمف. عبد الرحیممعجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولھجاتھا

Arabi09330لغةدار الفكرعبد هللا عمر الباروديأبو طاھر أحمد بن محمد السلفيمعجم السفر

Arabi09331شعرجروس برسعفیف عبد الرحمنمعجم الشعراء العباسیین

Arabi09332شعرجروس برسعزیزة فوال بابتيمعجم الشعراء المخضرمین واألمویین

Arabi09333نحودار المأمون للتراثمحمد محمد حسن شرابمعجم الشوارد النحویة والفوائد اللغویة

Arabi09334لغةعالم الكتبأحمد مختار عمرمعجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي

Arabi09335لغةجامعة العراقرشید عبد الرحمن العبیديمعجم الصوتیات

Arabi09336شعردار الغرب اإلسالميإحسان عباسمعجم العلماء والشعراء الصقلیین

Arabi09337لغةجامعة أم القرىمصطفى سالمصفیة عویض محمد الجلسيمعجم ألفاظ الزینة وأدواتھا وأثره في تنمیة العربیة

Arabi09338لغةاأللوكةإبراھیم علي ربابعةالمأثور القولي في المنھاج
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Arabi09339شعراأللوكةبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنالمتبقي من شرح ابن كیسان لمعلقة طرفة بن العبد

Arabi09340صرفمجلة آداب الفراھیديمحمد یاسر خضر الدوريمعجم ألفاظ َفَعاِل

Arabi09341أدبجامعة المدینة العالمیةأشرف حسن محمد حسنسحر عبد اإللھ صحرهمدینة الطائف في عیون الشعراء

Arabi09342شعرمكتبة الفالحسامي مكي العانيمعجم ألقاب الشعراء

Arabi09343نحو ، صرفدار القلمعبد الغني الدقرمعجم القواعد العربیة في النحو والتصریف وُذیل باإلمالء

Arabi09344لغةمكتبة الملك عبد العزیزمحمد بن ناصر العبوديمعجم الكلمات الدخیلة في لغتنا الدارجة

Arabi09345لغةجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم علي عبد هللاأمل سالم علي الحضرميمعجم اللباس والفرش وأثره في تنمیة العربیة من خالل تاج العروس

Arabi09346لغةعالم الكتبأحمد مختار عمرمعجم اللغة العربیة المعاصرة

Arabi09347لغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد نور الدین عبد المنعممعجم األلفاظ العربیة في اللغة الفارسیة

Arabi09348لغةمكتبة النھضة المصریةأحمد كشكاللغة والكالم، أبحاث في التداخل والتقریب

Arabi09349أدب عالميدار الحریةكوركیس عواد، عبد الحمید العلوجيأنستاس ماري الكرمليالمساعد

Arabi09350أدبالمؤسسھ العربیة للناشرین المتحدینإبراھیم فتحيمعجم المصطلحات األدبیة

Arabi09351أدبدار الكتاب اللبنانيسعید علوشمعجم المصطلحات األدبیة المعاصرة، عرض وتقدیم وترجمة

Arabi09352نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةلؤي حاتم عبد هللالحال في النحو العربي وأراء النحاة فیھ

Arabi09353لغةالمطابع األمیریةشوقي ضیفمعجم المصطلحات الطبیة

Arabi09354نحو، صرفمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسالسید حسین مسعود عبد السیدالحال وأنواعھا نماذج من القرآن الكریم

Arabi09355نحو ، صرفمؤسسة الرسالةمحمد سمیر نجیب اللبديمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة

Arabi09356لغةمؤسسة الرسالةمصطفى عبد الكریم الخطیبمعجم المصطلحات واأللقاب التاریخیة

Arabi09357أدبدار األندلس الخضراءمحمد حسن عقیل موسى الشریفمعجم المصطلحات والتراكیب واألمثال المتداولة

Arabi09358نحودار الغرب اإلسالميأحمد الشرقاوي إقبالمعجم المعاجم

Arabi09359لغةدار الجیلیسرى عبد الغنى عبد هللامعجم المعاجم العربیة

Arabi09360لغةمكتبة الملك فھد الوطنیةسلیمان بن عبد الرحمن الذیبمعجم المفردات اآلرامیة القدیمة دراسة مقارنة

Arabi09361لغةدار غار حراءشامل الشاھینمعجم المنتقى من الخطأ والصواب في اللغة العربیة

Arabi09362نحومؤسسة الرسالةأحمد عبیدعبد الغنى الدقرمعجم النحو

Arabi09363لغةمجلة الدراسات اللغویةجاسر أبو صفیةالحبشیة العربیة الجعزیة مثاال

Arabi09364لغةالمطابع األمیریة، اإلدارة العامة للمجمعاتإبراھیم مدكورلجنة الھندسة بالمجمع، مصطفى محمود القاضيمعجم الھیدرولوجیا

Arabi09365نحودار الغرب اإلسالميأحمد عبد الوھاب بكیرمعجم أمھات األفعال، معانیھا وأوجھ استعمالھا

Arabi09366أدبدار دمشقعبد القادر المھیري، حمادى صمودباتریك شارودو، دومینیك منغنومعجم تحلیل الخطاب

Arabi09367أدبجامعة الجزائرعبد هللا ركیبيأحمد منورمسرح أحمد رضا حوحو دراسة أدبیة تحلیلیة مقارنة
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Arabi09368لغةأمانة عمان الكبرىعیسى حسن الجراجرةمعجم تھذیب أضداد ابن األنباري

Arabi09369لغةمركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز الدولي سوق عكاظسعید األعظمي الندوياللغة العربیة في الھند

Arabi09370لغةجامعة أم القرىمصطفى حجازي السید حجازيمعجم سیاقي للكلمات العربیة في لغة الھوسا

Arabi09371نحومكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونمعجم شواھد العربیة

Arabi09372شعردار العلومحنا جمیل حدادمعجم شواھد النحو الشعریة

Arabi09373لغةدار صادرشوقي حمادهمعجم عجائب اللغة

Arabi09374لغةدار الكتب العلمیةخالد عبد هللا الكرميرشید عطیةمعجم عطیة في العامي والدخیل

Arabi09375علم األصواتالمطابع األمیریةمحمد علي الخوليمعجم علم األصوات

Arabi09376نقدجامعة الخرطومالمھدي المأمون أبشرنقد الشعر عند الجاحظ

Arabi09377لغةدار الجیلمحمد ألتونجيمعجم علوم العربیة تخصص، شمولیة، أعالم

Arabi09378لغةمؤسسة الرسالةمحمد سلیمان عبد هللا األشقرمعجم علوم اللغة العربیة عن األئمة

Arabi09379نحومجلة الباحث جامعة كربالءرجاء عجیل الحسناوى ، حسن عبد الغنى األسدىالحجاج بمفھوم المنزلة عند سیبویھ مقاربة في أصول التفكیر النحوى

Arabi09380بالغة، علوم اللسان العربيجامعة محمد لمین دباغینصالح الدین زرالنور الدین بوزناشةالحجاج بین الدرس البالغي العربي والدرس اللساني الغربي دراسة تقابلیة مقارنة

Arabi09381بالغةمجلة ثقافاتصابر الحباشةالحجاج في التداولیة مدخل إلى الخطاب البالغي

Arabi09382لغةالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأم محمودةأمي نور جنةمعجم لسان العرب البن منظور دراسة تحلیلیة معجمیة

Arabi09383لغویاتمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاجمعان بن عبد الكریم الغامديالحجاج في الخطبة النبویة

Arabi09384لغةدار وھدان للطباعة والنشرفوزى یوسف الھابطجورج مترى عبد المسیحمعجم لغة العرب

Arabi09385لغةدار الحریة، الموردغالب فاضل المطلبيمعجم لھجة تمیم

Arabi09386علوم اللسان العربيجامعة الحاج لخضرالجودي مرداسيإیمان درنونيالحجاج في النص القرآني سورة األنبیاء انموذجا

Arabi09387لغةدار ویذربي وشركاؤهتیسیر حمد التریكيمعجم مصطلحات التأمین، إنجلیزي- عربي

Arabi09388شعرجامعة مولود معمريصالح یوسف عبد القادرمكلى شامةالحجاج في شعر النقائض دراسة تداولیة

Arabi09389عروضدائرة الثقافة واإلعالممحمد محیي الدین مینومعجم مصطلحات العروض

Arabi09390لغةالخزانة الحسنیةأحمد شوقي بنبین، مصطفى طوبيمعجم مصطلحات المخطوط العربي، قاموس كودیكولوجي

Arabi09391نحو ، صرفمكتبة اآلدابمحمد إبراھیم عبادةمعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة

Arabi09392علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانلیلى جغامالحجاج في كتاب البیان والتبیین للجاحظ

Arabi09393لغةالمطابع األمیریةشوقي ضیفمجمع اللغة العربیةمعجم مصطلحات الھندسیة المیكانیكیة

Arabi09394لغةمكتبة اآلدابحازم علي كمال الدینمعجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة

Arabi09395لغةاتحاد الكتاب العربيعبد السالم محمد ھارونأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسینمعجم مقاییس اللغة

Arabi09396نقدمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونمعجم مقیدات ابن خلكان
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Arabi09397نحو ، صرفدار الكتاب العربيغرید یوسف الشیخ محمدالقاسم بن علي بن محمد الحریري البصريشرح ملحة اإلعراب

Arabi09398شعرمجلة كلیة اآلدابزینة عبد الجبار محمدمالمح أسلوبیة في شعر شمس الدین الكوفي ت 675 ھـ

Arabi09399علم الخطمطبعة اآلباء الیسوعیینجمع أحد اآلباء الیسوعیینمعرض الخطوط العربیة

Arabi09400لغةمركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز الدولي لخدمة اللغة العربیةناصر بن عبد هللا الغالياللغة العربیة في المنظمات الدولیة

Arabi09401لغةمجمع اللغة العربیة الفلسطینيكمال أحمد غنیمآفاق تفعیل مجمع اللغة العربیة المدرسي

Arabi09402لغةاأللوكةإسالم بن نصر األزھريأثر اللغة العربیة في تكوین الشخصیة العلمیة

Arabi09403لغةنھضة مصرمحمد عمارةمعرفة المصطلحات بین الغرب واإلسالم

Arabi09404شعرھنداويأبو القاسم الشابيالخیال الشعري عند العرب

Arabi09405أدبمطبعة السعادةبدوى أحمد طبانھمعروف الرصافي

Arabi09406شعرجامعة منتوريبلقاسم لیباریربو زید مومنيمعلقة امرؤ القیس دراسة أسلوبیة

Arabi09407"شعرمجلة جامعة دمشق، 22، ع (1،2)مختار سیدي الغوثمعلقة عمرو بن كلثوم" دراسة وتحلیل

Arabi09408لغةمركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز الدولي، سوق عكاظسابق تشانغ جیامیناللغة العربیة في الصین

Arabi09409نحوجامعة ذى قارسھى كناوي حسنمعنى المغایرة في الواو العاطفة في العربیة

Arabi09410لغةدار الوجوهماء العینین ماء العینین العتیقمجموعة مؤلفیناللغة العربیة في إسبانیا

Arabi09411لغةمحمد أبو الوفا عطیطو أحمداللغة العربیة في اإلعالم بین الواقع والمأمول

Arabi09412أدبعلي یوسف الیعقوبيمعوقات في مواجھة النظریة األدبیة اإلسالمیة

Arabi09413نحوجامعة بغداد، كلیة التربیةقیس إسماعیل األوسيعلي قائد عبده سنانمعونة الطالب على الكافیة في نحو ابن الحاجب لعلي بن محمد بن سلیمان بن ھطیل المتوفي سنة 812 ھـ، دراسة وتحقیق

Arabi09414نحودار الشرق العربيمحمد على عفیشمعین الطالب في قواعد النحو واإلعراب

Arabi09415أدبدار الشروقفاروق خورشیدمغامرات سیف بن ذي یزن

Arabi09416نحو ، صرفدار الفكرمازن المبارك، محمد علي حمدهللا، سعید األفغانيجمال الدین ابن ھشام األنصاريمغني اللبیب عن كتب األعاریب

Arabi09417نحوجامعة القادسیةسعاد كریدي كنداويكریم دوھان عویزمكونات الجملة االسمیة في النحو الكوفي من خالل شرح الرضي على الكافیة

Arabi09418شعرمجلة اآلدابعلي ضیدان إبراھیممقطوعة الصمة بن عبد هللا القشیري قراءة نقدیة

Arabi09419نحو ، إعرابدار الصمیعى للنشر والتوزیعناصر بن عبد هللا الھویرینيمفاتیح اإلعراب

Arabi09420نحو ، صرفالمطبعة المصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدمحمود محمد شاكرشرح األشموني على ألفیة إمام النحاة ابن مالك

Arabi09421نحودار ابن حزمعبد العزیز بن سعد الدغیثرفیصل بن عبد العزیز آل مباركمفاتیح العربیة على متن اآلجرومیة

Arabi09422شعرالنادي األدبي الثقافيعبد هللا الفیفيمفاتیح القصیدة الجاھلیة، نحو رؤیة نقدیة جدیدة

Arabi09423نحو ، صرفدار الكتب العلمیةبطرس البستانيمفاتیح المصباح في الصرف والنحو

Arabi09424شعربلنسیھ للنشر والتوزیعأحمد عبد الحيمفاتیح كبار الشعراء العرب

Arabi09425شعرالمركز الثقافي العربيحسن ناظممفاھیم الشعریة
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Arabi09426نقدمجلة جامعة أم القرىابن عیسى باطاھرمفاھیم النقد وااللتزام عند الشیخ الندوي قراءة كتابھ في مسیرة الحیاة

Arabi09427أدبمنشورات وزارة الثقافةعبد الرحمن مزیانتزفیطان تودوروفمفاھیم سردیة

Arabi09428لغةعالماتسعید بنكرادمفاھیم في السیمیائیات

Arabi09429نقدعالم المعرفةترجمة محمد عصفوررینیھ ویلیكمفاھیم نقدیة

Arabi09430أدبدار الكتب العلمیةنعیم زرزوریوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيمفتاح العلوم- ت زرزور

Arabi09431لغةصالح أحمد العليمفردات اللغة العربیة منابع دراستھا وتطورھا

Arabi09432أصول فقھعبد الرحمن بن محمد بن عایض القرنيقاعدة مقابلة الجمع بالجمع دراسة أصولیة تطبیقیة

Arabi09433نقدالھیئة المصریة العامة للكتبمجدي أحمد توفیقمفھوم اإلبداع الفني في النقد العربي القدیم

Arabi09434شعرجامعة أم القرىمحمد أبو األنوار، محمود حسني زینيمحمد شحادة تیممفھوم األخالق في الشعر العربي في العصر العباسي األول

Arabi09435شعرمطبعة األقبالمحیي الدین الخیاطأبو العباس عبد هللا بن المعتز بن المتوكلدیوان عبد هللا بن المعتز

Arabi09436بالغةمنشأة المعارفأحمد عبد السید الصاويمفھوم االستعارة في بحوث اللغوین والنقاد والبالغیین

Arabi09437نحو ، بالغةجامعة الكوفةصاحب محمد حسین نصارنصر ھادي ناصر الحلومفھوم الخبر وداللتھ بین اللغویین والنحویین والبالغیین واألصولیین

Arabi09438نقد ، بالغةجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرفاطمة سعید أحمد حمدانمفھوم الخیال ووظیفتھ في النقد القدیم والبالغة

Arabi09439نحو ، لغةجامعة الجزائرسالم علويمصطفى بو جمالةمفھوم السلیقة اللغویة في التراث النحوي عند العرب دراسة لسانیة

Arabi09440نقدالھیئھ المصریھ العامھ للكتبجابر عصفورمفھوم الشعر، دراسة فن التراث النقدي

Arabi09441شعرجامعة أم القرىصالح بن سعید الزھرانيعلي بن عتیق بن علي المالكيمفھوم الشعر عند غازي القصیبي

Arabi09442شعرجامعة الحاج لخضرعبد هللا العشيجمیلة سیشمفھوم الشعر في بیانات الشعریین العرب المعاصرین

Arabi09443شعردار المعارفعبد الرؤوف أبو السعدمفھوم الشعر في ضوء نظریات النقد العربي

Arabi09444نقدجامعة أم القرىمحمد بن مریسي الحارثيحمود محمد منصور الصمیليمفھوم الصدق في النقد العربي القدیم

Arabi09445نحومجلة جامعة حضرموتمحمد حسب هللا عليمفھوم الصفة عند األصولیین

Arabi09446نحو ، شعرجامعة قاریونسنجاة سعد محمد الورفليمفھوم الضرورة الشعریة عند النحویین، دراسة تطبیقیة على المعلقات عند النحویین منذ القرن الرابع حتى الثامن الھجري

Arabi09447شعرجامعة منتوريعمار ویسسمیر سوالمیةمفھوم الطبقة عند ابن سّالم الطبقة األولى من شعراء الجاھلیة دراسة فنیة موازنة

Arabi09448أدبدار الكتب العلمیةمأمون بن محیي الدین الجنانعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبيخاص الخاص

Arabi09449أدب ، شعرجامعة الحاج لخضرإسماعیل زردوميولید عثمانيمفھوم الفحولة و موضوعاتھا في الشعریة العربیة القدیمة

Arabi09450نحومركز سواسمفھوم المصدر في اللغة العربیة تقدیمھ و نشاطات مقترحة لترسیخھ واستخدامھ في الصف

Arabi09451لغةمقال من شبكة ضفاف اإلبداعزھیرة قرويمفھوم المصطلح وآلیات تولیده في العربیة

Arabi09452لغةحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتعزمي إسالممفھوم المعنى دراسة تحلیلیة

Arabi09453لغةمجلة جامعة دمشقبشیر ابریرمفھوم النص في التراث اللِّساني العربي

Arabi09454شعرجامعة دمشقفھد عكامخلیل الموسىمفھوم الوحدة في القصیدة العربیة الحدیثة
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Arabi09455شعرمجلة اآلداب، جامعة بغدادإسراء طارق كاملنقد الشعر الجاھلي عند عبد القاھر الجرجاني ت471 ھـ

Arabi09456لغةدار معدترجمة وائل بركاتمفھومات في بنیة النص

Arabi09457أدبدار الكتب العلمیةمحمد عبد القادر عطازكریا بن محمد بن محمود القزوینيمفید العلوم ومبید الھموم

Arabi09458تاریخالشریف الرضيالسید أحمد صقرأبو الفرج األصفھانيمقاتل الطالبیّین

Arabi09459أدب ، لغةجمعیة اللھجات والتراث الشعبي بجامعة الملك سعودفالح شبیب العجميمجموعة من المؤلفینمقاربات في اللغة واألدب

Arabi09460لغةجامعة مؤتةیوسف القمازعبد الرحمن بن عودة بن صالح الجھنيالداللة اللغویة بین األصولیین واللغویین وعالقتھا باألحكام الشرعیة

Arabi09461شعرمجلة جامعة حلبحسین بیوضبتول أحمد جندیةالدور الحضاري للشعر العربي المعاصر مدرسة األصالة ومدرسة الحداثة

Arabi09462أدبدار الشروقسعد البازعيمقاربة اآلخر، مقارنات أدبیة

Arabi09463شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةحلمي شیف الدیندیني سكتي سواردانيمقارنة عناصر شعر كعب بن زھیر بین العصر الجاھلي والعصر اإلسالمي دراسة تركیبیة أدبیة

Arabi09464أدبعالم الكتبتمام حسانمقاالت في اللغة واألدب

Arabi09465نقددار المعارفإبراھیم حمادةمقاالت في النقد األدبي

Arabi09466نقدمكتبة األنجلو المصریة، دار الجیل للطباعةلویس عوضمقاالت في النقد واألدب

Arabi09467لغةأبو العباس الظاھريمقاالت لغویة البن عقیل

Arabi09468أدبمجلة الدراسات اللغویة، مركز الملك فیصلإبراھیم الشمسان أبو أوسمراجعة موضوع االستصحاب

Arabi09469شعرھیئة الكتاب المصریةمحمد محیي الدین عبد الحمیدأحمد بن الحسین بدیع الزمان الھمذانيمقامات أبي الفضل بدیع الزمان الھمذاني

Arabi09470شعردار الغد الجدیدعزت زینھمالقاسمي بن علي الحریري البصري أبو محمدمقامات الحریري المسمى بالمقامات األدبیة

Arabi09471أدبدار الجیلعبد المنعم خفاجياألدب العربي وتاریخھ في العصرین األموي والعباسي

Arabi09472شعرمطبعة العباسیةمحمود بن عمر الزمخشري أبو القاسممقامات الزمخشري

Arabi09473شعرمطبعة الجوائبوائل بركاتمقامات السیوطي

Arabi09474شعرمكتبة الصحابة، مكتبة التابعینعائض القرنيمقامات عائض القرني

Arabi09475شعرصاحب المكتبة األزھریة - مطبعة المعاھدمحمد محیي الدین عبد الحمیدأحمد بن الحسین بدیع الزمان الھمذانيمقامات أبي الفضل بدیع الزمان الھمذاني- ت محیي الدین

Arabi09476شعرمطبعة السعادةمحمد محمود الرافعيأحمد بن حسین بدیع الزمان الھمذانيمقامات بدیع الزمان الھمذاني- ت الرافعي

Arabi09477شعردار الكتب العلمیةمحمد عبدهأحمد بن حسین بدیع الزمان الھمذانيمقامات بدیع الزمان الھمذاني- ت محمد عبده

Arabi09478شعرجامعة النجاح الوطنیةإبراھیم الخواجةصدام حسین محمود عمرمقامات بدیع الزمان بین الصنعة و التصنع- ت الخواجة

Arabi09479عروضاأللوكةحسام الدین مصطفى محمدأمین الدین محمد بن علي المحليالكلیات العروضیة في األوزان القریضیة ألمین الدین المحلي

Arabi09480بالغةجامعة أم القرىحامد صالح خلف الربیعيمقاییس البالغة بین األدباء و العلماء

Arabi09481بالغةجامعة أم القرىعبد الحكیم حسان عمرحامد صالح خلف الربیعيمقاییس البالغة بین األدباء و العلماء

Arabi09482نقدالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم اإلنسانیةعبد هللا بن صالح العرینيمقاییس جودة الشعر في النقد العربي القدیم

Arabi09483شعرمجلة جامعة أم القرىأحمد بن صالح الطاميمقدمات الشعراء اإلحیائیین لدواوینھم في الربع األول من القرن العشرین دراسة نقدیة
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Arabi09484شعراأللوكةمحمد منیر الجنبازأزاھیر وأشواك

Arabi09485شعرجامعة أم القرىعبد هللا بن أحمد باقازينادیة بنت حسن ضیف هللا الصاعديمقدمات قصائد أبي تمام و عالقتھا بمضمون القصیدة

Arabi09486نقددار الحور للنشر والتوزیععبد العزیز بن عرفةمقدمات وممارسات في النقد

Arabi09487أدبابن قنسیلمحمود بن عمر الزمخشري أبو القاسممقدمة األدب

Arabi09488شعرالمنارةمخیمر صالحمقدمة القصیدة الجاھلیة بین النمطیة و التنوع المقدمة الطلبیة أنموذجا

Arabi09489شعردار المعارفحسین عطوانمقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاھلي

Arabi09490شعرجامعة أم القرىإبراھیم الكوفحيعبد العزیز بن عیّاد الثبیتيمقدمة القصیدة عند شعراء مدرسة اإلحیاء

Arabi09491نحودار البیروتيعبد الحكیم عطیةجالل الدین السیوطياالقتراح في أصول النحو

Arabi09492نحومحمود محمد العاموديشھاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد الحناويمقدمة في النحو

Arabi09493نقدالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرعلى جواد الطاھرمقدمة في النقد األدبي

Arabi09494أدبدار الحریة للطباعةطھ باقرمقدمة في تاریخ أدب العراق القدیم

Arabi09495لغةمطبعة المعارفمحمد حسن آل یاسینمقدمة كتاب العین في أرجح نصوصھا

Arabi09496بالغةمطبعھ السفورأحمد ضیفمقدمة لدراسة بالغة العرب

Arabi09497لغةرؤیھ للنشر والتوزیعلویس عوضمقدمة في فقھ اللغة العربیة

Arabi09498لغةالدار الكامنةطھ محسنابن أم قاسم المراديمقدمة في كلمات اتفقت فیھا الدال والذال خطأ واختلفت معنى

Arabi09499بالغةمنشورات وزارة الثقافھنعیم الیافيمقدمة لدراسة الصورة الفنیة

Arabi09500أدبدار الثقافة للنشر والتوزیعسلیمان العطارمقدمة منھجیة لدراسة تاریخ األدب العربي

Arabi09501لغةمجلة جامعة الخلیل للبحوثھاني البطاطمقولة الزمن القرینة والداللة

Arabi09502بالغةجامعة منتوريحسن الكاتبمسعد بودوخةمقومات النظریة الجمالیة في البالغة العربیة

Arabi09503شعرجامعة أم القرىمصطفى حسین عنایةعبد هللا بن خمیس بن سوقان آل حیادى العمريمكارم األخالق في نقائض جریر و الفرزدق، المضمون و الفن

Arabi09504أدبمجلة كلیة التربیةعلي محمد الحبوبيمكانة الحسن البصري في الخطابة الوعظیة

Arabi09505أدبجامعة سمنانعصمت إسماعیلمكانة الشام والقدس في النصوص األدبیة الفارسیة سفرنامھ ناصر خسرو، نموذجا

Arabi09506لغةجامعة منتوريإسماعیل زروخيفریدة فرحاتمكانة اللغة العربیة بین األرسوزي وعثمان أمین

Arabi09507شعردراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةزھیر بن حسن العمري، محمد أحمد القضاةمكة المكرمة و المدینة المنورة في الشعر السعودي الحدیث

Arabi09508أدبندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمیةسعید بن األحرشمكة المكرمة وفقا لتقریر رحلتین إسبانیتین في القرن التاسع عشر

Arabi09509لغةدار األندلسعفیف عبد الرحمنمكتبة العصر الجاھلي وأدابھ

Arabi09510أدبمكتبة عنبرظافر القاسميمكتب عنبر صور وذكریات من حیاتنا الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة

Arabi09511أدبالشركة العالمیة للكتاب، سوشبریشسعید علوشمكونات األدب المقارن في العالم العربي

Arabi09512شعرجیمس ولیم ریدھاوسمالحظات على شعر میسون بنت جندل الفزاریة
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Arabi09513ب نحومجمع العلمي العراقيحاتم صالح الضامنمالحظات على كتاب حاشیة ابن بري على كتاب المعرَّ

Arabi09514أدب عالمىمنشورات وزارة الثقافةترجمة رباب ناصیفنوراك تشادویك، فیكتور جیرمونوسكيمالحم آسیا الوسطى الشفویة

Arabi09515شعرجامعة الملك عبد العزیزیاسر محمد عطا عمارمالمح االتجاه اإلسالمي في الشعر الفلسطیني الحدیث

Arabi09516أدبالجامعة األمریكیةبالل ولید األرفھ ليمالمح األدب العربي في قصور البویھیین

Arabi09517شعربستان المعرفةعبد الھادي عبد هللا عطیةمالمح التجدید في موسیقى الشعر العربي

Arabi09518(ت 362ھـ977م) ري الرفَّاء شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةساھر محمود الحبیطيمالمح الحضارة العمرانیة في شعر السَّ

Arabi09519شعرجامعة منتوريعبد السالم صحراويعمر بوفاسمالمح السرد في النص الشعري القدیم من خالل المفضلیات

Arabi09520شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةنبیل خالد أبو علي، سمیح مصطفى األعرجمالمح الشخصیة اإلسالمیة في شعر الزھد والتصوف في العصر المملوكي

Arabi09521شعرحمدى منصور، أحمد زھیر رحاحلةمالمح الطیف في الشعر الجاھلي

Arabi09522شعرجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحإبراھیم لقانمالمح المقاومة ضد االستعمار في شعر محمد العید آل خلیفة دراسة فنیة

Arabi09523نحوبان صالح مھديمالمح المنھج التاریخي في التفكیر النحوي عند ابن جني

Arabi09524بالغةجامعة بغداد، كلیة اآلدابأحمد مطلوبمحمود شاكر محمدمالمح النظریة التحویلیة في الدراسات البالغیة عند عبد القاھر الجرجاني 471ھـ

Arabi09525شعرعبد الحسن خضیر عبید المحیاويمالمح داللیة في موشحات صدر الدین ابن الوكیل 665-716 ھـ

Arabi09526أدب عالمىمنشورات اتحاد الكتب العربیةمحمد األرناؤوطمالمح عربیة إسالمیة في األدب األلباني

Arabi09527شعردراسات، الجامعة األردنیةمنذر ذیب كفافيمالمح فروسیة في شعر تأبط شرا

Arabi09528لغةدار شمالمحمد بھجت قبیسيمالمح في فقھ اللھجات العربیات، من األكادیة والكنعانیة وحتى السبئیة والعدنانیة

Arabi09529شعرمحمود شاكر محمودمالمح معاییر نقدیة في مقامة الشعراء الموفیة للسرقسطي

Arabi09530أدبمجلة اللغة العربیةمحمد بن سمینةمالمح من إسھامات الصحافة الوطنیة بالجزائر في النھوض باللغة العربیة

Arabi09531إمالءمجلة النجاحمحمد رباعمالمح من إشكاالت اإلمالء واألداء في العربیة

Arabi09532نحومحمود حسني محمودمالمح من قراءات النحاة األوائل

Arabi09533أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرإحسان عباسمالمح یونانیة في األدب العربي

Arabi09534أدبأكرم حمدانمحمود محمد الطناحي من خالل مقاالتھ

Arabi09535لغةالوعي اإلسالميمحمد مدكور، وائل عبد الباري، فیصل الحفیانروایة أبي الفتوح نصر بن أبي الفنون البغداديأسرار العربیة ألبي البركات األنباري

Arabi09536لغةالمطبعة الرحمانیةمراد فرج المحاميملتقى اللغتین العربیة والعبریة

Arabi09537نحو ، صرفدار إحیاء الكتب العربیةالقاسم بن علي الحریري البصري أبو محمدملحة اإلعراب- الحریري

Arabi09538أدبالمطبعة السلفیةمحمد بن یحیى الصولي أبو بكرأدب الكتَّاب

Arabi09539أدبموقع ملتقى أھل الحدیثإبراھیم بن عبد العزیز الیحیىكیف تحقق مخطوًطا؟

Arabi09540أدبدار وجوه للنشر والوزیعخالد الراجحيكیف تؤلف كتاًبا

Arabi09541شعرجامعة أم القرىعبد هللا سلیمان الجربوعملحوظات على دیوان عبد هللا بن الزبعري
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Arabi09542نقدھنداويعبد الوھاب عزامالتصوف وفرید الدین العطار

Arabi09543نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةحسن حفظيملخص النحو التطبیقي - المستوى الثالث

Arabi09544نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةخلیل العباسملخص النحو التطبیقي - المستوى الثاني

Arabi09545أدبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةفواز اللعبونملخص تاریخ األدب، اللغة العربیة، المستوى األول

Arabi09546أدبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةصالح المحمودملخص تاریخ األدب، اللغة العربیة، المستوى الثالث

Arabi09547أدبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةصالح المحمودملخص تاریخ األدب، المستوى الثاني

Arabi09548نحو ، صرفدار الثقافة للنشر والتوزیعفؤاد نعمةملخص قواعد اللغة العربیة

Arabi095492 نحوجامعة المعرفة العالمیةإعداد سمیر بن جیاللي بن دوخةمحمود فجالملخص مذكرة األساس في النحو المقرر لمادة النحو

Arabi09550نحومجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیةأحمد جمعة محمود حبیب الھیتيمما شاع شذوذه عند النحویین دراسة وتثبت

Arabi09551بالغةدار ابن حزمعائض بن عبد هللا القرنيمملكة البیان

Arabi09552أدبالمكتب العربي الحدیثمحیي محمد مسعدكیفیة كتابة األبحاث و اإلعداد للمحاضرات

Arabi09553شعرالجامعة اإلسالمیة الحكومیةالحاج ولدانا وركادیناتامھاجرممیزات الشعر في معلقة امرؤ القیس من ناحیة العناصر الداخلیة

Arabi09554لغةالمطبعة الكبرى األمیریةحفني ناصفممیزات لغات العرب وتخریج ما یمكن من اللغات العامیة علیھا وفائدة علم التاریخ من ذلك

Arabi09555أدبدار المعارفعلي عبد الرازقطھ حسینمن آثار مصطفى عبد الرازق

Arabi09556بالغةمكتبة األدابعبد الحكیم راضيمن آفاق الفكر البالغي عند العرب

Arabi09557نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن مرعى الحازميمن اتجاھات تجدید النحو في العصر الحدیث االتجاه التعلیمي

Arabi09558أدبمجلة كلیة التربیةبشرى محمد طھ البشیرمن أدب الرحالت في األندلس، ترتیب الرحلة للترغیب في الملة ألبي بكر بن العربي المعارفي

Arabi09559أدبمطبعة الوطنمحمد بن طلحة الوزیر أبو سالمكتاب العقد الفرید للملك السعید

Arabi09560لغةاأللوكةجمیل حمداويالتداولیات وتحلیل الخطاب

Arabi09561أدبدار أسامةصبیح التمیميأبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعيكتاب الشاء

Arabi09562لغةمكتبة األنجلو المصریةإبراھیم أنیسمن أسرار اللغة

Arabi09563لغةدار الفتح للدراسات والنشر، المكتبة المكیةمحمود محمد الطناحيمن أسرار اللغة في الكتاب والسنة معجم لغوي ثقافي

Arabi09564أدباختبار الدین بن السید غیاث الدین الحسینيأساس االقتباس

Arabi09565أدبدار الشروقعبد الحمید إبراھیممحمد عبد الرحمن الربیعنوادر البخالء نصوص ودراسة

Arabi09566أدبدار الثقافةمحمد كامل حسینمن األدب المسرحي في العصور القدیمة والوسطى

Arabi09567أدبوزراة الثقافة السوریةلیلى الصباغمن األدب النسائي المعاصر العربي والغربي

Arabi09568أدبدار الكتبعبد المنعم ابراھیم الجمیعيعبد العظیم رمضانكان و یكون من تراث عبد هللا الندیم

Arabi09569أدبمطبع بریلردلف برنو األمركانيكتاب األغاني

Arabi09570أدبدار نینوىترجمة غسان السیدروالن بارت، جیرار جینیتمن البنیویة إلى الشعریة
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Arabi09571نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد الرحمن بن عبد هللا الخضیريمن التبعیضیة اسًما

Arabi09572أدبعالم الكتبعبده عبد العزیز قلقیلةمن التراث األدبي للمغرب العربي

Arabi09573أدبعالم المعرفةمحمود ماجد عمرج، تیمونز روبیرتس أیمي ھایتمن الحداثة إلى العولمة

Arabi09574لغةمجلة جامعة الملك سعودوفاء فھمى السندیونيمن الخصائص اللغویة لقبیلة أسد

Arabi09575أدبدراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةیاسین عایش خلیلمن الذي قتل المتنبي؟

Arabi09576أدبالدار القومیة للطباعة والنشرترجمة محمد مندورجورج دیھامیلمن الشرق إلى الغرب دفاع عن األدب

Arabi09577شعرمؤسسة الرسالةإبراھیم السامرائيمن الضائع من معجم الشعراء للمرزباني

Arabi09578أدبجامعة أم القرىأحمد علم الدین الجنديعبد الحكیم عبد هللا غالب جھیالنمن ألفاظ اإلبل قدیًما وحدیًثا دراسة لغویة تاریخیة

Arabi09579أدبدار قباءنسیمة الغیثمن المبدع إلى النص دراسات في األدب والنقد

Arabi09580شعردار المأمون للتراثناصر بن علي بن عایض بن حسن الشیخمحمد بن إسماعیل األمیر الصنعانيقصیدة ذكرى الحج و منافعھ

Arabi09581لغةمجلة جامعة دمشقلبانة مشوحمن المحاكاة اللغویة إلى اإلقتراض النظمي المبني للمجھول الفاعلي في اللغة العربیة الفصحى

Arabi09582أدبدار العلوم العربیةأحمد شوقيمن المصادر األدبیة واللغویة

Arabi09583معاجمدار الفكر العربيمحمود سالممن المعاجم العربیة

Arabi09584شعرنقلھا للفرنسیة حبیب غزالة بكأحمد شوقي بكقصیدة النیل

Arabi09585لغةإبراھیم عبد هللا الغامديمن النباتات الطبیعیة في سراة غامد دراسة لغویة وصفیة

Arabi09586لغةدار عینترجمة محمد برادة، حسان بورقیةبول ریكورمن النص إلى الفعل أبحاث التأویل

Arabi09587لغةدار األمینجمع الحمید عبد المبدي أحمدأحمد محمد عبد الدایممن أوھام المثقفین في أسالیب العربیة

Arabi09588أدبدار الشروقناصر األنصاريمن بریق العقد الفرید البن عبد ربھ

Arabi09589نحونعم ھاشم الجماسمن بالغة التنكیر في الحدیث النبوي الشریف

Arabi09590بالغةالمطبعة المنیریةعبد الغني إسماعیل، محمد عبد الحلیم خفاجةمن بالغة العرب

Arabi09591شعرمجلة جامعة الملك عبد العزیزعاصم علي حمدانمن بواكیر شعر المنافحة عن الرسول صلى هللا علیھ و سلم و التبشیر بالرسالة دراسة نقدیة

Arabi09592لغةسعید األفغانيمن حاضر اللغة العربیة

Arabi09593فقھ اللغةالجامعة اإلسالمیةمحمد المھدي عبد الحي عمارمحمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیانيمن ذخائر ابن مالك في اللغة، مسألة من كالم ابن مالك في االشتقاق

Arabi09594نقدالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلظافر بن عبد هللا الشھريمن صور التلقي في النقد العربي القدیم

Arabi09595أدبالمركز الثقافي العربيسعید یقطینقال الراوي البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة

Arabi09596نحو ، صرفدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةآمنة صالح الزعبيمن طرق التعامل مع أشباه الحركات في كتب اإلبدال اللغوي

Arabi09597شعرمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاإبراھیم الكوفحيمن ظواھر التشكیل الفني في شعر عبد الرحمن بارود

Arabi09598نحو ، صرفمحمود الفجالاألساس في النحو، عرض لشرح قطر الندى بثوب جدید

Arabi09599أدبدار المنارةعلي الطنطاويمن غزل الفقھاء
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Arabi09600أدبدار الفكرولید إبراھیم قصابمن قضایا األدب اإلسالمي

Arabi09601بالغةحسن إسماعیل عبد الرازقمن قضایا البالغة والنقد عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi09602شعردار النھضةبدیع محمد جمعةمن قضایا الشعر الفارسي الحدیث فى النصف األول من القرن العشرین

Arabi09603لغةمركز اللغات - جامعة الیرموكعمر یوسف عكاشةمن قضایا فعل القول في العربیة

Arabi09604نقدھنداويعمر فاخوريالباب المرصود

Arabi09605أدبمجلة اللغة العربیة، جامعة الجزائرعثمان بدريمن مؤشرات رؤیة االغتراب في القصة القصیرة للكاتب العراقي عبد اإللھ عبد القادر قراءة استكشافیة

Arabi09606شعرنادي الفكر اإلسالميجلول دكداكفلسطین في الضمیر اإلسالمي و الوجدان اإلنساني، دیوان الملتقى األول

Arabi09607شعرمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةحسن صالح سلطان، نصرت صالح یونسمن مظاھر إرادة الحیاة في الشعر الجاھلي

Arabi09608بالغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقخلیل محمد أیوبمن مظاھر االفتراق األسلوبي بین القرآن والحدیث، مستوى األلفاظ أنموذجا

Arabi09609شعردراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةجمال علي محمود غیضانمن معارضات الشعراء األندلسیین للشعر الجاھلي

Arabi09610ِّأدبوزارة الثقافةمظھر الحجيمنصور بن الحسین اآلبي أبو سعدمن نثر الدر

Arabi09611أدبالمكتب المصريبدیع محمد جمعةمن وحي الشرق

Arabi09612شعرمجلة الرسالة معھد بیت بیرللطفي منصورمن وصایا الشعراء ومواعظھم

Arabi09613لغةاأللوكةجمیل حمداوياتجاھات األسلوبیة

Arabi09614الحدیث وعلومھمكتبة الخانجي، مطبعة المدنيمحمود محمد الطناحيمجد الدین أبو السعادات المبارك ابن األثیرمنال الطالب في شرح طوال الغرائب

Arabi09615لغةصالح بلعیدنسیمة النابيمناھج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظریات اللسانیة

Arabi09616بالغةجامعة أم القرىمحمود توفیق محمد سعدعبد هللا عبد الرحمن أحمد بانقیبمناھج التحلیل البالغي عند علماء اإلعجاز من الرماني 386ھـ إلى عبد القاھر الجرجاني 471 ھـ

Arabi09617لغةمجلة ثقافات، جامعة البحرینمنذر عیاشيمناھج اللسانیات و مذاھبھا في الدراسات الحدیثة

Arabi09618أدب ، بالغةجانجانة إیرانمحمد علي خلیليبرداى وانكسسال ووم بیرستانامنتخب عقد الفرید والبیان والتبیین

Arabi09619شعردار البشائرإبراھیم صالحأحمد بن عبد هللا بن أحمد األصفھاني أبو نعیممنتخب من كتاب الشعراء

Arabi09620شعرمجلة الجامعة اإلسالمیةمحمود محمد العاموديمنتقى من شرح الزمخشري لقصیدة رؤبة بن العجاج لعبد هللا بن عبد هللا بن سالمة األدكاوي

Arabi09621أدبمجلة جامعة الملك سعودمحمد بن سلیمان السدیسمنزلة ابن العم عند العرب في ضوء الشعر حتى آخر العصر األموي

Arabi09622أدبدار األندلسبدیع محمد جمعةمنطق الطیر لفرید الدین العطار النیسابوري

Arabi09623شعرجامعة أم القرىمحمود حسن زینيیحیى بن محمد حسانمنظوم الدرر للحافظ ابن حجر العسقالني الدیوان الكبیر

Arabi09624نحومكتبة الثقافة الدینیة، دار المصري للطباعةعلي حسین البوابابن جابر األندلسيمنظومة المقصور والممدود

Arabi09625أدبدار األندلس للطباعة و النشر و التوزیععمر فروخغبار السنین

Arabi09626صرفدراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمنیر تیسیر شنطاويمنع صرف أفعل من بین علل المنع وتوالي األمثال

Arabi09627أدبدار الغرب اإلسالميمحمد الحبیب ابن الخوجةحازم القرطاجي أبو الحسنمنھاج البلغاء وسراج األدباء

Arabi09628نحو ، إعرابالتراث العربيإبراھیم محمد عبد هللامنھج ابن الشجري في إعراب أبیات المتنبي
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Arabi09629شعرمجاھد مصطفى بھجتمنھج ابن الندیم البغدادي في تصنیف الشعراء المحدثین

Arabi09630نقدمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمود عبد هللا جقالمنھج ابن فارس في النقد اللغوي

Arabi09631شعرالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلعمر عبد هللا أحمد الفجاويمنھج أبي العباس ثعلب في شرح شعر زھیر بن أبى سلمى المزني

Arabi09632معاجمجامعة القاھرةعبد هللا درویشمزید إسماعیل نعیممنھج أبي حیان النحوي األندلسي في كتابھ ارتشاف الضرب من لسان العرب

Arabi09633لغةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل، العلوم اإلنسانیة واإلداریةنجاة عبد الرحمن الیازجيصیغ الجموع في اللغة العربیة و في اللغة اإلنجلیزیة، دراسة تقابلیة

Arabi09634نحومجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةلطیف حاتم عبد الصاحب الزامليمنھج االستبدال النَّحوي في كتاب سیبویھ

Arabi09635لغةمجمع اللغة العربیة الفلسطینيأمین طھ عبد الغفوراألخطاء اللغویة الشائعة

Arabi09636أدبدار األھلیةجان الدیك، سامي خوريالدلیل األدبي خالصات وخصائص عصور وأدباء

Arabi09637نحومجلة جامعة كركوكعماد مجید علي، فرھاد عزیز محیي الدینصیغة أفعل التفضیل بین شروط النحاة و واقع اللغة، دراسة في األمثال العربیة

Arabi09638نحومجلة اآلدابعبد اإللھ إبراھیم عبد هللامنھج البطلیوسّي ت521ھـ في دراسة حروف الجّر في كتابھ االقتضاب في شرح أدب الكتاب

Arabi09639نحو ، أدباأللوكةسعد الدین إبراھیم المصطفىأھمیة النص األدبي في تعلیم قواعد النحو عند القدماء و المحدثین

Arabi09640نحواأللوكةسعد الدین إبراھیم المصطفىإقامة المضاف إلیھ مقام المضاف

Arabi09641نقدجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتیةمنھج التحلیل اللغوي في النقد األدبي

Arabi09642معاجمالجامعة اإلسالمیةعبد الحسین عبد هللا محمودشذى جاسم ھاديمنھج التفسیر للمفردة العربیة عند ابن درید في الجمھرة و ابن فارس في المقاییس دراسة موازنة

Arabi09643نحومجلة دیالىحسین إبراھیم مباركمنھج السلسیلي 715ھـ-770ھـ في الدراسة النحویة في ضوء كتابھ شفاء العلیل في إیضاح التسھیل

Arabi09644نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليفاطمة رزاقمنھج السھیلي في الدرس النحوي

Arabi09645لغةنھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیعدالیا محمد إبراھیمعلي عبد الواحد وافيعلم اللغة

Arabi09646نحوجامعة أم القرىفتحي أحمد مصطفى علي الدینفریدة حسن محمد معاجینيمنھج العربیة في تأنیث األسماء

Arabi09647نحو ، إعرابجامعة أم القرىمحمد العمريعلي یحیى محمد السرحانيمنھج العكبري في كتابھ إعراب المیة الشنفري، مع دراسة المسائل النحویة والصرفیة فیھ

Arabi09648صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخواممؤمن بن صبري غناممنھج الكوفیین في الصرف

Arabi09649أدبمكتبة الثقافةإبراھیم عوضالتذوق األدبي

Arabi09650نحوجامعة السانیةمختار بوعنانيبعباع عثمانمنھج عبد القادر المجاوي ت 1914 في شرح المنظومات والشواھد النحویة

Arabi09651أدبجامعة باجي مختارفوزیة عساسلةمنھج علماء العربیة القدامى في االھتمام بالتراث الشعبي

Arabi09652(632 - 718ه)أدبجامعة مؤتةسمیر الدروبيإلھام أحمد سلیمان الكركيمنھجیة الوطواط الكتبي في موسوعتھ مباھج الفكر ومناھج العبر

Arabi09653علم الكتابةنسخة الكترونیة عن مجلة أفق الثقافیةمحمد جمال صقرمھارة الكتابة عند طالب قسم اللغة العربیة المعلمین

Arabi09654نحومجلة جامعة أم القرىریاض حسن الخواممھما و خالفات النحویین حولھا

Arabi09655شعرمنشورات الجملسید قطبمھمة الشاعر في الحیاة وشعر الجیل الحاضر

Arabi09656شعروزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةمصطفى علیاننجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریمموائد الحیس في فوائد امرئ القیس

Arabi09657بالغةدار البشائرحاتم صالح الضامنعلي بن خلف الكاتبمواد البیان
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Arabi09658مذاھب نحویةمجلة أداب المستنصریةجاسم محمد عبد العبودموازنة داللیة بین المصطلح النحوي البصري والكوفي

Arabi09659أدبمطبعة السعادة بجوار محافظة مصرسید جعفر بن السید محمد البیتي العلويمواسم األدب وآثار العجم والعرب

Arabi09660لغةاتحاد الكتاب العربمنقور عبد الجلیلعلم الداللة

Arabi09661لغةمجلة الدراسات اللغویة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیةعبد هللا صالح بابعیرمواضع جواز التقاء الساكنین في العربیة الفصحى

Arabi09662نحومحسن بن سالم العمیريمواقف ابن ھشام األنصاري من الجوھري

Arabi09663نحوجامعة أم القرىحماد بن محمد الثماليمحمود الحسن موالنا شمس الحقموانع عمل العوامل

Arabi09664بالغةالمطبعة التونسیة، المكتبة العلمیةمحمد الطاھر بن عاشورموجز البالغة

Arabi09665أدب عالميمنشورات وزارة الثقافةترجمة ھیثم حجازيبیتر ھايموجز تاریخ األدب األمریكي

Arabi09666لغةعالم المعرفةترجمة أحمد عوضر. ھـ. روبنزموجز تاریخ علم اللغة في الغرب

Arabi09667أدبدار الفارابيمحمد عجینةموسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة وداللتھا

Arabi09668أدب عالميجروس برسموریس حنا شربلموسوعة الشعراء واألدباء األجانب

Arabi09669أدبدار الكتاب العربيعباس محمود العقادموسوعة العقاد اإلسالمیة

Arabi09670بالغةمؤسسة المختار، دار المعالم الثقافیة للنشر والتوزیعبسیوني عبد الفتاح فیودعلم البدیع دراسة تاریخیة و فنیة ألصول البالغة و مسائل البدیع

Arabi09671لغةدار ناشري للنشرخالد عبد الكریم جمعةخالد عبد القادر عبد العزیز الرشیدموسوعة اللھجة الكویتیة

Arabi09672شعر ، تراجمدار أسامةعبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسي

Arabi09673شعر ، تراجمدار أسامةعبد عون الروضانموسوعة شعراء صدر اإلسالم والعصر األموي

Arabi09674لغةدار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوبموسوعة علوم اللغة العربیة

Arabi09675أدب ، لغةجامعة البصرةحامد ناصر الظالميعاید جدوع حنونالحجاج في كالم اإلمام الحسین علیھ السالم

Arabi09676نقدالمركز القوميرضوى عاشورك نلوولف، ك نوریس، ج أوزبورنموسوعة كمبریدج في النقد األدبي

Arabi09677شعرمكتبة األنجلو المصریةإبراھیم أنیسموسیقى الشعر

Arabi09678شعرمنشورات جامعة حلبمحمود فخوريموسیقى الشعر العربي

Arabi09679شعرالھیئة المصریة العامة للكتابحسني عبد الجلیل یوسفموسیقى الشعر العربي دراسة فنیة وموضوعیة

Arabi09680شعردار الشروقعبد الرضا عليموسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ

Arabi09681أدبالمكتبة الحسینیة، مطبعة بریل، ملتقى أھل األثرعلي بن حزم االندلسي أبو محمدطوق الحمامة في األلفة و األالف

Arabi09682نحو ، إعرابمكتبة ابن سیناالبدراوي زھرانخالد األزھري، ابن ھشام األنصاري المصريموصل الطالب لألزھري إلى قواعد اإلعراب لألنصاري

Arabi09683نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيصالح أحمد سعیدصیغة أفعال و التحوالت المختلفة لھا في ضوء العربیة و اللغات السامیة

Arabi09684علم الكتابةجوجلضوء الصبح المسفر و جني الدوح المثمر مختصر صبح األعشى في كتابة اإلنشا

Arabi09685نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمثریا عبد السمیع إسماعیلموصل النبیل إلى نحو التسھیل لخالد بن عبد هللا األزھري تحقیق ودراسة

Arabi09686أدبجامعة الحاج لخضرعلي خذريبوطارن كریمةموضوع النثر في الشعریة العربیة
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Arabi09687شعرالجامعة األمریكیةنعیم طوني كسابموضوعات الشعر وخصائصھ في یثرب حتى الھجرة

Arabi09688شعرمجلة جامعة دمشقإسماعیل أحمد العالمموضوعات الصورة الشعریة في شعر طرفة بن العبد ومصادرھا

Arabi09689شعرحولیات اآلداب والعلوم االجتماعیة الرسالة 221لیلى خلف السبعانموقف ابن الشجري من شعر المتنبي

Arabi09690نحوجامعة الخرطوممحمد یوسف الواثقأحمد محمد عبد المكرم إدریسموقف ابن مالك بین البصریین والكوفیین في االبتداء وبعض نواسخھ

Arabi09691نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديجمیلة بنت عبد العزیز خیاطموقف ابن مالك من األخفش األوسط

Arabi09692نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديفایزة بنت عدیس بن عبد الغني القرشيموقف ابن ھشام في المغني من آراء ابن الشجري النحویة

Arabi09693أدبالجامعة األمریكیةندیم نعیمي، محمد نجمسمر مجایسموقف أرنست رینان من المشرق واإلسالم

Arabi09694نقدجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمحمد بن سعید بن إبراھیم الثبیتيموقف األزھري من كتاب الجمھرة دراسة وتقویم

Arabi09695شعرمجلة القسم العربي - جامعة بنجاب - العدد 19شھناز ظھیرموقف اإلسالم من الشعر

Arabi09696أدبمجلة الجامعة اإلسالمیةسفیر بن خلف القثاميموقف الرسول صلى هللا علیھ وسلم من الشعر سنة نبویة خالدة

Arabi09697نحوجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامسمیحة بنت صالح بن صالح اللھیبي الحربيموقف الرضي في شرح الكافیة من آراء أبي علي الفارسي النحویة

Arabi09698لغةالجامعة اإلسالمیةمحمد رمضان محمود البعھالة موسى محمد القبطموقف الشاطبي من مسائل الخالف اللغوي بین البصریین والكوفیین في كتابھ المقاصد الشافیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi09699نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةأحمد مزكيتمیم هللاموقف الشیخ العمریطي النحوي بین مدرستي البصرة والكوفة في الدرة البھیة نظم األجرومیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi09700نحو ، صرفجامعة أم القرىشریف عبد الكریم النجارسویدة علي الحرتوميموقف الفارسي من آراء الجرمي النحویة والصرفیة

Arabi09701صرفمكتبة مشكاةأحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف

Arabi09702شعرمطبعة اآلداب في النجفعادل جاسم البیاقيشعر قیس بن زھیر

Arabi09703شعرآداب الرافدینحازم سعید یونسموقف المبرد مـن الضـرورة الشعریة

Arabi09704لغةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلنجاة عبد الرحمن علي الیازجيموقف المجمعیین من القیاس كأداة لتنمیة اللغة العربیة

Arabi09705شعرالمطبعة األدبیة في بیروتحسن خضردیوان نفح الطیب في مدح النسیب

Arabi09706نحودار الرشیدخدیجة الحدیثيموقف النحاة من االحتجاج بالحدیث الشریف

Arabi09707شعرمطابع العروبةعلي بن عبد هللا آل ثانيدیوان اإلمام أحمد بن علي بن مشرف

Arabi09708نقدجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد رجب البیوميموقف النقد األدبي من الشعر الجاھلي

Arabi09709نقدمجلة جامعة الملك عبد العزیزثریا عبد الوھاب العباسيموقف النقد العربي القدیم من الغموض الفني في الشعر

Arabi09710نقدالمجلس األعلى للثقافةترجمة أنور مغیثأالن توریننقد الحداثة

Arabi09711نحوجامعة المنیاعالء إسماعیل الحمزاويموقف شوقي ضیف من الدرس النحوي دراسة في المنھج و التطبیق

Arabi09712نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدمطیربن حسین المالكيموقف علم للغة الحدیث من أصول النحو العربي دراسة في المؤلفات العربیة والمترجمات

Arabi09713نحوالجامعة اإلسالمیة الحكومیةعبد هللا زین الرؤوفعبد الرحمنموقف علي الجارم ومصطفى أمین النحوي بین مدرستي بغداد واألندلس في كتابھما النحو الواضح - دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi09714نقدالجامعة األمریكیةنبیل أدیب رحالموقف مؤلف أندلسي من نقد الشعر كما یتضح في كتاب الوافي في نظم القوافي

Arabi09715أدبمنشورات اتحاد كتاب المغربأحمد الیبوريدینامیة النص الروائي
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Arabi09716أدبدار الكتب العلمیةغرید الشیخمي زیادة أدیبة الشوق و الحنین

Arabi09717أدبالجامعة األمریكیةھبة الواديمي زیادة بین أدیبات العرب قدیما وحدیثا

Arabi09718أدبعبد هللا بن عبد العزیز الھدلقمیراث الصمت والملكوت

Arabi09719شعرمكتبة اآلدابحسني عبد الجلیل یوسفأحمد الھاشميمیزان الذھب في صناعة شعر العرب

Arabi09720لغةمكتبة األسدأحمد زرقةمیزان األلف العربیة

Arabi09721شعردار المعرفةأنس بدیويأحمد الھاشميمیزان الذھب في صناعة شعر العرب

Arabi09722لغةمصطفى جوادن و القلم و ما یسطرون بحث في أسرار الحروف العربیة المعجمیة

Arabi09723لغةجامعة محمد األولخالید حسنيبشرى بوخدو، یامنة السحاباألخطاء اللغویة الشائعة لدى تالمیذ سلكي التعلیم الثانوي دراسة میدانیة

Arabi09724نحوجامعة بغداد-مركز إحیاء التراث العلمي العربيھدى ناجي عبید صباحنبذة عن معاني الحروف في العربیة، دراسة توثیقیة نحویة

Arabi09725نحونعمة هللا األسمر القانونيعلي بن أحمد بن الحسین المعروف بابن الھباریة أبو یعلىنتائج الفطنة في نظم كلیلة ودمنة

Arabi09726أدبمطبعة الجوائبجمال الدین محمد بن جالل الدین الخزرجينثار األزھار في اللیل والنھار

Arabi09727أدبآداب الرافدینعبد هللا فتحي الظاھرنثر الحسن البصري دراسة في المستوى الصوتي

Arabi09728أدباأللوكةجمیل حمداوياألدب الرقمي بین النظریة والتطبیق المستوى النظري

Arabi09729أدباأللوكةمسعد بن عید العطوياألدب العربي الحدیث

Arabi09730أدبجداولبدریة البشرنجد قبل النفط دراسة سیسولوجیة تحلیلیة للحكایات الشعبیة

Arabi09731لغةإبراھیم الیازجينجعة الرائد و شرعھ الوارد في المترادف و المتوارد

Arabi09732نحوحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتیوسف أحمد المطوعنحاة القیروان

Arabi09733لغةمجلة كلیة اآلدابھادي عطیة مطرنحت الحروف العاملة وتركیبھا

Arabi09734لغةمجلة اللغة العربیة، جامعة تیزي وزوصالح بلعیدنحو استراتیجیة عربیة لنشر المصطلح الموّحد

Arabi09735نحو ، صرفمكتبة الشبابمحمد عیدنحو األلفیة شرح معاصر وأصیل أللفیة ابن مالك

Arabi09736شعرمركز تراث الكوفةفارس حسن محسن السلطانينحو الشعر

Arabi09737لغةمكتبة دار العروبة للنشر والتوزیععبد اللطیف محمد الخطیب، سعد عبد العزیز مصلوحنحو العربیة

Arabi09738نحوالجامعة األمریكیةرمزي منیر بعلبكينحو الفعل المضارع و مكانتھ في التراكیب اإلسنادیة

Arabi09739معاجممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد هللا بن محمد بن عیسى مسملينظام التقالیب في المعاجم العربیة دراسة في الصناعة المعجمیة

Arabi09740لغةمجلة ثقافات، جامعة البحرینحسام الخطیبنحو المساواة بین الجنسین في لغة العرب مقارنة مبدئیة

Arabi09741أدبجامعة النجاح الوطنیة - كلیة الدراسات العلیاسعید محمد شواھنةعلي محمود طاھر أبو عبیدنحو النَّص في أسریات أبي فراس الحمداني

Arabi09742نحودراسات، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،عبد المھدي ھاشم الجراحنحو النص وتطبیقاتھ على نماذج في النحو العربي

Arabi09743أدبمجلة جامعة أم القرىسھیر زكریا فودةنحو تطویر مقرر الثقافة العلمیة بناء على تقدیر احتیاجات طالبات األقسام األدبیة بكلیات التربیة في ھذا المجال

Arabi09744لغةمؤسسة دار العلومداود عبدهنحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا
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Arabi09745أدبدار طویقمحمد أبو بكر حمیدنحو تفسیر إسالمي لألدب

Arabi09746أدبجامعة أم القرىصالح جمال بدوينحو تقسیم مرحلي لتاریخ األدب العربي السعودي

Arabi09747أدبوزارة األوقافطالب عبد الرحمننحو تقویم جدید للكتابة العربیة

Arabi09748شعر ، دیوانمطابع دار الكتابحسن الصیرفيدواوین الشعر

Arabi09749نحوالجامعة المستنصریةصالح ھادي القریشيمازن عبد الرسولنحـو سیبویھ في كتب النحاة، دراسة، تحقیق وتقویم

Arabi09750نحوكلیة العلوم، المؤتمر الدولي السادسمحمد سعید صالح ربیع الغامدينحو سیبویھ و نحو المتأخرین

Arabi09751أدبمدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیةنعیم الحمصينحو فھم جدید منصف ألدب الدول المتتابعة وتاریخھ

Arabi09752لغةمجلة المخبر، جامعة بسكرةلیلى كادةنحو قراءة لسانیة لخوالف اإلخالة في التراث النحوي العربي

Arabi09753بالغةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةخلیفة بوجادينحو منظـور تـداولي لدراسة البـالغـة العربیة مشروع لربط البالغة باإلتصال

Arabi09754شعروزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةمصطفى علیاننحو منھج إسالمي في روایة الشعر و نقده

Arabi09755لغةجامعة جورج تاونمازن الوعرنحو نظریة جملیة واقعیة وحدیثة للتراكیب األساسیة في اللغة العربیة الفصحى

Arabi09756نحومجلة علوم إنسانیةمیلود نزارنحو نظریة عربیة لإلحالة الضمیریة - دراسة تأصیلیة تداولیة

Arabi09757نحوجامعة منتوريعبد هللا بو خلخالیحیى بعیطیشنحو نظریة وظیفیة للنحو العربي

Arabi09758لغةمؤسسة الرسالةمازن المباركنحو وعي لغوي

Arabi09759أدب عالميمطبعة الرمسلین الیسوعیینیوحنا بلو أغوستینوسنخب الملح

Arabi09760شعرمطبة مكریانسعید عقلترجمة ب. شاتویاننخب من الشعر األرمیني

Arabi09761بالغةمطبعة المصباحمصطفى الغالیینينخبة من الكالم النبوي

Arabi09762أدبدار الشروقحمیدة قطبنداء إلى الضفة األخرى

Arabi09763علم االصواتمكتبة اآلدابحازم علي كمال الدیندراسة في علم األصوات

Arabi09764شعركلیة اآلداب واللغات،جامعة سطیفإبراھیم صدقةمحمد الصدیق بغورةنزعة الرفض وأثرھا في تركیب الشعر العباسي أبو العتاھیة وأبو نواس وأبو تمام أنموذجا دراسة أسلوبیة

Arabi09765أدب ، تراجممكتبة مشكاة اإلسالمیة، دار الفكر العربيمحمد أبو الفضل إبراھیمكمال الدین عبد الرحمن بن محمد ابن األنباري أبو البركاتنزھة األلباء في طبقات األدباء

Arabi09766شعر ، تراجممطبعة الھاللمحمد حسني العامرينزھة األلباب في تاریخ مصر و شعراء العصر

Arabi09767أدبریاض الریس للطبع والنشرجمال جمعةشھاب الدین أحمد التیفاشينزھة األلباب فیما ال یوجد في كتاب

Arabi09768نحو ، صرفمكتبة األسديمحمد أمین عبد هللا الھرري المكينزھة األلباب وبشرة األحباب في فك وحل مباني ومعاني ملحة اإلعراب

Arabi09769شعرمكتبة القرانعبد اللطیف عاشورجالل الدین السیوطينزھة الجلساء في أشعار النساء

Arabi09770صرفالمطبعة الكاثولیكیة لآلباء الیسوعیینلویس شیخو الیسوعينزھة الطرف في مختصر الصرف

Arabi09771أدبدار البشائرحاتم صالح الضامنابن الكلبي روایة أبو منصور الجوالقينسب الخیل في الجاھلیة واإلسالم وأخبارھا

Arabi09772شعرمجلة جامعة أم القرىمحمد أحمد حمدوندراسة في شعر الشاعر السعودي أحمد خلیل عبد الجبار

Arabi09773نحودار السالمخدیجة محمد الصافينسخ الوظائف النحویة في الجملة العربیة
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Arabi09774لغةعالم الكتبأحمد مختار عمردراسة الصوت اللغوي

Arabi09775شعرجامعة أم القرىمحمد محمد أبو موسىھیفاء عثمان عباس فرانسق الكالم في شعر زھیر

Arabi09776لغةمجلة الموردابتسام مرھون الصفارالثعالبينسیم السحر

Arabi09777أدبالمطبعة األدبیةابن حبیب الحلبينسیم الصبا

Arabi09778لغةایتراك للنشر والتوزیعفاطمة الھاشمي بكوشنشأة الدرس اللساني العربي الحدیث

Arabi09779لغةمحمود أحمد عمر النشوينشأة اللغات و حاجة األمة للمجمع اللغوي

Arabi09780معاجمدار الصداقة العربیةدیزیره سقالنشأة المعاجم العربیة و تطورھا

Arabi09781نحودار المعارفمحمد الطنطاوينشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة

Arabi09782أدبدار صادرعبود الشالجي المحاميعلي بن علي التنوخي القاضي أبو الحسننشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة

Arabi09783لغةجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالمعبد الحكیم عبد هللا غالب جھیالننشوان بن سعید الحمیري وجھوده اللغویة في شمس العلوم

Arabi09784أدبالمطبعة الرحمانیةمحمد عطیة الكتبيمحمد صدیق حسن خاننشوة السكران من صھباء تذكر الغزالن

Arabi09785أدبمكتبة األقصىنصرت عبد الرحمنابن سعید األندلسينشوة الطرب في تاریخ جاھلیة العرب

Arabi09786أدبمجموعة من الشعراءنشید دار األرقم

Arabi09787أدبدار النھضة العربیةعبد القادر القطنصوص إنجلیزیة في األدب العربي الحدیث للدراسة و الترجمة

Arabi09788نحوالدار العربیة للكتابعماد حاتمنصوص عربیة نصوص ومراجعات وتدریبات في النحو واإلمالء

Arabi09789نحوجامعة بغدادحاتم صالح الضامننصوص محققة في اللغة و النحو

Arabi09790أدبدار المنارةعمر عبد الرحمن الساریسينصوص من أدب عصر الحروب الصلیبیة

Arabi09791أدبمجلة آداب البصرةأكرم حسین غضباننصوص من روایات كتاب تاریخ الموحدین أوالد عبد المؤمن بن علي الضائع ألبي الحجاج یوسف بن عمر األموي اإلشبیلي

Arabi09792نحودار المعرفة الجامعیةأحمد سلیمان یاقوتنصوص من كتب النحو

Arabi09793نقددار الشؤون القافیة العامةرزاق إبراھیم حسننصوص ودراسات نقدیة

Arabi09794نحو ، صرفمدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیةمصطفى جطلنصوص ومسائل نحویة و صرفیة

Arabi09795شعرمجلة مجمع اللغة العربیةنھى عارف الحسنالمظفر بن الفضل العلوينضرة اإلغریض في نصرة القریض

Arabi09796أدبمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد خیر شیخ موسىنظرات في الطبعة الجدیدة لكتاب األغاني بتحقیق إحسان عباس، ابراھیم السعافین، بكر عباس

Arabi09797أدبمطابع دار الكتاب العربيمحمود رزق سلیماألدب العربي وتاریخھ

Arabi09798لغةدار الفكرسعید األفغانيابن حزم األندلسينظرات في اللغة

Arabi09799معاجمجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدعبد هللا بن محمد بن عیسى مسملينظام التقالیب في المعاجم العربیة دراسة في الصناعة المعجمیة

Arabi09800لغةجامعة فرحات عباسخیرة عونعایدة حوشينظام التواصل السیمیو لساني في كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة بورس

Arabi09801نحوجامعة منتوريعبد هللا بوخلخالرشاد أحمد عبد الغنينظام الجملة االسمیة في شعر عبد هللا البردوني دراسة نحویة داللیة

Arabi09802لغةاأللوكةجمیل حمداويالكتابة الشذریة بین التنظیر والتطبیق
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Arabi09803شعرجامعة أم القرىعلي أبو المكارمعلي جمعة عثماننظام الجملة في شعر الحماسة من حماسة أبي تمام

Arabi09804معاجمدار الغرب اإلسالميإبراھیم بن مراددراسات في المعجم العربي

Arabi09805نحو ، صرفدار المحجة البیضاءموسى أسعد عجمينظام الحرف في النحو والصرف

Arabi09806نحودار ولیلي للطباعة والنشرمحمد أمنزوينظام الصوائت وأشباھھا في العربیة الفصحى

Arabi09807لغةمطبعة ھندیةبولس برونلھعیسى بن إبراھیم بن محمد الربعينظام الغریب

Arabi09808بالغةاأللوكةعبد العزیز فتح هللا علي عبد البارينحو منھج إسالمي في البالغة والنقد األسلوبیة والنص النبوي الشریف

Arabi09809نحوھشام محمد علي سخنینينظام الفعل في اللغة العربیة

Arabi09810لغةجامعة المدینة العالمیةأحمد راغب أحمدنظام تفاعلي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا

Arabi09811لغةمجلة البحوث والدراسات اإلسالمیةخالد عبود حمودي الشیخلينظر في نظریة السیاق دراسة بین القدماء و المحدثین

Arabi09812أدبلواسانأحمد لواسانينظرات جدیدة في تاریخ األدب

Arabi09813بالغةمنشورات جامعة قار یونسعبد العاطي غریب عالمدراسات في البالغة العربیة

Arabi09814شعردار علوم السنة للنشر والتوزیعسلیمان بن صالح الخراشينظرات شرعیة في دیوان المتنبي

Arabi09815لغةمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریفمحمود بن إسماعیل صالحاأللفاظ اإلسالمیة و أسالیب معالجتھا فى النصوص المترجمة

Arabi09816نقدمجلة كلیة اللغة العربیةمحمد حسین عبد العزیز المحرصاوينظرات في تحقیق الدر المصون في علم الكتاب المكنون

Arabi09817شعرمجمع اللغة العربیةشاكر الفحامنظرات في دیوان بشار بن برد

Arabi09818أدبالمركز الثقافي العربيعبد هللا محمد الغذاميحكایة الحداثة في المملكة العربیة السعودیة

Arabi09819أدبدار المستقبل العربيلویس عوضدراسات أدبیة

Arabi09820أدبدار المعارفالطاھر أحمد مكيدراسات أندلسیة في األدب و التاریخ و الفلسفة

Arabi09821لغةمركز البحوث التربویة والنفسیةتقدیم محمد عیسى فھیمعدنان محمد وزاننظرة عن مكانة اللغة اإلنجلیزیة في التعلیم العالي بالسعودیة

Arabi09822نحو ، صرفحولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویتمحمد صالح الدین بكرنظرة في قرینة اإلعراب في الدراسات النحویة القدیمة والحدیثة

Arabi09823نقددار األمینیوسف نور عوضنظریة النقد األدبي الحدیث

Arabi09824لغةاآلداب العالمیةسعیدة كحیلنظریات الترجمة بحث في الماھیة والممارسة

Arabi09825لغةالمجلس األعلى للثقافةحیاة جاسم محمدواالس مارتننظریات السرد الحدیثة

Arabi09826شعردار الطلیعةمصطفى الجوزونظریات الشعر عند العرب الجاھلیة والعصور اإلسالمیة

Arabi09827نقدجامعة أم القرىمحمود حسن زینينظریات النقد الحداثي في المیزان

Arabi09828لغةدار الكتاب اللبنانيأنیس فریحة، ریمون طحانأنیس فریحةنظریات في اللغة

Arabi09829أدبالھیئة المصریةجابر عصفورنظریات معاصرة

Arabi09830بالغةأفریقیا الشرقترجمة عبد القادر قینینيأوستیننظریة أفعال الكالم العامة كیف ننجز األشیاء بالكالم

Arabi09831أدبدار األمانأحمد بو حسننظریة األدب، القراءة، الفھم، التأویل، نصوص مترجمة
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Arabi09832أدبدار البشیرعبد الحمید بو زوینةنظریة األدب في ضوء اإلسالم

Arabi09833أدبجامعة منتوريیحیى الشیخ صالحلزھر فارسنظریة األدب والنقد عند زكي نجیب محمود

Arabi09834أدبجامعة مولود معمريآمنة بلعليجمال بن عمارنظریة األدب وما بعد البنیویة

Arabi09835شعرالمحاورمفید فوزينزار و أنا أطول قصیدة اعتراف

Arabi09836بالغةجامعة محمد خیضرمالوي صالح الدیننظریة األفعال الكالمیة في البالغة العربیة

Arabi09837شعرجامعة الحاج لخضرمحمد بو عمامةنوارة بحرينظریة االنسجام الصوتي وأثرھا في بناء الشعر

Arabi09838نقددار الشروقصالح فضلنظریة البنائیة في النقد األدبي

Arabi09839بالغةدار الرائي للدراساترحمن غركاننظریة البیان العربي خصائص النشأة ومعطیات النزوع التعلیمي تنظیر وتطبیق

Arabi09840أدب ، تراجممكتبة المنارإبراھیم السامرائيكمال الدین عبد الرحمن بن محمد ابن األنباري أبو البركاتنزھة األلباء في طبقات األدباء

Arabi09841نقدجامعة الحاج لخضرمحمد زرمانأسامة عمیراتنظریة التلقي النقدیة وإجراءاتھا التطبیقیة في النقد العربي المعاصر

Arabi09842نقدجامعة بابلقیس حمزة فالح الخفاجيسحر كاظم حمزة الشجیرينظریة التوصیل في النقد األدبي العربي الحدیث

Arabi09843أدبمطبعة الجوائبابن حبیب الحلبينسیم الصبا

Arabi09844لغةمجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعبد هللا عنبرنظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة واألداء اللغوي

Arabi09845لغةمجلة كلیة اآلدابجاسم محمد عبد العبودنظریة الحقل الداللي دراسة تطبیقیة وفقا للعامل النحوي

Arabi09846لغةجامعة أم القرىمصطفى عبد الحفیظ سالمھیفاء عبد الحمید كلنتننظریة الحقول الداللیة دراسة تطبیقیة في المخصص البن سیده

Arabi09847أدبوزارة الثقافة واإلرشاد القوميمحیي الدین صبحيجون ھالبریننظریة الروایة

Arabi09848شعروزارة الثقافة - قضایا وحوارات النھضة العربیةمحمد كامل الخطیبنظریة الشعر

Arabi09849شعرجامعة الحاج لخضرمحمد زرمانفریدة مقالتينظریة الشعر عند ابن رشیق القیرواني

Arabi09850شعرالھیئة المصریةألفت محمد كمال عبد العزیزنظریة الشعر عند الفالسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد

Arabi09851نحووائل للنشر والتزویعخلیل أحمد عمایرةمن نحو الجملة إلى الترابط النص، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي

Arabi09852لغةدار غریبمحمد محمد داودلغویات محدثة في العربیة المعاصرة

Arabi09853صرفمحمد عبد العزیز عبد الدایمنظریة الصرف العربي

Arabi09854نحوجامعة قاصدي مرباحعیساني عبد المجیدعبد الكریم جیدورنظریة العامل النحوي وتعلیمیة النحو العربي مفھومھ في النظریة الخلیلیة وتطبیقاتھ في تعلیمیة النحو

Arabi09855نحوجامعة محمد الخامسمحمد بنشریفةمصطفى بن حمزةنظریة العامل في النحو العربي دراسة تأصیلیة و تركیبیة

Arabi09856نحودار الكتاب الثقافيولید عاطف االنصارينظریة العامل في النحو العربي عرضا و نقدا

Arabi09857نحومجلة جامعة دمشقعبد الحمید مصطفى السیدنظریة العامل في النحو العربي ودراسة التركیب

Arabi09858أدبالھیئة المصریة العامة للكتبنھاد صلیحةجولیان ھاتوننظریة العرض المسرحي

Arabi09859نحوالجامعة اإلسالمیة العالمیةصالحة حاج یعقوبنظریة العمل في النحو العربي دراسة تحلیلیة ونقدیة

Arabi09860نقدالمجلس األعلى للثقافةعبد الحكیم راضينظریة اللغة في النقد العربي
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Arabi09861نقددار الحوارتامر سلومنظریة اللغة والجمال في النقد العربي

Arabi09862شعرجامعة أبي بكر بلقایدمحمد زمريمدیونة صلیحةنظریة المحاكاة بین الفلسفة والشعر

Arabi09863أدبمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةعایش الحسننظریة المعنى عند قدامة بن جعفر

Arabi09864نحودار صفاءكریم حسین ناصح الخالدينظریة المعنى في الدراسات النحویة

Arabi09865شعرجامعة أبي بكر بلقایدمحمد محیي الدینزھیرة بوزیدينظریة الموشح مالمحھا في آثار الدارسین العرب واألجانب

Arabi09866أدبالمركز الجامعيعتیقة لطرشنظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني وجمالیات النص األدبي

Arabi09867نحو ، إعراباأللوكةمحمد تبركان أبو عبد هللاإلعراب عن متن ابن آجروم في قواعد اإلعراب شرح متن اإلمام ابن آجروم الصنھاجي الفاسي

Arabi09868شعرالھیئة المصریة العامة للكتبعلي یونسنظریة جدیدة في موسیقى الشعر العربي

Arabi09869أدبمكتبة االنجلو المصریةأحمد عبد العزیزنظریة جدیدة لألدب المقارن

Arabi09870نقددار الكنوز األدبیةترجمة عابد إسماعیلكریستوفر نوریسنظریة ال نقدیة مابعد الحداثة، المثقفون، وحرب الخلیج

Arabi09871نحومحمد بن أحمد جدوعبید ربھ الشنقیطينظم اآلجرومیة

Arabi09872لغةفرانس شتاینر بفسبادننوري سودانمحمد بن عبد هللا بن عبد الجلیل التنسينظم الدر والعقیان القسم الرابع في محاسن الكالم

Arabi09873لغةمكتبة الخانجيعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینمھذب الدین مھلب بن حسن بن بركات بن علي المھلبينظم الفرائد وحصر الشرائد

Arabi09874شعرالنادي األدبيمسعد بن عید العطوياالتجاه الفكري للشعر في الخلیج العربي

Arabi09875( ت1209 ه = 1794م ) نحو ، صرفمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةعقیل عكموش عبدنظم قطر الندى لسلیمان الشاوي

Arabi09876نقدخزائن الحكمةرواء محمود حسیناإلنسان والكالم عبد السالم العجیلي وشعریة المكبوت تحلیل ونقد

Arabi09877نحو ، صرفسلسلة متون طالب العلمعبد المحسن بن محمد القاسممحمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي أبو عبد هللالخالصة في النحو ألفیة ابن مالك

Arabi09878شعرالمطبعة األدبیةالشیخ إبراھیم الیازجيشاكر البلوبينفح األزھار في منتخبات األشعار

Arabi09879أدبدار صادرإحسان عباسالشیخ أحمد بن المقري التلمسانينفح الطیب من غصن األندلس الرطیب

Arabi09880نحو ، صرفحسین بن أحمد بن عبد هللا آل علياألجوبة الجلیة لمن سأل عن شرح ابن عقیل على األلفیة

Arabi09881بالغةجامعة الموصلمیسر سعید حمید العبیديأحمد عباس داودالسجع في الحدیث النبوي الشریف صحیح البخاري

Arabi09882مذاھب لغویةالمكتبة العصریةعبد الرحمن بن محمد بین عبید هللا األنصاري أبو البركاتاإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین

Arabi09883نحوجامعة دیالىعلي عبد هللا حسین العنبكيیسرى ھادي رشید الكرخيالبحث النحوي في القاموس المحیط للفیروزابادي ت 817 ھـ

Arabi09884أدبالمؤسسة العربیة الحدیثةأحمد خالد توفیقتویتات من العصور الوسطى

Arabi09885أدبالمركز الثقافي العربيترجمة عبد الكریم جویطيآمیلي نوثومبنظافة القاتل

Arabi09886أدب ، تراجمدار الكتاب العربيمحمد سعید العریانمصطفى صادق الرافعيوحي القلم

Arabi09887نقدمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةمحمد أمینالنقد األدبي

Arabi09888أدبوزارة الثقافة الھیئة العامة السوریة للكتابوھب رومیةمن قضایا الثقافة

Arabi09889نقددار حضرموت للدراسات والنشرعبد القادر علي باعیسىفي مناھج القراءة النقدیة الحدیثة، دفاتر أدبیة
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Arabi09890لغةمنشورات الرابطةعبد الفتاح الحجمريعتبات النص البنیة والداللة

Arabi09891نقدمنشورات دار األدیبحبیب مونسينظریات القراءة في النقد المعاصر

Arabi09892نقدمطبعة بریلمحمد بن المثنى التمیمي البصري أبو عبیدةكتاب النقائض، نقائض جریر والفرزدق

Arabi09893أدبدار اآلفاق الجدیدةلجنة إحیاء التراث العربيعبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرجأخبار الحمقى و المغفلین

Arabi09894أدبدار الحكمةمحمد أنیس مھراتعبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرجأخبار الظراف والمتماجنین

Arabi09895أدبدار الندیمإیھاب كریمعبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرجأخبار النساء

Arabi09896علم الكتابةجامعة القاھرةمحمد حسن عبد العزیزالقواعد اللغویة األساسیة للكتابة العلمیة

Arabi09897نحوآراء محمد بن یحیى بن ھاشم بن عبد هللا الخضراوي النحویة

Arabi09898بالغةدار الكتب العلمیةعبد الحمید ھنداويعبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجانيأسرار البالغة في علم البیان

Arabi09899نحوانتشارات حبل المتینفؤاد نعمةملخص قواعد اللغة العربیة

Arabi09900لغةدار البشائرمحمد عبد هللا قاسمالتذكرة في علم العربیة

Arabi09901نحودار المنھاج للنشر والتوزیعأنور بن أبي بكر الشیخي الداغستانيزین الدین محمد بن بیر علي بن اسكندر البركوي الرومي الحنفيإظھار األسرار في النحو

Arabi099022 نحوجامعة القدس المفتوحةأحمد حسن حامد، فتحي أبو عصبةنھاد الموسى، عبد الحمید الفالح، عودة أبو عودةعلم النحو

Arabi09903معاجمدار النوادرأحمد فارس الشدیاقالجاسوس على القاموس

Arabi09904نحو ، صرفجوجلأبو زكریا یحیى بن ُمعٍط الزواوي المغربينبذة من كتاب الدرة األلفیة في علم العربیة

Arabi09905نحو ، إعرابالبدراوي زھرانخالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزھريموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب

Arabi09906أدبمكتبة دار المنھاجیاسر بن حامد المطیريمحمد الطاھر بن عاشور، محمد الخضر حسینأصول اإلنشاء والخطابة ویلیھ الخطابة عند العرب

Arabi09907لغةدار الكتاب العربيبراق زكریاأنطوان الدحداح أبو فارسمعجم قواعد العربیة من القرآن الكریم

Arabi09908نحو ، صرفمنشورات عبد الحمید، المطبعة العلمیةعبد الغني الدقرمعجم القواعد العربیة في النحو والتصریف وذیل باإلمالء

Arabi09909نحومجمع اللغة العربیة بدمشقأیمن عبد الرزاق الشوامعجم أسماء األفعال في اللغة العربیة، أھمیتھا، أنواعھا، أغراضھا، أحكامھا

Arabi09910نحو ، صرفدار البشائرمروان عطیةمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة

Arabi09911نحودار الكتب العلمیةفوزیة الطرمباتيإبراھیم شمس الدینمرجع الطالب في قواعد النحو

Arabi09912أدبیونس حمش خلف محمد الجوعانيخاتم األنبیاء والمرسلین في الكتاب المبین دراسة داللیة

Arabi09913لغةعالم الكتبعبد هللا بن عمر البارودي الحسینيالحسن واإلحسان فیما خال عنھ اللسان، وھو مستدرك على صاحب لسان العرب

Arabi09914نحو ، صرفمكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیعسلیمان بن عبد العزیز بن عبد هللا العیونيمحمد جمال الدین بن عبد هللا بن مالك األندلسيألفیة ابن مالك في النحو والتصریف المسماة الخالصة في النحو

Arabi09915شعر ، دیوانمطبعة بریلعبیدة بن األبرص السعدي األسديكتاب دیوان شعر عبیدة بن األبرص السعدي األسدي طبعة 1913م

Arabi09916نحو ، صرفجامعة أم القرىعادل محسن سالم العمیريصدر األفاضل القاسم بن الحسین الخوارزميكتاب تشریح العلل في شرح الجمل

Arabi09917معاجمدار الكتب العلمیةحنا نصر الحتيقاموس األسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیھا

Arabi09918نحو ، صرفذوي القربىمحمد جعفر الكرباسي النجفيشرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام األنصاري ومعھ كتاب نھج التقى
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Arabi09919صرفالمطبعة الخیریةأحمد الرفاعيحاشیة الرفاعي على شرح بحرق الیمني

Arabi09920نحو ، صرفدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعحاشیة أبي العباس سید أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج على شرح اإلمام أبي زید سیدي عبد الرحمن المكودي

Arabi09921نحو ، صرفموقع الشیخ الفوزانعبد هللا بن صالح الفوزانتعجیل الندى بشرح قطر الندى

Arabi09922إمالءالدار المصریة للكتابمحمد السید عثمانتحفة النبھاء في قواعد اإلمالء

Arabi09923بالغةمطبعة الحسین اإلسالمیةبسیوني عبد الفتاح فیودبالغة تطبیقیة دراسة لمسائل البالغة من خالل النصوص

Arabi09924صرفالمكتبة المكیة، مؤسسة الریانحسین أحمد العثمانمحمد بن مالك الطائي النحويإیجاز التعریف في علم التصریف البن مالك

Arabi09925نحو ، صرفمكتبة لسان العربجوزیف إلیاس، جرجس ناصیفالوجیز في الصرف والنحو واإلعراب

Arabi09926نحودار اآلفاق العربیةحمدي محمود عبد المطلبالنحو المیسر للصغار والكبار في شرح قواعد النحو والتدریب علیھا

Arabi09927نحوعالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالميھادي نھرالنحو التطبیقي وفقا لمقررات النحو العربي في المعاھد والجامعات العربیة

Arabi09928نحوعالم الكتبمحمد عیدالنحو المصفى

Arabi09929نحو ، صرفمؤسسة اإلمام زید بن علي الثقافیةمحمد جمعة حسن نبعةصالح بن علي بن محمد بن أبي القاسمالنجم الثاقب شرح كافیة ابن الحاجب

Arabi09930نحو ، إعرابانتشارات ناصر خسرومحمد األنطاكي الحلبيالمنھاج في القواعد واإلعراب

Arabi09931معاجمدار اآلفاق العربیةرجب عبد الجواد إبراھیمالمعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاھلیة حتى العصر الحدیث

Arabi09932نحوجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفى الواثقعبد العزیز محمد یوسف حمودةمخالفة السیوطي البن مالك ومعارضتھ في كتاب البھجة المرضیة في شرح األلفیة

Arabi09933أدبعالء الدین بن علي بن بدر الدین بن محمد االربليكتاب جواھر األدب في معرفة كالم العرب

Arabi09934نحودار البحار، دار التیسیر، دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشرحبیب مغنیةخالدیة البیاعالمرشد إلى قواعد اللغة العربیة، المرحلة االبتدائیة

Arabi09935نحودار البحار، دار التیسیرحبیب مغنیةخالدیة البیاعالمرشد إلى قواعد اللغة العربیة، المرحلة الثانویة

Arabi09936نحودار البحار، دار التیسیرحبیب مغنیةخالدیة البیاعالمرشد إلى قواعد اللغة العربیة، المرحلة اإلعدادیة

Arabi09937لغةالمجلس األعلى للثقافةترجمة محمد الشرقاويكیس فرستیغاللغة العربیة تاریخھا ومستویاتھا وتأثیرھا

Arabi09938عروض ، قوافيدار القلممحمد علي الھاشميالعروض الواضح وعلم القافیة

Arabi09939شعردار مكتبة الحیاةغیالن بن عقبة العدويشرح دیوان ذي الرمة

Arabi09940شعرجامعة وھرانعبد الحلیم بن عیسىبوزید عائشةاألفعال الكالمیة في الشعر السیاسي لنزار قباني

Arabi09941شعرجامعة الكوفة، كلیة التربیة للبناتسعید عدنان المحنةوفاء عبد األمیر ھادي الصافياالغتراب في شعر أحمد الصافي النجفي

Arabi09942صرفدار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیعمحمد عواد الحموزمّد الطرف في مسائل من فن الصرف

Arabi09943أدبمصر العربیة للنشر والتوزیعسھام ھاشمااللتزام عند الكتاب المصریین

Arabi09944شعرجامعة واسطحامد كاظمااللتزام في القصیدة العربیة األندلسیة

Arabi09945لغةدار الحرم للتراثفتح هللا أحمد سلیماناأللفاظ األعجمیة في األمثال العربیة القدیمة

Arabi09946لغةمجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعحنان قرقوتياللغة العربیة والخط وأماكن العلم والمكتبات، الترجمة وآثارھا

Arabi09947لغةدار الجیلجرجي زیداناللغة العربیة كائن حي
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Arabi09948لغةدار الكتاب الجدید المتحدةـ، أویا للطباعة والنشرحافظ إسماعیلي علوياللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة

Arabi09949لغةالدار العربیة للعلوم ناشرون، دار األمان،منشورات االختالفأحمد المتوكلاللسانیات الوظیفیة المقارنة، دراسة في التنمیط والتطور

Arabi09950لغةالتعریبحفار عز الدیناللسانیات التقابلیة وتعریب المصطلح، المستوى الصوتي

Arabi09951لغةجامعة قاصدي مرباحلبوخ بوجملینشیباني الطیباللسانیات التداولیة وأثرھا في تعلیمیة اللغة العربیة

Arabi09952لغةمنشورات ضفاف، دار األمان، منشورات االختالفمرتضى جبار كاظماللسانیات التداولیة في الخطاب القانوني

Arabi09953لغةدار توبقال للنشرعبد القادر الفاسي الفھرياللسانیات واللغة العربیة، نماذج تركیبیة وداللیة

Arabi09954فقھ اللغةفردیناند ویستنفیلدمحمد بن الحسن بن درید األزدي أبو بكركتاب االشتقاق البن درید

Arabi09955لغةالمركز القومي للترجمةترجمة عبد الكریم محمد جبلجین إتشسناللسانیات مقدمة إلى المقدمات

Arabi09956بالغةدار الكتب العلمیةعبد الحي السعیديمحمد الصغیر اإلفرانيیاقوتة البیان أرجوزة في البالغة وشرحھا

Arabi09957أدبجامعة الحاج لخضرعیسى مدورعبد اللطیف بورملالتراث األدبي للشیخ محمد األمیر الصالحي جمع وتحقیق

Arabi09958لغةالمطبعة المیریةحسن قویدر الخلیلينیل األرب في مثلثات العرب

Arabi09959شعردار الفكر العربيیحیى شاميأروع ما قیل في الشعر العربي

Arabi09960شعرالحسن بن الحسین أبو سعید السكريشرح أشعار الشعراء الھذلیین

Arabi09961شعرمحمد بن یحیى الصولي أبو بكرأشعار أوالد الخلفاء وأخبارھم

Arabi09962أدبمطبعة النھضةمحمد الطاھر بن عاشور الشریف المالكيأصول اإلنشاء والخطابة

Arabi09963أدبابن البارإعتاب الكتاب

Arabi09964شعراألعلم الشنتمري یوسف بن سلیمان بن عیسىأشعار الشعراء الستة الجاھلیین

Arabi09965لغةمجلس دائره المعارفأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفھاني أبو عليكتاب األزمنة واألمكنة

Arabi09966شعرمكتبة األنجلو المصریة، مطبعة أبناء وھبة حسانعبد هللا التطاويأشكال الصراع في القصیدة العربیة

Arabi09967شعرعبد الحمید أحمد حنفيمحمد عبد المنعم خفاجياألعلم الشنتمري یوسف بن سلیمان بن عیسىأشعار الشعراء الستة الجاھلیین، اختیارات من الشعر الجاھلي

Arabi09968أدبمطبعة التقدمأحمد الشنقیطيأبو الفرج األصفھانيكتاب األغاني

Arabi09969نحوأحمد بن إسحاق أبو إسحاق الحنبليالكواكب الدریة في شرح نظم األجرومیة للعالمة أحمد بن أُبَّ التواتي المزمري

Arabi09970بالغةمكتبة الخانجيأسامة البحیريعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري أبو منصوركتاب الكنایة والتعریض- ت البحیري

Arabi09971بالغةدار قباء للطباعة والنشرعائشة حسین فریدعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري أبو منصورالكنایة والتعریض- ت عائشة حسین

Arabi09972نحومؤسسة دار الھجرةمحمد علي المدرس األفغانيالكالم المفید للمدرس والمستفید في شرح الصمدیة

Arabi09973بالغةالمعرفةعصام شرتحالقیم الجمالیة في آراء الجاحظ البالغیة البیان والتبیین أنموذًجا

Arabi09974لغةدار الفكر العربي، المؤسسة المصریة العامةإبراھیم سالم، إبراھیم األبیاريمحمد بن أبي السرور الصدیق الشافعيالقول المقتضب فیما وافق لغة أھل مصر من لغات العرب

Arabi09975أدبوزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشادعبد الحمید ھنداويمحمد بن یزید المبرد أبو العباسالكامل في اللغة واألدب

Arabi09976لغةمؤسسة الرسالة ناشرونعدنان درویش، محمد المصريأیوب بن موسى الحسیني الكفوي أبو البقاءالكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة
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Arabi09977أدبالمكتبة التجاریة الكبرى، مطبعة االستقامةمحمد بن یزید المبرد أبو العباسالكامل في اللغة واألدب

Arabi09978نحومؤسسة المعارف للطباعة والنشرمحمد التونجيأحمد الھاشميالقواعد األساسیة للغة العربیة حسب منھج متن األلفیة البن مالك

Arabi09979علم الكتابةمجلة الموردحسام سعید النعیميالكتابة الصوتیة

Arabi09980أدبدار الفكر العربيمحمد أبو الفضل إبراھیممحمد بن یزید المبرد أبو العباسالكامل في اللغة واألدب

Arabi09981لغةدار صفاء للنشر والتوزیععبد القادر عبد الجلیلالمدارس المعجمیة دراسة في البنیة التركیبیة

Arabi09982نحو ، صرفدار القلمحسن ھنداويأبو حیان األندلسيالتذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل

Arabi09983شعرترجمة صاوي شعالن، عبد الوھاب عزام وآخرونمحمد إقبالاألعمال الكاملة للشاعر الفیلسوف الدكتور محمد إقبال

Arabi09984لغةجامعة بغدادحیدر محمد جبر العبوديكوثر حسین نشمي الزبیديأثر اللسانیات الغربیة في دراسات التیسیر النحوي

Arabi09985أدبمحمد إقبالأعمال محمد إقبال الكاملة

Arabi09986أدب ، شعرالدار العربیة للكتابمحمد الطاھر ابن عاشورشرح المقدمة األدبیة لشرح المرزوقي على دیوان الحماسة ألبي تمام

Arabi09987بالغةمجلة المجمع العلمي العراقيسلیم النعیميألفاظ من رحلة ابن بطوطة

Arabi09988بالغةمجلة الموردنجم عبد علي رئیسشعر ابن مرج الكحل

Arabi09989بالغةمكتبة البشرىعلي الجارم، مصطفى أمینالبالغة الواضحة

Arabi09990أدبدار النضال للطباعة والنشر والتوزیعجلیل العطیةأبو الفرج األصفھانياإلماء الشواعر مخطوط جدید لصاحب األغاني

Arabi09991نحومحمد محمد إبراھیم مصطفىالبیان في تقویم اللسان، الفھم الصحیح للنحو العربي

Arabi09992نحوجامعة الكوفةفاخر جبر مطرأكرم نعیم عطوان الحمیداويالتأویل النحوي عند الفخر الرازي ت 606ھـ في مفاتیح الغیب

Arabi09993إمالءدار المكتبيیوسف علي بدیويریم نصوح الخیاطاإلیجاز في اإلمالء العربي

Arabi09994نحوجامعة الحاج لخضرعیاش فرحاتسلیمان بوراسالقرائن النحویة اللفظیة واالتساق النصي

Arabi09995نحودار غریب للطباعة والنشر والتوزیعنبیل راغبالقواعد الذھبیة إلتقان اللغة العربیة

Arabi09996إمالءكلیة إعداد المعلمین بأبھاأحمد محمد أبو بكرالقواعد الذھبیة في اإلمالء والترقیم

Arabi09997أدباإلبداع الخلیجي، قرطبة للنشر والتوزیعطارق محمد السویدان، محمد أكرم العدلونيكیف تكتب خطة استراتیجیة؟

Arabi09998نحومركز الراسخون، دار الظاھریةوجیھ فوزي الھماميعطیة األشقر، مصطفى العناني بكتقریب النحو

Arabi09999بالغةمؤسسة الكتب الثقافیةأحمد عبد الفتاح تمامعبد هللا بن المعتز أبو العباس، محمد صدیق حسن خانكتاب البدیع، یلیھ العلم الخفاق من علم االشتقاق

Arabi10000لغةالھیئة المصریة العامة للتألیف والنشررمضان عبد التوابمحمد بن زیاد األعرابي أبو عبد هللاكتاب البئر

Arabi10001نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقنجم الدین الطیب النورإن وآن الساكنتان في القرآن الكریم دراسة نحویة وصفیة وداللیة

Arabi10002نحو، صرفجامعة مؤتةعادل سلمان بقاعینمالك جمال حسن عودهالتحوالت الصرفیة الصوتیة فى لغات العرب واثرھا على المعنى والداللة دراسة وصفیة تحلیلیة فى كتاب اصالح المنطق البن السكیت

Arabi10003علوم القرآنجامعة األسكندریةمحمد بدري عبد الجلیللیلى محمد مسعود عبد المنعمثقافة المفسر عند الزركشي من خالل كتابھ البرھان في علوم القرآن

Arabi10004نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبلھ عبد هللا مدني، أبو بكر بدوي دشینمحمد علي محمد جبرانأسلوب االستثناء في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة نحویة

Arabi10005نحومجلة البحث العلمي في اآلدابإبتسام عبد الكریم رمضانالتخفیف وأثره في مخالفة اإلعراب
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Arabi10006نحوجامعة الخرطومصالح حسن سوار الذھبحرم فضل السید محمدأسلوب االستفھام في سورة البقرة

Arabi10007نحوالجامعة األدرنیةمحمد حسن عوادأحمد محمد سلیمان طھأسلوب التعجب بین النظریة والتطبیق

Arabi10008نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الجبار منیرالصادق على وداعة عثمانأسلوب القسم في القرآن الكریم دراسة نحویة وصفیة تطبیقیة

Arabi10009لغة ، ادبجامعة أم درمان اإلسالمیةسلیمان یوسف خاطرھنادي عوض الكریم عبد القادر أبو سنألفاظ الزمان في اللغة العربیة دراسة معجمیة داللیة تطبیقیة في القرآن الكریم

Arabi10010نحوجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدسمیر نمر موقدةاسم الفاعل في القرآن الكریم دراسة صرفیة نحویة داللیة في ضوء المنھج الوصفي

Arabi10011أدبمطبعة المقدادمحمد صالح زكي أبو حمیدةالخطاب الشعري عند محمود درویش دراسة أسلوبیة

Arabi10012نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادكمال عبد الرحیم رشیدالترادف في القرآن الكریم

Arabi10013نحو ، بالغةجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد هللا محمد آدم أبو نظیفةنعمات حمزة محمد عبد الماجدالتمییز في القرآن الكریم دراسة نحویة تطبیقیة إحصائیة

Arabi10014ترجمةمجلة ثقافاتمنذر عیاشيالترجمة وإشكالیة التأصیل

Arabi10015نحوجامعة الیرموكعلي الحمدجماالت رجا رشید بدرانالجملة األخباریة في الجزء الثامن والعشرین من القرآن الكریك دراسة تركیبیة داللیة

Arabi10016نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةإبراھیم آدم إسحقمحمد إدریس حسنالجملة األعتراضیة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi10017بالغةجامعة الملك فیصلأسامة عطیة عثمانمریم بنت محمد بن عبد هللا الدوغانالجملة اإلنشائیة في سورة البقرة دراسة نحویة في ضوء نظریة التعلیق عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi10018نحوجامعة الموصلطالل یحیى إبراھیم الطوبجيكریم ذنون داود سلیمان الحریثيالجملة التفسیریة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi10019نحو ، بالغةجامعة الیرموكسلمان القضاةحفیظة أرسالن رشید عليالجملة الخبریة والجملة الطلبیة تركیبا وداللة دراسة تطبیقیة في سورة مریم

Arabi10020نحوجامعة الیرموكمحمد خلف الھزایمةمقبل عاید نھیر السالمالجملة الدعائیة الندائیة في القرآن الكریم تركیبا وداللة

Arabi10021نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةحسن بن عوف أحمدمحمد األمام إبراھیم أحمدالجملة الشرطیة في الربع األول من القرآن الكریم

Arabi10022نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد صالح حسینمحمد یوسف محمدالجملة الشرطیة في الربع الثالث من القرآن الكریم

Arabi10023نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد آدم الزاكيشادیة الحاج أحمد بابكرالجملة الشرطیة في الربع الثاني من القرآن الكریم

Arabi10024نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةالولید حسن علي مسلمحلیمة محمد محمد نورالجملة الصغرة المفسرة في القرآن الكریم دراسة وصفیة تطبیقیة

Arabi10025نحوجامعة أم القرىسعد بن حمد الغامديمحمد عبد هللا بن صویلح المالكيالجملة الطلبیة في القرآن الكریم دراسة نحویة نظریة وتطبیقیة

Arabi10026نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد آدم الزاكيرجاء فتح العلیم جادینالجملة الفعلیة المنفیة في الثلث الثاني من القرآن الكریم

Arabi10027بالغةجامعة بغدادمحمد علي حمزة سعید األسدي ، حسین علي عزیز الموسويوئام یوسف ناصر نصر هللالجملة المحكیة في القرن الكریم

Arabi10028نحوجامعة محمد لمین دباغین سطیف 2مسعود بودوخةریاض حرادالجملة في اللغة العربیة البنیة والوظیفة دراسة في سورة القمر أنموذجا

Arabi10029ترجمةجامعة وھرانشریفي عبد الواحدحمان نور الدینالترجمة المجازیة من خالل الفكر اللسانى المعاصرى

Arabi10030نحو ، بالغةالجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجاخلیل إسماعیل عبد الرازق األسمرالحذف للتخفیف في الجملة القرآنیة

Arabi10031نحو، لغةابن السكیتالقلب واإلبدال

Arabi10032نحو ، صرفجامعة الیرموكرسالن بنو یاسینزیاد سلطي نھار مستریحيالصفة المشبھة في القرآن الكریم دراسة نحویة صرفیة داللیة

Arabi10033صرفالجزیرة، المكتبة األزھریة للتراثمصطفى أحمد خلیل النحاسأبي حیان األندلسيالمبدع الملخص من الممتع في علم الصرف

Arabi10034بالغة ، نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةأم سلمة عبد الباقي یوسفھاجر میرغني محمد خیرالمثنى وجمع التصحیح دراسة تطبیقیة على الربع األول من القرآن الكریم
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Arabi10035نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةالبشري السید محمد ھاشمسھیر عمر عباس التومالمثنى وجمع التصحیح دراسة تطبیقیة على الربع الرابع من القرآن الكریم

Arabi10036نحو ، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةبابكر بدوي دشینمحمد علي عبد الحلیمالممنوع من الصرف في القرآن الكریم

Arabi10037أدبسامي مكي العانيالدرر الملتقط في تبیین الغلط للصاغاتي577ھـ - 650ھـ

Arabi10038نحو، صرف ، بالغةالجامعة الھاشمیةعبد الحمید مصطفى السیدمیساء عمر عبد الرحمن الساریسيالمنصوبات المتشابھة دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم

Arabi10039نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةالولید حسن علي مسلمنعمة صدیق یعقوبالمنصوبات محال في القرآن الكریم دراسة وصفیة

Arabi10040نحو ، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد آدم الزاكيسلوى إدریس بابكر عليالنواسخ الفعلیة دراسة نحویة تطبیقیة على الربع الثالث من القرآن الكریم

Arabi10041علوم اللسان العربيمجلة التراث العربيصفیة مطھريأھمیة النظریة الخلیلیة في الدرس اللساني العربي الحدیث

Arabi10042نحوالجامعة الھاشمیةإیمان محمد أمین خضر الكیالنياعتدال عبد الفتاح عبد هللا نصارجملة الدعاء في القرآن الكریم منھج وصفي تحویلي

Arabi10043شعرالمطبعة التجاریةأحمد ابو عليأبي منصور الثعالبيالمنتحل

Arabi10044دراسات لغویةجامعة أم القرى معھد البحوث العلمیة وأحیاء التراثمحمد بن أحمد العمريأبو الحسن علي بن الحسن الھنائيالمنتخب من غریب كالم العرب

Arabi10045أدبجامعة الملك عبد العزیزعبد الھادي الفضلىالحافظ عبد الرازق الرسعنيدرة القاري منظومة في ظاءات القرآن الكریم

Arabi10046نحو، لغةجامعة سطیفعیسى بن سدیرةأحمد مرغمداللة الجملة األعتراضیة في القرآن الكریم

Arabi10047نحوجامعة الموصلطالل یحیى إبراھیم الطوبجيعائشة خضر أحمد البدرانيداللة بناء الجملة القرآنیة دراسة تطبیقیة في آیات الجنة والنار

Arabi10048نحوجامعة آل البیتعبد القادر عبد الرحمن السعديأحمد حسن عواد أبو حسانشبة الجملة في القرآن الكریم

Arabi10049نحو ، الصرفجامعة أم درمان اإلسالمیةعلي جمعة عثمانمریا محمد عیسىشبة الجملة وأحكامھا النحویة في القرآن الكریم

Arabi10050نحومجمع اللغة العربیةمقبل التام عامر األحمديشعراء حمیر

Arabi10051نحو ، صرفجامعة الشرق االوسطمحمد سمیر نجیب عبد الباقي اللبديصالح فلیح زعل المذھانصرف الممنوع من الصرف

Arabi10052نقد، أدبمجلة األستاذرمیض مطر حمدالوسطیة في النقد العربي القدیم حتى نھایة القرن الخامس الھجري نحو تأصیل المصطلح النقدي

Arabi10053نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد صالح حسینسفیان بابكر شعیبال النافیة للجنس في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi10054نحو ، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةسلیمان یوسف خاطردرویش عبد القادر عبد العزیز الكحكما الینصرف في الحدیث النبوي الشریف دراسة نحویة تطبیقیة على صحیح اإلمام

Arabi10055نحوالمجمع العلمي العراقيرمضان عبد التوابمشكلة الضاد العربیة وتراث الضاد والظاء

Arabi10056لسانیات، لغةمجلة البیانلیلى السبعانظاھرة التوھم عند المعاصرین دراسة وتحلیل

Arabi10057نحوجامعة تكریت للعلوم األنسانیةنافع علوان بھلول الجبوريكفى بین الدرس النحوي واالستعمال القرآني

Arabi10058أدبالجامعة األسالمیةمحمود محمد الحاموديزیاد خلف عودة أبو حلیباعتراضات أبي حیان في كتابھ ارتشاف الضرب على الفراء

Arabi10059نحو ، ادبجامعة أم درمان اإلسالمیةالطاھر أحمد عبد القادرعبد هللا إبراھیم المغالجاالتجاه اللغوي المنحرف في التفسیر في العصر الحاضر

Arabi10060نحوجامعة المرقبسالم علي شلیبكمبروك خلیفة علي الدرھوبيالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى

Arabi10061أدب ، نحوجامعة أبي بكر بلقایدعبد القادر سالميخیرة شولياأللفاظ الفلكیة بین أصل الوضع والسیاق القرآني

Arabi10062نحو ، أدبجامعة الفاتحسالم شلیبكنوریة محمد الصالبيالتعلیل في أصول ابن السراج

Arabi10063اللغة ، النحوجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةناصر إبراھیم النعیميأیمن سالمة محمدصعلوكالتركیب النحوي في خطاب العرب ووصایاھم في كتاب جمھرة خطب العرب ألحمد زكي صفوت دراسة نحویة داللیة
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Arabi10064أدب ، نحوجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائممي صالح نصر عليالخالفات النحویة بین قراءتي أبي عمرو والكسائي

Arabi10065نحو ، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد أحمد الشاميأحمد بابكر حسن محمدالداللة النحویة لقراء البصرة دراسة تحلیلیة ونحویة وصرفیة ولغویة

Arabi10066نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد أحمد الشاميأمین بابكر محمد األمین اإلمامالسجاعي النحوي من خالل حاشیتھ على كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام األنصاري دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi10067نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى محمد الفكيإسماعیل علي ماحي محمدالشواھد النحویة القرآنیة في لسان العرب البن منظور دراسة نحویة وصفیة

Arabi10068نحوجامعة الیرموكصالح محمد أحمد أبو صینيالقیاس النحوي في كتاب سیبویھ

Arabi10069آدبجامعة الحاج لخضرالشریف میھوبيسمیة حمادياللسانیات الحاسوبیة العربیة من خالل أعمال الدكتور نھاد الموسى

Arabi10070نحو، لغةجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةبراءة نور الدین الصباغالترتیل القرآني مفھومھ وأثره في اللغة دراسة صوتیة تحلیلیة

Arabi10071نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةیحیى علي محمد الفادنيفتحي موسى محمد صالحظاھرة التضاد في اللغة العربیة دراسة تطبیقیة على المفضلیات

Arabi10072نحو ، لغةجامعة آل البیتسعید جبر أبو خضرصھیب سلیم محمد محاسیسعیوب الكالم في التراث اللغوي العربي

Arabi10073نحومجلة جامعة أم درمان األسالمیةعائشة قاسم الشماخيالبنیة النحویة في سورة الجاثیة دراسة تركیبیة تحلیلیة

Arabi10074لغة ، ادبجامعة منتوري قسنطینةبلقاسم لیباریررزیق بوزغایةلغة الھندسة في كتاب الریاضیات للسنة السادسة من التعلیم األساسي دراسة داللیة في التركیب اللغوي

Arabi10075نحوجامعة بغدادثائر محمد الدباغأمجد إبراھیم محمدمباحث األلفاظ ودالالتھا عند السید عبد األعلى السبزواري في كتابھ تھذیب األصول

Arabi10076لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثغازي مختار طلیماتاإلتباع

Arabi10077لغة ، نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد بلخضرربیعة بابلحاجمالمح تعلیمیة اللغة عند ابن خلدون من خالل مقدمتھ

Arabi10078لغة ، نحومجلة الدراسات اللغویةمسعود صحراويالمنحنى الوظیفي في التراث اللغوي العربي

Arabi10079نحومجلة كلیة التربیة /واسطمجید خیر هللا راھي الزامليفواعل جمع فاعل وصفا لمذكر عاقل

Arabi10080(1428ھـ - 2007م) نحومجلة الدراسات اللغویةالسید علي خضرالتراكیب النحویة لعناوین األخبار في بعض الصحف السعودیة المعاصرة

Arabi10081نحومجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةعقیل عكموش عبدظن في القرآن الكریم دراسة في مفھوم التضاد

Arabi10082نحومجلة الجامعة اإلسالمیةجھاد یوسف العرجاأخ في القرآن الكریم دراسة موقعیة إعرابیة

Arabi10083نحو ، بالغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابمحمد أمین عواد الكبیسيأم في القرآن الكریم

Arabi10084نحوالجامعة األردنیةمحمود عبد العال جفالأم في اللغة والقرآن

Arabi10085نحومجلة الدراسات اللغویةسعید بن علي الغامديأمس في الدرس النحوي

Arabi10086أدبجامعة الحاج لخضرمعمر حجیجبلعریبي العایبجمالیات المكونات الشعریة في شعر یاسین بن عبید

Arabi10087نحو ، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةمحمد الشریدة وفریال ھدیبالتحدث بین النظریة والتطبیق

Arabi10088لغة، نحوجامعة أم القرىمحمد خاطرمھا علي القرشيإذا واستعماالتھا في القرآن الكریم بین النحاة والمفسرین

Arabi10089نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد الجبار فتحي زیدانإذا في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi10090نحو ، بالغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد عبد هللا جبرأقرا دراسات داللیة نحویة

Arabi10091نحو ، صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد الرحمن بن ابراھیم بن عبد الرحمن الھلیلالتباین ال للعكبري وال البن عدالن

Arabi10092نحو، صرفحولیات آداب عین شمسطارق محمود سلمان خوالدةالالم في لفظ الجاللة هللا بین التفخیم والترقیق دراسة صوتیة
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Arabi10093نحو ، لغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابلیث قھیر عبد هللا الحیاني الھیتي ، محمود عبد اللطیف فواز الھیتيحیث في اللغة العربیة

Arabi10094نحو، بالغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابنوري یاسین الھیتيزال في كالم العرب أنواعھا وتصاریفھا ودالالتھا

Arabi10095نحو، لغةمجلة الجامعة اإلسالمیةنواف بن جزاء الحارثيفعلي بین االسمیة والوصفیة

Arabi10096نحو، بالغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد بن عمار درینكاد عند القدامى والمحدثین دراسة في األحكام والداللة

Arabi10097نحو ، بالغة ، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدرسات القرآنیةأحمد بن محمد بن أحمد القرشي الھاشميكیف االستفھامیة في الدراسات النحویة وأوجھ إعرابھا في القرآن الكریم

Arabi10098لغة ، بالغةمجلة الجامعة العراقیةدرید حسن أحمدال الناھیة في القرآن الكریم

Arabi10099بالغةجامعة الجزائرفتیحة عبیدةلكن في القرآن الكریم دراسة تركیبیة داللیة

Arabi10100نحومجلة كلیة دار العلوم جامعة القاھرةحوریة بنت مفرج بن سعدي الجھنيلوال أنواعھا وأحكامھا النحویة

Arabi10101بالغةمجلة أبحاث البصرة العلوم اإلنسانیةعباس فالح حسنلیس إستعماالتھا ودالالتھا في نھج البالغة

Arabi10102نحو ، بالغةجامعة الموصلعبد الجبار فتحي زیدانمن الموصولة في القرآن الكریم بین التعریف والتنكیر

Arabi10103(الخطاب األدبي أنموذجا ) تحلیل الخطابمجلة البیانعبد القادر عوادآلیات التداولیة في تحلیل الخطاب

Arabi10104لغة ، صرفعلوم اللغةعیسى شحاتھ عیسى عليأبنیة أسم الفاعل في القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi10105لغةمجلة اآلداب واللغات جامعة ورقلةسیدي محمد غیثريالتباین اللغوي بین األصول والجذور

Arabi10106نحوجامعة القاھرة كلیة دار العلومخدیجة إبراھیم الفقیھأثر االستفھام في األحكام النحویة دراسة نحویة وصفیة

Arabi10107بالغةآداب الرافدینطالل یحیى إبراھیم الطوبجيأثر بناء الجملة القرآنیة في تحصین المعنى

Arabi10108فقھمجلة جامعة األمام محمد بن سعود األسالمیةعبد الرحمن بن عبد الكریم الزیدأحادیث االستفتاح روایة ودرایة

Arabi10109لغة ، نحومجلة المعجمیة بتونسرمزي منیر بعلبكيالتأثیل المعجمي وموقع العربیة بین السامیات

Arabi10110بالغة ، لغةآداب الرافدینحازم الحاج طھاالستشھاد بالحدیث النبوي في معجم لسان العرب

Arabi10111نحو، صرفمجلة آداب الرافدینعبد الستار فاضل ، ربي یونسالتأویل النحوي عند األزھري في كتابھ معاني القراءات

Arabi10112نحو، صرفجامعة األزھرصادق عبد هللا أبو سلیمانریاض محمد علي أبو رحمةالتأویل النحوي في جزء عم دراسة تحلیلیة

Arabi10113علم السیمیائیةمجلة المخبر جامعة بسكرةآسیا جریويالتأصیل األلسني السوسیري للمفاھیم السیمیائیة الغریماسیة

Arabi10114نحومجلة كلیة التربیة األساسیةإیثار شوقي سعدونالتأویل النحوي في القرآن الكریم قصة موسى أنموذجا

Arabi10115نحوجامعة وھرانعبد الملك مرتاضقدور بن نابيالتأثیلیة في معجم كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي

Arabi10116اللغةجامعة أبي بكر بلقایدمد عباسعبد القادر موفقالتأویل النحوي بین الخرق والمعیاریة في تفسیر التحریر والتنویر

Arabi10117تفسیردار الكتاب العربيطلعت حسن عبد القويجالل الدین السیوطيالوشاح في فوائد النكاح

Arabi10118نحو، صرفجامعة القاھرةمحمود السید بریكالتأویل التداولي في كتاب سیبویھ

Arabi10119نحومجلة كلیات التربیة جامعة عدنعبد هللا محمد زین بن شھابالتأویل النحوي في ضوء نظریة النظم

Arabi10120لغة، بالغةمجلة آفاق الثقافة والتراثمحمود حسن الجاسمالتأویل في العربیة بین القدیم والحدیث

Arabi10121نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى محمد الفكيسلیمان یوسف خاطرالتأویل النحوي لوجوه القراءات القرآنیة في كتاب سیبویھ ومواقف النحاة والمفسرین منھ
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Arabi10122نحو، صرفمجلة األثرمھدي عز الدین شنین، بوجملین لبوخالتأویل النحوي وإسقاطاتھ عند ابن الزبیر الغرناطي في كتابھ مالك التأویل

Arabi10123نحومجلة جامعة دمشقعمر مصطفىالتأویل في إعراب الجمل الجملة الشرطیة مثاال

Arabi10124اللسانیاتحولیات آداب عین شمسأحمد محمد عبد العال المغربيالتأویل في ضوء اللسانیات والتلقي

Arabi10125لغةمجلة جامعة تكریت اإلنسانیةعماد عبد یحیى ، نوار محمد إسماعیلالتأویل وآداؤة الوظیفي - مقاربة تراثیة

Arabi10126نحو ، لغة، بالغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابھبھ رحیم شیحان سالمالتأویل والترادف في القرآن الكریم من خالل حواشي البیضاوي

Arabi10127لغةمؤسسة الرسالةعبد العال سالم مكرمجالل الدین السیوطي و أثره في الدراسات اللغویة

Arabi10128نحو، صرفجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیامبارك حسین نجم الدینإیمان عمر محمد جاد هللالتأویل وتجلیاتھ وتمثالتھ ودوره في النحو العربي

Arabi10129نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسعود بن عبد هللا آل حسینالتاء المفتوحة في القرآن الكریم عالمة ارتباط ال اضطراب كتاب

Arabi10130نحومجلة الجامعة اإلسالمیةإسراء جاسم محمدالتاء المفتوحة في القرآن الكریم دراسة إحصائیة

Arabi10131نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةالبشري السید محمد ھاشممنى محمد الطیب محمد أحمدالتاءات في القرآن الكریم دراسة نحویة وصرفیة تطبیقیة

Arabi10132نحو، صرفمجلة جامعة كركوكعبد الرحمن محمد محمود الجبوريالتأویل التأسیس والمصطلح والداللة

Arabi10133لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد صالح توفیقالتابوت في لغة العرب دراسة تأصیلیة داللیة

Arabi10134نحو، لغةمجلة األندلسیحیى عایض عبد الھادي آل الھاديالتألیف في األبنیة واالستدراك علیھا

Arabi10135نحو، صرفمجلة كلیة اآلدابإیمان عمر محمد جاد هللالتأویل في النحو العربي

Arabi10136نحومجلة دیاليبشري عبد المھدي إبراھیمالتبادل الداللي بین األوجھ األعرابیة في القرآن الكریم

Arabi10137نحو، لغةمجلة دیاليبشري عبد المھدي إبراھیمالتبادل الداللي بین الصوامت والصوائت في القرآن الكریم

Arabi10138تفسیرمجلة إضاءات نقدیةمحمد ھادي مراديالتبادل الفونیمي عند البیضاوي في جھوده التفسیریة

Arabi10139علم الصوت، لغةمجلة مجمعدوكوري ماسیري، عبد هللا أحمد عبد هللالتبادالت الصوتیة في سورة الفاتحة مفاھیم وتطبیقات

Arabi10140نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیةعمر عبد المحسن فرح الخزاعلةالتباین الداللي للفعلین جاء و أتى في القرآن الكریم

Arabi10141نحوجامعة الیرموكفوزي حسن الشایبعثمان جمیل قاسم الكنجالتأویل النحوي بین الفراء والزجاج من خالل كتابیھما معاني القرآن

Arabi10142نحو، لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثعبد الكریم عوفيابن ھشام اللخمي وآثاره مع العنایة بكتابھ شرح الفصیح

Arabi10143لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثراضیة بن عریبةمن لسانیات الجملة إلى لسانیات الخطاب أعمال أحمد المتوكل أنموذجا

Arabi10144نحومجلة آفاق الثقافة والتراثأحمد إسماعیل عبد الكریممظاھر التعلیل النحوي عند المبرد210-285ه

Arabi10145لغة، نحومجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمیةملیك جواديالتحفة الوفیة بمعاني حروف العربیة

Arabi10146لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىولید أحمد محمود العناتيالتباین وأثره في تشكیل النظریة اللغویة العربیة

Arabi10147علم الصوت، صرفالجامعة األردنیةإبراھیم خلیلأفنان عبد الفتاح مصلح النجارالتبدالت الصوتیة والصرفیة في كتاب التبریزي واللخمي

Arabi10148أدبمكتبة مصرعلي أحمد باكثیرجلفدان ھانم

Arabi10149لغة، نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاسمیرة عبد هللا الراھبالتثلیث للجذور اللغوي في األسماء الخمسة بحث مقارن في اللغات السامیة

Arabi10150نحو، لغةمجلة جامعة ذي قارحیدر محمد رحمالتثنیة في القرآءات القرآنیة دراسة داللیة
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Arabi10151نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيإبراھیم أدیكنلي سنوسيالتثنیة والجمع أحكامھا وأستعماالتھا في القرآن الكریم

Arabi10152نحودار العلوم العربیة للطباعة والنشرعلي السعديالوجیز في نحو اللغة العربیة

Arabi10153علم الصوتمجلة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةعبد القادر مرعي الخلیلالتجدید في الدرس الصوتي عند مكي ابن أبي طالب القیسي

Arabi10154نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة سیدي محمد بن عبد هللاعبد المنعم حرفانالتجدید والتقلید في نحو األندلس من خالل باب ما ال ینصرف عند السھیلي والشاطبي

Arabi10155نحو، لغةمجلة األثر جامعة ورقلةمحمد بن عمرالتجربة المعجمیة في فكر ابن حزم األندلسي ت 456ه

Arabi10156نحو، لغةمجلة قراءاتعلي محمد النورالتجویزات النحویة في سورة مریم بین اللغة والقراءة

Arabi10157نحو، لغةمجلة معھد اللغة العربیة، جامعة أم القرىمحمد علي الخوليالتحلیل األحصائي ألصوات اللغة العربیة

Arabi10158نحوالجامعة األسالمیةعبد السالم عمدان عودةھدیل محمد عطیة، یوسف المنیراويأثر أختالف اإلعراب في تفسیر القرأن دراسة تطبیقیة في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء

Arabi10159علوم القرآنالجامعة األسالمیةعبد السالم حمدان اللوحسامي طراف فایز األسطلأثر أختالف األعراب في تفسیر القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في سورة األنعام واألعراف واألنفال

Arabi10160نحوجامعة الكوفةنعمھ رحیم العزاويھدى صالح محمد آل محسن الربیعيأثر أختالف اإلعراب في توجیھ المعنى في كتب معاني القرآن وإعرابھ

Arabi10161لغةجامعة دیاليریاض حسین علي المھداويحسن فھد عواد األوسيأثر استراتیجیة التنظیم في تحصیل مادة العروض لدى طلبة قسم اللغة العربیة في كلیات التربیة األساسیة واالحتفاظ بھ

Arabi10162نحو، لغةجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجفدوى محمد حسان.أثر االنسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم

Arabi10163نحوجامعة وھرانالطاھر بلحیاعینة كمالأثر البعد األتیمولوجي على داللة اللفظ

Arabi10164صرف، نحوجامعة وھرانبوعزة عبد القادررابح إبراھیمأثر التنوعات الصرفیة للقرآن الكریم في إنتاج الداللة

Arabi10165أدبالجامعة األردنیةإبراھیم السامرائيخالد عبد القادر السعیدأثر التوحید والتنزیھ في توجیھ إعراب القرآن الكریم عند السنة والمعتزلة

Arabi10166أدب ، لغةجامعة وھران السانیةبوعناني مختارمجاھدي صباحأثر التوظیف الصرفي في تیسیر التفسیر ألحمد بن یوسف أطفیش ت 1332ھـ - 1914م ضمن مشروع الدرسات الصرفیة في التراث الجزائري تحقیق ودراسة

Arabi10167نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةعبد الحمید مصطفى السیدالتحلیل النحوي عند ابن ھشام األنصاري 761ه

Arabi10168نحوجامعة مؤتةفایز محاسنةإبراھیم صباح سالمة الطرشانأثر الحدیث النبوي في بناء القاعدة النحویة عند ابن ھشام في كتابھ مغني اللبیب

Arabi10169لغةدار العلم للمالیینرمزي منیر بعلبكيأبي بكر محمد بن الحسن بن دریدجمھرة اللغة

Arabi10170علم اللغةجامعة مؤتةیحیى عبابنھعبد هللا محمد طالب الكناعنةأثر الحركة المزدوجة في بنیة الكلمة العربیة

Arabi10171علم اللغةجامعة أم القرىأمین محمد عطیھ باشھمشرف بن أحمد جمعان الزھرانىأثر الدالالت اللغویة في التفسیر عند الطاھر بن عاشور في كتابھ التحریر والتنویر

Arabi10172علم اللغةجامعة وھران السانیةالعربي قالیلیةموالي سمیرةأثر الدالالت اللغویة في توجیھ الحكم الفقھي - االشتراك اللفظي والحقیقة والمجاز انموذجا

Arabi10173نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادناجح جمیل عبد هللا صواقطةأثر الداللة النحویة في استنباط األحكام الفقھیة في كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

Arabi10174نحو، بالغةالجامعة األردنیةناصر الدین األسدھارون محمد بدر الدین أحمد الربابعةأثر الداللة النحویة والبالغیة في استنباط األحكام الفقیة في كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد

Arabi10175نحوجامعة سطیفكمال قادريعبد المالك العایبأثر الربط المعجمى في اتساق النص القرآنى سورتا الرحمن والواقعة أنموذجا دراسة لسانیة وظیفیة

Arabi10176أدبجامعة أحمد بن بلة وھرانعبد الخالق رشیدعبد القادر طواریة الملیانيأثر الرسائل المعجمیة في بناء معجم المخصصالبن سیده األندلسي باب الحیوان أنموذجا

Arabi10177علم اللغةجامعة محمد لمین دباغین سطیف 2صالح الدین زرالأحالم قرقورأثر السیاسة اللغویة في ممارسة اللغة العربیة جھود المجلس األعلى للغة العربیة في الجزائر أنموذجا

Arabi10178أدبالجامعة األسالمیةفوزي إبراھیم موسى أبو فیاضأحمد مصطفى أحمد االسطلأثر السیاق فى توجیھ شرح االحادیث عند ابن حجر العسقالني

Arabi10179نحوجامعة األردنمحمد حسن عوادخالد بن سلیمان بن مھنا الكنديأثر السیاق يف البحث النحوي يف الدر املصون للسمني احلليب
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Arabi10180صرف، نحوجامعة بیرزیتناضر الدین أبو خضیرسامح خضر ناصر الدینأثر السیاق في تعیین معاني األبنیة الصرفیة في سورة األعراف دراسة داللیة إحصائیة

Arabi10181فقة اللغةجامعة طیبةناجح عبد الحافظ مبروك عبیدمریم وصل هللا صامل الرحیليأثر السیاق في توجیھ المعنى دراسة تطبیقیة في صحیح مسلم

Arabi10182صرفجامعة دیاليعلي عبد هللا العنكبيمروة عباس حسن عليأثر السیاق في داللة الصیغة الصرفیة في القرآن الكریم

Arabi10183لغة، نحوجامعة مؤتةعادل البقاعینساجدة مرھي الزغالیلأثر الشواھد االستعمالیة في توجیھ القراءات القرآنیة الشاذة في كتاب المحتسب البن جنى

Arabi10184صرفجامعة النیلینمحمد غالب عبد الرحمن وراقالصادق صدیق إبراھیم سلیمانأثر الصوت في البنیة الصرفیة تطبیقاً على نماذج من القرآن الكریم

Arabi10185علم اللغةجامعة النیلینمحمد حمدین آدم محمدأحمد محمد علي شافعيأثر الصوت في توجیھ الداللة دراسة تطبیقیة في سورة النازعات

Arabi10186نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى محمد الفكيمحمد أحمد بالل الصدیقأثر العامل النحوي في توجیھ قراءات الكوفیین

Arabi10187نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن سرحان القرنيسعد بن ساعد بن ھاشم اللھبيأثر العامل في آراء ابن سراج النحویة في كتابھ األصول في النحو

Arabi10188نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةإسماعیل أحمد عمایرةیحیى القاسمالتحلیل النحوي عند النحاة اصطالحا واستعماال وتطبیقا

Arabi10189نحومجلة المنبرحسن المثنى عمر الفاروقالتحلیل النحوي للجملة العربیة بین البالغیین والنحویین

Arabi10190أدبدار أخبار الیومسعید أبو العینینحكایات الجواري في قصور الخالفة

Arabi10191نحو، صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيأحمد محمد أبو عریش الغامديأثر القارءات الشاذة في الدراسات النحویة والصرفیة

Arabi10192نحو، صرفجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتةشعاع بن ابتسام حسین جمیلت عبد هللا الماضىالتحلیل النطقي واألكوستیكي للحركات ولالنتقال بینھا وبین الوقفیات في العربیة

Arabi10193أدبمعھد اآلداب الشرقیة بالجامعة الیسوعیةأسعد عليالیاس بیطارالثورات الوطنیة في مصر وأثرھا في تطور الشعر المعاصر

Arabi10194بالغةجامعة أحمد بن بلة وھرانمنصور میلودجلول دواجى جمالأثر القراءات القرانیة في انتاج تعدد الدالالت دراسة وموازنة

Arabi10195لغة ، نحوجامعة الیرموكسمیر شریف استیتةعبیر نواف بني مصطفىالتحلیل النطقي واألكوستیكي للظواھر الصوتیة في القراءات الشاذة

Arabi10196نحو، بالغةجامعة الشرق االوسطعبد الرؤوف زھديحسام خلیل یوسف الخوارأثر القواعد النحویة والبالغیة في االختیارات التفسیریة في جواھر األفكار البن بذران

Arabi10197نحو، بالغةجامعة الشرق االوسطعبد الرؤوف زھديأحمد محمود عبد هللا أبو جرارأثر القواعد النحویة والبالغیة في البناء الفقھى لكتاب الروضة الندیة

Arabi10198نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةسلیمان یوسف خاطرآمنة األمین عبد هللا محمدأثر القیاس الفقھي في القیاس النحوي دراسة نحویة تحلیلیة مقارنة

Arabi10199لغةجامعة أبي بكر بلقایدغیثري سید محمدطھراوي یاسینأثر اللغة الشعریة في نفسیة المتلقي مقاربة لسانیة نفسیة

Arabi10200نحو، لغةجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجعبد الرحمن لول ادورو الكشناويأثر اللغة العربیة ومظاھرھا في كتابات أبي بكر إمام على كتاب الكالم رأسمال

Arabi10201صرفجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءبالل عبد هللا الصرایرةأثر اللھجات العربیة في الشواھد الشعریة دراسة صوتیة صرفیة

Arabi10202صرف، نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمود سالم خریساتأثر المخالفات الصوتیة بین العلل وأشباھھا في بناء الكلمة العربیة

Arabi10203نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقمنى أحمد الحسین كرارأثر المدرسة البصریة في النحو األندلسي

Arabi10204لغةعبد العزیز احمیدأثر المرجعیة الحدیثیة في المصطلح السیبوھي

Arabi10205نحو، أدبجامعة وھرانمحمد ملیانيعلى شاحطوأثر المستوى التركیبى في بناء الدالالت النصیة

Arabi10206نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةخیر الدین فتاح عیسىأثر المشابھة في النحو العربي

Arabi10207نحومجلة اللسانیات العربیةحسن محمد على ازروالأثر المطابقة في توجیھ بناء الجملة في العربیة

Arabi10208نحوجامعة مؤتةعلي الھروطأحمد حمدان حطاب الصعوبأثر المعنى في تعدد األوجھ االعرابیة في سورة البقرة في كتاب "الدر المصون" في علوم التاب الكنون للسمین الحلبى
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Arabi10209نحو، صرفجامعة مؤتةجزاء مصاروةسھام عبد الرحیم السحیماتأثر المعنى في تعدد الوجوه االعرابیة في سورتى ال عمران والنساء

Arabi10210نحوجامعة الیرموكسمیر شریف استیتھمحمد علي السلیم الحمدانأثر المعنى في تقدیر بناء التراكیب وإعرابھا عند سیبویھ

Arabi10211نحوجامعة واسطحسن عبد الغني األسديأثر المكان في فھم الجملة عند سیبویھ

Arabi10212نحوجامعة الكوفةعلي كاظم أسدمحمد عامر محمدأثر المناسبة في توجیھ المعنى في النص القرآني

Arabi10213لغةجامعة آل البیتأحمد عباس البدويمحمد عبد الرحمن محمد عوداتأثر المناقشات اللغویة على تفسیر ابن عطیة األندلسي

Arabi10214نحومجلة العلوم العربیة واإلنسانیةنضال محمود خلف الفرابة ، عبد هللا حسن أحمد الذنیباتأثر المنطق الیوناني في الخالف النحوي من خالل كتابھ اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري- مجلة العلوم العربیة واإلنسانیة - نضال محمود خلف الفرابة

Arabi10215فقھ، نحومجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةسامي عوضأثر المنطق والفقھ في نشأة النحو العربي

Arabi10216نحوجامعة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعابد بوھاديأثر النحو في تماسك النص

Arabi10217نحوالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنھنادر جمعھ عثمان حنیفةالتحلیل النطقي والفیزیائي لألصوات المفخمة في العربیة

Arabi10218نحو، بالغة، صرفجامعة محمد بخیضرلیلى سھلأثر النظام الصوتي في الكتابة العربیة

Arabi10219نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةعیسى حسان عبد الحمید أبو سرورأثر النظیر في توجیھ التراكیب القرآنیة النحویة في الكشاف للزمخشري

Arabi10220علم اللغةجامعة آل البیتزید خلیل القرالةبشار حمود سیف الدینأثر أصوات المد واللین في بناء الكلمة العربیة

Arabi10221فقة اللغةجامعة مولود معمريالسعید حاوزةطارق بومودأثر أصول الفقھ في توجیھ أصول النحو كتاب االقتراح في علم أصول النحو أنموذجا دراسة وصفیة مقارنة

Arabi10222نحوجامعة طرابلسبشیر زقالمامال حسن بن منصورأثر إعراب الفرآن للنحاس فى توجیھات القرطبى من خالل كتابھ الجامع ألحكام القرآن

Arabi10223نحو ،لغةالجامعة األسالمیةعبد السالم حمدان اللوحأمجد وفیق أبو مطرأثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في سورة التوبة ویونس وھود ویوسف

Arabi10224نحوالجامعة األسالمیةعبد السالم حمدان اللوحباسل عمر مصطفى المجایدةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في سورة المائدة

Arabi10225علم اللغةجامعة مؤتةعادل البقاعینمھدي ملیح ھلیل السمیحیینأثر النظیر في توجیھ التراكیب القرآنیة في باب العالقات اإلسنادیة ومكمالتھا كتاب الحجة ألبي علي الفارسي

Arabi10226(سورة ق نموذجا) حولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقمحمد عویس جمعة محمد صبرةأثر النعت في تماسك النص القرآني

Arabi10227صرف، نحوجامعة محمد خیضرصالح الدین مالويالطاھر شارفأثر الوظیفیة التواصل التواصلیة في البنیة الصرفة العربیة

Arabi10228نحو، لغةالجامعة األردنیةمحمد جفال الحدیدلیلى برجس محمد أبو الغنمأثر تعدد اللھجات العربیة في النحو العربي

Arabi10229نحو، لغةالجامعة األردنیةالعبد خلیل أبو عیدأیمن علي عبد الرؤوف صالحأثر تعلیل النص على دالتھ

Arabi10230نحو، لغةجامعة مؤتةناصر بن راشد المعمريأثر جمھرة اللغة في معجم لسان العرب

Arabi10231نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیةسید علي میرلوحي فالورجانيأثر حركة العین في تعدیة الفعل الالزم

Arabi10232نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعبد القادر مرعي الخلیلالتشكیل الصوتي للمشتقات

Arabi10233علم اللغة، نحوجامعة أم القرىعبد هللا سحاف اللحیانيعلي بن مناور بن ردة الجھنيأثر دالالت حروف المعاني الجارة في التفسیر دراسة نظریة وتطبیقیة على سورتي آل عمران والنساء

Arabi10234علم اللغة، نحوجامعة أم القرىعبد العزیز عزتتھاني بنت سالم بن أحمد باحویرثأثر داللة السیاق القرآني في توجیھ معني المتشابھ اللفظي في القصص القرآني دراسة نظریة تطبیقیة على آیات قصص نوح وھود وصالح وشعیب علیھم السالم

Arabi10235نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة والعلوم األنسانیةكاطع جار هللا سطام، ھاشم جعفر حسینالتحول الصرفي إلى صیغة اسم المفعول في القرآن الكریم بین التوجیھ االعتباطي واإلعجاز البیاني

Arabi10236علم اللغة، نحوجامعة آل البیتسعید جاسم الزبیديمحمود فؤاد محمود عبد هللالتحول الصرفي الى اسم الفاعل في القرآن الكریم بین التفسیر االعتباطي واالعجاز العلمي

Arabi10237النحو ، الصرفجامعة مؤتةفایز محاسنةمحمود سلیمان حسین الھواوشةأثر عناصر االتساق في تماسك النص دراسة نصیة من خالل سورة یوسف
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Arabi10238لغة، بالغةالمؤتمر العالمي األول في القرآن الكریم وعلومھالحسین زروقجھود األمة في اإلعجاز البیاني قراءة في المسار والمآل

Arabi10239لغة، نحوجامعة بغدادمحمد صالح التكریتيكواكب محمود حسین الزبیديأثر معاني القرآن لألخفش األوسط في الكشاف للزمخشري دراسة نحویة

Arabi10240لغة، نحوجامعة بغدادقیس إسماعیل األوسيسعدون أحمد عليأثر معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج ، في الكشاف الزمخشري دراسة نحویة

Arabi10241حدیث شریفالجامعة األسالمیةنعیم أسعد الصفديزھیرة فؤاد فتحي قروطأحادیث كتاب النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر من بدایة باب الغین مع الباء حتى نھایة باب الفاء مع الخاء

Arabi10242النحو ، الصرفجامعة أم درمان اإلسالمیةحسن ابنعوف أحمدحبیب هللا عبد الرحیم محمد صالحأحرف التنبیھ في القرآن الكریم دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi10243نحو، لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةحسن محمود ھنداويأحرف الجر المترددة بین الحرفیة واالسمیة

Arabi10244نحو،صرفمجلة الدراسات اللغویةحسن بن الغرم بن محمد الكعبي العمريأحكام االسم األعجمي في النحو والصرف

Arabi10245نحو،صرفجامعة الطائفبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنیوسف بن محمد بن عابد الرقیبأحكام الجملة بین النفي واإلثبات في النحو

Arabi10246فقھالجامعة األسالمیةزیاد إبراھیم مقدادفادي عیسى عایش الدايلأحكام الصلح يف الدماء بین الناس يف الفقھ اإلسالمي

Arabi10247لغة القرآن، نحوجامعة النجاح الوطنیةمحمد رباعأحكام النحاة ولغة القرآن ، أجواز وعدم جواز أم تمیز وإعجاز

Arabi10248نحو،لغة،صرفمجلة العلوم اإلنسانیةمحمود مبارك عبدهللا عبیداتأحكام النون الساكنة في ضوء علم األصوات المعاصر

Arabi10249أدبدار عمر بن الخطاب، مكتبة اإلمام الوادعيمحمد أمین عبد هللا الھرريتحنیك األطفال على المیة األفعال

Arabi10250نحو، صرفجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلعلي سلیمان الجوابرةالتحوالت الصوتیة في بنیة األسماء عند تصریفھا

Arabi10251نحوجامعة محمد خیضر بسكرةصالح الدین مالويصالح زیتونيالتأویل النحوي عند ابن عادل الحنبلي في تفسیره اللباب في علوم الكتاب

Arabi10252نحو، صرفمجلة جامعة كسالأیمن مصطفى طھ سلمانالتأویل النحوي عند البصریین في باب المرفوعات دراسة وصفیة تحلیلیة لبعض مسائل الخالف

Arabi10253نحو، لغةمجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانیةفضیلة صبیح نومان الخزاعيالتأصیل اللغوي أللفاظ التعلیم في العراق القدیم دراسة مقارنة

Arabi10254بالغةمؤسسة الرسالة ناشرونمصطفى الغالیینيجامع الدروس العربیة مذیال ببحثي البالغة والعروض

Arabi10255نحو، لغة، صرفمجلة األثرحاج ھني محمدالتألیف المعجمي التراثي المتخصص عوامل نشأتھ مراحل تطوره

Arabi10256نحوالجامعة األردنیةنھاد یاسین الموسىھیثم محمد إبراھیم سرحانالتأویل الداللي عند المعتزلة

Arabi10257لغة، نحو، صرفالجامعة األردنیةنھاد الموسىمریم حسن حسن إبراھیمأسماء األفعال بین النظریة واالستعمال

Arabi10258لغةمجلة أبو حیان التوحیديمحمود فھمي حجازيالفكر اللغوي في إطار لقاء الثقافات عند التوحیدي

Arabi10259صرف، نحوجامعة البصرةأسعد رزاق یوسفأبنیة الفعل في مقامات الحریرى ت516ھـ دراسة في داللة البنیة الصرفیة

Arabi10260علم اللغة، النحوجامعة أبي بكر بلقاید تلسمانعبد الناصر بو عليأبنیة المصادر في سورتي البقرة وآل عمران

Arabi10261نحو، صرفجامعة القصیمسارة بنت سعد الحربيأبو الحسن النحوي وكتابھ التفسح في اللغة دراسة وتقویم

Arabi10262علم اللغة، نحوجامعة أم القرىیسرى محمد یاسین الغباتيأبو حاتم السجستاني والدراسات القرآنیة قراءة وتوجیھاً وإعراباً للقرآن الكریم

Arabi10263نحوجامعة آل البیتإیمان عبد هللا محمد حسناتأبو علي الشلوبین ت 645ھـ /1247م وأثره في الدراسات النحویة

Arabi10264نحو، لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلعلي سالمھ داود الخلیفاتأبو عمر الزاھد ودوره في خدمة علوم اللغة

Arabi10265علوم اللسان العربيالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد المھدي ھاشم الجراحاالنتظام اللساني النصي سورة محمد صلى هللا علیھ وسلم أنموذجا

Arabi10266لغةجامعة محمد خیضرلیلى سھلالتنغیم و أثره في اختالف المعنى و داللة السیاق
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Arabi10267أدبمجلة جامعة الملك سعودعبد الرحمن إسماعیل السماعیلالعنوان في القصیدة العربیة

Arabi10268نحو، صرفالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديسماء خالد جمال العربیدأثر أبي حیان في تالمیذه شارحي األلفیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10269نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابكاطع جار هللا سطام، ظافر عكیدي فتحيأثر عالقات المعنى في تقعید تراكیب العربیة

Arabi10270نحومجلة حولیات التراثامحمد فراكیسأثر علماء العرب في ظھور الدراسات الصوتیة

Arabi10271أدبمجلة العلوم األنسانیةعباس السوسوةأثر علي وأكد علي محاولة الختبار مقولة استعارة القواعد في العربیة الفصحي المعاصرة

Arabi10272أدبالمكتبة األلكترونیة المجانیةمحمود بدويالجریح

Arabi10273نحوجامعة بابلسعد حسن علیوي ، عفراء محمد علي عبد الجبارأثر قرینة اإلسناد في التوجیھ النحوي عند الجرجاني في مصنفھ المقتصد في شرح اإلیضاح

Arabi10274نحومجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةمحمد موعدأثر كتاب األزھیة للھروي في أمالي ابن الشجري

Arabi10275نحو، لغةجامعة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمحمود مبارك عبیدات وحسین مصطفى غوانمةأثر كتب غریب الحدیث في تألیف المعاجم اللغویة العربیة

Arabi10276نحو، علم اللغةمجلة جامعة ذمار للدرسات والبحوثعبد هللا عبد القادر الطویلأثر لغات قبائل األزد في الدرس اللغوي

Arabi10277نحوالمجلة العلمیة لجامعة اإلمام مھديسھیر سید الخلیل یوسفأثر ما تجاھلھ النحاة من لھجات عربیة في توجیھ بعض األسماء في القراءات القرآنیة

Arabi10278نحو، علم اللغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاأحمد طالب الخلوفأثر مركزیة جموع التكسیر في أبنیة التصغیر: دراسة في كتاب سیبویھ

Arabi10279نحو، لغةمجلة اآلداب واللغةالمھدي بوروبةأثر مصطلحات الخلیل الصوتیة ومنھجھ في دراسات معاصریة

Arabi10280اج جَّ اء في الداللة الشاقیة ألللفاظ في معاني القرآن وإعرابھ للزَّ نحو، لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةمحمد جعفر العارضيأثر معاني القرآن للَفرَّ

Arabi10281.لغة، نحوالتراث العربيعمرمصطفىأثر معاني القرآن للفراء في مغني اللبیب مما لم یصرح بھ ابن ھشام

Arabi10282نحو، لغةجامعة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةھارون محمد بدر الدین الربابعةأثر نظریة االحتماالت في النحو العربي تطبیق على عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة

Arabi10283نحومجلة العلوم العربیة واإلنسانیةریم فرحان عودة المعایطةأثر نون التوكید في بنیة الفعل العربي دراسة في المستوى الصوتي

Arabi10284نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد العزیز بن عبد الرحمن الخثالنأثر یونس بن حبیب في كتاب سیبویھ

Arabi10285نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةكریم محمد زرندحأحرف الجر الزائدة في العربیة واستعماالتھا في القرآن الكریم

Arabi10286لغةمجلة األكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةمصطى بلبولةالتحوالت الفكریة في عصر النھضة الى عصر العقل واثرھا في الدرس اللغوي

Arabi10287نحومجلة اآلداببتول عباس نسیمأداة التعریف أل في العربیة دراسة صوتیة

Arabi10288نحو، لغةمجلة الدراسات العربیةالسید إسماعیل السرويأداة التعریف في العربیة والعبریة دراسة مقارنة

Arabi10289نحو،لغةمجلة علوم اللغةعباس السوسوةأداة العطف بل و في العربیة

Arabi10290نحومجلة التراث المغربي واألندلسي التوثیق والقراءةأحمد الطاھريأدب لحن العوام ببالد المغرب قراءة وتقویم

Arabi10291صرف، نحوجامعة سامراءصباح عالوي خلف، رعد سرحان ذیابأدلة األحكام الصرفیة

Arabi10292نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابمحمد حسین شمس الدیناسراء صالح خلیل إبراھیمأدلة الصناعة في كتاب أسرار العربیة لألنباري

Arabi10293نحو،صرفالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةبنان تیسیر خلیل بكرأدوات األسالیب في تفسیر البحر المحیط ألبي حیان األندلسي معانیھا واستعماالتھا

Arabi10294نحومجلة المخبر جامعة محمد خیضرالبشیر جلولالتحویل الزمني للفعل الماضي في العربیة

Arabi10295نحو،لغة،فقھالجامعة األردنیةمحمود عبد هللا جفال الحدیدعبد الرحمن توفیق العمانيأدوات االستفھام دراسة احصائیة مقارنة
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Arabi10296(دراسة نحویة داللیة تقابلیة في ضوء علم اللغة المعاصر) نحوجامعة مؤتةفایز محاسنةطایل محمد أحمد الصرایرةأدوات االستفھام في اللغة العربیة الفصیحة

Arabi10297علم اللغة، نحومجلة اآلداب جامعة الملك سعودعلي حمد عبد العزیز الحیانيأدوات االستفھام في اللھجة البغدادیة المعاصرة

Arabi10298علم اللغة، نحومجلة جامعة تكریت للعلومعمر علي محمد الدیلمي - عمار صبار كریمأدوات التقلیل و التكثیر في القرآن الكریم

Arabi10299نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةحسن بن عوفعلي السماني یوسف آدمأدوات التوكید في المعلقات السبع دراسة نحویة داللیة تطبیقیة

Arabi10300نحو، علم اللغةجامعة أم درمان اإلسالمیةبشرى السید محمد ھاشمآمنة األمین عبد الباقيأدوات الجزم ووظائفھا النحویة والداللیة دراسة تطبیقیة في الربع األول من القرآن الكریم

Arabi10301نحو، علم اللغةجامعة بیرزیتناصر الدین أبو خضیرمجدولین مرزوق أحمد عبد ربھأدوات الربط النحویة في لغة اإلعالم الفلسطیني صحیفة الحیاة الجدیدة انموذجا

Arabi10302نحو، علم اللغةالجامعة األسالمیةیوسف جمعھ عاشورفھد محمد دیب الجمل.أدوات الشرط غیر الجازمة فى القران الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi10303نحو، علم اللغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةطالب غضیوى حسنأدوات النداء دراسة نحویة ولغویة في كتاب الموطأ لالمام مالك - جامعة األنبار للعلوم االسالمیة

Arabi10304علم اللغةمجلة اآلثرمباركة خمقانيأراء ابن مضاء القرطبي في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi10305نحومجلة اوروكشكران حمد شالكةأراء ابن ملكون ت 580أ 581ھـ النحویة

Arabi10306نحومجلة تراثیة فصلیةت د. طھ محسنأرجوزة في الفرق بین الضاد والظاء البن مالك

Arabi10307نحومجلة الدرغیةصالح بن ابراھیم الحسنأرقامنا العربیة نظریات في األصل والنشأة

Arabi10308نحومجلة فقھ اللسانعبد الرحمن بن محمد بودرعأركان الخطاب النحوي

Arabi10309نحو، علم اللغةاألكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیةأحمد برمادأزمة التداخل اللغوي بین العامیة والفصحى في المدرسة الجزائریة

Arabi10310نحومجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةیوسف عبد هللا الجوارنةأزمة توحید المصطلحات العلمیة العربیة

Arabi10311نحو، صرفجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدأسئلة حول المعجم التاریخي

Arabi10312علم اللغة، أدبجامعة أم القرىإنجا إبراھیم یحیى الیمانيأسالیب اإلضراب واالستدراك في القرآن الكریم

Arabi10313لغةمجلة جذورحمزة بن قبالن المزینيالتحیز اللغوي مظاھره وأسبابھ

Arabi10314نحو، علم اللغةجامعة وھرانمحمد ملیانيأحمد مزواغىأسالیب االقناع في سورة یوسف دراسة لسانیة تداولیة

Arabi10315نحو، علم اللغةالجامعة العلمیة لجامعة الملك فیصلمراد رفیق البیاريأسالیب التوكید في الحدیث النبوي الشریف دراسة نحویة داللیة

Arabi10316نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الجبار بالل منیرعصام الدین سر الختمأسالیب التوكید في صحیح مسلم دراسة نحویة تطبیقیة تحلیلیة

Arabi10317نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةحسن بن عوفرجاء فتح العلیم جادین البشیرأسالیب الشرط في سنن ابن ماجھ

Arabi10318نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةھیثم حماد احمود الثوابیةأسالیب القدماء في تیسیر النحو العربى دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10319نحومجلة اللغة العربیة وآدابھاعباس علي األلوسيأسالیب القلب في العربیة

Arabi10320اللغة، النحوجامعة جرشأحمد فلیحعمر عبد الھادي حسن الزیاداتأسالیب المبالغة في الحدیث النبوي الشریف من كتاب ریاض الصالحین دراسة صرفیة نحویة داللیة

Arabi10321تحلیل الخطابمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةعدنان خلف قلیلالتخاطب بین الخلیل وسیبویھ

Arabi10322النحو، الصرفجامعة آل البیتحسن خمیس الملخمحمد ولید شریف فریجالتخریج األعرابي عند ابن مالك االندلسي المتوفي 671ھـ، 1273م

Arabi10323نحوجامعة آل البیتعلي حسین البوباعبد هللا سحاب مطر العیساويأسالیب النفي في دیوان الھذلین

Arabi10324نحودار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعمحمد أحمد الداليابن بريجواب المسائل العشر
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Arabi10325النحو، الصرفمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث اإلنسانیةفصل سالم العیسىأسالیب تحدید المؤنث في العربیة - مجلة جامعة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة

Arabi10326النحو، الصرفجامعة آل البیتحسن الملخمرلین عدنان الغنمیینأسالیب ترنیب أبواب النحو العربي

Arabi10327نحوجامعة آل البیتحسین خمیس الملخماجد شتیوي دخیل هللا القریاتأسالیب تعریف المصطلح النحوي

Arabi10328علم اللغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرفرحي سعیداني دلیلةالتخطیط اللغوي في ظل وظائف اللغة

Arabi10329نحومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتعماد عادل أبو مغليأسباب الترجیح بین القراءات المتواترة دراسة ونقد

Arabi10330لغةمجلة التعریبمصطفى عوض بن ذیابالتخطیط اللغوي والتعریب

Arabi10331نحومجلة جامعة كربالء العلمیةسھیلة خطاف عبد الكریمأسباب عدم اإلعمال في الحروف

Arabi10332نحو،علم اللغةمجلة جامعة بابلصباح السالمأسباب غرابة الكلمة

Arabi10333العقیدةجامعة أم القرىمحمد یسري جعفرطارق بن سعید القحطانيأسرار الحروف وحساب الجمل

Arabi10334نحومجلة الدرسات اللغویةمحمد حسن الجاسمأسس التحلیل النحوي

Arabi10335نحومجلة اآلداب جامعة األغواطعبد العلیم بوفاتحأسس التنظیر النحوي ومناھجھ

Arabi10336نحومجلة أبحاث البصرة العلوم األنسانیةخلود شھاب أحمدسلیمة جبار غانمأسس العرض المنھجي في كتب األفعال العربیة

Arabi10337نحومجلة األثرابن ابراھیم السعیدأسس حذف الفعل وتقدیره عند القدماء

Arabi10338نحومجلة العلوم االنسانیةشعالن عبد علي سلطان ، زیاد قاسم دریسأسس نقد األوجھ النحویة في شروح الصحیفة السجادیة

Arabi10339نحومجلة جامعة الخلیل للبحوثحسین محمد البطاینة ، باسم یونس البدیراتأسلوب التعجب في الدرس النحوي القدیم بین المعنى النحوي والمعنى الداللي

Arabi10340صرف،نحو،بالغةحولیات آداب عین شمسزھیر أحمد المنصورأسلوب األمر في سیرة البقرة دراسة أسلوبیة

Arabi10341نحو،بالغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادعزام عمر قاسم الشجروايأسلوب االستثناء في القرآن الكریم بین النحو والبالغة

Arabi10342علم الصوت، لغةمجلة التواصل في اللغات والثقافة واآلدابرشید حلیمالتخفیف الصوتي في بنیة الكلمة العربیة : دراسة تحلیلیة في علم الداللة الصوتي

Arabi10343علم اللغةمجلة حولیات التراثسمیرا حیداأسلوب االستغراق والشمول مغنى اللبیب نموذجا

Arabi10344نحوجامعة النیلینمھا محمد عبدهكوحمدي فرافیتكأسلوب االستفھام بین الدرس النحوي والداللي في القرآن الكریم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10345نحومجلة الشاذلیاتأبو أوس إبراھیم الشمسانالتخلص من المتماثالت لفظا

Arabi10346نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةسھیلة طھ محمد البیاتيأسلوب االستفھام في دیوان الحطیئة دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi10347نحومجلة جامعة بابلعمر عبد المعطي عبد الوالي السعوديأسلوب االستفھام في شعر عنترة بن شداد دراسة نحویة

Arabi10348نحومجلة الجامعة األسالمیةبسام مھرةأسلوب االستفھام في مرثیات الیاسین

Arabi10349نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحفظي حافظ اشتیھأسلوب االشتغال في النحو العربي نقد بناء

Arabi10350نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلصالح كاظم داود، یاض حمود حاتم المالكيالتشدید والتخفیف في القراءات القرآنیة للتابعیین البصریین

Arabi10351علم اللغة، صرفمجلة البحوث والدراساتعدنان عبد الكریم خلیفاتأسلوب االلتفات في القرآن الكریم و جھود أشھر اللغویین و النحاة في دراستھ

Arabi10352نحومجلة البحوث والدراساتعلي مدللأسلوب التعجب القیاسي بین الدرس النحوي واالستعمال القرآني

Arabi10353نحو،تفسیرمجلة أورك لألبحاث األنسانیةعواد كاظم لفتھ، م . م مسلم ھوني حسینالتداخل الداللي في سورة الجن
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Arabi10354نحوحولیات آداب عین شمسباسم یونس البدیراتأسلوب التعجب في العربیة رؤیة جدیدة

Arabi10355نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةإبراھیم بن سالم بن محمد الجھنيأسلوب التعجب نظرة في حده، وتفسیره و إعراب منصوبھ

Arabi10356نحو، علم اللغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةالعید جلوليسعد بن سیف المضیانيأسلوب التوقع وطرائقھ في العربیة

Arabi10357نحو، صرف،علم اللغةجامعة مؤتةأسماء موسي اللیمونأسلوب التوكید في إعراب القرآن

Arabi10358نحوآداب الرافدینرائد عماد أحمدأسلوب التوكید في سورة یوسف : دراسة نحویة

Arabi10359نحو، صرف، علم اللغةمجلة التراث العربيشوقي المعريأسلوب الشرط بین التعقید والتیسیر قراءة نقدیة معاصرة

Arabi10360(دراسة نحویة)نحوالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةحسن إبراھیم اشتیويأسلوب الشرط في معلقة زھیر

Arabi10361نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األنسانیةمصطفى محمد الفكيأحمد خضر حسنین الحسنأسلوب الشرط معناه وداللتھ عند النحویین واألصولیین

Arabi10362نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةدالیة حسن خلیل حسینأسلوب الشرط ودالالتھ في الحدیث الشریف

Arabi10363نقدمجلة العلوم العربیةسعود بن عبد هللا آل حسینأسلوب الطلب باستخدام صیغ فعل األمر في اللغات السامیة

Arabi10364علم اللغة، نحومجلة مركز بابل للدرسات األنسانیةعالء عبدالدایمأسلوب الطلب باستخدام صیغ فعل األمر في اللغات السامیة

Arabi10365نحوجامعة القرآن الكریم والعلوم األنسانیةعبد الرحمن مضوي عبد الرحیم الھاديأسلوب الطلب في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi10366نحومجلة التراث العربيشوقي المعريأسلوب العطف إعادة صیاغة

Arabi10367نحو،صرفمجلة كلیة اآلدابإبراھیم عبدهللا سلیمان الصغیرأسلوب القرآن الكریم بین نحو الجملة ونحو النص

Arabi10368نحو،صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعبد الجبار بالل منیرحمدي بدر الدین إبراھیمالتداخل الداللي في صیغة فِعال بین المفرد والجمع في القرآن الكریم

Arabi10369(دراسة نظریة تطبیقیة) نحومجلة تبیان للدرسات القرآنیةأسلوب القلب في القرآن الكریم

Arabi10370علم اللغةمجلة علوم اللغةمحمد عبد الرحمن محمدأسلوب النداء دراسة تقابلیة بین الفصحى الحدیثة و العامیة المصریة

Arabi10371نحو، صرفمجلة جامعة النجاح لألبحاثشریف النجارالتشبیھ بالمفعول بین التعلیل والوصف واإلعراب

Arabi10372نحو، بالغةجامعة مؤتةیوسف القمازعبد الرحمن بن أحمد المقريأسلوب النداء في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في السور المكیة

Arabi10373نحو، بالغةمجلة العلوم األنسانیةبشرى محمد طھ البشیر، علي جواد الذبحاويأسلوب النداء في شرح السیرافي علي كتاب سیبویھ قراءة في ضوء نظریة التواصل اللساني

Arabi10374نحو، بالغة،فقھالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةمحمد أحمد األشقرأسلوب النھي في القرآن الكریم

Arabi10375أدبجامعة أم القرىنایف بن حامد بن ھمام الشریفخالد بن محمد بن وصل المغامسيالحوار آدابھ وتطبیقاتھ في التربیة االسالمیة

Arabi10376نقد، بالغةجامعة مؤتةزھیر المنصورأحمد غالب النوري الخرشةأسلوبیة االنزیاح في النص القراني

Arabi10377نحو،نقدمجلة جامعة الملك عبد العزیزحسام محمد أیوبأسلوبیة الضمائر في دیوان وراء الغمام

Arabi10378علم اللغةجامعة بابلجبار اھلیل زغیر محمد الزیدي المیاحيأسلوبیة اللغة عند نازك المالئكة

Arabi10379لسانیاتجامعة العقید الحاج لخضرالسعید ھادفسلیمة دلولالخطاب اإلشھاري في المحیط العمراني لمدینة باتنة

Arabi10380علم اللغة، نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةعبد هللا بن حمد الدایلأسماء أیام األسبوع دراسة لغویة

Arabi10381علم اللغةمجلة العلوم العربیةسلیمان بن عمر السحیبانيأسماء اإلشارة في العربیة و اإلنجلیزیة دراسة تقابلیة

Arabi10382نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةجمعة السید عبد المقصودأسماء االستفھام في األجزاء السبعة األخیرة من القرآن الكریم
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Arabi10383لغةمجلة الدراسات األجتماعیةیاسر محمد خلیلالتداخل اللغوي في القراءات القرآنیة

Arabi10384نحو، علم اللغةجامعة مجلة تكریت للعلوم اإلنسانیةفخري أحمد سلیمانأسماء الجنة في القرآن الكریم ألفاظھا ، دالالتھا - مجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیة

Arabi10385نحومجلة الدراسات اللغویةسالم سلیمان الخماشأسماء الحیوان المستعملة في حقول الجماد

Arabi10386علم اللغة ، أدبجامعة فرحات عباسسعودي النواريعمر علیويأسماء الحیوان في القرآن الكریم

Arabi10387نحو، علم اللغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرمحمود یوسف عبد القادر عوضأسماء الزمن في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi10388نحو، علم اللغةجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریرسلیمة جاللأسماء السور في القرآن الكریم مقاربة لسانیة سیمیائیة

Arabi10389نحو، علم اللغةمجلة جذورریاض بن حسن الخوامأسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي

Arabi10390نحو، علم اللغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةواثق غالب ھاشمأسماء الكنایة في النحو العربي واالستعمال القرآني - مجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویة

Arabi10391نحو، علم اللغةجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الجبار بالل منیرالرشید عوض الكریم محمد نورأسماء الموصول في سنن أبي داود دراسة نحویة داللیة

Arabi10392نحومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتعبد الرؤرف خریوشأسماء مدینة القدس ودالالتھا في لسان العرب

Arabi10393نحومجلة الدرسات اللغویةعبد هللا محمد زین بن شھابأسماء نائب الفاعل في النحو العربي

Arabi10394نحو، علم اللغةمجلة العلوم األنسانیة واألجتماعیةحسین أحمد بوعباسأشباه العمد في العربیة

Arabi10395أدبدار عمار، دار الجیلصالح الدین بن عبد اللطیف الناھيالخوالد من آراء الراغب االصفھانى فى فلسفة االخالق و التشریع و التصوف

Arabi10396علم اللغةجامعة واسطجبار أھلیل الزیديأیسر ثامر محیسن الحدیديأشعار النساء في اختیارات أبي عبید محمد بن عمران المرزباني

Arabi10397أدبالمكتبة االلكترونیة المجانیةمحمود البدويحدث ذات لیلة

Arabi10398نحومجلة مداد اآلدابأحمد عبد الجبار فاضلأشكال الخطاب القرآني دراسة في ضوء نظریة الحقول الداللیة

Arabi10399نحو،علم اللغةمجلة جامعة تكریت للعلومم.م. خضر أكبر حسن كصیرأصالة البحث الداللي عند العرب من حیث النشاة وتطور

Arabi10400نحو، علم اللغةمجلة جامعة تكریت للعلوم واألنسانیةمحمود شفیق عرمیطأصل االسم الموصول في اللغات العاربة دراسة مقارنة

Arabi10401علم اللغةمجلة آفاق الثقافة والتراثالحسن الھالليأصل اللغة وتطورھا

Arabi10402نحومجلة العلوم العربیةعبد هللا بن محمد بن مھدي األنصاريأصل تسمیة الحركات وألقاب اإلعراب في اللغة العربیة تحلیل نحوي صوتي

Arabi10403نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد صالح توفیقأصل صیغة افتعل بین العربیة واخواتھا

Arabi10404علم اللغة، النحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعبد الحسین معتوق الصكر، سھیر كاظم حسنأصوات اإلطباق والصفات المشتركة بینھا

Arabi10405نحو، لغةمجلة جامعة دمشقمحمود مبارك عبد هللا عبیداتأصوات العربیة من الترتیب األبجدي إلى الترتیب الصوتي

Arabi10406(مراجعة وتفسیر) علم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیةأحمد قدورأصوات اللغة عند سیبوبھ

Arabi10407نحومجلة دراسات مصطلحیةمحمد أمھاوشالتداول المصطلحي المجال التربوي مثاال

Arabi10408علم اللغةمجلة الممارسات اللغویةعبد الرحمن الحاج صالحأصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي

Arabi10409ً نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمحمد عبدالفتاح الخطیبأصول التحلیل النحوي آلیات القرآن الكریم اإلحتیاط من "تفكیك نطم القرآن" نموذجا

Arabi10410(مقاربة منھجیة) نحومجلة الدرسات اللغویةرشید حلیمأصول التعلیل عند الخلیل

Arabi10411نحوالجامعة األردنیةیاسمین سعد كلیب الموسىأصول التفكیر النحوى في أمالى ابن الشجرى مقاربة داللیة
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Arabi10412نحو،لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةنبأ عبد األمیر عبدأصول الحركات بین التأثر والتأثیر

Arabi10413علم اللغةمجلة اآلداب واللغاتمھدي بوروبةأصول الدراسة المقطعیة في التفكیر اللغوي عند العرب

Arabi10414نحوجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةولید ابراھیم على الحاجأصول الدرس النحوى عند ابن جنى في كتابھ المحتسب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10415نحوجامعة الیرموكسلیمان عودة سلیمان أبو صعیلیكأصول الدرس النحوى في أمالى ابن الحاجب دراسة تركیبیة تطبیقیة

Arabi10416نحو، لغةجامعة محمد خیضرأحمد شایب عرباويأصول اللغة والنحو بین األخفش والفراء

Arabi10417نحوالمجلة اآلردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعلي محمود الصرافأصول المعجم العربي

Arabi10418نحومجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةمحمد رباعأصول النحو الكوفي في ضوء معاني القرآن مراجعة توصیفھا أو إعادة تأسیسھا

Arabi10419نحومجلة المناھلتمام حسانأصول النحو وأصول النحاة

Arabi10420نحوجامعة وھرانھواري بلقندوزالتداولیات النصیة مقاربة في فھم الخطاب وتأویلھ

Arabi10421نحو،لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةمالك نظیر یحیاأصول النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة ودور ھذه النظریة في التوصل إلى المعنى

Arabi10422(إصالح الخلل) نحومجلة التراث العربيولید السراقبيأصول النقد النحوي عند ابن السید في ضوء كتابھ

Arabi10423نحو،لغةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلإبراھیم بن سعید الدوسريأصول ما في القرآن الكریم مع دراسة تطبیقیة على سورة یس

Arabi10424نحو، صرفمجلة المخبر جامعة بسكرةسحالیة عبد الحكیمالتداولیة

Arabi10425نحو، بالغةمجلة العلوم اإلنسانیةنعمان عبد الحمید بوقرةأضواء على نظریة تحلیل الخطاب في الفكر اللساني الحدیث

Arabi10426علم اللغة ،فقھجامعة أم القرىمحمد أحمد العمريأطلس لغات قیس

Arabi10427علم اللغةمجلة كلیة التربیة للبناتناھدة محمد محمود ، عبد الحسین عبد هللاأعضاء الحواس اإلنسانیة ودالالتھا في القرآن الكریم

Arabi10428علم اللغةمجلة جامعة الملك سعودمحمد حسن محمد باكالأعالم اللغة في المملكة العربیة السعودیة: أحمد عبدالغفورعطار فقیھا لغویا سعودیا

Arabi10429علم اللغة، فقھجامعة الخلیلیوسف أحمد علي أبو ریدةأعالم المكان في القرآن الكریم

Arabi10430نحو،لغةالجامعة األردنیةفاطمة محمد سلیمان العلیماتأعمال مجمع اللغة العربیة األردني اللغویة والنحویة

Arabi10431نحودرسات مصطلحیةعبد العزیز بن حمید الحمید.أعمال المستشرقین في المعجم العربي معجم فیشر ومعجم دوزي

Arabi10432نحو،صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمحمد بن علي بن محمد العمريأغراض التصحیح الصرفي لحروف العلة المعرضة لالعالل

Arabi10433نحو، صرفمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةعباس فالح حسنالتذكیر والتأنیث في الشواھد القرآنیة في معجم تاج العروس من جواھر القاموس

Arabi10434نحو،لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةصالح نوري عبد هللاأغالط العرب وأخطاءھم في ضوء كتاب سیبویھ دراسة تحقیقیة نقدیة

Arabi10435(دراسة تداولیة سیمیائیة):علم اللغة، نحومجلة اللسانیات العربیةخالد بن سلیمان القوسيأغلفة المجالت السعودیة بین النص اللغوي والنص البصري

Arabi10436لغة، نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصادق عبد هللا أبو سلیمانأفرغ وتفرغ وبعض مفردات عائلتیھما معنى ومبنى تحقیق لغوي

Arabi10437نحو،صرفجامعة النجاح الوطنیةعماد عبد الرحمن خلیل شلبيأفعال الحركة االنتقالیة الكلیة لإلنسان في القرآن الكریم دراسة داللیة إحصائیة

Arabi10438نحو، صرفمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاسید محمد رضا ، نادیا دادبورأفعال الحركة في القرآن الكریم من واجھة اللسانیات اإلدراكیة أتى نموذجا

Arabi10439اللغة، نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد مصباح أحمد نصرمحمد عبد الناصرالتذكیر والتأنیث في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة

Arabi10440أدبمنشورات وزارة الثقافةحسین بیوضالرسائل العباسیة في العصر العباسي األول
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Arabi10441لغةجامعة محمد خیضرابتسام بن خرافأفعال الكالم في قصة كلیم الرحمن موسى علیھ السالم

Arabi10442علم اللغةجامعة مؤتةفایز محاسنةثامر سلیمان عبدهللا العواودةأفعال المقاربة دراسة لغویة

Arabi10443نحو، صرفمجلة آداب الرافدینحازم طھأفعال ثالثیة أصلھا مزید

Arabi10444نحوحولیات آداب عین شمسیاسر حسن رجبأفكار نحویة مطورة

Arabi10445نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةھدى أحمد حسنأسماء األفعال في الدرس النحوي اشكالیة المصطلح و التنازل قدیما وحدیثا

Arabi10446نحو، صرفمجلة جامعة كربالء العلمیةمنذر إبراھیم حسین الحلي، م.م محمد حسین عبدهللا المھداوي، أحمد صبیح محیسن الكعبيأسماء األفعال في القراءات واللھجات

Arabi10447نحومجلة الجامعة األسالمیةمحمود محمد العامودي، خضر عبد الرحمن األسطلحاشیة الحموي على شرح قواعد دراسة تحلیلیة

Arabi10448نحو،لغةجامعة الخرطومعلي محمود أحمدبریر محمد أحمد سنادهأسماء اإلشارة دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم

Arabi10449نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى أحمد المصطفىنادیة وداعة موسى ادریسأسماء اإلشارة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi10450نحو، صرفالتراث العربيصالح الدین الزعبالويأسماء المصادر

Arabi10451نحو،صرفجامعة مؤتةیحیى عبابنةعماد الدین نایف محمد الشمرىأقر االسناد في تشكیل القاعدة النحویة

Arabi10452نحو،لغة، لسانیاتمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابالعمريأقسام الكالم العربي عند إبراھیم أنیس بین تصور المتقدمین واجتھادات المحدثین

Arabi10453تحلیل الخطابمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابموالي مروان العلويالترابط الداللي في لسانیات الخطاب تصور تون أ. فان دیك نموذجا

Arabi10454اللسانیات، لغةمجلة أقلمة المفاھیم التداولیة لنظریة النظممحمد األمین بحريأقلمة المفاھیم التداولیة لنظریة النظم ( من القرن الثالث إلى القرن الخامس الھجري) قص للمسارات البالغیة والفلسفیة والنحویة

Arabi10455علم اللغةجامعة بغدادأسامة رشید الصفارأل في التراث اللغوي

Arabi10456نحو،صرفجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدبریكان بن سعد الشلويالترابط الداللي في لسانیات الخطاب تصور تون أ. فان دیك نموذجا

Arabi10457نحو،صرفمجلة جامعة كركوكسعد عبد الرحیم الحمدانيأال التنبیھیة وعالقتھا بالسیاق القرآني

Arabi10458نحوالجامعة األفریقیةإدریس بن خویا فاطمة برماتيالجھود الداللیة عند العلماء العرب القدماء

Arabi1045967علم اللغة،البالغةمجلة الزرقاء للبحوث والدراساتعبد المنعم أحمد صالحألف اإلطالق في فواصل سورة األحزاب (الظنونا 10، الرسوال 66 السبیال

Arabi10460نحو،صرف،لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرزین حسین أحمد یاسینألفاظ أحوال النفس وصفاتھا في القرآن الكریم

Arabi10461علم اللغة، نحومجلة علوم اللغةجمعان بن ناجي السلميألفاظ ألوان في الغریب المصنف والمخصص

Arabi10462صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةأحمد مختار عمرألفاظ األلوان في اللغة العربیة

Arabi10463ترجمةمجلة علوم ذي قارسلمى عبد الباقي محمود ، علي فاضل مرھون ، زینب إبراھیم عثمانالترجمة االلیة من العربیة إلى االنكلیزیة لبعض أنواع الجمل الفعلیة

Arabi10464لغویاتجامعة المرقبصالح سلیم عبد القادر الفاخريعز الدین سلطان بشیر عمارألفاظ اإلنسان وما یتعلق بھ في معجم لسان العرب إلبن منظور في ضوء نظریة الحقول الداللیة

Arabi10465ترجمةاألكادمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةسعید كحیلالترجمة اإلشھاریة بین نقل المعمار المصطلحي والصورة

Arabi10466نحو،صرفجامعة البصرةصیوان خضیر خلفلؤي طارق التمیميألفاظ البیع والشراء في القرآن الكریم

Arabi10467نحومجلة التراث العلمي العربيھدى ناجي عبید البدیريألفاظ الترجیح واالستحسان عند ابن ھشام األنصاري ت 761ھـ

Arabi10468نحو،لغة،بالغةجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريمجیب سعد أبو كطیفةألفاظ الجموع التي ال مفرد لھا من لفظھا في القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi10469شعرجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرآیة رسمي عبد القادر سلمانألفاظ الجھات في الشعر الجاھلي والقرآن الكریم
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Arabi10470علم اللغةجامعة غزةصادق عبد هللا أبو سلیمانتھاني جبر شعثألفاظ الجھاد فى القرآن دراسة داللیة

Arabi10471نحو،صرفمجلة األثرروبحي لخضرألفاظ الحیاة العامة دراسة لغویة ومعجمیة

Arabi10472(دراسة داللیة) لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحامد أبو صعیلیكألفاظ الخلق والنشأة في القرآن الكریم

Arabi10473علم اللغةجامعة عدنإبراھیم محمد الصلويیحیى عبد هللا یحیى دادیھألفاظ الزراعة والري في لھجة منطقة عتمة بمحافظة ذمار دراسة لغویة مقارنة

Arabi10474نحوجامعة الكوفةتماضر قائد راضي ثامر الحاتميألفاظ الزمان في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi10475ترجمةجامعة منتوري قسنطینةكمال مرداويحركات عزیزةالترجمة اإلشھاریة اإلجراءات الترجمیة في اإلشھار الدولي دراسة حالة دانون الجزائر

Arabi10476أدب، لغةالشركة المصریة العالمیة للنشرمحمد عنانيالمصطلحات األدبیة الحدیثة دراسة ومعجم انجلیزي عربي

Arabi10477علم اللغة، نحوجامعة الكوفةعلي كاظم أسعدشكیب غازي بصري الحلفيألفاظ السمع في القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi10478شعر،أدبالجامعة المستنصریةعلي جاسم سلمانسلمان یاسین عباس عیسى التمیميألفاظ الطبیعة في دیوان كثیر عزة دراسة لغویة ومعجم

Arabi10479فلسفة اللغةجامعة بغدادكاصر یاسر الزیديسھام عبود الزبیديألفاظ الظھور والخفاء في القرآن الكریم

Arabi10480علم اللغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةأمین لقمان الحبار ، وضاح علي أحمدألفاظ العبادة التي فسرھا الترمذي في سننھ دراسة لغویة

Arabi10481علم اللغةجامعة عباس فرحات سطیفبلقاسم لیباریرمحمد بواديألفاظ العقائد والعبادات والمعامالت في صحیح البخاري دراسة داللیة

Arabi10482علم اللغةجامعة األزھرصادق عبد هللا أبو سلیمانناظم خلیل حسین اللوقةألفاظ القتال في الشعر الجاھلى دراسة داللیة

Arabi10483علم اللغةمجلة آداب البصرةم.م. بشیر سعید سھر المنصوريألفاظ اللباس في القرآن الكریم دراسة لغویة معجمیة

Arabi10484لغةكتاب االمةسعید شبارالمصطلح خیار لغوي وسمة حضاریة

Arabi10485علم اللغةمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةكاظم جواد عبد الشمرىألفاظ المال فى القران الكریم دراسة داللیة - مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة

Arabi10486نحو،لغةجامعة البصرةفاخر ھاشم سعد الیاسريعبد الكریم خالد عنایة التمیميألفاظ المحبة والكرامة في البیان القرآني

Arabi10487نحوجامعة الكوفةھدى محمد صالح عناد الجبوريألفاظ المد واإلمداد في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi10488نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةیحیى بن علي بن محمد الفادنيعبد الرحمن ین احمد بن محمد بن حزم المقرميالترجحات النحویھ لجالل الدین السیوطي في ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع دراسة وتحلیل

Arabi10489نحو، لغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاماھر عیسى حبیب ، عفراء رفیق منصورألفاظ المالبس لدى العامة في القرن الرابع الھجري في كتابي نشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة دراسة معجمیة

Arabi10490نحومجلة الدراسات اللغویةجمعان بن ناجي السلميألفاظ النبات التي ذكرھا عرام بن األصبغ دراسة نحویة

Arabi10491نحو،بالغةمجلة أھل البیتكریمة نوماس محمد المدنيألفاظ النبات في نھج البالغة دراسة في المعجم والداللة

Arabi10492نحو، صرفجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدسائد فایز محمود جرارألفاظ الھدایة والضالل في القران الكریم في ضوء تفسیرى القرطبى والشعراوى دراسة صرفیة نحویة داللیة

Arabi10493نحو، لغةجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةتمام محمد السیدألفاظ وتراكیب ودالالت جدیدة في السیاق القرآني

Arabi10494علم اللغةجامعة دمیاطإیمان طاھر علي حمودةألفظ اإللزام وااللتزام في القرآن الكریم

Arabi10495علم اللغةمجلة العلوم اإلنسانیة واألجتماعیةعبدالعزیز الموصليألفیة ابن معطي في میزان شراحھا

Arabi10496نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيإبراھیم السامرائيألنا مدارس نحویة

Arabi10497نحو، صرفجامعة ذي قاررعد ھاشم عبودامجد یوسف خلفالترتیب فى الصرف العربي النشأة والتطور الى القرن العاشر الھجرى

Arabi10498نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابإبراھیم السیدالتراكیب غیر الشائعة في مكمالت الجملة
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Arabi10499نحو، لغةمجلة جامعة بابلعباس علي األوسيأمات األبواب النحویة

Arabi10500(المتوفي سنة 688 ھـ ومنھجھ في النحو) نحومجلة مجمع اللغة العربیة للشبكة العالمیةعبد الرحمن بودرعأمام النحو في األندلس : ابن أبي الربیع السبتي

Arabi10501نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىرسمیة طراف حسین الجارحيأمثلة النحاة ودورھا في صناعة النحو وتعلیمة

Arabi10502نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةم.د. عبدالكریم عبد أحمد قاسمأمن اللبس في ظاھرة اإلعالل الصرفي

Arabi10503علم اللغةجامعة مؤتةعبد المجید السوالقةأمن اللبس وأثره في التطور اللغوي

Arabi10504نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةمصطفى عدنان العیثاويأمھات األدوات األحادیة في األبواب النحویة تأصیلھا و انفراداتھا

Arabi10505نحومجلة الدرسات اللغویةتركي بن سھو العتیبيأمین عبد هللا سالم النحوي االدیب

Arabi10506نحو، لغةجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقنجم الدین الطیب أمین النورأن وأن الساكنتان في القرآن الكریم دراسة نحویة وصفیة وداللیة

Arabi10507نحوحولیات آداب عین شمسمنال محرم عبد المجیدأنساق اإلشارة ووظائقھا الداللیة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi10508علم اللغةمجلة الموقف األدبيصالح الدین یونسأنطولوجیا اللغة

Arabi10509علم اللغة، نحوالمجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیةنبال نبیل نزالأنظمة داللیة غیر لفظیة ودورھا في تشكیل نظام لغوي للتواصل في القرآن الكریم

Arabi10510علم اللغة، نحو، صرفمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةملیحة بنت محمد القحطانيأنماط اإلحالة في القصص القرآني قصة موسى علیھ السالم أنموذجا

Arabi10511(بطلة كربالء نموذجا) نحو، صرفمجلة علوم اللغةمحمد عبد الرحمن محمد الریحانيأنماط اإلشارة وداللة الوظیفة دراسة نصیة في الفصحى المعاصرة

Arabi10512نحوجامعة آل البیتباسم حمود عبد العزیزأنماط التحویل في أسلوب االستفھام القرآن الكریم أنموذجا

Arabi10513نحو، صرفجامعة آل البیتمحمود رمضان الدیكيھبة موفق عبد الحمید النعیميأنماط التحویل في الجملة الفعلیة دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم سورة آل عمران أنموذجا

Arabi10514نحو، لغةجامعة الملك سعودعبد العزیز بن إبراھیم بن عبد هللا العمرانأنماط الجمل الفرعیة المقلوبة في العربیة دراسة تركیبیة تطبیقیة

Arabi10515https://k-tb.com/book/Arabi10515نحو

Arabi10516علم اللغة ،أدبمجلة الدرسات اللغویةسعید حسن البحیريأنماط الخط واستخدامھا الجمالي أنا ماري شیمل ھارفارد

Arabi10517اللسانیات، لغةالجامعة األردنیةنھاد یاسین الموسىفریال محمد أحمد القضاةأنماط الخطاب العقلي في القرآن الكریم

Arabi10518نحوالجامعة الھاشمیةعیسى برھومةخلیل غازي محمد أبو عفیفةالتراكیب النحویة بین الشكالنیة والوظیفیة

Arabi10519(العامیة الجزائریة أنموذجا) علم اللغةمجلة اآلداب جامعة منتوريزین الدین بن موسىأنماط الصراع بین اللغة العربیة والعامیات المعاصرة

Arabi10520علم اللغة، نحومجلة دار العلوم جامعة القاھرةمحمد عبد الرحمن محمد الریحانيأنماط جمیلة القول (مقول القول) بین الوظیفة والداللة دراسة مقارن بین المكي والمدني في القرآن الكریم

Arabi10521علم اللغةمجلة الدرسات اللغویةمشتاق عباس معنأنماط صفة الغنة و قیمتھا التمییزیة قراءة في المصطلح والمفھوم

Arabi10522نحو، علم اللغةمجلة البصائرمحمد رباعأنماط من أثر المعنى في توجیھ ضبط القواعد المتعددة الوجوه

Arabi10523علم اللغة، نحومجلة جامعة بیت لحمصادق أبو سلیمانأنواع االشتقاق في العربیة بین القدماء والمحدثین دراسة لغویة نقدیة

Arabi10524علم اللغةمجلة الموردماھر جاسم حسن األمويأنواع التفسیر اللغوي في كتاب (شرح قطر الندى وبل الصدى) البن ھشام األنصاري

Arabi10525علم اللغة، نحومجلة علوم اللغةمحمد عبد الوھاب شحاتھأنواع المرفیم في العربیة

Arabi10526نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاھادي بن عبد اهللا ناجي شمسانأنى في القرآن الكریم دراسة داللیة نحویة

Arabi10527صرف،نحومجلة جامعة كربالء العلمیةعادل بیريأھداف االقتراض الصرفي
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Arabi10528علم اللغةمجلة أھل البیتمحمد صنكورمن رسم التاء في القرآن الكریم

Arabi10529علم اللغة، نحومجلة أھل البیتصالح مھدي جابرمعجم ألفاظ المطر

Arabi10530صرفمجلة أھل البیتعباس علي إسماعیلأھمیة علم األصوات في تعلیل مسائل الصرف

Arabi10531صرف، نحومجلة أھل البیتحمید عبد الحمزة عبید الفتليالجذر ض رب بین الداللة المعجمیة واالستعمال القرآني

Arabi10532علم اللغةمجلة اللسان العربيحنا حدادأھل اللغة ولغة األھل قراءة لنص الفرابي في تقییم لغات العرب

Arabi10533أدبمجلة جذورحسن المودنأھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة

Arabi10534نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھامحمد إبراھیم خلیفة الشوشتريأھمیة الدور الوظیفي لقیاس الشبھ في الدرس النحوي

Arabi10535نحومجلة األثرلخضر روبحىأھمیة الشاھد النحوى في تفسیر القران الكریم تفسیر جامع البیان البن جریر الطبري نموذجا

Arabi10536علم اللغةمجلة الدرسات القرآنیةابن عبد هللا واسینيأھمیة القراءات القرآنیة في المعاجم تھذیب اللغة لألزھري أنموذجا

Arabi10537نحو، صرف، لغةمجلة الجمعیة العلمیة السعودي للغة العربیةعبد العزیز بن محمد الحربيأھمیة الوزن العروضي في الدرس النحوي والصرفي واللغوي

Arabi10538علم الحدیثمجلة ھدى اإلسالمأحمد عایش البدرأھمیة تخریج الحدیث النبوي الشریف ودراسة أسانیده

Arabi10539نحومجلة التعریبالمضرري محمد الغاليأھمیة تعریف المصطلح في النحو العربي

Arabi10540علم الحدیثمجلة صوت األمةعبد الصبور أبو بكرأھمیة جمع طرق الحدیث عند الحكم علیھ

Arabi10541لغةمجلة الواحات للبحوث والدراساتعقیلة مصیطفىأھمیة سیاق الموقف في إنتاج القول وتأویلة وفھم مقاصده

Arabi10542نحو،لغةمجلة الموردأحمد نصیف الجنابيأھمیة كتاب القطع واالئتناف وأثره

Arabi10543نحوجامعة منتوري قسنطینةأحمد مؤمنسارة بوحالسةأھمیة نظریة قواعد الحاالت لشارل فیلمور في ترجمة النصوص األدبیة ترجمتا - منیر البعلبكي - ودار أسامة - لقصة مدینتین لتشارلز دیكنز نموذجا

Arabi10544علم اللغةجامعة طرابسكامل علي أبو عاصيمحمد صالح سرار معتمدأوجھ االتفاق واالختالف بین الزمخشري من خالل كتابھ الكشاف وابي حیان األندلسي

Arabi10545نحو،صرفجامعة طرابلسابراھیم عمر سلیمان زبیدةعبد الرحمن حسین عبد الرحمن الھماليأوجھ االتفاق واالختالف بین قراءتي أبي عمرو ویعقوب دراسة صرفیة نحویة

Arabi10546نحوجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفى الواثقالبشیر صدیق عبد الواحد أحمدأوجھ الخالف حول إن وأن الخفیفتین

Arabi10547نحو،صرفمجلة حولیات التراثحسین محمد البطاینةأوجھ الشبھ بین األسماء المبنیة والحروف

Arabi10548نحومجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةعبد الخالق زغیر عدلأوجھ الفرق والشبھ بین الصلة والصفة دراسة نحویة - مجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیة

Arabi10549نحو، اللسانیاتمجلة اللسانیات العربیةعبد الوھاب صدیقيأوراق لسانیة نقدیة : قراءة في تصورات اللسانیین العرب المعاصرین لطبیعة العالقة بین لسانیات التراث واللسانیات الحدیثة

Arabi10550نحومجلة مركز بابل للدرسات والحضاریة والتاریخیةحیدر فخري میرانأوھام السیرافي في نسبة اآلراء إلى الفراء دراسة صوتیة

Arabi10551نحومجلة العلوم االنسانیةابراھیم خلیلأوھام النحاة حول األسماء الستة

Arabi10552علم اللغةمجلة بحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدابھامحمد عبد هللا سعادةأي المشددة واستعمالھا في لغة العرب

Arabi10553علم اللغةمجلة اللسانیات العربیةعبد الحق العمريأي الموصولة في اللغة العربیة دراسة تركیبیة مقارنة

Arabi10554علم اللغةمجلة جامعة كربالء العلمیةصالح مھدي جابر ، مشكور حنون عطیةأیام األسبوع أصول تسمیتھا بحث لغوي تقابلي

Arabi10555نحو، تحلیل الخطابمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحھاجر مدقنالتحلیل التداولي األفق النظري واإلجراء التطبیقي في الجھود التعریفیة العربیة

Arabi10556صرفمعھد الدراسات واألبحاث للتعریبعبد الفتاح حمدانيالتحلیل الصرفي لألسماء العربیة
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Arabi10557علم اللغةمؤسسة المختار للنشر والتوزیعسعید حسن بحیريكالوس برینكرالتحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاھیم األساسیة والمناھج

Arabi10558نحو،صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعلي بن عبد هللا القرنيإجراء الوصل مجرى الوقف في العربیة

Arabi10559اللغة ،نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزخولة جعفر القرالةإجراء الوصل مجرى الوقف والعكس في النحو العربي

Arabi10560نحو،لغةمجلة بونة للبحوث والدراساتمصطفى بوعنانيإجرائیة التحلیل الفونولوجي التولیدي المتعدد األبعاد لظاھرة ترقیق الراء وتفخیمھا في العربیة

Arabi10561علم اللسانیات ، نحومجلة الدرسات اللغویةالطیب دبھإحداثیات التنظیر اللساني لفعل الترجمة بین مقولة الكلیات اللغویة وخصوصیة المعنى االنتوغرافي

Arabi10562علم اللغة، نحو، لسانیاتجامعة أم القرىحسین حنش سعید الزھرانيإحصاءات المفردات لم تتكرر في القرآن الكریم دراسة في األصل والمعنى والسیاق

Arabi10563اللسانیات، لغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بفاسحسین بن علیم الزراعيسالل المقطريإدراك الزمن اللغوي

Arabi10564نحومجلة التراث العربيعبد الناصر إسماعیل عسافإدغام التاء في األصوات المقاربة في صیغ تفعل وتفاعل وتفعلل

Arabi10565نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيفیصل إبراھیم صفاإذا الظرفیة و الشرطیة محاولة لقراءة جدیدة

Arabi10566نحو، بالغةمجلة العلوم اإلنسانیة جامعة محمد خیضرزربیط عمارالتحویل بحذف المعمول األول من التراكیب االسمیة في كتاب : نھج البالغة

Arabi10567نحومجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةنجالء محمد نور عبد الغفور عطارإذا الفجائیة دراسة نحویة وصفیة

Arabi10568نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةعبد الحسن جدوع عبد العبوديإذا في النحو العربي

Arabi10569نحوجامعة مؤتةخالد موسى مصطفى العجارمةالتحویالت األسلوبیة بین الخبر واإلنشار في النحو العربي

Arabi10570نحو،لغةمجلة اللسانیات العربیةعلي بن موسى بن محمد شبیرإرادة المتكلم ومقاصد الكالم في كتاب سیبویھ مقاربة تداولیة

Arabi10571نحو، لغةجامعة أم درمان اإلسالمیةأحمد بن إبراھیمحسن بن عبد العزیز بن بابو فاتحإرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi10572دراسة وصفیة تحلیلیة للمستویات والمھارات والكفایات (ACTFL) نحو،لغةمجلة األثرصالح عیاد الحجوري ، محمد إبراھیم الجراحإرشادات المجلس األمریكي لتعلیم اللغات األجنبیة

Arabi10573علم اللسانیات ، نحومجلة دراسات لجامعة األغواطإدریس بن خویاإرھاصات البحث الداللي في التراث اللساني العربي

Arabi10574علم اللغةمجلة دراسات األسرةعثمان بخیت جبارةإزدواجیة اللغة وأثرھا في المجتمع واألسرة

Arabi10575اللغة،األدبجامعة مولود معمريآمنة بلعليصفیة حمادوإستراتیجیة الخطاب في أخبار الثقالء مقاربة تداولیة

Arabi10576علم اللغة، نحوجامعة مولود معمريبوجمعھ شتوانفاطمة یحيإستراتیجیة المغالطة في التراث األدبي العربي

Arabi10577نحو،صرف، لغةالجامعة األسالمیةمحمود محمد العامودينسمة محمد سالمة أبو ضھیرإستشھاد أبي حیان األندلسي بلھجات العرب في كتابھ إرتشاف الضرب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10578لغةمجلة اآلداب جامعة قسنطینةجعفر یایوشالتداخل اللغوي والثقافي عند الطبیب ابن زھرة من خالل كتابھ التیسیر

Arabi10579علم اللغةمجلة جذورمحمد حسن باكالإسھام اللغویین األوائل في الدرسات الصوتیة

Arabi10580نحو،لغةاألكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیةمسعودة خالف شكورإسھامات ابن خلدون وآراؤه النظریة في تعلیمیة اللغة

Arabi10581لغة، نحوجامعة أحمد بن بلةفرقاني جازیةحال أحالمإسھامات المصطلحیة في تعلیمیة الترجمة السمعیة البصریة دراسة تطبیقیة

Arabi10582اللسانیات، لغةمجلة حولیات التراثخیرة بلجیالليإسھامات عبد الرحمن الحاج صالح في ترقیة اللغة العربیة

Arabi10583نحوجامعة مولود معمريصالح یوسف عبد القادرجمیلة راجاحإسھامات علماء المغرب الوسیط في تنمیة الدرس النحوي

Arabi10584نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاالبندري بنت خالد السدیريإشارات التطور الداللي في المعاجم العربیة

Arabi10585نحو، لغةمجلة العمیدآالء علي عبد هللا العنبكيإشكاالت التلقي في الكتابات التولیدیة التحویلیة العربیة
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Arabi10586نحو،لغةمجلة التعریبمروان جبر الوزة ، فھد عبد العزیز المھناإشكالیات التعریب في تعلیم العلوم الطبیة

Arabi10587نحو،لغةمجلة اللسانیات العربیةشفیقة وعیلإشكالیات الرؤیة النحتیة عند ابن فارس

Arabi10588لغة، أدبمجلة الدراسات اللغویةمحمد العبدإشكالیات المصطلح السمیائي

Arabi10589(منھجیات وتطلعات) علم اللغة، نحوإربد للبحوث والدراساتمصطفى طاھر الحیادرةإشكالیات المصطلح اللغوي

Arabi10590علم اللغة، نحومجلة المعجمیة تونسالطیب البكوشإشكالیات اندماج الدخیل في المعجم

Arabi10591نحو،لغةمجلة كلیة التربیة للبناتزینب السلطانيإشكالیات مصطلح الفاعل بین القدیم والحدیث

Arabi10592علم اللغةمجلة دراسات مصطلحیةعبد النبي الدكیرالتداخل والتكامل المصطلحي في العلوم اللغویة من أین؟ و كیف ؟

Arabi10593نحو،لغةالمجلة العربیة للعلوم االنسانیةسھى فتحي نعجةإشكالیة التعریب في ضوء اإلمكانیة التولیدیة للعربیة

Arabi10594علم اللغةمجلة اآلثرعبد المجید سالميإشكالیة اللغة في تدریس العلوم

Arabi10595األدبجامعة وھراننور الدین زراديإشكالیة المبھم والمبین في الخطاب القرآني

Arabi10596نقد،لغة،نحومجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسأحمد الھادي رشراشإشكالیة المصطلح اللساني في اللغة العربیة

Arabi10597علم اللغة، النقدمجلة آفاق الثقافة والتراثإبراھیم أحمد ملحمإشكالیة المصطلح في الخطاب اللغوي والنقدي

Arabi10598تحلیل الخطابمعھد اللغات واألدب العربيرشید عزيإشكالیة المصطلح في المؤلفات العربیة تحلیل الخطاب نموذجا دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi10599لغة ، أدبمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقفانیا مبادي عبدالرحیمالدخیل في اللغة العریة الحدیثة ولھجاتھا

Arabi10600علم اللسانیات ، نحومجلة التعریبعبد العالي بشیرإشكالیة المعنى في النص المترجم

Arabi10601ترجمةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةحمادة محمد الحسیني دھینة ، محمد حسن بخیت قواقزةإشكالیة ترجمة األضداد في القرآن الكریم إلى اللغة اإلنجلیزیة

Arabi10602ترجمةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطتعیمھ حموإشكالیة ترجمة المصطلح اللساني الحاسوبي

Arabi10603ترجمة، نقدجامعة أبي بكر بلقایدزبیر دراقيحیاة سیفيإشكالیة ترجمة المصطلح النقدي في مسرد المصطلحات لكتاب مناھج النقد األدبي المعاصر للدكتور سمیر حجازي

Arabi10604ترجمةمجلة جامعة التنمیة البشریةفاتح محمد سلیمانإشكالیة ترجمة المصطلح دراسة نظریة - مجلة جامعة التنمیة البشریة

Arabi10605ترجمةجامعة أبي بكر بلقایدزبیر دراقيبن قدة حوریةإشكالیة ترجمة المصطلحات الشرعیة من العربیة الى الفرنسیة

Arabi10606ترجمةمجلة عالماترشید بن مالكإشكالیة ترجمة المصطلحح في البحوث السیمیائیة العربیة

Arabi10607ترجمةجامعة منتوري قسنطینةرشید قریبعفیروز سعیدانيإشكالیة ترجمة صیغ التعجب والھتاف في روایة (آخر یوم في حیاة محكوم علیھ باإلعدام) لألدیب فیكتور ھوغو ترجمة فاطمة الطبال دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi10608ترجمةجامعة أبي بكر بلقایدزھرة عبد الباقيإشكالیة ترجمة مصطلحات قانون الجنسیة الجزائریة

Arabi10609نحو،لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایاسین أبو الھیجاءإشكالیة تعریب األسالیب في قرارات لجنة األلفاظ و األسالیب في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة الرابط نموذجا

Arabi10610ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسآمنة فاطمة الزھاراء طالبيإشكالیة حدود الترجمة اآللیة ترجمة نظام (سیستران) للمتالزمات اللفظیة إنجلیزیة عربیة

Arabi10611نحو،اللسانیاتمجلة دراسات لجامعة األغواطإدریس بن خویاإشكالیة مصطلح الداللة ومقوماتھ في التراث اإلسالمي

Arabi10612علم اللغة،نحومجلة المخبرزھیر غازي زاھد ، جاسم فریح دایخإشكالیة وجود المعرب في القرآن بین اللغویین واألصولیین

Arabi10613علم اللغة، نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمحمد الراشديإشكالیة زیادة المبنى وداللتھا على زیادة المعنى دراسة تطبیقیة على السین وسوف في القرآن الكریم

Arabi10614نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاماجد بن عمر القرنيإشمام الوقف في العربیة بین النفي واإلثبات
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Arabi10615علم اللغةمجلة آداب البصرةجاسم غالي رومي المالكيإضافات الرازي لمختار الصحاح للجوھري دراسة لغویة

Arabi10616نحومجلة واسط للعلوم اإلنسانیةأحمد جعفر داود، ماجد كامل حسینإضافة الشئ إلى نفسھ بین التقعید واالستعمال

Arabi10617علم اللغةمجلة العرببوفلھ بو خمیسإضطراب اللغة عند مرضى الفصام

Arabi10618نحومجلة مجمع اللغة العربیةعبدالعلیم فودهإضمار أن قبل المضارع والقول فیھ

Arabi10619تحلیل الخطابمجلة الخطابعماد عبداللطیفإطار مقترح لتحلیل الخطاب التراثي تطبیقاً علي خطب حادثة السقیفة

Arabi10620نحومجلة میسان للدراسات األكادیمیةصیوان خضیر خلفإطالة أصوات المد الطویلة وصوتي اللین في األداء القرآني وعلم األصوات

Arabi10621نحومجلة جامعة اإلمامبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن العمارإطالق (ما)الموصولة على العالم

Arabi10622نحو، بالغةالجامعة األردنیةعبد الكریم أحمد الحیاريأحمد فتح هللا عبد القادر إسماعیلالدالالت البالغیة للوجوه النحویة في القراءات القرآنیة المتواترة

Arabi10623نحومجلة اللسانیات العربیةعز الدین المجدوبإعادة تبویب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

Arabi10624لغةمجلة جامعة بابلرافد قاسم ھاشمالتحلیل في فلسفة فتجشتاین

Arabi10625نحوجامعة األسكندریةعبد المجید عابدینجالل الدین ثابت شمس الدینالتركیب في صوغ الكلمة العربیة

Arabi10626علم اللغة، نحومجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةعبد اللطیف عبد القادر عليإعداد معجم صوتي محوسب من األلفاظ العامیة الفصیحة واستخدامھ في عالج مشكالت االزدواجیة اللغویة وتنمیة مھارات التحدث لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي

Arabi10627نحومجلة آفاق الثقافة والتراثعبد هللا بن عبد الرحمن المھوسإعراب أم وأمھات في القرآن الكریم

Arabi10628نحومجلة علوم اللغةنھلة حسین إمامإعراب االسم المرفوع بعد إن و لو دراسة في شوء المنھج المقارن

Arabi10629نحومجلة اللسان العربيفیصل إبراھیم صفاإعراب االسم الواقع بعد إال في ظاھرة االستثناء في العربیة

Arabi10630نحو،صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةسمیة عبد الرحیم عبد هللا محمدإعراب الحدیث النبوي بین العكبري والسیوطي وابن مالك دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة

Arabi10631نحو،لغةجامعة مؤتةبیان حسن الذیباتإعراب الفعل المضارع

Arabi10632نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىقاسم محمد صالح الحمدإعراب القرآن الكریم مصادره ومذاھب النحاة فیھ

Arabi10633نحو،لغةمكتبة السنةأشرف محمد فؤاد طلعتأشرف طلعتإعالم السادة النجباء أنھ ال تشابھ بین الضاد والظاء

Arabi10634فقھالجامعة اإلسالمیةماھر حامد الحوليیسرى عمر عبد هللا العمورإعمال الكالم أولى من إھمالھ وأثره في المعامالت المالیة

Arabi10635نحو، نقد، صرفآداب الرافدینمحمد حسین نجمإفادة لن تأبید النفي

Arabi10636نحو،لغةالمجلة األردنیةجمعان بن عبد الكریم الغامديإلباسات وضع المصطلح التراثي للمفھوم العلمي الحدیث

Arabi10637نحو،لغة، علم األصواتمجلة كلیة اللغة العربي بأسیوط جامعة األزھرسید أحمد علي الصاويإلتقاء الساكنین في ضوء التعلیل الصوتي

Arabi10638نحومطبعة جریدة األسالمطنطاوي جوھريالفرائد الجوھریة في الطرف النحویة

Arabi10639نحو،صرفمجلة الجامعة األسمریةسالم خلیفة حسینإن الشرطیة في القرآن الكریم سورة البقرة أنموذجا دراسة تركیبیة تطبیقیة

Arabi10640نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسعد بن عبد هللا بن عبد المحمودإن النافیة عند سیبویھ بین اإلعمال واإلھمال

Arabi10641نحو،صرفمجلة جامعة كربالء العلمیةفالح رسول حسین ، سھا صاحب منجل ، محمد حسین علي حسینإن ھذان لساحران طھ 63 قراءة وتوجیھا

Arabi10642نحوجامعة أم القرىلیلى یوسف محمد نجارإن واستعماالتھا في القرآن الكریم

Arabi10643نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعبد هللا عنبرحمدي صالح الدین السید الھدھدالتحلیل الداللي للبنیة الصرفیة في سورة الفتح
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Arabi10644لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةصفیة طبنيالتحلیل السلوكي للغة إلیاذة ھومیروس أنموذجا

Arabi10645لغةجامعة ذي قاریعرب مجید بطرشمروة غني تریجي العبوديالتعلیل اللغوي في كتاب معاني القرآن الكریم لألخفش األوسط ت 215ه

Arabi10646علم اللغة ، تحلیل الخطابجامعة حسیبة بن بو علي بالشلفعمار ساسيحوریة قایشالتحلیل اللغوي للخطاب الشعري الجزائري في العصر التركي دیوان أشعار جزائریة تحقیق أبو القاسم سعد هللا أنموذجا

Arabi10647نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةمحمود الجاسمالتحلیل النحوي تعریفھ وطبیعتھ

Arabi10648نحو، صرفجامعة أم القرىأحمد المحموديسامیة ظافر غیثان العمريابن خالویة النحوي من خالل كتابھ إعراب ثالثین سورة من القرآن

Arabi10649نحومجلة دراسات أسالمیةشیخ عبد السالمالتحلیل النحوي العقدي

Arabi10650علم الصوت، لغةمجلة آداب الرافدینأدور یوحناالفاعلیة الصوتیة للكتابة العربیة ومشروع الكتابة العربیة الموسعة لألغراض الخاصة

Arabi10651نحو، لغةالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجامحمود محمد أحمد البیكألفاظ الزمان في صحیح البخارى دراسة نحویة وداللیة

Arabi10652اللسانیات، لغةالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةأسیل متعب الجنابي ، سعید سلمان جبرألفاظ العالقة الزوجیة في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi10653علم اللغة، نحوجامعة الكوفةمحمد حسین علي الصغیرسحر ناجى فاضل المشھدىألفاظ الغفران فى القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi10654ترجمةمجلة تبینبسام بركةالترجمة إلى العربیة دزرھا في تعزیز الثقافة و بناء الھویة

Arabi10655https://k-tb.com/book/Arabi10655نحو

Arabi10656نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الجبار بالل منبرفاطمة عمر السایرالتحلیل النحوي عند ابن یعیش من خالل كتابھ شرح المفصل دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi10657نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتمحمد الروابدهإعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم

Arabi10658(رؤیة أخرى) نحومجلة جامعة ذمار للبحوث والدراساتعبد الكریم مصلح أحمد البحلھإعراب الفعل المضارع و بناؤه بین النحاة القدماء و المحدثین

Arabi10659نحومجلة آداب ذي قارحسن عودة ھاشمالتداولیة والمجاز دراسة ابستیمولوجیة

Arabi10660نحو،لغةمجلة مجمع اللغة العربیةصالح الدین صالح حسنینإعالل الواو والیاء في اللغة العربیة

Arabi10661نحومجلة الدراسات اللغویةحسن محمود ھنداويإعمال حرف الجر المحذوف

Arabi10662نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعبد السالم مرعي جاسم ، إسراء یحیي قاسمإنما في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi10663نحومقاربات مجلة العلوم األنسانیةمحمد العلوىإوالیات التأویل عند النحاة من خالل نظریة العامل ومفھوم التقدیر

Arabi10664فقھمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات األسالمیةمحمد بن حسن بن سعید العمريالبینیة في االستثناء قطعا ووصال وأثرھا في التأویل

Arabi10665علم اللغة، نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاوحید صفیةالتفكیر العربي في الفكر اللغوي لیھود األندلس كتاب اللمع أنموذجا

Arabi10666نحو، بالغةمجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیةاالستفھام في البالغة العربیة دراسة في البنیة و الداللةاالستفھام في البالغة العربیة دراسة في البنیة و الداللة

Arabi10667نحو، بالغةمجلة جامعة ذي قاررعد ھاشم عبوداالختالف بالحدث بین المتعاطفین المفردین بالواو في السیاق القرآني

Arabi10668علم الصوتمجلة علوم اللغةمحمد صالح الضالعالتحلیل الفیزیائي للكالم

Arabi10669(ت 377ھـ) نحومجلة آفاق الثقافة والتراثحلیم حماد سلیمانأثر سیبویھ (ت 180ھـ) في كتاب اإلغفال ألبي علي الفارسي

Arabi10670علم اللغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایحیى علي أحمدالتحلیل الفنولوجي وفق منظور مدرسة براغ صفحة في تاریخ علم اللغة

Arabi10671علوم اللسان العربيمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعبد الجلیل مرتاضالتحلیل اللساني البنیوي للخطاب الشفوي

Arabi10672علم اللغة، تحلیل الخطابمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعیسى عودة برھومةالتحلیل اللغوي للخطاب اإلعالني دراسة في آلیات اشتغالھ وأثره
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Arabi10673أدب، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعبد الحلیم محمد حامدالتحلیل المورفوفونولوجي لبنیة الكلمة العربیة

Arabi10674نحومجلة األثرسلیم عواریبابن خالویة النحوي وكتابھ لیس في كالم العرب

Arabi10675نحومجلة التراث العربيمحمد موعدابن خروف والدرس النحوي في األندلس

Arabi10676نحومجلة علوم اإلنسانیةحمود جمالابن رشد بین المنطق األرسطي والنحو العربي

Arabi10677نحو،نقدالجامعة األردنیةسھى فتحي أسعد نعجةابن قتیبة الدینوري تصحیحھ اللغوي والردود علیھ دراسة نقدیة

Arabi10678أدب، نقدمجلة إضاءات نقدیةھادي نظرى منظم، ریحانة منصوريالحیاة العاطفیة بین العذریة والصوفیة لمحمد غنیمي ھالل رؤیة نقدیة مقارنة

Arabi10679نحوجامعة واسطسھیل نجمان حاجيھاني كنھر عبد زیدابن مالك النحوي في تفاسیر القرآن الكریم

Arabi10680نحوجامعة محمد خیضرربیح عمارابن مضاء القرطبي ثورة في الفقھ ثورة في النحو

Arabi10681علم اللغة، نحومجلة المعھد المصريأحمد مختار عمرابن منظور اللغوي العالم الحائر بین مصر ولیبیا وتونس

Arabi10682نحومجلة جامعة بابلسعد حسن علیويابن ھشام الخضراوي نحویا ت 646 ھـ

Arabi10683نحو،صرفجامعة جرشحكمت عبد الحكیم اغواوى عزیزابن ھشام والدرس النحوى فى شرح قطر الندى ویل الصدى

Arabi10684( االجزاء العشرة االولى من القرآن الكریم نوذجا ) نحوالجامعة األردنیةعماد احمد سلیمان زینابو السعود ومنھجھ فى النحو من خالل تفسیره ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الكریم

Arabi10685نحو، صرفجامعة البصرةعرفات فیصل عبد الوھاب عبد الكریم المناعابو العباس بن والد وجھوده فى النحو والصرف

Arabi10686علم اللغةجامعة الملك سعودخالد بن صالح الحجیالناتجاھات البحث في قضیة اإلعراب عند اللغویین العرب المحدثین

Arabi10687صرف، نحومجلة الدراسات الشرقیةمجدى محمد أحمد كریرياتجاھات التجدید في البحث الصرفي المعاصر دراسة في المنھج

Arabi10688علم اللسانیاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھانعمان عبدالحمید بوقرةاتجاھات الدراسات اللسانیة الحدیثة في المملكة العربیة السعودیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10689علم اللغةجامعة الملك سعودتمام حسانعبد الرحمن بن حسن محمد العارفاتجاھات الدراسات اللغویة المعاصرة فى مصر

Arabi10690نحوجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدأحمد بن جار هللا بن أحمد الصالحي الزھرانياتجاھات تجدجید النحو عند المحدثین دراسة وتقویم

Arabi10691لغة ،نحومجلة عالماتسعید حسن بحیرياتجاھات لغویة معاصرة في تحلیل النص

Arabi10692علم الصوتیاتمجلة الدراسات اللغویةمصطفي بن زكي التونياتجاھات معاصرة في الدراسات الصوتیة

Arabi10693نحومجلة علوم اللغةصالح الدین صالح حسنیناتجاھات معاصرة في دراسة النحو المقارن للغات السامیة

Arabi10694علم اللغةالجامعة األردنیةعاطف عبد المجید عبد النبي أبو جاجةاتساع الداللة اللغویة في صحیح البخاري

Arabi10695نحو، صرفجامعة البصرةعبد الواحد زیارة اسكندر المنصوريبشري محمد نجمالبناء اللغوي في شعر رضا الموسوي الھندي 1873ه، 1943م

Arabi10696علم الصوتیات ،نحومجلة مجمع اللغة العربیة علي الشبكة العالمیةعلي ھواریةالبنیة المقطعیة لسورة التوبة دراسة صوتیة تشكیلیة

Arabi10697علم اللغةجامعة مؤتةجزاء مصاروةطارق حمد الوحوشاثر ادب القبیلة في تفریعات القواعد

Arabi10698نحوجامعة الكوفةعلي كاظم مشريمریم عبد المحسن مجبل التمیمياثر افعال الجوارح في تطویر المنھج الداللي للعربیة

Arabi10699علم اللغةجامعة أم درمان اإلسالمیةسلمى عبد الباقي یوسفمنى السر اسماعیل الباقراثر التغیرات الصوتیة فى تحوالت الصیغ الصوفیة دراسة وصفیة تحلیلیة فى ضوء علم اللغة الحدیث من خالل الربع االخیر من القرآن الكریم

Arabi10700بالغة، نحومؤتة للبحوث والدراسات والعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةیوسف القمازاثر التنوع البنائي على الداللة البیانیة في الجملة القسمیة في القرآن الكریم

Arabi10701نحوجامعة القصیمعمار بن أمین الددومشارى بن عبد هللا الحربىاثر الصناعھ النحویة فى ترجیح المعنى عند الرسعنى فى كتابھ رموز الكنوز فى تفسیر الكتاب العزیز
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Arabi10702اللغة ، الدراسات القرآنیةجامعة وھرانسلطان الجیالليسماعیل خالداثر اللسان العربي فى بیان المقاصد

Arabi10703اللغة، والدراسات القرآنیةجامعة وھرانالعربي قالیلیةعبد القادر مربوحاثر اللسان العربي في بیان مراد الشارع

Arabi10704علوم اللغة، تفسیرجامعة أم درمان اإلسالمیةعمر یوسف حمزةھشام كمال على ابو العزاثر اللغھ العربیھ و السیره فى تفسیر الشعراوي

Arabi10705علم الصوتمجلة حولیات التراثنرمین غالب احمداثر المستوى الصوتي في تشكیل الداللة سورة الحاقة

Arabi10706نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىازدھار عبد الرحمن عیسى زیاداثر النظریة النحویة فى روایة الشواھد الشعریة

Arabi10707علم الصوت، لغةمجلة المنارةعادل مسلم الربطة، تیسیر رجب النسورالتحوالت البنیویة في صیغ الجموع السالمة في ضوء علم الصوت الحدیث

Arabi10708نحو، لغةمجلة المعجمیةمحمد رشاد الحمزاويالبنیة النحتیة العربیة ودورھا في التولید اللغوي : مقاربة قدیمة حدیثة ألصولھا

Arabi10709نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیة واألجتماعیةناجح جمیل صوافطةاجتماع األدوات األمثال وتوالیھا لمعنى واحد مكروه مرذول أو جائز مقبول دراسة وصفیة

Arabi10710نحومجلة العلوم اإلسالمیةجابر كركوش مھنا العانياجتماع الشرط والقسم في الدرس النحوي

Arabi10711نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةأحمد إبراھیم عبد هللاعبد هللا موسى یونساجتماع القسم والشرط في الحدیث النبوي الشریف دراسة وصفیة في صحیح البخاري

Arabi10712نحو، صرفمجلة التراث العربيمحمد خاناجتماع الھمزتین أو الھمز المزدوج بحث في القراءات القرآنیة

Arabi10713علم الصوتیات ، اللغةمجلة الدراسات اللغویةجمعان بن عبد الكریماجتماع الھمس والشدة الوقفیة وأثره في أصوات الكاف والتاء والقاف والطاء

Arabi10714لغویاتجامعة 6 اكتوبرعبد الحمید علي أبو مداسإبراھیم أحمد عبد الجلیلاجتھادات ابن ھشام النحویة في كتابھ المغني

Arabi10715لغویاتجامعة المرقبمیلود میالد الصغیرعلي الكیالني حسن الماعزياحتجاج الزمخشري بالقراءات في تفسیر الكشاف

Arabi10716نحومجلة عالم الكتبكمال سعد أبو المعاطياحتجاج سیبویھ باالمثال وأثره في التعقید النحوي

Arabi10717نحو، لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيسائدة مصلح محمد الضموريالتشكیل الصوتي للضمائر في اللغة العربیة

Arabi10718نحو، صرفمجلة اللسان العربيعلي القاسمياختصار المعاجم أھدافھ وطرائقھ دراسة في (مختار الصحاح) للرازي

Arabi10719نحو، صرفجامعة الحاج لخضررابح بو معزةعبد الكریم خلیلالتحوالت الصرفیة غیر الوظائفیة للمشتقات توجیھھا الصوتي وبنیاتھا العمیقة في الربع األخیر من القرآن الكریم

Arabi10720نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاسلطانة بنت محمد الشھرانياختالف أبنیة الفعل في ضوء القراءات القرآنیة دراسة صرفیة في سورة البقرة

Arabi10721نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمھدي عراراختالف األصل االشتقاقي في العربیة المواضع والبواعث أمثلة جزئیة وموجھات كلیة

Arabi10722نحوجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريمحمد یاسین علیوي الشكريجھود الباحثین العراقیین في تیسیر النحو من 1950- 2000م دراسة وتقویم

Arabi10723نحو،لغةمجلة جامعة الملك سعودصالح بن سلیمان الوھیبياختالف العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكریم

Arabi10724علم الصوت،لغةمجلة اآلداب واللغاتأحمد قریشاختالف القدامى والمحدثین في تحدید مخارج وصفات بعض األصوات الھمزة نموذجا

Arabi10725نحوالجامعة األسالمیةفھد بن منیع هللا بن ناجي الصاعديعبد هللا بن حامد بن أحمد النمرياختالف القراءات العشر المتواترة في إعمال المصدر ومشتقاتھ في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi10726لغة ، نحوجامعة مؤتةأحمد علي عبد هللا المسیعدیناختالف القراءات القرآنیة وأثره في اختالف اإلعراب في تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للمؤلف محمود شھاب الدین األلوسي

Arabi10727أدب ، علم اللغةالجامعة األردنیةجاسر أبو صفیةعبیر محمد ھشام سعید نجاراختالف القص القرآنى مقاربة لسانیة اجتماعیة

Arabi10728نحو، صرفمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةكاظم داخل جبیراختالف اللھجات العربیة القدیمة في أسماء الحیوان دراسة ومعجم

Arabi10729ً نحو، صرفمجلة جامعة جازانمحمد عبدالرحمن محمداختالف اللھجات على المستوي التركیبي كتاب "توضیح المقاصد والمسالك" للمرادي نموذجا

Arabi10730علم الصوت، لغةمجلة جامعة ذي قارمجید مطشر عامراختالف المصطلح الصوتي عند المحدثین مخارج الصوامت أنموذجا
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Arabi10731نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةعبدالنبي محمد مصطفى ھیبھ جعفراختالف النحاة ثماره وآثاره في الدرس النحوي

Arabi10732نحومجلة بحوث كلیة اآلدابمحمد امحمد أبوراساختالف النحاة في إذن وقفا و رسما استعراض المذھب وأدلتھا

Arabi10733نحو، لغةالمجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیةأبو سعید عبد المجیداختالف النحاة في قضایا الفاعل وداللتھ وحلولھ من خالل القرآن الكریم واللغة

Arabi10734نحو، لغةمجلة دیاليلیث أسعد عبدالحمید ، صدام محمد إسماعیلظروف الزمان في صحیح مسلم دراسة أسلوبیة

Arabi10735نحوجامعة مصراتةمحمد عبد السالم ابشیشعبیر إسماعیل الرفاعياختالف روایة الشاھد الشعري وأثرھا في الخالف النحوي

Arabi10736نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد غالب عبد الرحمنإبراھیم حمد أحمد جمیل هللاختالف رواییة الشواھد الشعریة وأثره في استنباط القواعد النحویة دراسة نحویة وصفیة

Arabi10737نحو، صرفمجلة جامعة المدینة العالمیةحسین محمد علي البسومياختیار المداخل المعجمیة في المعاجم الطالبیة دراسة معجمیة

Arabi10738أدب، لغة ، نحومجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابرياختیارات أبي جعفر الطحاوي في القراءات واالحتجاج لھا

Arabi10739نحو، صرفجامعة القصیمعلى بن إبراھیم السعودعبد هللا بن عبد الرحمن الشریم المضیبرياختیارات ابن العریف النحویة والتصریفیة المتوفي سنة 390 ھـ في كتابھ شرح الجمل جمعاً ودراسة

Arabi10740نحوجامعة القصیمحسین حامد الصالحمحمد بن عبد الرحمن المحسناختیارات ابن بابشاد النحویة فى كتابھ شرح جمل الزجاجى جمعا ودراسة وتقویما

Arabi10741نحو، صرفجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديعبد هللا بن مصطفىاختیارات ابي بكر الشنوانى وارائھ النحویھ فى كتابھ الدر البھیھ

Arabi10742قراءاتجامعة أم القرىفیصل بن جمیل بن حسن الغزاويكامل بن سعود بن طیران الجعفري العنزياختیارات اإلمام أبي عمرو الداني في علم القراءات جمعا ودراسة

Arabi10743نحو،لغویاتجامعة القصیممحمد راضي الزینيمنال بنت محمد بن عبد هللا المندرجاختیارات المرادي التصریفیة في شرحھ للتسھیل عرضا ودراسة

Arabi10744العلوم اللغویةالجامعة األسالمیةموسى أبو فیاضاسالم حسنى محمد أبو صقراختیارات مكى بن أبى طالب القیسى في كتابھ الكسف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi10745نحوالمجلة العلمیة لجامعة اإلمام المھديفاروق احمد الھادياختیارات نحاة األندلس بتن مدرستي الكوفة والبصرة النحویتین ني وأثر ذلك على تطور الدرس النحوي

Arabi10746علم اللغةجامعة القصیمعبد العزیز صافي الجیلمنى بنت متعب زید الفریدياخیارات یعقوب بن حاجي عوض النحویة المتوفي سنة 845ھـ في كتابھ شرح كافیھ ابن الحاجب دراسة تحلیلیة

Arabi10747نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامنصور عبد الكریم الكفاوینأداة النفي الت في العربیة : حقیقتھا والخالف حولھا بین القدماء والمحدثین دراسة لغویة مقارنة

Arabi10748نحو،لغة، صرفمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتجھاد یوسف المرجاادوات النفي في شعرامل دنقل

Arabi10749نحو، صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح بحیري إبراھیمعبد العزیز بن حمید بن محمد الجھنىاراء ابن السراج غیر البصریة فى كتابھ االصول فى النحو

Arabi10750نحو، صرفالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديمحمد عمر عمار الدراوشةاراء االخفش االوسط النحویة والصرفیة عند شراح الفیة ابن مالك فى القرن الثامن الھجرى دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10751لغة، نحومجلة دیاليقاسم محمد أسوداثر حروف الجر في ظاھرة االضداد دراسة في معجم لسان العرب

Arabi10752لغةمطبوعات المجمع العلمي العربياالمیر مصطفى الشھابياخطاء شائعة في الفاظ العلوم الزراعیة والنباتیة

Arabi10753نحومجلة العلوم العربیھریاض رزق هللا منصور أبو ھوالاراء الزمخشرى النحویة في نظر ابن ابى الربیع القرشى من خالل كتابھ البسیط

Arabi10754اللغة، نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد المسلميبندرى بنت سعید بن محمد الغامدياراء الفراء النحویة في كتاب القطع واالئتناف ألبى جعفر النحاس وأثرھا في أحكام الوقف واالبتداء

Arabi10755الدراسات اللغویةجامعة طرابلسمیلود میالد الصغیرسناء عبد الھادى طالباراء الكوفیین فى تفسیر الطبرى من سورة الفاتحة الى اخر سورة االنعام

Arabi10756علم اللغةمجلة الموردمحمد راجي الزغولازدواجیة اللغة نظرة في حاضر العربیة وتطلع نحو مستقبلھا في ضوء الدراسات اللغویة

Arabi10757نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد هللا محمد آدم أبو نظیفةاسالیب اجتماع الشرط والقسم دراسة استقرائیة في القران الكریم

Arabi10758نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الجبار بالل منیرالفاضل حامد نور الزیناسالیب التوكید في السنن الكبرى لالمام النسائي

Arabi10759لغة، أدبمجلة اللسانیات العربیةمختار درقاوياستثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني دراسة تطبیقیة على المصطلح التداولي
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Arabi10760لغةجامعة آل البیتسلیمان حسین مصطفىساري محمد اسماعیل عواداستخدام الحاسوب فى تصنیف الكلمة العربیة غیر المشكولة داخل النص اعتمادا على التحلیل اللفظى

Arabi10761نحومجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسأبو شعفة محمد العصلباستخدام النحاة لمصطلحاتھم غیر القیاسیة في رفضھم بعض القرآءات القرآنیة

Arabi10762نحو، نقدمجلة األكادیمیة األمریكیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا (أماراباك)محمد سعد محمد أحمداستخدام حروف المعاني في إفادة معنى التعلیل

Arabi10763نحو، صرفمجلة األثرزھیر محمد العروداستخدامات لكن ووظائفھا النحویة دراسة تحلیلیة وصفیة

Arabi10764نحو، صرفمجلة أماراباكمحمد سعد محمد أحمداستخدم حروف المعاني في إفادة معنى التعلیل

Arabi10765أدبمجلة جامعة االنبار للعلوم واآلدابلیث شاكر محمود جراداستدراكات ابن القیم الجوزیة في كتابھ بدائع الفوائد على السھیلي

Arabi10766نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةعلي الریح جالل الدینمحمد نور بخیت حمداستدراكات ابن ھشام األنصاري علي ابن مالك من خالل أوضح المسالك

Arabi10767أدبالجامعة األسالمیةباسم عبدالرحمن البابلياستدراكات األنباري علي اإلنصاف في كتابھ منثور الفوائد

Arabi10768لغة الخطابمجلة التخطیط والسیاسة اللغویةنعمان عبد الحمید بوقرةلغة الخطاب التعلیمي الجامعي بین إیدیولوجیا العامیة وإیدیولوجیا العولمیة مثل من الجزائر والمملكة العربیة السعودیة رؤیة سوسیو لسانیة

Arabi10769قراءاتالجامعة األسالمیةمحمد بن مرزوق ایت عمراناستدراكات مال علي القاري المتعلقة بالتجوید في المنح الفكریة على شراح المقدمة الجزریة

Arabi10770نحو، صرفجامعة طیبةعلي بن عبد هللا القرنيأسماء موسى عطاهللا العنزيالتشكیل الصوتى في البنیة دراسة في القراءات الشاذة من خالل كتاب المحتسب البن جنى

Arabi10771اللغة، األدبالمركز الجامعي أكلي محند اولحاجمحمد الھادي بو طارنخدوجة بن فطوماستراتجیات الخطاب اإلعالني التلفزیوني لدى شركات الھاتف النقال في الجزائر

Arabi10772األدب، لغةجامعة محمد األمین دباغینعبد الغني بارةجیلى ھدیةاستراتیجیات الخطاب القرآني سورة آل عمران انموذجا مقاربة لغویة تداولیة

Arabi10773لسانیات الخطابجامعة الحاج لخضرمحمد بوعمامةدلیلة قسمیةاستراتیجیات الخطاب في الحدیث النبوي

Arabi10774لغة، أدبالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةعماد أحمد الزبناستراتیجیات النقل الداللي في بصائر علماء األصول المسلمین

Arabi10775نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیةمشرق محمد مجولاستراتیجیات ما وراء المعرفة رؤیة نظریة في عملیة اكتساب المفاھیم النحویة

Arabi10776ترجمةجامعة منتوري قسنطینةحیزیة سلمياستراتیجیة اإلیضاح في الترجمة روایة (رصیف األزھار ال یجیب) لمالك حداد أنموذجا دراسة تحلیلیة

Arabi10777علم اللغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةلبوخ بوجملینشیباني الطیباستراتیجیة التواصل اللغوي في تعلیم وتعلم اللغة العربیة دراسة تداولیة

Arabi10778لسانیات الخطابمجلة المخبربلقاسم دفةاستراتیجیة الخطاب الحجاجي

Arabi10779اللغة، نحوجامعة الیرموكخالد بني دوميمشعل عبید الشمرياستراتیجیة توجیھ الخطاب في القرآن الكریم سورة طھ نموذجا

Arabi10780اللغة، نحوحولیات الجامعة التونسیةاألزھر الزناداسترسال الصوت استرسال الداللة مقولة الجمع نموذجا

Arabi10781لغةالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديصالح حسین عبد اللطیفاستشھاد المرادي بلھجات العرب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10782نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةحسن عبد هللا حسن بحر الدینحسن عبد هللا حسن بحر الدیناستشھاد النحویین بالرجز دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10783لسانیات الخطابمجلة الدراسات اللغویةسعاد سید أحمد علياستصحاب األصل في الخطاب النحوي وتداعیاتھ في مسائل الخالف

Arabi10784نحو، لغةمجلة علوم اللغةسعید بن عبد هللا الشھرانيالتخفیف

Arabi10785نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابعبد المھدي الجراح وخالد الھزایمةاستصحاب الحال في أصول النحو قراءة ورأي

Arabi10786لغةمجلة نوافذجورج الكون -مارك جونسوناستعارات بھا نحیا

Arabi10787نحو، لغةمجلة الممارسات اللغویةصلیحة خلوفياستعمال المعاجم الورقیة عند الباحثین في ظل انتشار المعاجم اإللكترونیة

Arabi10788نحومجلة الجامعة العراقیةنصیف جاسم محمد الراوياستعمال المفرد عند النحویین
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Arabi10789نحومجلة آداب الفراھیديفارس علي صالحاستعمال قبل وبعد في القرآن الكریم وصحیح البخاري

Arabi10790نحو، صرفمجلة األستاذعبدالعباس عبدالجاسماستعماالت (دون) في اللغة العربیة

Arabi10791نحو، صرفمجلة كلیة التربیة جامعة عین شمسكمال سعد أبو المعاطياستعماالت (سمع) في القرآن الكریم دراسة في النحو والداللة

Arabi10792نحومجلة المشكاة للعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةیاسر محمد خلیل الحروباستعماالت الفاء في تحفة المأخذوي للمباركفوري

Arabi10793نحو، لغةمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخیر الدین فتاح عیسى القاسميالتشریف وأثره في تحلیل الظواھر النحویة وتوجیھ التراكیب اللغویة

Arabi10794علم اللغة، نحومجلة جامعة فلسطین لألبحاث والدراساتجھاد عبد القادر نصاراستعماالت لغویة معاصرة دراسة في تأصیل الوضع اللغوي والتسویغ

Arabi10795نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمصطفى فؤاد أحمداستعماالت لو

Arabi10796نحو، صرفمجلة جامعة اإلمامعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العماراستعماالت لیس في العربیة

Arabi10797(دراسة تحلیلیة) نحو،صرفحولیات آداب عین شمسصبحي إبراھیم الفقياستعماالت مادة (ب ي ع ) ومشتقاتھا في صحیح البخاري بین الداللتین السیاقیة والمحوریة

Arabi10798أدبدار الكاتب العربيمحمد خلیل ھراسالحركة الوھابیة رد على مقال محمد البھي في نقد الوھابیة

Arabi10799نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةإبراھیم خلیلاستقبال النظریة مثل من نحو النص

Arabi10800نحو، صرفمجلة المعجمیة تونسإبراھیم السامرائياستقراء الواو والیاء في األصول الثالثیة

Arabi10801بالغةالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةمحمد صالح زكي أبو حمیدةاسلوب االستفھام ودالالتھ البالغیة في سورة الصافات دراسة اسلوبیة

Arabi10802نحو، بالغةجامعة الجزائرمحمد العید رتیمةرابح العربياسلوب االعتراض فى القرآن الكریم من خالل الكشاف للزمخشري

Arabi10803لغة، نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةسلمان الرحیلاسلوب التابید دراسة تركیبیة داللیة

Arabi10804نحو،بالغة، لغةجامعة الحاج لخضرحجیج معمرعمارى عز الدیناسلوب التقابل فى الربع االخیر من القرآن الكریم

Arabi10805نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى محمد الفكياحمد بشارة جمعھ سلیماناسلوب الشرط فى دیوان الھذلیین دراسة نحویة

Arabi10806نحو، صرفمجلة آداب الفراھیديشاكر المشھدانياسلوب الشرط في معلقة زھیر بن ابي سلمى

Arabi10807نحو، بالغةجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةجملھ داود عبد الجلیل عیاشاسلوب الشرط والثسم بین لغة الشعر الجاھلى والحدیث الشریف

Arabi10808نحو، لغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادحنان اسماعیل عمایرةاسم االلة دراسة صرفیة معجمیة

Arabi10809نحو،صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادمیسون علي إسماعیل درویشاسم التفضیل بین النظریة والواقع

Arabi10810أدبجامعة الحاج لخضرعبد هللا العشيعبد القادر عباسيانفتاح النص الشعري الحدیث بین الكتابة والقراءة

Arabi10811نحو، صرفمجلة دیاليعماد حمید أحمد الخزرجي - صالح ذیب صالح الجبورياسم الجنس الجمعي في القرآن الكریم دراسة صرفیة وداللیة

Arabi10812نحو، صرفمجلة المعجمیة تونسالمنصف عاشوراسم الجنس بین المقولة المعجمیة والنواة اإلعرابیة

Arabi10813علم الصوت، نحوجامعة المنصورةمحمد بن سعید إبراھیم الثبیتياسم الصوت في العربیة دراسة داللیة

Arabi10814نحو،لغة، صرفمجلة آداب الرافدیننوفل على مجید الراوياسم الفاعل بین االعمال واالھمال في القراءات القرانیة

Arabi10815نحو، صرفمجلة علوم اللغةفكري محمد سلیماناسم الفاعل دراسة نظریة تطبیقیة في البنیة الصرفیة واالستعمال النحوي

Arabi10816نحو، صرفمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد عبد هللا سعادةاسم الفاعل صوغھ وعملھ

Arabi10817نحو، صرفمجلة آداب الرافدینأمین عبد النافع أمیناسم الفاعل في اللغات العاربة بین اإلسمیة والفعلیة دراسة مقارنة في ضوء الفصحى واللغات العاربة
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Arabi10818نحو، صرفمجلة جامعة األقصىحسین موسى أبو جزر ، موسى سلیمان شلطاسم الفاعل في دیوان الشافعى دراسة نحویة صرفیة

Arabi10819نحو، فقھجامعة آل البیتقحطان عبد الرحمن الدوريشھر العید مئازاتاسم الفاعل وقواعده دراسة أصولیة تطبیقیة

Arabi10820نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةرافع أسعد عبد الحلیماسم الفعل في القرآن الكریم

Arabi10821نحو، صرفسلسة دراسات عربیة وإسالمیةفاطمة عبدالرشید عبدهللاسم الفعل وحكم تقدیم معمولھ علیھ

Arabi10822نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةعلي العشياسم المصاحبة (مع) وعالقتھ بنظام الظرف عند النحاة العرب

Arabi10823نحو، صرفمجلة آداب ذي قارحیدر مصطفى ھجراسم المصدر دراسة في المعاییر الشكلیة والموضوعیة في التفریق بینھ وبین المصدر

Arabi10824نحو، صرف، معجممجلة مجمع اللغة العربیةمحمد الخضر حسیناسم المصدر في المعاجم

Arabi10825نحو، فقھ،صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادایمن على العتوماسم المفعول فى القران الكریم

Arabi10826نحو، صرفمجلة التراث العربيعبد الفتاح محمداسم المفعول في لغة القرآن الكریم دراسة أسلوبیة أدائیة

Arabi10827علم اللغةمجلة الموردمحمد حمادياسم المنصوب في تحقیقات اللغویین

Arabi10828علم اللغة ، أدبمجلة الدراسات اللغویةعبد الرحمن بن فقیر هللا البلوسياسم الوصول في اللغات العربیة والفارسیة والتركیة :دراسة تقابلیة

Arabi10829نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةأحمد إبراھیم عبد هللالفاتح أحمد علي حسناسما الفاعل والمفعول في الحدیث النبوي الشریف دراسة وصفیة تحلیلیة في صحیح البخاري

Arabi10830نحو، صرفجامعة آل البیتحسن خمیس الملخمنى مفضي سلیم العظاماتالتداخل الصیغي في أبنیة المصادر والمشتقات

Arabi10831علم اللغة ، أدبمجلة الدارةسالم بن احمد طیراناسماء اعالم عربیة جنوبیة قدیمة

Arabi10832نحومجلة ابحاث میسانكاطع جار هللا سطاماسماء الجھات الست في القران الكریم

Arabi10833اللغة، صرفمجلة العلوم االنسانیةمھند ناصر حسین - حسین على ناجياسوب األمر غیر الصریح وطرائفھ في القرآن الكریم - مجلة العلوم االنسانیة

Arabi10834نحو، صرفمجلة جذورمحمد السمورياشتغاالت المعنى في اللغة العربیة بین الفصحى والعامیة

Arabi10835علم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد بن عمر بن عبد الرحمن العقیلاشتقاق طیئ

Arabi10836نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةسھى فتحي نعجةاشكال التعریب في ضوء ھویة اللغة العربیة

Arabi10837نحومجلة المعجمیةعبد القادر المھیرياشكالیة التأریخ لنشأة المصطلح النحوى

Arabi10838نحو، علم الصوتعادل نذیر البیرياشكالیة الصوتیة(ء-ا) دراسة صوتیة

Arabi10839نحو، صرفمجلة العلوم اإلنسانیةمحمد رشاد الحمزاوياشكالیة المصطلح اشكالیات

Arabi10840نحو،نقد، اللسانیاتمجلة الدراسات اللغویةیوسف وغلیسياشكالیة تعریب المصطلحات النقدیة واللسانیة الحدیثة

Arabi10841اللسانیات، لغةمجلة جامعة بابلمعمر منیر العانيالتداول اإلعرابي للنص القرآني أمثلة جزئیة وموجھات كلیة

Arabi10842علوم الحدیثجامعة أم درمان األسالمیةأبشر عوض محمد أدریسنجالء عبد الدایم محمد یساشھر كتب غریب الحدیث من القرن الثالث الھجرى الى القرن السادس الھجرى دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi10843نحو،صرفالمجلة االردنیة في اللغة العربیة وآدابھامنال محمد ھاشم نجاراصوات الحركات العربیھ دراسة داللیة جمالیة

Arabi10844نحو، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیةحسین علي حسین الفتلياصول التفكیر العربي عند ابن جني ت 392ھـ في كتابھ الخصائص

Arabi10845(الدواعي-والعالج) علم الصوتمجلة الدراسات اللغویةالجمعي بولعراساضطرابات الصوت

Arabi10846علم اللغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاسعید جبر أبو خضراضطرابات الطالقة اللغویة في كتاب اإلبانة للعوتبي : دراسة في المصطلح
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Arabi10847نحوالجامعة األسالمیةعبد الھادي عبد الكریم محمد برھومعودة یونس عیاد الحشاشاعتراضات أبى حیان النحویة على الكعبرى في تفسیره البحر المحیط من المجلد األول الى المجلد الرابع دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi10848نحوجامعة القاھرةشعبان صالحمصطفى محمود حسین شعباناعتراضات أبى على الفارسى على النحاة وأثرھا في الخالفین

Arabi10849نحوجامعة طرابلسالمبروك أحمد بلحاجفوزي حسین عبد هللا الراشدياعتراضات أبي البقاء العكبري النحویة على النحاة في كتابھ المتبع في شرح اللمع

Arabi10850نحوجامعة المرتقبمحمد عبد السالم إبشیشمحمد مفتاح محمد إشویخةاعتراضات أبي حیان علي ابن مالك في أبواب المبتدأ والخبر ونواسخھا من كتاب: التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل

Arabi10851أدبالدار الوطنیة الجدیدة للنشر والتوزیع، المركز الفضي للمعلوماتمحمود قاسمجواسیس األدب جواسیس السینما

Arabi10852نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةلیلى كادةأسلوبا األمر والنھي في النظریة اللسانیة العربیة مقاربة تداولیة

Arabi10853نحومجلة عالم الكتبعبد الرحمن العثیمینإبراھیم القرشي عثمانإعراب القراءات السبع و عللھا البن خالویة

Arabi10854نحوالتراث العربيمحمود عبد الكریم نجیبابن مالك الطائي ناظم علوم العربیة

Arabi10855نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلومھیوا عبد هللا كریم ، عبد هللا عبد الخالق عبد هللاسم الفاعل من الثالثي المزید فیھ بأكثر من حرف والواقع نعتاً في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi10856علم اللغة ، ترجمةمجلة تبینفایز الصیاغاشكالیة الھویة وثنائیة اللغة والترجمة في السیاق العربي المعاصر

Arabi10857نحو، لغةمجلة سومنحسین طھ باقراصل الحروف الھجائیة وانتشارھا

Arabi10858نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیةھاشم جعفر الموسوي، محمد رزاق عیداناعتراضات ابن الحاجب ت 646ھـ على النحویین في كتابھ شرح المقدمھ الكافیھ في علم اإلعراب

Arabi10859نحو، لغةمجلة إشكاالت في اللغة واألدبمزایتي مریمالتداولیة نشأة المفاھیم والتصورات

Arabi10860نحوجامعة الخلیلمحمد عطا أبو فنونخلیل محمود محمد أبو غنیماعتراضات ابن عادل الحنبلي النحویة على الزمخشري في كتابھ اللباب في علوم الكتاب

Arabi10861علم اللغة، نحوالمجلة العربیة للعلوم االنسانیةعبد الحمید مصطفى السیداعتراضات ابن ھشام االنصارى على المعربین في كتابھ مغنى اللبیب قراءة تأصیلیة

Arabi10862(2) نحو، صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح السید سلیممحمد سعید صالح ربیع الغامدياعتراضات ابن یعیش على آراء الزمخشري النحویة والصرفیة في كتاب شرح المفصل

Arabi10863لغة ، نحومجلة عالم الكتبسعید محمود عقیلالدلیل في العروض

Arabi10864نحوجامعة القصیمعمار بن أمین الددونبیلھ الخضیرياعتراضات ابي بكر االنباري 328ھـ النحویھ اللغویھ علي ابي حاتم السجستاني 248ھـ وتعقباتھ لھ في آثاره المطبوعة

Arabi10865نحومجلة اآلدابضرغام محمود أحمداعتراضات األزھري ت 905ھـ على النحاة في منصوبات األسماء في كتابھ شرح التصریح

Arabi10866علم اللغةالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديحسین عمر حسین الدراوشةاعتراضات األزھري على اللیث بن المظفر في كتابھ تھذیب اللغة

Arabi10867أدب، نحومجلة التراث العربيھزاع سعد المرشداعتراضات البغدادي النحویة في كتابھ خزانة األدب على العیني في كتابھ المقاصد النحویة

Arabi10868دواوینالجامعة األردنیةمصطفى الحیاريالدواوین مع كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب

Arabi10869لغویاتمجلة جامعة الملك سعودفضل بن عمار العماريالذئب أسماؤه وكناه وصفاتھ

Arabi10870علوم اللسان العربيمجلة اآلداب واللغات بجامعة ورقلةمعمر حجیجالتداولیة بین اللسانیات والدراسات األدبیة

Arabi10871نحو، تحلیل الخطابمجلة الممارسات اللغویةفرحات بلوليالتداولیة في المعاجم العربیة قراءة في معجم المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب لنعمان بوقرة

Arabi10872نحومجلة أبحاث میسانفیصل مفتن كاظمالتداولیة في النحو العربي

Arabi10873نحو، لغةمجلة سماتحافظ إسماعیلي علويبریجیت نرلیش ودافید كالركالتداولیة قبل أوستین واقع أم تھیؤ؟

Arabi10874نحومجلة جامعة سبھا للعلوم اإلنسانیةفتحي حسن علي خطاباعتراضات الزجاج النحویة على الفراء في معاني بعض الحروف في كتابھ معاني القرآن وإعرابھ

Arabi10875نحو، صرفجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمھا بنت نجم بن سلیم الیوبياعتراضات السخاوي على اللغویین والنحویین والصرفیین في كتاب سفر السعادة وسفیر اإلفادة
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Arabi10876نحو، لغةجامعة مؤتةعمر محمد أبو نواسالفي بن محمد الفي العنزياعتراضات السمین الحلبي النحویة في الدر المصون على توجیھات أصحاب كتب أعاریب القرآن

Arabi10877نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعلي بن محمد الشھريالتشبیھ بالفاعل عند النحویین

Arabi10878"نحوجامعة أم القرىحماد بن محمد الثماليحسانن بن نور بن عبد القادر بتوااعتراضات الشاطبي على ابن الناظم في كتاب المقاصد الشافیة "جمعا ودراسة

Arabi10879نحوجامعة مؤتةمحمود مبارك عبیداتعصام محمد عبد السالم الشخیبياعتراضات العكبري على النحاة وترجیحاتھ في كتابھ التبیان في إعراب القرآن

Arabi10880نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحسن اسعد محمداعتراضات الفراء النحویة في معاني القرآن على الكسائي

Arabi10881نحو، صرفمجلة العلوم اإلنسانیةمحمد فرج علي ابوستھاعتراضات النحاس على الكوفیین في كتابھ إعراب القرآن

Arabi10882نحو، صرفجامعة سرت كلیة اآلدابمحمد عبد السالم إبشیشودیعة رحیل إبراھیماعتراضات بدر الدین الدمامیني ومناقشاتھ في نزول الغیث لصالح الدین الصفدي في شرحھ الغیث المسجم في شرح ألمیة العجم دراسة نحویة وصرفیة

Arabi10883نحو، صرفجامعة الملك عبد العزیزكمال سعد أبو المعاطي أحمدأحمد علي المكرفحاعتراضات جامع العلوم الباقولي علي أبي الفارسي

Arabi10884نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابخلف هللا بن عليالتداولیة مقدمة عامة

Arabi10885نحوجامعة محمد خیضرشیتر رحیمةالتداولیة وآفاق التحلیل

Arabi10886نحومجلة العلوم االنسانیةھبة خضیر عباس - صالح كاظم عجیل الجبورياعتراضات یاسین العلیمي النحویة ت 1061ھـ في شرحھ على ألفیة ابن مالك ت 672ھـ

Arabi10887نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثخلیل إبراھیم حمودي السامرائيمجئ ما الحرفیة بعد إن وأخواتھا وحرفي الجر (رب) و(الكاف) بین الكف والعمل

Arabi10888نحومجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةحصة بنت زید بن مبارك الرشوداقتران خبر المبتدأ بالفاء دراسة نحویة تطبیقیة من خالل القرآن الكریم

Arabi10889نحومجلة آداب الرافدیننوفل علي مجید الراويالتأویل النحوي للقراءات القرآنیة في كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب

Arabi10890علم اللغةمجلة جذورسمیر شریف استیتیةاكتساب اللغة الثانیة الكفایات والمشكالت

Arabi10891علم اللغةمجلة التواصل في اللغات والثقافة واألدبعبد السالم شقروشاكتساب اللغة مقاربة تولیدیة تحویلیة

Arabi10892علم اللغةمجلة الجامعة اإلسالمیةمثنى فاضل ذیب الجبورياآلثار المترتبة على القول بأصل اللغة

Arabi10893نحومجلة شئون العصرسھام مادناآلثار النحویة لالختالف اللھجي على القرآن الكریم

Arabi10894أدب، لغةالجامعة األسالمیة العالمیةمحمود عبد السالم أحمد شرف الدینرضوانھ حبیب كیانيالبنیة النصیة لقصة موسى علیھ السالم في القرآن الكریم

Arabi10895نحومجلة كلیة التربیة األساسیةمیساء خماساآلراء االجتھادیة النحویة البن عصفور ( 669ھـ) في كتابھ ضرائر الشعر

Arabi10896نحومجلة بحوث إسالمیة وإجتماعیة متقدمةعامر مھدي صالح ، أسعد عبد العلیم السعدياآلراء االنفرادیة البن مالك في شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ (دراسة في اآلراء التي تخص العطف

Arabi10897نحوجامعة الجزائرسالم علويبلغدوش زغاش فتیحةاآلراء النحویة التي تفرد بھا الفراء من خالل كتابھ معاني القرآن

Arabi10898نحومجلة جامعة اآلنبار للغات واآلدابخلیل محمد سعید الھیتي ، محمد دحام ممدوح الكبیسياآلراء النحویة التي لم یرضھا ابن إیاز ت 681ھـ في المبنى من األسماء واألفعال في كتابھ المحصول في شرح الفصول

Arabi10899نحوحولیة كلیة البناتمحمد مصطفى عبد العال القطاوياآلراء النحویة عند أبي العالء المعري في ضوء كتاب عبث الولید

Arabi10900نحوجامعة السانیة وھرانبوعناني مختاردبة بو بكراآلراء النحویة في شرح األجرومیة في نظم ابن أب المزمري ت 1160ھـ

Arabi10901تحلیل الخطابمجلة اآلداب جامعة بغدادیسري خلف حسینالترابط الداللي في الخطابة النبویة

Arabi10902شعرالجامعة األردنیةزاھر بن مرھون بن خصیف الداوديالترابط النصى بین الشعر والنثر نصوص الشیخ عبد هللا بن على الخلیلى أنموذجا دراسة تحلیلیھ مقارنة

Arabi10903ً نحو، صرف، لغةجامعة القصیمیاسر محمد الخلیلبدر بن ابراھیم الرشودياآلراء النحویة والتصریفیة ، المنسوبة ألبي العباس المبرد وفي كتبھ ما یعارضھا دراسة وتوثیقا

Arabi10904نحومجلة الدراسات اللغویةفایز صبحي عبد السالم تركيالترابط النصي في شعر خلیفة التلیسي دراسة تطبقیة في ضوء نحو النص
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Arabi10905نحو، صرفمجلة التراث العربيعبد الكافي توفیق المرعبكال نفیا وتحقیقا في القرآن الكریم دالالتھا واستعماالتھا وتحقیق مقالتین فیھا

Arabi10906( دراسة داللیة ) نحو، صرفمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةخلیل عبد المعطي المایعاآلل واألھل في القرآن الكریم

Arabi10907نحوجامعة الیرموكفایز عارف القرعانعلي أحمد شعباناآللیات البالغیة في التأویل النحوي عند الزمخشري

Arabi10908نحومجلة األثرسعد بولنواراآللیات التداولیة في تفسیر أضواء البیان للشنقیطي

Arabi10909أدب الخطابمجلة قراءة التراث األدبي واللغوي في الدراسات الحدیثةمختار درقاوياآللیات التداولیة لتحلیل الخطاب من وجھتي نظر األصولیین و التداولیین المحدثین

Arabi10910نحو، صرفمجلة التراث العربينادیا حسكورالعدول في صیغتي أسم الفاعل والمفعول في القرآن الكریم

Arabi10911لغة ، نحومجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةماجد بن حمد العلوياألبعاد التداولیة عند ابن حزم األندلسي

Arabi10912أدب الخطابجامعة محمد خیضردلیلة مزوزعیسى تومىاألبعاد التداولیة في الخطاب القرآنى سورة البقرة أنموذجا

Arabi10913اللسانیاتجامعة محمد خیضرفوزیة دندوقةالنذیر ضبعياألبعاد التداولیة في مقامات الحریري

Arabi10914لغةمجلة العلوم اإلنسانیةغصاب منصور الصقراألبعاد التواصلیة للغة الجسم في الحدیث النبوي الشریف

Arabi10915لغةمجلة األثرعبد الحمید سیف أحمد الحسامياألبعاد الثقافیة للغة اإلشھار في المحالت السكنیة بأبھا

Arabi10916( دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم ) نحومجلة العلوم العربیةمحروس السید بریكاألبعاد الداللیة ألسلوب االشتغال

Arabi10917علوم اإلتصالجامعة الجزائربوكروح مخلوفشادي عبد الرحماناألبعاد الرمزیة للصورة الكاریكاتوریة في الصحافة الوطنیة دراسة تحلیلیة سمیولوجیة لنماذج من صحیفتي الیوم والخبر

Arabi10918اللسانیاتالجامعة األردنیةجمیلة عبد الفتاح إسماعیل أبو لبناألبعاد اللسانیة للعربیة المكتوبة غیر المشكولة

Arabi10919نحوالجامعة الھاشمیةعبد الحمید مصطفى السیدأسامة كامل عارف جراداتاألبعاد المعنویة في الوظائف النحویة

Arabi10920نحومجلة المجمع العلمي العربي الھنديعبد المھدي ھاشم الجراحاألبعاد النصیة لواو العطف في متن األربعین النوویة

Arabi10921بالغة، نحوجامعة محمد خیضرمحمد خانابراھیم بشاراألبعاد النصیة والتداولیة في التراث البالغى العربى

Arabi10922نحو، صرفمجلة التراث العربينبیل أبو عمشةنظرات في كتاب جنایة سیبویھ

Arabi10923نحو، لغةمجیب سعد الكرعاوياألبعاد النفسیة لأللفاظ في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة داللیة

Arabi10924نحو، لغةحولیات الجامعة التونسیةمحمد صالح الدین الشریفاألبنیة الدالة على الشرط وعالقتھا بأشكال الجملة األساسیة مقاربة تعلیمیة

Arabi10925نحومجلة التراث العربيمحمد عبد هللا عطواتمنزلة االستشھاد بالقرآن الكریم بین مصادر االستشھاد النحویة

Arabi10926صرف، نحوجامعة الیرموكعلي الحمدجنھویتشياألبنیة الصرفیة في دیوان عامر بن الطفیل

Arabi10927لغةجامعة أبي بكر بلقائدالمھدي بوروبةشیخاوي حمیداألبنیة الصرفیة ودالالتھا في سورة الكھف

Arabi10928صرف، نحوجامعة البصرةحسین عودة ھاشمعباس فالح حسن المرھوناألبنیة الصرفیة وشواھدھا القرآنیة في معجم تاج العروس للزبیدي

Arabi10929نحومجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابرياألبھري مؤلف (حدائق األداب) وفكره النحوي وقفات ونظرات - مجلة الدراسات اللغویة

Arabi10930نحو، صرفحولیة المنتدىمنتھى جندیل محسن - أزھار علي یاسین.األثر االمتبادل بین توالي حروف الجر وظاھرة الحذف في تماسك النص القرآني

Arabi10931نحومجلة التراث العربيمحمد زغوانارھاصات النشأة في النحو العربي

Arabi10932علم اللغةجامعة الكوفةمناف مھدي الموسويزھراء میري حمادي الجنابياألثر الداللي لحذف الفعل في القرآن الكریم

Arabi10933لغة، نحومجلة العلوم اإلنسانیةعبد الوھاب خلف هللا أمبیةاألثر الداللي لسیاق المقام في الحدیث النبوي الشریف
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Arabi10934شعر، نحومجلة الخلیج العربيجاسم غالي رومي المالكياألثر الداللي لألصوات االنفجاریة في قصائد دیوان أنین الصواري للشاعر علي عبد هللا خلیفة

Arabi10935لغة، نحوجامعة فرحات عباسصالح الدین زراللخضر دیلمياألثر الداللي لألصوات القویة في ألفاظ القرآن الكریم سورتا القمر والبروج انموذجا

Arabi10936نحو، صرفجامعة عین شمسوضحة عواد الفضلياألثر الداللي للتعریف والتنكیر في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة

Arabi10937صرف، نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجعبد الحكیم عبد الخالق الحسناألثر الداللي للتنوع الصرفي والتركیبي في اآلیات المتشابھات

Arabi10938علم اللغةجامعة وھرانمحمد ملیانيفراكیس أمحمداألثر الداللي للصوت اللغوي في القرآن الكریم

Arabi10939لغویاتجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم علي عبد هللاأماني بنت عبد العزیز بن عبد هللا الداوداألثر الداللي للمفسرین في المعجم العربي التھذیب نموذجا

Arabi10940نحو، صرفكلیة دار العلومطھ الجنديأحمد عبد العظیم عبد السالم أحمداألثر الداللي والسیاقي في تعدد األوجھ االعرابیة تفسیر القرطبي نموذجا

Arabi10941نحو، صرفمجلة بابل للعلوم االنسانیةسعدون احمد علي الربیعياألثر الصرفي لماعني القرآن وإعرابھ للزجاج في الكشاف للزمخشري

Arabi10942علم اللغة ، نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم اإلنسانیةصالح إبراھیم عبدالسالماألثر الصوتي للذالقة في ظاھرة اإلتباع اللفظي دراسة تطبیقیة في كتاب اإلتباع ألبي الطیب اللغوي

Arabi10943نحو، صرف، لغةمجلة آداب البصرةرعد ھاشم عبوداألثر الصوتي وعدم الجمع بین یاء النداء والمعرف ب األلف والالم

Arabi10944نحومجلة كلیة التربیة جامعة واسطعلي فرحان جواداألثر الفقھي 1 في الخطاب النحوي

Arabi10945نحو، صرفمجلة كلیة العلوم اإلسالمیةعثمان رحمن حمید األركياألثر اللھجي في التوجیھ الصرفي للقراءات القرآنیة في كتاب (اعراب القراءات الشواذ) ألبي البقاء العكبري ت 616ھـ

Arabi10946نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلومطالل وسام أحمداألثر النحوي في األصول العقدیة عند القاضي ابن أبي العز الدمشقي في كتابھ ضرح العقیدة الطحاویة

Arabi10947نحومجلة جامعة سبھا للعلوم اإلنسانیةمحمد جمعھ الشامياألثر النحوي للصامت في العربیة

Arabi10948نحومجلة العلوم العربیة واإلنسانیةعیسى بن علي محمد عیسرياألثر النحوي والداللي لالشتقاق

Arabi10949نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزمراد علي الفرایةالسمین الخلبي نحویا من خالل كتابھ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi10950نحو، صرفالجامعة اإلسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةریھام فیصل حسین ابو سعدةاألحرف المشبھة بالفعل في صحیح البخاري دراسة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi10951نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب واللغات بجامعة محمد خیضررفیع بن فازي السلمياألحكام التي یشترك فیھا التكسیر والتصغیر

Arabi10952نحو،لغةمجلة األستاذفاطمة ناظم العتابياألحكام الذوقیة عند الفراء - عرض وتحلیل

Arabi10953( من خالل شرح الرضي على الكافیة ) نحو، صرف، لغةمجلة الدراسات اإلجتماعیةعبد الملك عبد الوھاب أنعم الحسامياألحكام المبنیة على أمن اللبس أو الخوف منھ

Arabi10954نحومجلة جامعة النجاح لألبحاث لعلوم اإلنسانیةحمدي الجبالياألحكام المبنیة على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابھ معاني القرآن

Arabi10955(حكم الراجح إنموذجا) نحومجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةحنان بنت أحمد راجحياألحكام المعیاریة في التقعید النحوي بین ابن جني وابن ھشام دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi10956نحومجلة التراث العربيالطیب دبھخصائص النحو العربي من النظام المغلق إلى النظام المفتوح

Arabi10957نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةعبد هللا بن مبارك أبو دجیناألحكام النحویة لنونى المثنى والجمع وجمع المذكر السالم ومقارنتھا بأحكام التنوین جمعا ودراسة

Arabi10958نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البنامحمد علي النورياألحكام النحویة والقراءات القرآنیة جمعا وتحقیقا ودراسة من سورة الفاتحة إلى غایة سورة الكھف

Arabi10959شعر، أدبمجلة التراث العربياحمد الحسیناألحنف العكبري شاعر المكدین والمتسولین

Arabi10960نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلومإبراھیم محمد محمود الحمداني ، أحمد عز الدین آل القصاراألداء الوظیفي ل أن وإبداالھا (إْن، أن،إن، أن) في القرآن الكریم بین النحو والبالغة

Arabi10961علم اللغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةعاید جدوع حنوناألدلة القرآنیة على توقیفیة اللغة اإلنسانیة

Arabi10962نحوجامعة آل البیتسمیر استیتةمحمد فالح محمد الغزالاألدلة الملحقة باألصول النحویة بین ابن جني وابن األنباري
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Arabi10963نحوجامعة الجزیرةمحمد اإلمام إبراھیم اإلمامعصمت أحمد العجب األمیناألدلة النحویة عند ابن والد من خالل كتابھ االنتصار لسیبویھ على المبرد دراسة نحویة صرفیة

Arabi10964نحومجلة آداب الفراھیديأسامة محمد سویلماألدلة الھامة على صحة األفعال التي ردھا ابن درستویھ على العامة

Arabi10965نحوجامعة مؤتةیحیى صالح البركاتياألدوات النحویة دراسة في البنیة الصوتیة والداللة

Arabi10966نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةعباس علي السوسوةاألدوات في اللغتین العربیة والصومالیة دراسة تقابلیة لعمر محمد ورسمة

Arabi10967علم اللغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةطاھر صالح عالوياألزد وخصائص لغتھم

Arabi10968نحو، لغةمجلة جامعة سبھا للعلوم اإلنسانیةأحمد مجتبي السید محمداألزمنة المركبة في القرآن الكریم ودورھا في توجیھ المعنى دراسة وفق السیاق

Arabi10969نحوجامعة طرابلسأحمد محمد الشیخإبراھیم خلیفة الذوادياألسالیب االنشائیة في دیوان العباس بن األحنف دراسة نحویة داللیة

Arabi10970نحو، صرفمجلة آداب البصرةرائد عماد أحمدالتركیب والسیاق بین النفي واالستفھام في سورة الكھف

Arabi10971نحوحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقحسین محمد البطانیةباسم یونس البدیراتاألسالیب اللغویة في الدرس النحوي القدیم بین المعنى والمعنى الداللي أسلوب التعجب أنموذجا

Arabi10972نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیةصباح عطیوي الزبیدي ، جاسم عبد الزھرة مفتاحاألسالیب النحویة غیر المتصرفة في العربیة

Arabi10973النحو، اللغةجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءیاسمین خلف الشواورةاألسالیب النحویة في تفسیر الطبرى جامع البیان عن تأویل آي القران دراسة تحلیلیة في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi10974النحو، اللغةجامعة منتوري قسنطینةیوسف وغلیسيالبنیة والبیویة في المعاجم والدراسات األدبیة

Arabi10975النحو، اللغةمجلة األستاذد. محمود غناوي الزھیريأبو ذر الفاضلي - األفعال الناقصة كان وأخواتھا

Arabi10976علم اللغةمجلة األثرحنان عواریباألسس االجتماعیة لتعلیمیة اللغة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi10977فن الكتابةدار صفاء للنشر والتوزیعفخري خلیل النجاراألسس الفنیة للكتابة والتعبیر

Arabi10978علم اللغةجامعة الكوفةجاسم فریح دایخاألسس المعرفیة لعوامل التغیر الداللي دراسة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة

Arabi10979نحومجلة كلیة العلوم اإلسالمیةاألسس المعرفیة للتحلیل النحوي عند سیبویھ

Arabi10980اللسانیاتمجلة نوافذأولریش بیوشلاألسلوبیة اللسانیة

Arabi10981األدب العربيجامعة منتوري قسنطینةدوب رابحبداش حنیفةاألسلوبیة الوظیفیة وموقعھا من كتاب البیان في روائع القران لتمام حسان

Arabi10982لغة ، أدبالمجلة العربیة لعلوم اإلنسانیةیوسف محمود فجالاألسماء األعالم في العربیة وخصائصھا دراسة وصفیة داللیة

Arabi10983نحو، صرفاألسماء الخماسیة المجردة في معجم تاج العروس للزبیدي ت 1205ھـ دراسة تأصیلیة في ضوء الداللة

Arabi10984اللسانیاتجامعة وھرانعبد الحلیم بن عیسىبلى عبد القادراألسماء الدالة على أعضاء جسم اإلنسان في السیاق القرآني دراسة تحلیلیة وداللیة

Arabi10985نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةفرح إبراھیم محمد فرحاألسماء العاملة عمل األفعال دراسة نحویة تحلیلیة تطبیقیة في الحدیث النبوي الشریف من خالل صحیح مسلم

Arabi10986اللسانیاتمجلة البصائرولید العناتياألسماء العربیة في األردن 1970-2000 دراسة لسانیة اجتماعیة

Arabi10987اللسانیاتمجلة البصائرعاصم شحادة علياألسماء المالیزیة ودالالتھا : دراسة تأصیلیة

Arabi10988نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب بجامعة حلوانالبندري بنت عبدالعزیز العجالناألسماء المختومة بألف ونون زائدتین لغیر إعراب في القرآن الكریم دراسة تصریفیة

Arabi10989نحومجلة الدرعیةعبد الرحمن ابن عبد هللا الحمیدياألسماء المركبة أنواعھا و إعرابھا دراسة نحویة

Arabi10990نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةكمال رشید ومحمد حسن عوادالترادف في القرآن الكریم

Arabi10991لغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھامحمد محجوب محمد عبد المجیدتشكیل اللغة وبناء األسلوب في شعر إدریس جماع
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Arabi10992نحو، صرفمجلة كلیة اللغة العربیة بالمنصورة جامعة االزھرعبد العزیز بن محمد بن نفجان الحربياألشتباه في النحو والصرف

Arabi10993شعر، نقدجامعة أم القرىحسن محمد باباجودةإیمان بنت حامد بن معیض الزھرانيحركة الشعر و النقد في بالط الخلیفة المھدي

Arabi109941976-1967 أدب، نقدجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليعبد الحلیم عبد اللطیف زھدحركة النقد االدبي الفلسطیني في فلسطین المحتلة بعد الخامس من حزیران

Arabi10995نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد هللا محمد زین بن شھاباألصل الصرفي : ماھیتھ وأثره في معالجة البنیة الصرفیة

Arabi10996نحومجلة جامعة اإلماممنیرة بنت محمود الحمداألصل النحوي توالي األمثال اللفظیة والمعنویة

Arabi10997نحوجامعة مؤتةعمر أبو نواسعبد العزیز منور عایض الرشیدياألصل وتوجیھ الظاھرة دراسة وصفیة تحلیلیة في كتاب األصول في النحو البن السراج

Arabi10998نحو، صرفالمجلة العلمیة بكلیة اللغة العربیة بأسیوطجمال محمد أحمد عوضاألصلیة الفرعیة في البنیة الصرفیة

Arabi10999اللسانیاتمجلة العلوم اإلنسانیةسمیر شریف استیتیةاألصوات االحتكاكیة في العربیة بین األداء والكمي

Arabi11000اللسانیاتجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیتريمحمد بلعیدونىاألصوات الحنجریة في القراءات السبع القرانیة

Arabi11001علم الصوتالجامعة األردنیةولید سیفعبد اللطیف محمد شاكر القاطوعاألصوات العربیة وتعلیمھا لغیر الناطقین بھا

Arabi11002علم الصوتمجلة كلیة التربیة األساسیةإیثار شوقي سعدوناألصوات المتغیرة من وجھة نظر حدیثة

Arabi11003نحومجلة الدرسات اللغویةإمام محمد عبدالفتاح اإلماماألصوات المتوسطة وأثرھا في نمو المعجم العربي

Arabi11004معجم، نحودار الجیلأحمد الشرباصيالمعجم االقتصادي اإلسالمي

Arabi11005علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجابتسام حبیبي میرغني عوض الكریماألصوات وأثرھا في تغییر بنیة الكلمة العربیة دراسة وصفیة لغویة في مجمع األمثال للمیداني

Arabi11006علم اللغة، أدبمجلة الفتحسمیعة عزیز محموداألصول التاریخیة للخط العربي وتطوره في العصر العباسي

Arabi11007أدبمجلة عالماتعبد الملك مرتاضدافید سافاناألصول السیمیائیة في فكر شارل بیرس

Arabi11008أدبمجلة اآلثرفركوس حنیفةاألصول الغربیة للسیمیاء وإرھاصاتھا العربیة

Arabi11009نحومجلة األثرإیمان فاطمة الزھراء بلقاسمالتركیب بین القدامى والمحدثین

Arabi11010علم اللغة، نحومجاة جامعة اإلماممحمد بن ناصر الشھرياألصول المرفوضة

Arabi11011علم اللغةمجلة العلوم العربیةصالح بن ابراھیم الفراجاألصول المرفوضة تعقیب واستدراك

Arabi11012نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاشریف عبدالكریم النجاراألصول المرفوضة في التراكیب النحویة جمعاً وتحلیال

Arabi11013نحوجامعة مؤتةیونس خلیف القرالةاألصول النحویة عند ابن أبي الربیع في كتابة الوسیط في شرح جمل الزجاجي

Arabi11014نحو، صرفجامعة الطائفعصام عبدالمنصف أبوزیدالتركیب النعتي في الفاصلة القرآنیة دراسة للقیم الصوتیة والوظائف الداللیة

Arabi11015نحوجامعة مؤتةمحمد حسن عوادساھر حمد مسلم القرالةاألصول النحویة عند الحیدرة الیمنى في كتابھ كشف المشكل في النحو

Arabi11016نحوجامعة المنصورةالسید علي خضرالتركیب النعتي في العربیة"دراسة في القرآن والشعر

Arabi11017نحومجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسعبد الوھاب خلف هللالتركیب النحوي وسیاق المقام

Arabi11018نحو، صرفجامعة حلبمصطفى جطلعبد الحلیم عبد هللاألصول في كتاب سیبویھ دراسة في األصول النحویة والصرفیة في الكتاب

Arabi11019علم اللغةمجلة نزوىرشید یحیاوياألصیل والدخیل دراسة لجدل االنكفاء والنفتاح في التراث اللغوي

Arabi11020أدبمجلة جامعة اإلمامسعود بن عبد هللا آل حسیناألضداد عند الفیروز أبادي في القاموس المحیط
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Arabi11021نحومجلة التراث العربينصر الدین البحرةاألضداد في اللغة العربیة

Arabi11022(تجرید وتوثیق ودراسة) علم اللغةمجلة جامعة تكریت للعلومصالح خلف صالح األصیفراألضداد في المصباح المنیر للفیومي

Arabi11023علم اللغةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسلطرش محمد لمیناألضداد وترجمتھا في القرآن الكریم الي اللغة الفرنسیة عن أبي بكر حمزة

Arabi11024نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىھدى سالم عبد هللا آل طھاألعراف بین علم النحو وعلم المعاني

Arabi11025نحو، صرفجامعة القاھرةعلي محمد أبو المكارمنجاة سعد محمد الورفلياألعالم القرانیة دراسة صرفیة نحویة

Arabi11026علم اللغةجامعة مولود معمريصالح عبد القادررادیة حجباراأللفاظ الحضاریة وخصائص تولیدھا في المعجم العربي األساسي

Arabi110272000-1989 علم اللغةجامعة قسنطینةعبد هللا بو خلخالالیزید سلطاناأللفاظ السیاسیة وتطورھا الداللي في الجزائر

Arabi11028لغة، تفسیرمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةنوزاد حسن خوشناوالتركیب الشرطي المتضمن إن الدال على الثنائیة التقابلیة في اآلیة 78 في سورة النساء دراسة صوتیة

Arabi11029نحو ، صرفمجلة فكر وإبداعأحمد إبراھیم الجدبةاأللفاظ الممنوعة من الصرف في صحیح البخاري دراسة نحویة

Arabi11030نحومجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة قناة السویسرانیا فوزي سعد عیسىاألفعال اإلنتھائیة والالانتھائیة في دیوان(طلل الوقت) ألحمد عبدالمعطي حجازي

Arabi11031لغة ، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمبارك أبو كالم داؤد بخیتاألفعال الثالثیة والرباعیة المزیدة دراسة صرفیة لغویة في الربع األخیر من القرآن الكریم

Arabi11032علم اللغة ، نحوجامعة القاھرةطارق سلیمان النعناعياألفعال الطلبیة الصحیحة في اللغتین العربیة والعبریة كما جاءت في القرآن الكریم والتوراة دراسة صرفیة مقارنة

Arabi11033نحو، لغةمجلة الترجماننور الدین الشماللياألفعال العربیة ونظام المطاوعة

Arabi11034نحومجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةعبد الحمید مصطفى السیداألفعال القلبیة وظاھرة التعلیق بین القدامى والمحدثین

Arabi11035علم اللغةمجلة اآلدابدلخوش جار هللا حسین دزه یي، سوزان رضا عزیزاألفعال الكالمیة التعبیریة النفسیة في القصص القرآني

Arabi11036سیمیائیاتمنشورات كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةمحمد التھامي العماريحقول سیمیائیة

Arabi11037علم اللسان العربيجامعة الحاج لخضرجودي مرداسيمحمد مدوراألفعال الكالمیة في القرآن الكریم سورة البقرة دراسة تداولیة

Arabi11038اللسانیاتجامعة السانیا وھرانمحمد ملیانيباجي بن عودةاألفعال الكالمیة في خطب الشیخ البشیر اإلبراھیمي

Arabi11039علم اللغةجامعة منتوري قسنطینةزھیر قرويآمنة لعوراألفعال الكالمیة في سورة الكھف دراسة تداولیة

Arabi11040(دراسة نحویة تطبیقیة) نحو، لغةالجامعة اإلسالمیةكرم محمد زرندحسمیة سلمان نصر أبو رخیةاألفعال المتعدیة ألكثر من مفعول في اللغة العربیة واستعماالتھا في القران الكریم

Arabi11041صرف، نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةوفاء كامل فایداألفعال المضعفة وأبوابھا الصرفیة

Arabi11042علم اللغةجامعة الكوفةحاكم مالك الزیاديعقیل جاسم دھش العذارياألفعال المعتلة في القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi11043نحو، صرفمجلة األستاذیسرى ثجیل مذكوراألفعال الواویة الیائیة

Arabi11044نحوالجامعة الھاشمیةآمنة صالح الزغبياحمد فتحي خلیل ابوسلاألفعال في الدراسات العربیة بین العالمات الجوھریة والعالمات الشكلیة

Arabi11045نحو، لغةمجلة جذورعلوي أحمد الملجمياألفعال وصراع األسبقیة

Arabi11046نحو، لغةمجلة اآلداب واللغات بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةأحمد جالیلياأللفاظ القرآنیة المعربة بین الرفض والتأیید

Arabi11047أدبمجلة الدرعیةنعیمة بنت عبد هللا بن دھیشاأللقاب والكنى وعالقتھا بالمھن والصناعات والحرف بغرب الجزیرة العربیة عبر العصور

Arabi11048نحو، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبيحبیب هللا بن صالح بن حبیب هللا السلمياأللفاظ التي ظاھرھا التضعیف في طیبة النشر البن الجزري ت 833ھـ مدلولھا وأثرھا في القراءة

Arabi11049نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةخشمان حسن علياأللفاظ الدالة على معاني التفكیر في القرآن الكریم
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Arabi11050علم اللغة، نحومجلة الدراسات اللغویةمجدي حاج إبراھیماأللفاظ العربیة المقترضة في المالیویة تطورھا ومصیرھا في عصر العولمة

Arabi11051علم اللغةجامعة المنصورةحمادي عبد الحمید حسیناأللفاظ الفارسیة المعربة في دیوان البحتري

Arabi11052علم اللغةمجلة آداب الرافدینفراس عبد العزیز عبد القادر الكداوياأللفاظ القرنیة المقروءة بالتثلیث دراسة لغویة

Arabi11053علم اللغةمجلة الدرعیةعبد العزیز بن حمید الحمیداأللفاظ اللغویة الدالة على العدد

Arabi11054نحو، صرفجامعة الخرطومعوض علي بشیر منصورسلمى حسن أحمد البدوياأللفاظ المتضادة في القران الكریم

Arabi11055علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةخالد بن محمد عواد المساعفةاأللفاظ المستعملة في التصویت للحیوان دراسة لغویة داللیة

Arabi11056علم اللغةجامعة بغدادحسن مندیل العكیلينبراس حسین مھاوش العزاوياأللفاظ المعبرة عن الكالم في التعبیر القرآني

Arabi11057نحو، لغةمجلة كلیة التربیة جامعة بغدادحسین محیسن ختالن البكرياأللفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi11058نحومجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةأمیة غانم أیوب الحدیدياأللفاظ المعربة في كتاب دیوان األدب للفارابي

Arabi11059نحو، لغةمجلة الدرعیةعبد الرحمن ابن حسن العارفاأللفاظ المعربة والدخیلة في شعر عدي بن زید العبادي

Arabi11060نحو، صرفجامعة الحاج لخضرالسعید ھادففطیمة بن سعیداأللفاظ الواردة بالتذكیر والتأنیث في القرآن الكریم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11061نحو، صرفمجلة جامعة بابل العلوم اإلنسانیةحسام عبد علي الجملاأللفاظ ومعانیھا دراسة وتوجیھ

Arabi11062ً أدبسلیمان بن صالح الخراشيحسان بن ثابت لم یكن جبانا

Arabi11063علم اللغةمجلة كان التاریخیةحسین محافظة، حسین الفي قزقاأللقاب اإلسالمیة دراسة لغویة تاریخیة

Arabi11064نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الكریم خلیفةاأللوان في معجم العربیة

Arabi11065نحو، صرف، لغةصالح بن سلمان العمیرعصام بن عبد العزیز الخطیباألمثال العربیة القدیمة التي خالفت القواعد النحویة والتصریفیة

Arabi11066علم اللغةجامعة آل البیتحسین أحمد كتانةعید جمال الدین ماینغ جنغاألمثال القرآنیة دراسة لغویة

Arabi11067نحومجلة التراث العربيشوقي المعرياألمثال في كتاب سیبویھ عرض ومناقشة وتقویم

Arabi11068نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى محمد الفكري أبو بكرجعفر كمال الدین احمداألمثلة النثریة في كتاب سیبویھ دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi11069نحوإربد للبحوث والدراساتمحمد أحمد أبو عیداألمثلة النحویة المصنوعة عند العرب األقدمین دراسة في اللسانیات األنثروبولوجیة

Arabi11070نحو، لغةمجلة علوم اللغةعلي محمد ھنداوياألمر عند النحاة األمر في الفصحى دراسة لغویة

Arabi11071أدبالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةتیلمان زایدنشتیكراألمل العربي للرباعیات الفارسیة

Arabi11072نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد أحمد الشاميزبیدة محمد زین جبالاألنبارى والزبیدى في المسائل الخالفیة بین النحویین البصریین والكوفیین دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi11073علم اللسانیاتجامعة الموصلمحمد جاسم جبارةاألنثروبولوجیا اللسانیة بین دي سوسیر وحوارییھ

Arabi11074علم اللغةمجلة العلوم اإلنسانیة واألجتماعیةعبد الحمید بوروبةاألنثرولوجیا اللغویة و سؤال المنھج

Arabi11075نحومجلة عالم الكتبعبد هللا بن عویقل السلمياألشموني النحوي ھل كان أمینا علمیا

Arabi11076نحوجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتیةاألنماط التحویلیة في الجملة االستفھامیة العربیة

Arabi11077نحومجلة التربیة والعلمھاني صبري أل یونساألنماط التحویلیة لجملة النھي تحویلة البنیة الغائرة

Arabi11078نحومجلة المعجمیةالحبیب النصراوياألنماط الصیغیة ودورھا الداللي في المعجم
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Arabi11079علم اللغة، نحوجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءعال أحمد حسین السحیماتاألنماط اللغویة االختیاریة دراسة في معجم المحكم والمحیط األعظم البن سیده

Arabi11080علم اللغة،نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعبد الغفور محمد الصیادياألوامر غیر الصریحة في القرآن الكریم

Arabi11081النحو، اللغةجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتةصائل رشدي شدیداألوجھ اإلعرابیة في مشكل إعراب القرآن

Arabi11082ً نحو، لغةجامعة مؤتةمحمود حسني مغالسةیحیى صالح البركاتياألوجھ اإلعرابیة في سورة البقرة تعدداً وترجیحا

Arabi11083نحومجلة العلوم اإلنسانیةمجد الدین سید محمد نقد هللاألوجھ اإلعرابیة لألسماء المركبة

Arabi11084نحومجلة الدراسات القرآنیةعبد هللا بن عبد الرحمن المھوساألوجھ االعرابیة لقراءات ابن أبى عبلھ بالنصب

Arabi11085نحو، لغة ، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةخلیل رشید أحمداإلبدال إلى الھمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب "إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم" البن خالویھ ت 370ه

Arabi11086علم الصوت، لغةالمجلة اإلردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد عبد هللا أبو الرباإلبدال الصوتي في األصوات المستعلیة

Arabi11087علم األصواتمجلة األثرعمر بوبقاراإلبدال بین الصوائت القصیرة في ضوء علم األصوات الوظیفي

Arabi11088نحوجامعة النیلین - مجلة الدراسات العلیاضیاء جاسم محمد راضياإلبدال في اإلعراب

Arabi11089نحومجلة جامعة االنبار للغات واآلدابعبد الجبار عبد هللا العبیدياإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ

Arabi11090نحو، صرفجامعة أبي بكر بلقایدمحمد بو عليمحمد انحیباإلبدال واإلعالل دراسة صرفیة صوتیة في مؤلف إعراب القرآن للمقري

Arabi11091نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةمصطفى محمد الفكيمحمد أحمد األشولياإلبھام في الدرس النحوي

Arabi11092نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمھند جاسم محمداإلبھام و دالالتھ في القرآن الكریم

Arabi11093نحوجامعة ذي قارشاكر سبع نتیش األسدينھى إبراھیم حریجة العظماويالتشكیل الصوتي للبنى النحویة

Arabi11094نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةحسن خمیس الملخأستخدام المصطلحات النحویة في الشعر

Arabi11095نحو، لغةجامعة صال الدیندلدار غفور حمد أمینأمان صالح حسنالتراكیب المتضمنة اللفاظ الجھاد - والشھادة واالنفال - في القرآن الكریم

Arabi11096نحومجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریةمصطفى حسین مزعلاألصوات الخفیة في الدرس الصوتى العربى

Arabi11097نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیةجاسم غالي رومياألصوات الشدیدة أو االنفجاریة عند الداني والمحدثین

Arabi11098نحو، لغةجامعة الحاج لخضرعبدا مید دباشعقیلة بنوراألنساق الداللیة اللفظیة في النصف األول من القرآن الكریم دراسة في ضوء علم السیمیاء الحدیث

Arabi11099علم اللسانیاتالجامعة األردنیةعبد هللا عنبرفیروز حسنى درویش ھاروناألنظار اللسانیة في مقدمة ابن خلدون

Arabi11100علم اللغةجرش للبحوث والدراساتأحمد فلیحاألنظار اللغویة لدى ابن خلدون في مقدمتھ

Arabi11101في اللغتین العربیة واإلنكلیزیة دراسة مقارنة Reduplication علم اللغةمجلة مداد اآلدابھیام فھمي إبراھیماإلتباع

Arabi11102صرف، لغةمجلة آداب الفراھیديعماد حمید أحمد الخزرجي ، سارة لطیف عبد هللاإلتباع الحركي في آیات العبادات في القرآن الكریم

Arabi11103نحو، صرفكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقسمحمد الغریبيأثر علم الصرف في منھج ترتیب المداخل المعجمیة في القوامیس العربي

Arabi11104نحوحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیةأیمن غباشي محمود زغیبأسلوب (أما بعد) دراسة نحویة

Arabi11105نحو، لغةمجلة المعجمیة بتونستاتیانا الخوريإعادة صیاغة المصطلحات الطبیة بین القدیم والحدیث

Arabi11106نحو، صرفمجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةأحمد محمد عبد العزیز عالماإلتباع الحركي فیما لیس بإعراب في العربیة

Arabi11107(قراءة في النصوص التراثیة) علم اللغةمجلة كلیة اللغة العربیة بالمنصورةالموافي الرفاعي البیلياإلتباع اللغوي
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Arabi11108علم اللغة ، نحومجلة الدراسات اللغویةإبراھیم ابن سالم بن محمد الجھنياإلتباع في االستثناء التام الموجب بین االستعمال اللغوي والصناعة النحویة

Arabi11109علم الصوتمجلة العمیدمحمد عباس معناإلتساق الصوتي في سورة التحریم التنغیم أنموذجا

Arabi11110علم اللسانیاتمجلة األثرزنینة كلثوماإلجراءات اللسانیة ورصد المعنى داخل البنیة الروائیة ذاكرة الجسد نموذجا

Arabi11111نحومجلة كلیة اللغة العربیةالحسن المثنى عمر الفاروقاإلجماع في الدرس النحوي

Arabi11112نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةحافیظ إسماعیلي علوي ، امحمد المالخاإلحالة الزمنیة في العربیة دراسة في بعض مقاربات النحاة والمستشرقین

Arabi11113نحو، لغةمجلة اآلثرعبد الحمید بوترعةاإلحالة النصیة وأثرھا في تحقیق تماسك النص القرآني دراسة تطبیقیة على بعض الشواھد القرآنیة

Arabi11114نحو، صرفمجلة جامعة األزھر بغزةنائل محمد إسماعیلاإلحالة بالضمائر ودورھا في تحقیق الترابط في النص القرآني دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11115نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیةعلي جاسب عبد هللاإلشارات اللغویة في مختار رسائل جابر بن حیان صورة أخرى لواقع األبواب النحویة في النصف األول من القرن الثاني الھجري

Arabi11116أدب الخطابمجلة الدراسات اللغویةمحمد محمد یونس علياإلحالة و أثرھا في داللة النص وتماسكھ

Arabi11117اللسانیاتمجلة علوم اللغة العربیة وآدابھابوبكر نصبةاإلحالة ودورھا في اتساق قصیدة ساعة تذكار إلبراھیم ناجي

Arabi11118نحو، لغةمجلة جامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الحكیم عبد الخالق الحسن سید أحمداإلحالة ودورھا في تحقیق الترابط النصي خطبتھ صلى هللا علیھ وسلم في أول جمعة صالھا بالمدینة نموذجا

Arabi11119صرف، نحودراسات مصطلحیةإدریس الفاسي الفھري، نجیب بن عبد هللاإلحصاء في الدراسة المصطلحیة

Arabi11120نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةرشید حلیماإلحالل الحركي في بنیة فاء الثالثي دراسة صوتیة مقارنة

Arabi11121(دراسة في األحكام في ضوء المعنى) نحو، لغةمجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةمحمد عمار دریناإلخبار بالجملة اإلنشائیة

Arabi11122نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةحكم عمر وھیبمجئ المصدر في موضع الحال في الحدیث النبوي الشریف

Arabi11123نحومجلة مركز دراسات الكوفةعلي سامي أمیناإلدغام الناقص واألصوات المطبقة بین جھود القدماء ونتائج علم األصوات الحدیث

Arabi11124نحو، صرفمجلة الجامعة العراقیةكیان أحمد حازماإلدغام الواجب بین علماء العربیة وعلماء التجوید

Arabi11125علم اللغةمجلة آفاق الثقافة والتراثعبد الرحیم أخ العربالتراث اللغوي المغربي أحمد بن المأمون البلغیثي نموذجا

Arabi11126معجمجامعة البلیدة 2بو عبد هللا لعبیديیمینة مصطفايتشكل بناء المعجم العربي دراسة وصفیة تحلیلیة أنموذج الصوتیات الوظیفیة

Arabi11127نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةأحمد عطیة علواإلدغام عند المرعشي

Arabi11128شعروردة بنت الشیخ ناصیف الیازجيحدیقة الورد

Arabi11129نحو، صرفمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةإیمان محمد أمین الكیالنياإلدغام والتفخیم واإلمالة في قراءة ورش عن نافع دراسة فونولوجیة تحلیلیة وصفیة

Arabi11130علم اللغة، نحوجامعة األزھررمضان محمود محمد محمداإلستغناء في الدرس اللغوي من خالل معجم لسان العرب

Arabi11131نحومجلة جامعة االنبار للغات واآلدابعلي حسین خضیراإلسكان واإلشباع في النص القرآني دراسة في التشكیل الصوتي (تفسیر الرازي) أنموذجا

Arabi11132أدبمجلة اإلشارةأبي تراب محمد المقرياإلشارة إلى بطالن القول بزكاة عروض التجارة والرد على المتعصبین الحیارى

Arabi11133علم الصوتمجلة العلوم العربیةمنیر تیسیر شطناوياإلشارة الصوتیة في النص مدخل إلى المفھوم واألدوات والقیمة

Arabi11134ًنحو، صرفالجامعة األردنیةإبراھیم خلیلأفنان عبد الفتاح النجاراإلشباع ممارسة وتعلیال

Arabi11135نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادحنان عمایرهالتراكیب االعالمیھ فى اللغھ العربیھ

Arabi11136علم اللغةمجلة حولیات التراثسنوسي ربیعةاإلشتقاق الداللي في الفكر اللغوي العربي
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Arabi11137علم اللغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةغانم قدوري الحمداإلشمام في اللغة حقیقتھ وأنواعھ

Arabi11138نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةعبد الحلیم محمد حامد، محمد صالح حسینخلیفة جمعة الخلیفة یعقوباإلضافة دراسة نحویة تطبیقیة في القرآن الكریم

Arabi11139نحو، صرفمجلة جامعة كربالء العلمیةمكي محي عیدان الكالبي ، محمد صالل وذاح، شاكر صاحب علواناإلضافة في العربیة دراسة تركیبیة داللیة

Arabi11140نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةربیع عبد السالم خلفالتركیب الموسع في الفصحى المعاصرة

Arabi11141نحومجلة العلوم العربیةسعود بن عبد العزیز الخنیناإلضمار في أسلوب التنازع بین السماع والقیاس

Arabi11142نحو، علم اللغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاآفرین زارع، نادیا دادبوراإلعجاز البیاني للقرآن الكریم من خالل أسلوبیة االنزیاح دراسة وصفیة تطبیقیة

Arabi11143نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعبد الرازق فیاض علياإلعراب التقدیري في األسماء

Arabi11144نحو، صرفالجامعة األردنیةعبد هللا عنبرمنال محمد ھاشم سعید نجاراإلعراب التقدیري والمحلي بین مقتضى النظریة والتطبیق

Arabi11145نحو، صرفجامعة دنقاللبابة عبد هللا محمد الطیبجالل أحمد علي فضل المولىاإلعراب بالنیابة دراسة وصفیة تطبیقیة في خمسة األجزاء األولى من القرآن الكریم

Arabi11146نحو ، صرفمجلة الجنانمحمود اآلغااإلعراب بین اللفظ والمعنى في القرآن الكریم عند القاضي البیضاوي ومحیي الدین شیخ زاده رحمھما هللا تعالى

Arabi11147نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةصفاء وتنظیر وتطبیق ، صفاء صابر مجید البیاتياإلعراب على األعارة في النحو العربي توصیف وتنظیر وتطبیق

Arabi11148نحو، صرفمجلة القادسیة لعلوم اإلنسانیةرفاه عبد الحسین مھدي الفتالوياإلعراب على الحكایة

Arabi11149نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیةخولة مالك حبیباإلعراب على الصرف في العربیة

Arabi11150نحومجلة كلیة التربیة األساسیةزینب جمعةاإلعراب على المجاورة و االتباع في العربیة

Arabi11151نحو، صرفمجلة أبحاث لسانیة، معھد الدراسات واألبحاث للتعریبعبد الرزاق تورابياإلعراب في الوجیھة صرف تركیب

Arabi11152أدبدار نشر الكتاب العربيمحمد أبو الفضل بدرانأبي الحسن علي بن عیسى الربعي النحويالعروض

Arabi11153نحو، صرفمجلة الموقف األدبيمحمد عبدو فلفلاإلعراب من الوجھة الوظیفیة

Arabi11154نحو، صرفمجلة العلوم اإلنسانیة واإلقتصادیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیافضل هللا النور علياإلعراب وأثره في المعنى

Arabi11155نحو، صرفمجلة العلوم االنسانیةھاني أحمد فرحان الشجیرياإلعراب وأثره في توسیع المعنى دراسة تطبیقیة على آیات من القرآن الكریم السیاقیة

Arabi11156نحو، صرفمجلة العلوم اإلنسانیة كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیةمحسن حسین علياإلعراب والمعنى

Arabi11157نحو، صرفمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةمزید إسماعیل نعیماإلعراب والمعنى

Arabi11158أدبدار المعارفراسم محمد الجمالالعقاد زعیما

Arabi11159نحو، صرفمجلة العلوم اإلنسانیة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیافیصل البشري ، سلیمان المكي، فضل هللا النورعلي، وحریبة محمد أحمداإلعراب ومشكالتھ

Arabi11160نحو، صرفمجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیةصیوان خضیر خلفاإلعالل بین التعلیلین الصرفي والصوتي

Arabi11161(ت 900ھـ) نحو، صرفمجلة التراث العلمي العربيعبد الحسن جدوع عبد العبودي ، لیث قابل عبیداإلعالل عند األشموني

Arabi11162نحو،علم الصوتمجلة العلوم اإلنسانیة كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیةحمزة خضیر أفندياإلعالل في الدرس الصوتي الحدیث

Arabi11163نحو، صرفجامعة أم درمان اإلسالمیةعلي الربیع جالل الدینأحمد محمد أرباب أحمداإلعالل من مسند اإلمام الحمیدي دراسة وصفیة تطبیقیة تحلیلیة

Arabi11164نحو، لغة، علم الصوتجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجعثمان محمد آدم عبد المحموداإلعالل واإلبدال عند اللغویین دراسة صوتیة

Arabi11165نحو، صرفكلیة التربیة للبنات بمكة المكرمةعبد هللا درویشأنجب غالم نبي بن غالم محمداإلعالل واإلبدال واإلدغام في ضوء القراءات القرآنیة واللھجات العربیة
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Arabi11166علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خاندالل وشناإلفادات والمقاصد التبلیغیة في النحو العربیة من منظور اللسانیات التداولیة

Arabi11167علم اللغةمجلة علوم اللغةمحمد صالح توفیقاإلفراد الصوتي في الفعل الثالثي المضعف دراسة لغویة مقارنة بین العربیة والعبریة

Arabi11168نحومجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعةأحمد حسین حیالاإلفھام في النحو العربي مقاربة تداولیة

Arabi11169( دراسة في ضوء التراث النحوي ) نحوجامعة المنصورةعادل محمود محمد سروراإلقحام في التراكیب العربي

Arabi11170اللسانیاتجامعة وھرانبوصالح فایزةاإلقناع في قصة إبراھیم علیھ السالم مقاربة تداولیة

Arabi11171نحومجلة كلیة اآلدب واللغات جامعة محمد خیضردلیلة مزوزالتركیب الفعلي وأنماطھ عند سیبویھ

Arabi11172صرفمجلة العلوم اإلنسانیةحسین مصطفي غوانمة ، محمود مبارك عبدهللا عبیداتاإللحاق الصرفي غایتھ المعني

Arabi11173نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةخلف عاید إبراھیم الجراداتالتركیب الشرطي والظرفیة

Arabi11174لغة، لسانیاتمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسخالد محمد حسیناإلمالة وتأثرھا باللھجات العربیة

Arabi11175لغة، لسانیاتمجلة الجامعة األسمریةبشیر علي خلیلاإلمالة وعللھا في قراءة أبي عمرو البصري

Arabi11176نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجاحسان حسن صالح عبد الرحمناإلمام السھیلى ومنھجھ النحوى

Arabi11177نحومجلة دواةحسن عبد الغني األسدياإلمام جعفر بن محمد الصادق ( ت138 ھـ) والتأسیس للمنھج االفتراضي والتعلیلي في النحو العربي

Arabi11178نحو، لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد أحمد العمروسياإلمامة بین النحاة القدامى و اللغویین المحدثین

Arabi11179لسانیاتجامعة وھرانمحمد ملیانيبن دحور نور الدیناإلنترنت وتعلیمیة اللغات قراءة في المواقع العربیة

Arabi11180(رؤیة جدیدة في الدراسة والتحقیق) لغة، علم الحدیثمجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیةفالح حمد أحمداإلنزیاح الوظیفي ومالمحة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi11181لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبرسالم محمد یاسین الحیحياإلنسان : الكلیات والجزئیات في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi11182لغة، لسانیاتمجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةمحمد عجیلةاإلنسان في القرآن الكریم خلقھ صفاتھ أفعالھ دراسة داللیة

Arabi11183شعرمجلة أفق الثقافیةمحمد جمال صقرتفجیر عروض الشعر العربي أحد أعمال تفجیر نظامھ

Arabi11184علم اللغةالجامعة األردنیةعبد هللا عنبرعبد هللا محمد یاسین الشمایلةاإلیقاع في القرآن الكریم السور المكیة

Arabi11185شعردار العلم واإلیمان للنشر والتوزیعمحمد علوان سالماناإلیقاع في شعر الحداثة دراسة تطبیقیة علي دواوین فاروق شوشة- إبراھیم أبوسنة- حسن طلب

Arabi11186علم اللغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبیر نجاراالئتالف واالختالف في خطاب سلیمان علیھ السالم وملكة سبأ في القرآن دراسة في ضوء علم اللغة االجتماعي

Arabi11187صرف، نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةسھیلھ طھ محموداألبنیة الصرفیة في المیة االفعال البن الناظم

Arabi11188صرف، نحوجامعة منتوري قسنطینةسامي عبد هللا أحمد الكنانيبن میسیھ رفیقھاالبنیھ الصرفیھ وداللتھا فىسورة یوسف علیھ السالم

Arabi11189أدبمجلة جامعة كركوك للعلوم اإلنسانیةنبیلة خورشیداالتباع في كتاب وحي القلم للرافعي 1880م-1937م

Arabi11190نحومجلة اآلداب واللغات جامعة ورقلةعبد المجید عیسانياالتجاه البغدادي في النحو العربي

Arabi11191أدبدار اآلفاق العربیةمحمد الششتاويشمس الدین محمد بن المحباللطف والمنة في مفاخرات فواكھ الجنة

Arabi11192نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةحسین بوبكرمحمد فؤاد بالحسناالتجاه الحدیث في النحو العربي

Arabi11193علم اللغةمجلة الجامعة العراقیةعمار عبد الكریم عبد المجیداالتجاه اللغوي في التفسیر حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi11194ً تفسیرجامعة آل البیتمحمد علي الزغولمي عبد الغني عبد هللا أبوقورةاالتجاه اللغوي في تفسیر نصر بن محمد السمرقندي المسمى بحر العلوم لقرن الرابع الھجري/القرن العاشر المیالدي سورة البــقرة أنـموذجـا
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Arabi11195نحومجلة البحوث والدراساتعلیة بیبیةاالتجاه الوظیفي في تدریس النحو العربي

Arabi11196علم اللغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةنجاح فاھم العبیدياالتجاه الوظیفي في دراسة المعنى

Arabi11197علم األصواتمجلة علوم اللغةخالد السید محمد رفعتاالتجاھات المعاصرة في علم األصوات التجریبي

Arabi11198نحوجامعة القاھرة دار العلومأمین علي علي السیداالتجاھات النحویة في األندلس وأثرھا في تطویر النحو

Arabi11199نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةحلیمھ احمد.محمد عمایرةاالتجاھات النحویھ لدى القدماء دراسة تحلیلیة

Arabi11200نحو، لغةمجلة التراث العربيسعد الدین ابراھیم المصطفىاالتساع عند ابن الشجري ت 542ه

Arabi11201نحومجلة جرش للبحوث والدراساتقاسم محمد صالحاالتساع في النحو قدیما

Arabi11202علم اللغةمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةلیلى توفیق العمرياالتساع في داللة دوار عند اللغویین وشراح الشعر

Arabi11203علم اللغةجامعة الیرموكنایف سلیمان محمد العثماناالتساع وأثره في اللغة

Arabi11204نحو، لغةجامعة كربالءنجاح فاھم صابر العبیديعالء صالح حمادي تكياالتساع وأثره في المعجم العربي لسان العرب انموذجا

Arabi11205(دراسة تحلیلیة في ضوء علم اللغة النصي) علم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الرحمن البلوشياالتساق المعجمي في سورتي الملك واألعلى

Arabi11206اللسانیاتالمركز الجامعي العقید اكلي محند اولحاج بالبویرةبوعلي كحالغنیة لوصیفاالتساق واالنسجاء في قصیدة مدیح الظل العالى لمحمود درویش مقاربة لسانیة نصیة

Arabi11207لسانیات النصجامعة الجزائرمفتاح بن عروساالتساق واالنسجام في القرآن

Arabi11208الترجمةجامعة منتوري قسنطینةسعیدة كحیللمیاء شنوفاالتساق واالنسجام في روایة سمرقند ألمین معلوف بترجمتھا إلى العربیة دراسة تحلیلیة ونقدیة

Arabi11209علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضربلقاسم دفھبوبكر نصبةاالتساق واالنسجام في شعر إبراھیم ناجي

Arabi11210علم اللغةجامعة السانیة وھرانأحمد عزوزطابلوت سمیرةاالثر السمعى البصرى فى ترقیھ اللغة الوسیط عند الطفل الرسوم المتحركة نموذجا

Arabi11211نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةفھد العتیبياالثر النحوي في استنباط الحكم الفقھي دراةسة في باب األسماء عند اإلسنوي

Arabi11212نحو، صرفمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتأمیر رفیق عوال المصیفياالجابة بالضمائر في سورة االنسان ودورھا في االنسجام النصي

Arabi11213تفسیرجامعة أم القرىمحمد شوقي خضر السیدیوسف أحمد عليالبیضاوي ومنھجة في التفسیر

Arabi11214نحوجامعة القاھرة كلیة دار العلومالسید أحمد عليحسن محمد نور محمد مباركاالجراء فى الصیغ والتراكیب النحویة

Arabi11215نحوجامعة الفیوم مكتبة كلیة دار العلومحسین رفعت حسیناالجماع في الدراسات النحویة

Arabi11216اللسانیاتجامعة محمد خیضرعمار شلوايمصطفى زماشاالحالة فى دیوان الجزائر لسلیمان العیسى دراسة نصیة

Arabi11217علم اللغةمجلة الدرسات اللغویةعاطف فضلاالحتجاج اللغوي بین النظریة والتطبیق

Arabi11218علم اللغةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیةعاطف فضلاالحتجاج اللغوي عند ابن درید األزدي في جمھرة اللغة

Arabi11219نحوجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضعبد العزیز ابلیلھاالحتجاج النحوى بالقران الكریم فى الكتاب

Arabi11220علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةسعود بن أحمد المنیعاالحتجاج باستعماالت اللغویین بین القبول والرد

Arabi11221نحو، صرفمجلة العلوم اإلسالمیةصباح علي سلیماناالحتجاج بالحدیث الشریف في القضایا اللغویة في كتاب الكناش في فني النحو والصرف للملك المؤید ت 732ھـ

Arabi11222شعرمجلة التراث العربياسماعیل احمد العالمالتشبیھ الدائري في الشعر األموي وموازنتھ بالشعر الجاھلي

Arabi11223نحوجامعة مؤتةفایز عیسى المحاسنةمحمد ممدوح الرفوعاالحتجاج بالشاھد الشعري في المسائل النحویة في كتاب اإلنصاف البن األنباري
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Arabi11224لغة،أدبمجلة جامعة دمشقمحمد موعداالحتجاج بالشاھد المصنوع نظرات في بعض الشواھد

Arabi11225لغة، نحومجلة جامعة ذي قارسعاد كریم خشیفالتشاكل الصوتي القرآني وأثره في تكثیف الدالالت

Arabi11226نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةمحمد بن عمار دریناإلسناد إلى الجملة دراسة في األحكام في ضوء المعنى

Arabi11227نحو، بالغةالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةعماد الدین نایف محمد الشمرياإلسناد بین النحو والبالغة

Arabi11228نحو، خطابمجلة اللسانیات العربیةجمعان عبدالكریماإلسناد في النحو والخطاب

Arabi11229نحو، بالغةمجلة التراث العربيیوسف وسطانياإلسناد في نمطیة النحوي والبالغي

Arabi11230اللسانیاتجامعة وھرانمحمد ملیانيبن الدین بخولةاإلسھامات النصیة في التراث العربي

Arabi11231(في ضوء نظریة المالمح الداللیة)لغةجامعة المدینة العالمیةمنصور سعد عطیة السحیميیھوذا حمزة أبو بكرالترادف في القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi11232اللسانیاتمجلة اإلجتھادنادر سراجإشكالیة االزدواجیة اللغویة في اللسان العربي رؤیة ألسنیة حدیثة

Arabi11233نحومجلة دیاليابراھیم رحمن حمید االركي ، عثمان رحمن حمید االركياالحتجاج بالقراءات القرآنیة في كتاب شواھد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح البن مالك ت 672ھـ

Arabi11234علم اللغةمجلة الحكمةجابر زیدان مخلفاالحتجاج بكثرة االستعمال في اللغة العربیة

Arabi11235علم اللغةمجلة التراث العربيلخضر لعسالعلماء اللغة العربیة بین اآلراء والمواقف

Arabi11236نحومجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیةأحمد زكریا یاسوفاالحتجاج بلفظ الحدیث في النحو والعربیة

Arabi11237نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر أستیتةأحمد جبر حسیناتاالحتجاج للقاعدة في كتاب سیبویھ بین السماع والقیاس - قراءة في األبواب الصوتیة اإلمالة واإلدغام والھمز

Arabi11238نحومجلة األستاذسامي عبدهللا الجمیلياالحتجاج للقراءات القرآنیة

Arabi11239علم اللغةمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمیمونة عوني سلیم ، نسرین قصي نعمان علياالحتراز في المبني من األسماء

Arabi11240(إن لم یفعل) نحو، بالغةمجلة جامعة بابلعبد الحمید حمودي الشمرياالحتمال الداللي والنحوي في تركیب

Arabi11241صرفجامعة البصرةفاخر ھاشم سعد الیاسريجالل الدین یوسف فیصل العیدانىاالحتمال الصرفى فى القرآن الكریم

Arabi11242(745ھـ) صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة جامعة بابلشعالن عبد علي سلطان، عفاف ھادي شریفاالحتمال الصرفي في أبنیة المصادر في تفسیر البحر المحیط ألبي حیان األندلسي

Arabi11243علم اللغةجامعة ذي قارریاض یونس السوادأحمد جاسم سالماالحتمال اللغوي في نصوص التشریع القانوني

Arabi11244نحو، صرف، لغةجامعة مؤتةمنصور الكفاوینبدر سند ملیح السمیحییناالحتماالت النحویة عند أبي جعفر النحاس في توجیھ الشواھد القرآنیة في ضوء نظریة األفضلیة اللغویة

Arabi11245علم اللغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطصالح خدیش ، زینة براھمیةاالحتواء في اللغة من أسر اآلنیة إلى الكینونة الفعلیة مقاربة تداولیة

Arabi11246نحومجلة التراث العربيممدوح خسارةمن نحاة الشام البعلي الدمشقي

Arabi11247علم اللغةجامعة مؤتةعادل سلمان سلمانھدیة فایز الرشیدياالختزال في اللغة

Arabi11248نحوجامعة آل البیتعلي حسین البوابعبد هللا محمود سلیم عیاصرةاالختصاص في النحو العربي بین القدماء والمحدثین

Arabi11249نحومجلة التراث العربيصالح الدین الزعبالوياالشتقاق

Arabi11250صرفالمجلة اللیبیة للدراسات - دار الزاویة للكتابعیاد مریجیل راشد أحمداالختالف الصرفي في القرآن الكریم وداللتھ

Arabi11251نحو، صرفجامعة القاھرةطھ الجنديعبد هللا كمال أبو العال أحمداالختالف الصیغي والتركیبي في موطأ مالك دراسة داللیة من خالل كتاب التعلیق على الموطأ (للقوشي األندلسي) في تفسیر لغاتھ وغوامض إعرابھ ومعانیھ

Arabi11252نحومجلة جامعة التنمیة البشریةشیماء رشید محمداالختالف اللھجي وأثره في تعدد الوظائف النحویة
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Arabi11253صرف، نحوجامعة مؤتةجزاء المصاروةسلیمان الفضولاالختالف فى قراءة عاصم بین روایتي شعبة وحفص دراسة صوتیة صرفیة في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi11254نحو، صرفمجلة الموردإیاد سالم صالحاالختالف في القراءات القرآنیة

Arabi11255علم اللغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةسوزان عبد الواحد عبد الجباراالختالف في القراءات القرآنیة وأثره في المعنى عند السمین الحلبي في الدر المصون دراسة في سورة البقرة

Arabi11256نحو، صرفمجلة تبیان للدراسات القرآنیةسائدة عمر عبد هللا العیصاالختالف في داللة (ثم) العاطفة على الترتیب وأثره في التفسیر

Arabi11257نحومجلة جامعة كربالءمؤید جاسم محمد حسیناالختالف في رسم من دراسة نحویة

Arabi11258لغة، نحومجلة التراث العربيأحمد عزوزجذور نظریة الحقول الداللیة في التراث اللغوي العربي

Arabi11259نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةفایز صبحي عبد السالم تركياالختیار النحوي وعالقتھ بالنص في شعر عبد السالم ھاشم حافظ

Arabi11260الشریعة اإلسالمیةجامعة أم القرىمحمد ولد سیدي ولد حبیبأمین بن أدریس بن عبد الرحمن فالتھاالختیار عند القراء مفھومھ مراحلھ وأثره في القراءات

Arabi11261لغة، نحومجلة التراث العربيبلقاسم بلعرج ابن أحمدظاھرة التوسع في المعنى في اللغة العربیة دراسة لنماذج قرآنیة

Arabi11262لغة،أدبمجلة التراث العربيجاسم علي جاسمتأثیر الخلیل بن أحمد الفراھیدي والجرجاني في نظریة تشومسكي

Arabi11263علم اللغةمجلة التراث العربيمحمود نجیباالحتجاج بالقراءات في شروح ألفیة ابن مالك

Arabi11264اللغویاتمجلة الدراسات اإلنسانیةیس محمد یساالخطاء اللغویة لدى متعلمي اللغة الثانیة او االجنبیة

Arabi11265نحو، صرفمجلة الجناننعمت المصرى الشعرانىاالداة قد

Arabi11266علم اللغویاتمجلة آداب البصرةجاسم غالي رومي المالكياالدغام ظاھرة صوتیة لغویة في كتب المحدثین

Arabi11267علم اللغویاتمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةإبراھیم أحمد عمیري علي اللھیبياالدغام في العربیة موازنة بین المبرد وابن الجني

Arabi11268نحو، صرفجامعة الملك سعودابراھیم الشمساناالدغام مفھومة وانواعھ واحكامة

Arabi11269نحو، صرفجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيعبد الرحمن بن مردد بن ضیف هللا الطلحياالدلة النحویھ االجمالیھ فى المقاصد الشافیھ للشاطبي المتوفي سنة 790ھـ

Arabi11270نحو، صرفجامعة أم القرىریاض حسن الخوامعبد العزیز محمد محمد المالكىاالراء النحویة في كتاب أبى المرشد المعرى تفسیر أبیات المعانى للمتنبى دراسة وترجیح

Arabi11271علم اللغةمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابمھى محمود العتوماالزدواجیة اللغویة في األدب نماذج شعریة تطبیقیة

Arabi11272علم اللغةمجلة المجمععباس المصري وعماد أبو حسناالزدواجیة اللغویة في اللغة العربیة

Arabi11273اللغة، نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزوجدان عبد اللطیف الشمایلةاالستثناء في الحدیث الشریف بین النظریة والتطبیق من خالل صحیح البخاري

Arabi11274نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجمحمد سعید عثمان محمد عمراالستثناء في دیوان جریر دراسة نحویة تطبیقیة وصفیة

Arabi11275نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبابكر البدوي دشینالصادق جمعة علي تاي هللاالستثناء في شعر المتنبي دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi11276علم اللغةمجلة آداب الفراھیديصباح علي السلیماناالستثناء واالستئناف واالستدراك واإلضراب في ضوء علم اللغة النفسي

Arabi11277نحو، لغةمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةصبیح التمیميالترادف بین جون الینز وعلماء العربیة القدامى

Arabi11278نحو، فقھمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةجبار محمود شھاب ، محمود محمد خورشیداالستحسان بین أصول النحو وأصول الفقھ

Arabi11279لغةمجلة دراسات العلوم االنسانیةمحمود عبد هللا جفالاالستحسان عند ابن جني

Arabi11280علم اللغة، نحومجلة الثقافة والتنمیةمحمد محمود المقبل ، سمیح أحمد مقدادياالستخدام اللغوي لكلمة مثل في القرآن الكریم دراسة تركیبیة داللیة

Arabi11281نحو، صرفمجلة الجامعة االسالمیةرامى عماش على المعاضیدى، یاسر حسین مجباس العزاوياالستخدام الوظیفى للحرف في عند النحویین والمفسرین
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Arabi11282نحو،صرفجامعة الملك سعودعادل بن معتوق العیثاناالستدراك علي السیرافي في شرح الكتاب

Arabi11283نحوجامعة حلبمصطفى جطلأمان الدین حتحاتاالستدالل النحوي في كتاب سیبویھ وأثره في تاریخ النحو

Arabi11284نحو، صرفجامعة مؤتةجزاء المصاروةنسیبة عبد الحمید المواجدةاالستدالل بالسبر والتقسیم عند النحاة والصرفیین دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11285نحوجامعة آل البیتحسن خمیس الملخندوة علي مطر المساعیداالستدالل بالعالمة على تقسیم الكلمة في النحو العربي

Arabi11286نحومجلة العلوم العربیةخالد بن إبراھیم النملةاالستدالل بتفسیر ابن عباس في إعراب القرآن

Arabi11287نحو، صرفجامعة سعد دحلب بالبلیدةعمار ساسيمحمد بن حجراالستدالل فى كتاب سیبویھ طبیعتھ وانماطھ

Arabi11288علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرعمار شلوايخدیجة كالتمةاالستدالل في منھاج البلغاء وسراج األدباء ألبي الحسن حازم القرطاجني

Arabi11289نحومجلة حولیات المخبرخدیجة كالتمةاالستدالل وأثره في توجیھ التفكسر النحوي

Arabi11290علم اللغةمجلة سمات جامعة الرباطسعید بنتاجراالستدالل والتواصل غیر اللغوي: االستدالل التصویري نموذجا

Arabi11291علم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةمقبل بن علي بن مشیعل الدعدياالستشراق و أثره في الدراسات اللغویة ،وعالقتھ بالسیاسة

Arabi11292نحومجلة جامعة أم درمان اإلسالمیةمحمد بن عبد القادر ھنادياالستشھاد النحوي بأقوال الصحابة عند اإلمام بدر الدین العیني في ضوء كتابھ عمدة القاري شرح صحیح البخاري

Arabi11293نحو، صرفحولیات آداب عین شمسجزاء محمد المصاورةالترادف بین صیغتي (فعل وأفعل) في العربیة

Arabi11294نحو، صرفجامعة آل البیتمحمد علي محمد الشرمانالترادف عند األصولیین وآثاره الفقھیة

Arabi11295اللغة، النحوجامعة القرآن الكریممحمد أحمد الشاميسمیرة محمد زید إدریس أبو الحسناالستشھاد بالحدیث النبوي الشریف في معجم لسان العرب البن منظور دراسة تطبیقیة في اللغة والصرف والنحو

Arabi11296نحومجلة آفاق العلوم - جامعة الجلفةخالد بو صافياالستشھاد بالقراءات القرآنیة عند المدارس النحویة

Arabi11297علم اللغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةزروقي جمعھاالستشھاد فى كتاب المقتضب للمبرد دراسة لغویة

Arabi11298نحوجامعة القاھرةعلي محمد أبو المكارمتامر عبد الحمید محیي الدین أنیساالستصحاب في النحو العربي

Arabi11299نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةإبراھیم محمد أبو الیزید خفاجةاالستصحاب ودوره في توجیھ الشواھد النحویة والصرفیة

Arabi11300لغةحولیة الجامعة التونسیةالمنجي القلفاطاالستعارة في المنظورین التداولي والعرفاني

Arabi11301تحلیل الخطابجامعة مولود معمريجمیلة كرتوساالستعارة في ظل النظریة التفاعلیة (لماذا تركت الحصان وحیداً) لمحمود درویش أنموذجا

Arabi11302نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم اإلنسانیةأحمد بن محمد بن أحمد القرشياالستعالء في العربیة دراسة نحویة

Arabi11303علم اللغةمجلة جامعة الملك عبد العزیزمحمد عبد الرحمن عبد هللا السبیھیناالستعالمات اللغویة بجامعة ااالمام نماذج تقویمیة

Arabi11304صرف، نحوجامعة الكوفةریاض كریم عبدهللا البدیرياالستعمال الصرفي ومظاھره في التعبیر القراني

Arabi11305علم اللغةمجلة العلوم اإلنسانیةجزاء محمد حسن الصاروةاالستعمال اللغوي القبیح دراسة في االصطالح و االستعمال عند سیبویھ

Arabi11306علم اللغةجامعة محمد خیضربادیس لھویملاالستعمال اللغوي ألضرب الخبر في مفتاح العلوم للسكاكي مقاربة تداولیة

Arabi11307نحو، صرفجامعة طرابلسمحمد منصف القماطيسمیرة على احمد شھوبالترادف فى القرآن الكریم دراسة تطبیقیة على الربع االخیر من الذكر الحكیم

Arabi11308بالغة، نحو، لغةمجلة التراث العربيمنیرة فاعوراالستفھام المجازي في كتاب الصاحبي البن فارس ت 395ھـ

Arabi11309نحومجلة مقارباتعبد المھدي ھاشم حسین الجراحاالستفھام في النحو العربي من الخطاب المنغلق إلى الخطاب المنفتح رؤیة جدیدة

Arabi11310علم اللغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةطالب غضیوي حسیناالستفھام في كتاب الموطأ لإلمام مالك رحمة هللا
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Arabi11311صرفمجلة األستاذرضا ھادي حسوناالستقراء الصرفي

Arabi11312علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةسلیمان بن علياالستقراء اللغوي والمعالجة االلیة للغة

Arabi11313علم اللغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةحیدر جاسم جابر الدنیناوياالستلزام الحواري عند ابن جني في كتابھ الخصائص مقاربة تداولیة

Arabi11314(دراسة تطبیقیة)لغة، أدبمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةنورة صبیان بخیت الجھنياالستلزام الحواري وأسلوب الحكیم

Arabi11315علم اللغةمجلة علوم اللغةسمیر بن یحیى المعبراالستماع والتحدث والقراءة والكتابة مرتكزات أساسیة لعلوم اللغة العربیة

Arabi11316Clonage linguistique اللسانیاتحولیات جامعة الجزائرباني عمیرياالستنساخ اللساني

Arabi11317لسانیاتمجلة الدراسات اللغویةناصر بن عبد هللا الغالياالستیعاب في النص المقروء بین لسانیات النص وتعلیم اللغة الثانیة

Arabi11318نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابمحمد جاسم معروف الھیتي، الطالب، بكر عبد صالح عباس الصمیدعياالسشھاد بالحدیث النبوي الشریف عند ابن عنقاء(ت 1053ھـ) في كتابھ غرر الدرر الوسیطیة

Arabi11319نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد الرحمن بن عبد هللا الخضیرياالسم الثالثي الساكن الوسط خواص ومزایا

Arabi11320علم اللغةمجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةاالسم المنسوب مع العلم المؤنث فالنة بنت زید العربي أم العربیة

Arabi11321لغةجامعة حلبأحمد ارحیم ھبوضحى یحیي خرمدةالترادف فى اللغات السامیة

Arabi11322نحومجلة آداب الرافدینفراس عبدالعزیز عبدالقادر، شیبان أدیب رمضان الحیالياالسم الموصول وجملة صلتھ في النحو العربي عرض وتأصیل

Arabi11323شعر، نحومجلة فصولیاروسالف ستیتكیفتشاالسم و النعت لغة االصطالح في تسمیات الحیوان و رموزه في الشعر العربي القدیم

Arabi11324نحو، صرفالجامعة األردنیةنھاد الموسىكفاح ولید إبراھیم محمدالترادف في العربیة من منظور تاریخي مقارن

Arabi11325أدبالجامعة األسالمیةأسامة خالد محمد حمادیوسف عبد الفتاح أحمد األسطلاالسماء التي لھا حق الصدارة فى صحیح مسلم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11326نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةأحمد إبراھیم عبد هللاطارق التوم قمر الدین الماحياالسماء العاملة عمل الفعل دراسة نحویة وصفیة تطبیقیة في التجرید ألحادیث الجامع الصحیح

Arabi11327صرف، نحومجلة األستاذساجدة مزیان حسناالسنغناء في أبنیة جموع القلة والكثرة في القرأن الكریم بین الرفض والقبول

Arabi11328نحومجلة دیاليیحیى خلف داوداالشتراط في األفعال الناسخة لالبتداء دراسة تطبیقیة في كتب إعراب القرآن الكریم إعراب القرآن للنحاس أنموذجا

Arabi11329ً نحومجلة العمیدحسین علي حسین الفتیلياالشتراك اللفظي في المصطلح النحوي (االسم،الفعل، الحرف) أنموذجا

Arabi11330نحومجلة المعجمیة تونساألزھر الزناداالشتراك بین المعجم والنحو المنوال االحتمالي في تولد المعجم وانتظامھ

Arabi11331نحومجلة دراسات لجامعة األغواطفرید محمود العمريالتراكیب التحویلیة في جملة االستفھام عند محمود سامي البارودي

Arabi11332نحو، صرفجامعة المدینة العالمیةعبد هللا أحمد البسیونيمحمد أنس ناجياالشتغال والتنازع في ضوء القران الكریم وقراءاتھ دراسة تطبیقیة داللیة

Arabi11333نحو، لغةمجلة جامعة دمشقآمنة صالح الزغبيالتراكیب الثابتة في اللغة العربیة الفصحى في باب المفاعیل بین النظام اللغوي والذاكرة اللغویة

Arabi11334نحو، صرفحولیات الجامع التونسیةعزالدین المجدوب،علي إبراھیم السعود، ناصر الحریصاالشتقاق الداللي في نظریة "معني-نص" مدخل إلي حوسبة اللغة العربیة

Arabi11335لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةأحمد أبركاناالشتقاق اللغوي

Arabi11336صرف، نحوجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیتريمحمد الحبیب السماعياالشتقاق دراسة صرفیة داللیة سورة الكھف نموذجا

Arabi11337نحو، صرفجامعة الیرموكمصطفى طاھر الحیادرةریم یوسف بنى سلماناالشتقاق من اسم الذات دراسة فى المعجم الوسیط

Arabi11338علم اللغة، نحوجامعة النیلینمحمد حمدین آدممحمد عبد الرحمن حسیناالشتقاق واالبدال في اللھجات العربیة القدیمة دراسة لغویة

Arabi11339لغةجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبآمنة منتوفالظواھر الصوتیة في قراءة حمزة الزیات دراسة وصفیة وظیفیة
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Arabi11340نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب جامعة الخرطومإبراھیم كاید محموداالشتقاق وتنمیة األلفاظ

Arabi11341نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىخلود ابراھیم سالمة العموشاالشتقاق ودوره فى ایجاد المصطلح العلمى العربي

Arabi11342فقھ اللغة العربیةجامعة البعثرضوان القضمانيوصال الحمیداالصطالح الصرفى بین اللسانیات وفقھ اللغة

Arabi11343اللسانیاتمجلة العلوم اإلنسانیةزھیرة قروياالصطالح اللساني بین مرجعیة التراث وطموح الحداثة

Arabi11344لغة، نحومجلة العربعلي جمیل السامرائياالصطالحات اللغویة العربیة في المعجم األردي

Arabi11345نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمود جفال الحدیدمصطفى فؤاد حسن ابو عواداالصمعى والمعجمیة العربیة لسان العرب نموذجا

Arabi11346األصوات اللغویةمجلة اآلداب الجامعة العراقیةمحمد یحیى سالماالصوات االسلیة والخفیة في العربیة

Arabi11347نحوالجامعة األسالمیةمحمد رمضان محمود البعنضال فؤاد حسین العیلةالتراكیب النحوىة فى القصص القرآني بحث وصفي تحلیلي

Arabi11348لغةمجلة آداب الفراھیديصالح ذیب صالح الجبوري، عماد حمید أحمد الخزرجياالصوات الروادف في النظام االبجدیة للغة العربیة دراسة في ضوء اللغات السامیة

Arabi11349األصوات اللغویةمجلة المورد جامعة القادسیةعلي زویناالصوات النفسیة في العربیة

Arabi11350اللغة، نحوجامعة الیرموكعبد القادر مرعيحامد علي منیفي ابو صعیلیكاالضافة في القران الكریم دراسة تركیبیة داللیة

Arabi11351نحو، لغةالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةملك محمد حسن اسماعیلاالضداد فى اثار الدارسین المحدثین

Arabi11352لغةمجلة الموردمحمد جبار المعیبداالضطراب في نسخ كتاب العین ومواده اللغویة من القرن الرابع حتى القرن السابع الھجرین

Arabi11353علم اللغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتصادق یوسف الدباساالضطرابات اللغویة وعالجھا

Arabi11354نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةرفعت ھزیمالتركیب المزجي في العربیة المعاصرة

Arabi11355علم األصواتالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةابتسام حسین جمیلاالضطرابات النطقیة في أصوات الصفیر في العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11356علم اللغةمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةابتسام حسن جمیل، ھناء نواف وجھاد العرایفياالضطرابات النطقیة في صوت الراء في العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11357علم الصوت، لغةمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةإبراھیم محمود خلیلجھاد أحمد العرایفياالضطرابات النطقیة في صوتي الشین والجیم في العربیة

Arabi11358نحو، صرف، لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودذكرى القبیلى ، حاتم عبیداالطراء فعالً كالمیاً دراسة األبنیة التركیبیة واألسالیب التعبیریة المستعملة في الفیسبوك

Arabi11359نحو، صرفمحمد الحیدريالعربیة المعاصرة في التحّدث و المحادثة

Arabi11360نحوجامعة المنصورةحسام البھنساوياالطراد والعدول في لغة الحدیث النبوي الشریف دراسة أسلوبیة في األصوات واألبنیة والتراكیب

Arabi11361لغة، نحومجلة المخبر جامعة بسكرةدفة بلقاسمالتركیب اللغوي من منظور اللسانیات التداولیة دیوان"كأني أري" للشاعر عبدالقادر الحصني أنموذجا

Arabi11362نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةنوزت احمد ابراھیم كریشاناالعتراض النحوى على االداء اللغوى بین الفراء والمبرد فى ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi11363نحومجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیة بجامعة األمیر سطام بن عبد العزیزبدر بن محمد بن خلف الراشداالعتراض باستقامة الوزن فیما حكم علیھ بالضرورة

Arabi11364تفسیر وعلوم القرآنجامعة أم القرىعبد الودو بن مقبول حنیفعبد هللا بن عبده أحمد مباركياالعتراض في القرآن الكریم مواقعھ ودالالتھ في التفسیر

Arabi11365نحومطابع النعمان - النجف األشرفحسین تورال، طھ محسناالعتضاد في الفرق بین الظاء والضاد لجمال الدین بن مالك اإلندلسي المتوفي في 672ه

Arabi11366نحو، صرفمجلة اللسان العربيجمیل علوشاالعراب المحلى بین الفعل والجملة

Arabi11367نحو، صرفمجلة األستاذابراھیم السامرائياالعراب في اللغة وداللتھ بحث مقارن في اللغات السامیة

Arabi11368نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةاسراء صالح خلیلاالعالل بالحذف
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Arabi11369أعالم، القرآنجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبراحمد مصلح حسین دریدىاالعالم فى القرآن الكریم

Arabi11370اللسانیاتمجلة دراسات لجامعة األغواطلیلى كادةاالفصاحیات في المنجز اللسانى العربى الحدیث نقد وتوجیھ

Arabi11371نحو، صرفمجلة الترجماننورالدین الشماللياالفعال الرباعیة االصل والتكوین بین الثالثي والرباعي

Arabi11372دراسات لغویةمؤسسة الكتب الثقافیةأحمد عبد الفتاح تماممحمد صدیق حسن خانالعلم الخفاق من علم االشتقاق

Arabi11373نحومجلة واسط للعلوم االنسانیةعلي كریم ناشداالفعال الناقصة في اللغتین العربیة واالنجلیزیة - درساة نحویة مقارنة

Arabi11374لغة، لسانیاتمجلة العمیدمحمد حمزة ابراھیماالفق التداولي للمصطلح الفلسفي

Arabi11375علم اللغةمجلة المورد بحوث ودراساتحاتم مالك الزیادي، علي جاسم سلماناالقتراض اللغوي

Arabi11376علم اللغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابفتوح محموداالقتراض اللغوي في أدب الجاحظ بین داللة التأصیل واإلھمال

Arabi11377نحو، لغةمجلة العلوم العربیة جامعة االمام محمد بن سعودمحمد بن نافع المضیاني العنزياالقتراض اللغوي في المعجمات العربیة الحدیثة معجم الغني الزاھر أنموذجا دراسة في ترتیب المداخل وشرحھا

Arabi11378لغة، نحومجلة جذورخالد الیعبودياالقتراض اللغوي والتعریب في العربیة

Arabi11379لغة، نحو، صرفمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابسعاد طالباالقتراض اللغوي ودوره في إثراء المعجم االصطالحي النقدي العربي الحدیث

Arabi11380لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةعلي رمضان البیوميالتركیب اللغوي بین االستقامة واإلحالة دراسة في النحو والداللة

Arabi11381اللسانیاتمجلة اآلداب واللغات جامعة عمار ثلیجي األغواطمسعود صحراو يالجھاز المفاھیمي للدرس التداولي المعاصر القسم األول

Arabi11382لغةمجلة الخطابفاطمة الزھراء أغاللاالزدواجیة اللغویة من منظور العلوم العصبیة المعرفیة

Arabi11383لغةمجلة العلوم العربیةجمعان بن عبد الكریمالتسارع المنھجي عند الخلیل بن احمد

Arabi11384نحو، لغةجامعة مؤتةعادل سلمان بقاعینخلف علیان خلف الحیصةاالسالیب الخاصة بالمنصوبات دراسة تركیبیة داللیة

Arabi11385نحوجامعة بغدادأحمد سامي جاسماالسالیب النحویة الدوات النفي والنھي واستعماالتھا في اللغاث السامیة. دراسة سامیة مقارنة

Arabi11386نحومجلة مجمع اللغة العربیةمصطفى النحاساالستئناف النحوي ودوره في التركیب

Arabi11387نحو، لغةمجلة األستاذإبراھیم السامرائيحقیقة التضمین في علوم العربیة

Arabi11388نحو، صرفمجلة األستاذمحمود غناوي الزھیريرأي في االسم الموصول

Arabi11389اللسانیاتمجلة دراسات لجامعة األغواطصالح الدین مالوي ، كادة لیلىاالستعارة في المنجز اللساني العربي مقاربة تداولیة

Arabi11390نحو، صرفمجلة كلیة اآلدابناصر علي عبد النبياالستبدال الداللي دراسة تطبیقیة على الفعل أتى في القرآن الكریم

Arabi11391نحومجلة دراسات مصطلحیةزكریا أرسالنالترادف المصطلحي النحوي

Arabi11392فقھ، لغةمجلة التراث العربيخدیجة الداالتياالستثناء عند علماء أصول الفقھ

Arabi11393لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعماد عبد یحیى الحیالي ، أشواق محمد إسماعیل النجاراالقتضاء التداولي وأبعاده الخطابیة في تراكیب القرآن الكریم

Arabi11394علوم اللسان العربيجامعة محمد لمین دباغینماضوي فضیلةاالقناعیة وآلیات الحجاج في خطب علي ابن أبي طالب دراسة تداولیة

Arabi11395لغةمجلة األثر مجلة اآلداب واللغات جامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانياالكتساب اللغوي واإلعالم

Arabi11396نحومجلة آداب الرافدینطالل یحیى إبراھیم الطوبجياالكتناف في بناء الجملة الشرطیة القرآنیة

Arabi11397نحو، لغةمجلة ثقافاتعبد السالم المسديااللتباس المعرفي وتبرئة المصطلح
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Arabi11398لغة، نحوجامعة الیرموكحنا جمیل حدادحسن أحمد بن سمیطااللتفات المعجمي في القرآن الكریم دراسة لغویة وداللیة

Arabi11399ً نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمفلح عطا الفایز ، وفاء محمد القطیشات، شوكت علي درویشااللتفات نحویاً عبدهللا رضوان أنموذجا

Arabi11400نحو، لغةمجلة مركز دراسات الكوفةجلیلة صالح العالقااللجملة القرآنیة دراسة تحلیلیة في البنیة والمصطلح

Arabi11401نحو، لغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةفرحان جودااللفاظ الدالة على الصالة في القران الكریم

Arabi11402لغة، لسانیاتجامعة مؤتةاحمد حمدان حطاب الصعوبااللفاظ السایسیھ فى صبح االعشى دراسة داللیة

Arabi11403نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةنضال محمود خلف الفرایةااللفاظ اللغویة النادرة دراسة وصلیة فى نوادر اللحیاتى

Arabi11404لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةسمیة محمد طاھر عبدهللا الطحانااللفاظ المنسوبة الى اھل مصر في كتاب تاج العروس دراسة معجم

Arabi11405نحو، لغةمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة الجامعة األردنیةمحمود خریساتالالم الفارقة

Arabi11406لغةمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسنوریوكي نیشیامااالمبریالیة اللغویة لبییرفونان في المتوسط

Arabi11407علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرعمار شلوايوھیبة غضابياالمثال فى صحیح البخارى دراسة تداولیة الفعال الكالم

Arabi11408اللسانیاتجامعة الملك عبد العزیزصباح بنت عبد هللا بافضلنادیة بنت سالمین علي بن محفوظاالنتاج الداللي لصیغة فعیل دراسة في لسان العرب البن منظر في األجزاء الثالثة األول

Arabi11409"علوم اللسان العربيالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةعبد الفتاح یوسفاالنتخاب اللساني ووظائف الخطاب "مقاربة تحلیلیة تداولیة للصیغ الشعریة الجاھزة

Arabi11410لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةعاطف محمد المغاوي إبراھیماالنحراف اللغوي في العربیة المعاصرة دراسة تطبیقیة بمنھج تحلیل األخطاء على معجم الصواب اللغوي

Arabi11411نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىجانت علي محمد أحمدالتركیب اإلضافي نحو توصیف جدید في ضوء اللسانیات الحاسوبیة

Arabi11412شعرمجلة عالماتتامر سلوماالنزیاح الداللي الشعري

Arabi11413نحو، صرفجامعة منتوري قسنطینةیمینة ابن مالكصونیا لوصیف ، سارة كرمیشاالنزیاح الداللي في األلفاظ العربیة معجم العین نموذجا

Arabi11414(دراسة ونقد)شعر، نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاعلي أكبر محسني، رضا كیانياالنزیاح الكتابي في الشعر العربي المعاصر

Arabi11415علم اللغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیةمحسن طاھر اسكندراالنزیاح اللغوي بین التراث والمعاصرة

Arabi11416شعر، لغةجامعة البعثأحمد علي محمدمازن أكثم سلیماناالنزیاح فى الشعر الجاھلي المعلقات أنموذجا

Arabi11417بالغة، نحوجامعة آل البیتمحمد موسى العبسيریحان اسماعیل احمد المساعیداالنزیاح فى شعر الحطیئة دراسة اسلوبیة

Arabi11418شعر، نحوجامعة صالح الدین أربیلمحمود عبد المجید عمراالنزیاح فى شعر نزار قبانى االعمال الشعریة الكاملة االولى انموذجا

Arabi11419بالغة، أسلوبیةجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد موساويسلیم سعدانياالنزیاح في الشعر الصوفي رائیة األمیر عبد القادر نموذجا

Arabi11420بالغة، لغةمجلة االثر - اآلداب واللغات بجامعة قاصدي مرباحالبار عبد القادراالنزیاح في محوري التركیب واالستبدال

Arabi11421لغةمجلة اآلثر - اآلداب واللغات بجامعة قاصدي مرباحمختار بن قویدراالنزیاح من منظور شجاعة العربیة بین المعیار واالنزیاح

Arabi11422شعر، لغةمجلة عالماتعبدالرحیم ابطياالنزیاح واللغة الشعریة

Arabi11423لغةمجلة عالم الفكرأحمد محمد ویساالنزیاح وتعدد المصطلح

Arabi11424أدب، لغةمجلة اللسان العربيإحسان جعفرفي األسماء المؤنثة البن الحاجب

Arabi11425لغة، لسانیاتمجلة اللسان العربيجواد حسني سماعنھالتركیب المصطلحي طبیعتھ النظریة وأنماطھ التطبیقیة

Arabi11426نحو، لغةمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابناصر النعیمياالنسجام السماتي بین الكسرة وجمع المؤنث السالم
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Arabi11427نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخلف الجرادتالتردف الداللي بین صغیتي افتعل وتقاعل

Arabi11428لغة، تفسیرجامعة ذي قارجابر محیسن علیوي الركابيرحیم مجید راضياالنسجام النصي في القرآن الكریم المیزان في تفسیر القرآن للسید الطباطبائي أنموذجا

Arabi11429لغةمجلة المخبر جامعة محمد خیضرالطیب العزالي قواوةاالنسجام النصي وأدواتھ

Arabi11430تفسیر وعلوم القرآنجامعة الجزائرمحمد العید رتیمةنوال الخلفاالنسجام في القرآن الكریم سورة النور أنموذجا

Arabi11431علوم اللسان العربيمجلة األثر مجلة اآلداب واللغات جامعة قاصدي مرباححمودي السعیداالنسجام واالتساق النصي للمفھوم واالشكال

Arabi11432علم اللغة، لسانیاتمجلة الواحات للبحوث والدراسات جامعة غردایةمناع آمنة ، یحي بن یحياالنغماس اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغات دراسة لسانیة

Arabi11433علوم اللسان العربيمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم اإلنسانیةمحمد بن محمود فجالاالنفتاح اللغوي وأثره في ضبط اللسان العربي

Arabi11434نحومجلة الدراسات اللغویةخالد بن إبراھیم النملةالترخیم في التكسیر

Arabi11435علوم اللسان العربيمجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعةشكیب غازي بصري الحلفيالترخص في قرینة الرتبة دراسة لسانیة في استعمال القرآن الكریم

Arabi11436نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةفایز صبحي عبد السالم تركيالترخص في العالمة اإلعرابیة وعالقتھ بالداللة في شعر األعشى الكبیر

Arabi11437لغة، تفسیرجامعة عین شمسمحمد بحر عبد المجیدعامر الزناتى الجابري عامراالیات الواردة عن الیھود فى الترجمات العبربة لمعانى القرآن الكریم دراسة لغویة نقدیة

Arabi11438علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةسلیمان سالمةاالیتمولوجیا وتاصیل المفردات في اللغة

Arabi11439علم اللغةمجلة الكرملمیخائیل باختیناالیدیولوجیا وفلسفة اللغة

Arabi11440علم اللغةمجلة الملك خالد للعلوم اإلنسانیةفاطمة شحاتھاالیذان في اللغة وسائلة ومسائلة

Arabi11441نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمعن عبدالقادر بشیرالبؤرة المركزیة في الجملة العربیة المعلومة الجدیدة والمعلومة القدیمة

Arabi11442نحو، اللسانیاتمجلة التواصل في اللغات والثقافة واآلداب جامعة باجيسعیدة زیغدالبؤرة في نظریة البحث الوظیفي قراءة جدیدة في تنمیط أحمد المتوكل

Arabi11443نحوجامعة محمد خیضرصالح الدین مالويلیلي شكورةالباب النحوى بحث فى المنھج

Arabi11444بالغةمجلة معھد اللغة العربیة - جامعة أم القرىعبد الحكیم راضيالبحث البالغي عند العرب من وجھة نظر تحویلیة

Arabi11445تفسیر وعلوم القرآنجامعة بغدادعلي جمیل السامرائيابتھال الزیديالبحث الداللى فى التبیان فى تفسیر القران ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت 460ھـ

Arabi11446علوم اللسان العربيجامعة تعزعباس علي السوسوةجالل عبد هللا محمد سیف الحماديالبحث الداللي عند الفالسفة المسلمین في ضوء اللسانیات

Arabi11447تفسیر وعلوم القرآنجامعة آل البیتفوزیة جمیل عبد الكریم داودالبحث الداللي عند محمد رشید رضا في تفسیر المنار للقرآن الكریم

Arabi11448تفسیر وعلوم القرآنجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريرسل عباس محمد شیروزةالبحث الداللي في تفسیر ابن عطیة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

Arabi11449الدراسات اللغویةجامعة القصیمفرید بن عبد العزیز الزامل السلیمریما بنت بدر الدین جمعھالبحث الصرفي فى كتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم

Arabi11450علم الصوتیات، نحوالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةحمود بن محمد بن عبد هللا الرمحيالبحث الصوتي عند الفراء 207ھـ في معاني القرآن

Arabi11451نحومجلة الفتحكریم أحمد جوادالبحث الصوتي في الكتب النحویة كتاب المقتضب للمبرد (ت 285ھـ) أنموذجا

Arabi11452اللسانیاتجامعة مولود معمريالسعید حاوزةیاسین بوراسالبحث اللساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر

Arabi11453علوم اللسان العربيمجلة البحث اللساني والسیمیائي جامعة محمد الخامساألخضر بوجمعةمفھوم اللغة في البحث اللساني العربي المعاصر

Arabi11454نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد رشاد الحمزاويالبنیة النحتیة العربیة ودورھا في التولید اللغوي مقاربة قدیمة حدیثة ألصولھا النظریة

Arabi11455لسانیاتمجلة البحث اللساني والسیمیائي جامعة محمد الخامسعبد القادر الفاسي الفھريلسانیات الظواھر وباب التعلیق
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Arabi11456نحو، لسانیاتمجلة البحث اللساني والسیمیائي جامعة محمد الخامسعبده الراجحيالنحو العربي واللسانیات المعاصرة

Arabi11457علوم اللسان العربيمجلة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةنواري سعوديالبحث اللساني وتعلیمیة اللغة العربیة مقاربة لسانیة في كتابات عبد الرحمن الحاج صالح

Arabi11458نحوحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقحمود بن عتیق بن راضي المعبديالترجیح بالقواعد النحویة في تفسیر ابن جزي

Arabi11459علم اللغةجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدآسید جمیل محمود أبو ریديالبحث اللغوي بین محمد إسعاف النشاشیببي وإسحاق موسى الحسیني دراسة في األصالة والمعاصرة

Arabi11460نحو، لغةمجلة العلوم العربیةحنان سعادات عبد المجید عودةالبحث اللغوي بین نحو الجملة و النص سورة الفاتحة أنموذجا

Arabi11461علم اللغةجامعة وھرانصفیة مطھريإدریس بن خویاالبحث اللغوي عند ابن قیم الجوزیة

Arabi11462علم اللغةمجلة آداب البصرةحسین مزھر حماديالبحث اللغوي عند القاضي عبد الجبار

Arabi11463علم اللغةجامعة البصرةأزھار علي یاسین الغاليحیدر عودة كاطع محیي الدراجيالبحث اللغوي في المشتق عند السید محمد محمد صادق الصدر

Arabi11464علم اللغةجامعة الكوفةمحمد عبد الزھرة غافل الشریفيعبد الحسن عباس حسن الجمل الزوینيالبحث اللغوي في دراسات المستشرقین األلمان العربیة أنموذجا

Arabi11465نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاسامي عوض ، یوسف عبودالترجیح النحوي في مسائل متعلقة بالعطف

Arabi11466علم اللغةمجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واألجتماعیةمجدي حسین شحاداتالبحث اللغوي في مجالس الخلفاء بین الرقابة والتطور

Arabi11467نحومطبعة المدنيأبو أوس إبراھیم الشمسانحروف الجر دالالتھا وعالقاتھا

Arabi11468نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىنصیرة بونوه عبد القادر زیتونيالبحث النحوي في كتاب البرھان في علوم القرآن للزركشي

Arabi11469نحو، بالغةجامعة المنصورةالسید علي محمد خضرالبدایات النحویة ألصول البالغة العربیة

Arabi11470( دراسة نحویة ) نحومجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةانتصار راضي علیوي ، رشا حسین عبد سبتيالبدل وعطف البیان

Arabi11471نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةابراھیم الببالبذور االولى للحدود النحویة

Arabi11472علم اللغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةھاشم عبد هللا المراديجف فرسكورنالبراكماتیة اللغویة وفق الشمولیة العالمیة

Arabi11473نحومجلة دراسات العلوم االنسانیة واالجتماعیةمصطفى طاھر الحیادرة ، یحیى عطیة عبابنةالبراھین االستقرائیة وأثرھا في التصنیف النحوي دراسات تحلیلیة في مسائل من الخالف النحوي

Arabi11474بالغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةالمشري بن خلیفةأم الخیر سلفاويالبعد التداولى فى البالغھ العربیھ من خالل مفتاح العلوم ل السكاكى

Arabi11475اللسانیات العامةجامعة وھران السانیامحمد ملیانيكلخة نور الدینالبعد التداولى في تلقى الصورة البصریة الصورة الثابتھ أنموذجا

Arabi11476نحومجلة الواحات للبحوث والدراسات جامعة غردایةمراد قفيالبعد التداولي لداللة التركیب االسنادیة وأثره في تعلیمیة النحو العربي مقاربة في ضوء تداولیة األسالیب

Arabi11477لغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةأحمد عبد هللا ظاھرالبعد التداولي عند أبي علي الفارسي

Arabi11478لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات األسالمیةیوسف سلیمان علیانالبعد التداولي عند األصولیین ابن قیم الجوزیة في كتابھ بدائع الفوائد أنموذجا

Arabi11479تحلیل الخطابمجلة المخبر جامعة بسكرةخیرة عمامرةالبعد التداولي في الخطاب الصوفي كتاب الوصایا البن عربي أنموذجا

Arabi11480اللسانیاتجامعة أحمد بن بلة وھرانمحمد ملیانيعیسى بربارالبعد التداولي في العملیة التواصلیة شھر األمیر عبد القادر الجزائري انموذجا

Arabi11481لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةسامیة شوادرالبعد التداولي لإلشاریات في سورة التوبة

Arabi11482علوم اللسان العربيمجلة اللسانیات العربیةحاتم عبیدالبعد الثقافي في تعلیم العربیة لغة ثانیة من وجھة نظر لسانیة تداولیة : نظریة التأدب أنموذجا

Arabi11483نحومجلة الدراسات اللغویةشریف عبد الكریم النجارالبعد الداللي في الخالفات النحویة في إعراب آیات القرآن الكریم نماذج من كتاب المشكل لمكي

Arabi11484بالغة، لغةمجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةبن أحمد بن علي ، زیان لیلىالبعد الداللي للفظ النبوي
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Arabi11485علوم اللسان العربيجامعة وھرانبلحیا الطاھرقماش وسیلھالبعد السوسیو لسانى فى ترجمة قضائد الملحون

Arabi11486علوم اللسان العربيجامعة باجي مختار عنابةالشریف بوشحداناسمھان زدادرةالبعد اللساني الثقافي فى النص المدرسي دراسة فى منھاج اللغھ العربیة بالمرحلة الثانویة

Arabi11487علم اللغةمجلة دراسات لجامعة األغواطشریفة زغیشيالبعد اللغوي في تفسیر القرطبي دراسة تحلیلیة

Arabi11488علم اللغة، لسانیاتجامعة محمد خیضر بسكرةحلیمة بن عزوزالبعد الوطیفي للتنغیم في تحدید نوع األسالیب اللغویة دراسة لسانیة تطبیقیة بین العربیة واالنجلیزیة

Arabi11489الشریعة اإلسالمیةجامعة الملك عبد العزیزعفاف عبد الغفور حمیدالبغوى ومنھجھ فى التفسیر

Arabi11490بالغة، نحومجلة الواحات للبحوث والدراسات جامعة غردایةسلیمان بن سمعونالبالغة وعالقتھا بالتداولیة واألسلوبیة وعلم النص

Arabi11491علم اللغةمجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریةالرحموني بومنقاشالبناء التداولي للممارسة التفسیریة قراءة في إمكانات التحقق

Arabi11492لسانیات الخطابجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبمحمد نجیب مغني صندیدالبناء التشكیلي للفواصل القرآنیة وأثره في الداللة

Arabi11493نحوجامعة بغدادھاشم طھ شالشعلي حلو حواسالبناء الداخلي للمعجم العربي دراسة تحلیلیة تقویمیة

Arabi11494صرف، نحوالمجلة العربیة للعولم االنسانیةعبد الرحمن أیوبالبناء الصرفي لألسماء واألفعال في العربیة دراسة وصفیة وتاریخیة

Arabi11495علم الصوتیات، نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجعائشة میرغنى عبد الرحیمالبناء الصوتى للغة العربیة المستخدمة فى البرامج االخباریة بتلفزیون السودان القومى

Arabi11496(دراسة لغویة والمحتوى عبد الرحمن الحاج صالح أنموذجا) علم اللغةمجلة إشكاالتقاسم قادةالبناء اللغوي المتخصص في البحث اللساني المعاصر

Arabi11497علم اللغةالجامعة اإلسالمیةمحمد رمضان البعلبنى عبد الرحمن أبو عشیبةالبناء اللغوي في شعري الخنساء وفدوى طوقان دراسة موازنة

Arabi11498علم اللغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیةسلیمة جبار غانمالبناء اللغوي آلیات الجھاد في القرآن الكریم

Arabi11499علم اللغة، نحومجلة دیاليعلي عبد هللا حسین العنبكيالبناء اللغوي للفاصلة القرآنیة في إعراب القرآن الحدیث

Arabi11500نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیةدفع هللا حمد هللا حسینعلویة موسى عیسىالبناء النحوي للجملة العربیة دراسة تطبیقیة على سورة آل عمران

Arabi11501نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الكریم مجاھد مرداويالبناء على الشاھد المصنوع في النحو العربي بحث في منھج روایتھ

Arabi11502علم الصوتجامعة مؤتةعبد القادر مرعيأحمد حسني مصطفىالبناء في ضوء علم األصوات الحدیث

Arabi11503(الحذف واإلحالة نموذجا) نحومجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واألجتماعیةبندر مجحم الخالديالبناء النحوي واثره في الداللة دراسة نصیة في مقامات الحریري

Arabi11504نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاإبراھیم عبد العزیز حسین فارسالبنى التركیبیة لألمثال العامیة الفلسطینیة دراسة نحویة داللیة

Arabi11505صرف،شعرجامعة فرحات عباسنواري سعوديأم السعد فضیلىالبنى الصرفیة سیاقاتھا ودالالتھا في شعر محمود درویش قصیدة "العب النرد" أنموذجا

Arabi11506نحوجامعة مؤتةعادل سلمان بقاعینعبد هللا محمد خلف القرارعةالبنى الصرفیة للمركبات النحویة

Arabi11507نحو، لسانیاتمجلة المخبر جامعة بسكرةعبد المھدي ھاشم الجراحالبنى اللسانیة الرابطة في شعر الشنفري قراءة في نحویة المنظوم

Arabi11508علم اللغة، شعرالجامعة اللبنانیةمحمد أسعد حسن تحسین النادريالطالب عامر خالد العبسيالبنى اللغویة في شعر علي نسر (وطن تنھد من ثقوب الناي) أنموذجا

Arabi11509لغةدار المعارفشوقي ضیفتیسیرات لغویة

Arabi11510اللسانیات العامةجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریررشیدة بدیدةالبنیات األسلوبیة في مرثیة بلقیس لنزار قبانى

Arabi11511نحو، صرفجامعة مؤتةیحیى عبابنةمضیان عواد الرشیدىالبنیة التركیبیة لمكمالت العملیة االسنادیة بین القاعدة والمتبقى

Arabi11512لغة، لسانیاتجامعة السانیة وھرانعبد الخالق رشیدامحمد عرابيالبنیة الحجاجیة في قضیة موسى علیھ السالم

Arabi11513نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاسھى فتحي نعجةالبنیة الخماسیة بین التصور والتمثل
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Arabi11514لغة، لسانیاتمجلة المعجمیة تونسسنیة الحماميالبنیة الداللیة من التعریف المنطقي إلى الداللة التصوریة

Arabi11515ترجمة، علوم اللسان العربيمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابسمیر عابيالترجمة وعالقة المصطلح النقدي بالمصطلح اللساني

Arabi11516صرف، نحومجلة العلوم والبحوث األسالمیةأبو حنیفة عمر الشریف علي ، مبارك حسین نجم الدین بشیرالبنیة الصرفیة في نظر النحاة

Arabi11517صرفجامعة مولود معمريمحمد یحیاتنسمیر لعویساتالبنیة الصرفیة ألسماء اآللة المستحدثة دراسة تحلیلیة تقویمیة

Arabi11518علم الصوت، نحوجامعة الجزائرعیسى بن سدیرةونیسة بوختالةالبنیة الصوتیة لقصار السور القرآنیة وأثرھا في تعلیم اللغة العربیة المرحلة االبتدائیة نموذجا

Arabi11519اللغة، نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلأحمد قاسم عقلة الحجایاالبنیة الصوتیة للفعل في كتاب االفعال ألبن القطاع الصقلي

Arabi11520لغةحولیات آداب عین شمسیحیى صالح البركاتيالبنیة الصوتیة والداللیة ألدوات االستفھام

Arabi11521نحو، لغةمجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانیةعالء عبد الدایم زوبعالبنیة الصوتیة والداللیة للكاف دراسة مقارنة بین اللغتین العربیة والعبریة

Arabi11522ترجمةمجلة تبینحسن حمزةالترجمة وتطویر العربیة : الوجھ والقفا

Arabi11523تحلیل الخطابجامعة مولود معمريآمنة بلعلينسیمة حمدانالبنیة العمیقة في رسالة الغفران ألبي العالء المعري

Arabi11524اللغویاتجامعة قسنطینةآمنة بن مالكشھرزاد بن یونسالبنیة اللغویة في القرآن الكریم من خالل العنوان واالعتراض والفاصلة دراسة داللیة نصیة

Arabi11525علم اللغةجامعة عباس فرحات سطیفالنواري سعوديعنتر مخناشالبنیة اللغویة في المكي والمدني من القرآن الكریم جزء األحقاف أنموذجا

Arabi11526اللسانیاتجامعة وھرانعبد الحلیم بن عیسىصباح داليالبنیة اللغویة في سورة الكھف دراسة لسانیة تطبیقیة

Arabi11527ترجمةمجلة تبینصالح مصباحالترجمة وتجدد الفلسفة في العربیة

Arabi11528نحومجلة اللسانیاتحسن حمزةالبنیة المركبة في مداخل المعجم العربي

Arabi11529بالغة، صرفجامعة البصرةسلیمة جبار غانموسام جمعة لفتة المالكيالبنیة المصدریة في نھج البالغة دراسة في داللة البنیة الصرفیة

Arabi11530نحو،لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعصام ابو سلیمالبنیة المقطعیة في اللغة العربیة

Arabi11531(مفھومھ وعالقتھ بالنبر اللغوي) نحو، لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةسامي عوض، صالح الدین سعید حسینالتشكیل المقطعي

Arabi11532نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةھدیل عبد الحلیم داود البكرالتشكیل النحوي الستعماالت (حیث) في القرآن الكریم و داللتھا

Arabi11533لغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجسمیة عبد القادر صالحالتصحیح اللغوي في العصر الحدیث

Arabi11534لغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةسامي علي جبار، سالم یعقوب یوسفالتصحیح اللغوي في ضوء الشاھد القرآني دراسة في مستوى داللة المفردة

Arabi11535نحو، لغةجامعة أم القرىمحمد صفوت مرسيمحمد احسان هللا میاهالتصرف عند سیبویة وموقف الرضى منھ فى شرحھ للشافیة

Arabi11536نحو، صرفمجلة حولیة المنتدىمحمد شھیب زادكان ، صادق ابراھیمي كاوريالتصریف ودالالتھ في شعر الرثاء الجاھلي

Arabi11537نحومجلة دراسات في التعلیم الجامعيصباح عبد هللا محمد بافضلالتصغیر بین األصالة والتجدید

Arabi11538نحو، صرفجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميالتصغیر في اللغة

Arabi11539نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمحمد بن إبراھیم السیفالتصغیر والتكسیر تضاد فى المعني وشبة في األداء

Arabi11540نحو، لغةمجلة جامعة طیب لآلداب والعلوم األنسانیةعلي سلیمان الجوابرةالتصغیر وبنیة الكلمة في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi11541نحومجلة التربیة والعلمھاني صبري علي و آخرونالتصنیف الكمي لظاھرة الھمز في العربیة

Arabi11542لغة، نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعمر محمد أبو نواسالتصنیف اللغوي بین المقبولیة واألفضلیة اللغة الردیئة نموذجا
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Arabi11543ً صرف، لغةحولیات الجامعة التونسیةعبدالعزیز المسعوديالتصنیف المقولي لمعاني المزید الجعل والطلب نموذجا

Arabi11544لغة، نحوجامعة فرحات عباس سطیفعیسى بن سدیرةیاسین بغورةالتصنیف الموضوعي عند علماء العربیة القدامى في ضوء نظریة الحقول الداللیة فقھ اللغة وسر العربیة ألبي منصور الثعالبي أنموذجا

Arabi11545لغةمجلة اللسانیات العربیةعبد الكبیر الحسنيالتصور االستعاري للزمن : من إدراك اللغة إلى إدراك الذھن

Arabi11546علم اللغةمجلة اللسانیات العربیةعبد العالي العامريالتصور االستعماري لبنیة المسار في اللغة العربیة

Arabi11547لغةجامعة وھرانزاوي الحسینمخلوف سید أحمدالتصور الفینومینولوجي للغة

Arabi11548لغةالجامعة األردنیةإسماعیل العمایرةامان سلیمان حمدان ابو صالحالتصور اللغوى عند االمام فخر الدین الرازى

Arabi11549نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمحمد فضل ثلجي الدالبیحالتصوراالفتراضي في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویھ

Arabi11550(إصالح المنطق) لغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابحلیم حماد سلیمانالتصویب اللغوي عند ابن السكیت (ت 244 ھـ) من خالل كتابھ

Arabi11551لغةمجلة المورد بحوث ودراساتفاخر ھاشم الیاسريالتصویب اللغوي عند ابن قتیبة من خالل كتابھ أدب الكاتب

Arabi11552نحومجلة جامعة ذي قارزكي فلیح حسنالتصویب النحوي عند البھبھاني

Arabi11553بالغة، نقدجامعة أبي بكر بلقایدمحمد عباسبوضیاف محمد الصالحالتضام في القران الكریم في سورتى ھود وطھ

Arabi11554نحوالمجلة العلمیة لكلیة اآلداب جامعة أسیوطأسماء محمد رفعت عبد الحكیم مرادالتضام وإنتاج الداللة النحویة في شعر األعشى

Arabi11555نحومجلة علوم اللغةنادیة رمضان النجارالتضام والتعاقب في الفكر النحوي

Arabi11556نحو، لغةمجلة المناھلتمام حسانالتضام وقیود التوارد

Arabi11557نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريبوراس سلیمانالتضمین النحوي اشكالھ ودالالتھ

Arabi11558(دراسة نحویة داللیة) نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاإیناس شعبان محمد دریاسالتضمین بین حروف الجر في صحیح البخاري

Arabi11559أدبدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعفاروق جویدةالف وجھ للقمر

Arabi11560نحودار المعرفة الجامعیةشرف الدین علي الراجحيالفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم

Arabi11561نحو، صرفمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد الجبار فتحي زیدانالتضمین في القرآن الكریم قراءة جدیدة ورداسة تطبیقیة لشواھد قرآنیة مختارة

Arabi11562نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحكم عمر وھیبالتضمین في صحیح البخاري

Arabi11563نحو، بالغةمجلة الدراسات العلیا جامعة النیلینامیر عبدالرحمنالتضمین ومقاصده النحویة البالغیة في القران الكریم

Arabi11564نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمحمد بن صالحالتطابق النحوي والعدول عنھ بین ركني الجملة االسمیة في القرآن الكریم

Arabi11565لغةمجلة الباحثبن جلول مختارالتطبیقات الثنائیة في بناء الوظیفة التواصلیة داخل النظام اللغوي ثنائیة التطبیق صوت / بنیة لفظیة أنموذجا

Arabi11566نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلعزة عدنان أحمد عزتالتطفیف في سورة المطففین دراسة صوتیة

Arabi11567بالغة، نحوجامعة تشرینماھر عیسى حبیبعفراء رفیق منصورالتطور الداللى لدى شعراء البالط الحمدانى

Arabi11568نحو، بالغةجامعة فرحات عباس سطیفكمال قادريزینة قرفةالتطور الداللي أللفاظ أركان اإلسالم في القرآن الكریم

Arabi11569نحو، بالغةجامعة جرش األھلیةعزمي الصالحيرنا عقلة مزعل المرازیقالتطور الداللي أللفاظ الكتابة ولوازمھا في القرآن الكریم

Arabi11570فلسفة اللغة العربیةجامعة بغدادقیس إسماعیل محمد األوسيجنان منصور كاظم الجبوريالتطور الداللي لأللفاظ في النص القرآني دراسة بالغیة

Arabi11571نحو، فلسفةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتفادي بن محمود الریاحنةالتطور الداللي للفظ القرآني عند ابن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر
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Arabi11572فلسفة اللغة، نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخضر أكبر حسن كصیرالتطور الداللي وأشكالة في كتاب مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب األصفھاني

Arabi11573لغة، نحودار الكتب المصریةأبو العباس محمد بن یزید المبردالفاضل

Arabi11574لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمباركة خمقانيالتطور اللغوي

Arabi11575لغة، نحومجلة الفكر العربي المعاصرنعیم علویةالتطور اللغوي التاریخي

Arabi11576نحومجلة دیاليمحمد صالح یاسین الجبوريالتطورات الداللي في التراكیب النحویة في قرارات مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

Arabi11577لغةمجلة البالغة والنقد األدبيعیسي عودة برھومةالتطوع اللغوي نماذج عربیة ودولیة

Arabi11578شعر، لغةمجلة الملك خالد للعلوم األنسانیةعبد الغني شوقي األدبعيالتعابیر اإلفصاحیة وتوظیفھا الداللي في الشعر السعودي المعاصر : الشاعر عبد الرحمن بن حسن المحسني أنموذجا

Arabi11579تحلیل الخطابجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیتريموساوى لیلىالتعابیر المسكوكة ودورھا فى الخطاب السیاسى دراسة داللیة تقابلیة عربیة فرنسیة

Arabi11580نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد صالح حسینھشام بدر موسى عبد الكریمالتعارض بین أقوال النحاة في مؤلفاتھم وبین ما نقل عنھم في الكتب األخرى

Arabi11581نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةحمدي الجباليالتعاقب وأثره في نحو العربیة

Arabi11582شعر ، علم الصوتجامعة وھرانسعد بسناسيخلوف نعیمةالتعامالت الصوتیة مع ظاھرتي الخفة والثقل في المباني اإلفرادیة مشروع الصوتیات والعروض وموسیقى الشعر

Arabi11583نحو، صرف، لغةمجلة الدراسات اللغویةعاطف طالب عبد السالم الرفوعالتعاور بین الفعل الماضي والمضارع في ضوء نظریة السیاق

Arabi11584نحوالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةغازى خضر على الزناھرةالتعاوضیة فى اللغة العربیة

Arabi11585لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایوسف علیانالتعبیر االصطالحي في اللغتین العربیة واالنجلیزیة دراسة داللیة تقابلیة

Arabi11586نحو، معجممجلة المعجمیةاألزھر الزنادالتعبیر عن الكمیة في اللغة العربیة بین المعجم والنحو

Arabi11587لغة، نحوجامعة القاھرةعبد المنعم تلیمةعصام الدین عبد السالم محمد إبراھیم أبو زاللالتعبیر عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi11588لغة، تحلیل الخطابمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةالجمعي بولعراس، ناصر الغاليالتعبیرات االصطالحیة في لغة الخطاب السیاسي العربي ومواجھة األحداث الدولیة قراءة سوسیو ثقافیة

Arabi11589لغة، صرفحولیات آداب عین شمسمحمد إبراھیم أحمدالتعبیرات العطفیة وأثرھا في التأویل عند ابن عاشور دراسة لغویة نصیة

Arabi11590نحومجلة آداب الرافدینمحي الدین توفیق إبراھیمالتعجب بین البصریین و الكوفیین

Arabi11591شعر،نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھامحمد مصطفى القطاويالتعجب في شعر إبراھیم طوقان دراسة نحویة تحلیلیة نقدیة بأبعادھا النفسیة واالجتماعیة والسیاسیة

Arabi11592شعر، نحوجامعة أم درمان األسالمیةسلیمان یوسف خاطرنعمات محمد ابراھیمالتعجب في شعر الشیخ عبد الرحیم محمد وقیع هللا البرعي دراسة نحویة داللیة تطبیقیة

Arabi11593(قراءة في المصطلح والمفھوم والمظاھر) لغةمجلة الصوتیات جامعة البلیدةعمر بوقمرةالتعدد اللغوي

Arabi11594لغةمجلة إشكاالت في اللغة واألدب بالمركز الجامعي لتامنغستحبیب مصباحيالتعدد اللغوي بین المقدس والمدنس

Arabi11595لغةمجلة األكادیمیة للدراسات األنسانیة واألجتماعیةبشیر خلیفيالتعدد اللغوي وسؤال الھویة في ظل صراع القیم والمرجعیات

Arabi11596نحومجلة الدراسات اللغویةمحمود حسن الجاسمالتعدد المرفوض في تحلیل أبي حیان النحوي

Arabi11597نحومجلة مداد اآلدابعماد علوان حسینالتعدد الوظیفي للبدل بین النحویین والمفسرین

Arabi11598نحومجلة كلیة التربیة األساسیةسناء حمید البیاتيالتعدد الوظیفي والداللي لبناء فاعل في اللغة العربیة

Arabi11599نحو، لغةجامعة مؤتةعلي الھروطمراد غالب الذینباتالتعدى واللزوم بین الدرس النحوى والتطبیق اللغوى

Arabi11600لغة، نحومجلة الموردمحمد ضاري حماديالتعدیة ب الالم في تحقیقات اللغویین
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Arabi11601أدبریاض الریس للكتب والنشرریاض نجیب الرئیسالفترة الحرجة نقد في أدب الستینات

Arabi11602نحو، لغةالجامعة الھاشمیةخلود إبراھیم العموشأمل فواز محمود طیفورالتعدیة بالزیادة دراسة أسلوبیة في سورة البقرة

Arabi11603علوم اللسان العربيمجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتةصالح أحمد صافارالتعدیة من منظور لساني

Arabi11604نحومجلة جامعة بابلمحسن حسین على الخفاجي - حسین صالح عبید الخفاجيالتعلیل النحوي في المبني من األسماء عند ابن إیاز البغدادي ت 681ھـ في كتابھ المحصول في شرح الفصول

Arabi11605نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةممدوح خسارة ، عدنان الحموي ، محمد حلمي ھلیل ، مصطفى معرفي ، نجاة المطوعالتعریب : رؤیة واقعیة

Arabi11606صرف، نحوالجامعة الھاشمیةآمنھ صالح الزعبيمحمد أحمد سعدالتعریب الصرفي

Arabi11607(2002 النسق االفتراضي في المعجم الموحد\ لمصطلحات اللسانیات) معاجم، لغةجامعة باجي مختارعبد الغني بن صولھالتعریب في المعاجم اللسانیة الثنائیة اللغة

Arabi11608نحومجلة جامعة جازان فرع العلوم األنسانیةمحمد عبد الرحمن أحمد محمدالتعریب في مصطلحات الفقھاء جمعا وتأصیال كتاب معجم لغة الفقھاء نموذجا

Arabi11609نحومجلة التعریبمیخائیل معطيالتعریب نحو مصطلح علمي عربي وجھة نظر

Arabi11610نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةسناني سنانيالتعریف المعجمي أنواعھ ووسائلھ في المعاجم العربیة "معجم المصباح المنیر للفیومي" أنموذجا

Arabi11611نحو، معجمالجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیةالمھدیوي، عمرالتعریف المعجمي بین المعجم الورقي والمعجم اإللكتروني

Arabi11612لغة، معاجممجلة الدراسات اللغویةعلي أوالجي عبد الرزاقالتعریف و إشكالیة الفئات المستھدفة في المعاجم العربیة الحدیثة

Arabi11613نحو، صرفجامعة المنصورةإبراھیم إبراھیم بركاتالتعریف وأداتھ في اللغة العربیة

Arabi11614(نماذج من السور المكیة) نحو، بالغةجامعة مؤتةیوسف القمازنوح عطا هللا الصرایرةالتعریف والتنكیر بین النحویین والبالغیین دراسة داللیة وظیفیة

Arabi11615نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعباس حمید مجید السامرائيالتعریف والتنكیر في آیات داللئل القدرة

Arabi11616نحو، صرفالجامعة األردنیةنھاد یاسین الموسىوجدان محمد صالح كناليالتعریف والتنكیر في اللغتین العربیة والمالیویة دراسة تقابلیة

Arabi11617نحومجلة إشكاالت في اللغة واألدب بالمركز الجامعي لتامنغستالمضرري محمد الغاليالتعریف والمفھوم في الصناعة النحویة

Arabi11618نحوجامعة الیرموكسلمان محمد القضاةعمر عبد العزیز أحمد الزعبيالتعریفات النحویة عند شراح األلفیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11619معاجمجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليفضیلة دقناتيالتعریفات والشروح في المعاجم العربیة

Arabi11620لغةالمجلة العربیة للعلوم االنسانیةنوال ینت ابراھیم بن محمد الحلوةالتعزیز الداللى. مقاربة داللیھ قرآنیة فى كلمة عذاب

Arabi11621نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیةوائل عبداالمیر الحربيالتعقیب المصدري في القرآن الكریم

Arabi11622نحو، صرفمجلة جامعة بابلعلي عبد الفتاح الحاج فرھودالتعلیق الشرطي بالنفي وحتى وبالطلب وحتى في النص القرآني دراسة تحلیلیة

Arabi11623لغة، نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةأحمد صفاء عبدالعزیز عبدالكریم العانيالتعلیل الصرفي في الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة

Arabi11624لغة، نحوجامعة وھرانمكي دراردرویش أحمدالتعلیل اللغوي عند البغدادیین في ضوء الدرس اللساني الحدیث

Arabi11625لغة، نحوجامعة جرشأحمد فلیحمنذر محمد عبد العزیز الزبونالتعلیل اللغوي في صحیح البخاري دراسة نحویة داللیة

Arabi11626نحوجامعة أم درمان األسالمیةعلي جمعة عثمانزینب النور عبد الرحمن النورالتعلیل النحوى عند ابى حیان من خالل كتابھ تذكرة النحاة

Arabi11627نحومجلة األستاذأوراس عبد الحسین عبد هللا محمودالتعلیل النحوي عند أبي إسحاق الشاطبي ت 790ھـ في المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة

Arabi11628نحوجامعة أم درمان األسالمیةعلي جمعة عثمانناھد محمد أحمد دیابالتعلیل النحوي عند ابن االنباري من خالل كتابھ أسرار العربیة

Arabi11629نحوجامعة الیرموكسلمان محمد القضاةخلدون جمیل إسكندر الحنیطيالتعلیل النحوي عند ابن الوراق بین الروایة الحیة والبرھان الجدلي
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Arabi11630نحوجامعة الموصلأمین لقمان الحبارالتعلیل النحوي عند عبد القاھر الجرجاني في كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح

Arabi11631نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد هللا محمد آدم أبو نظیفةعلم الدین بابكر محمد عوض الكریمالتعلیل النحوي في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري

Arabi11632نحومجلة التراث العربيمازن جراداتالتعلیل بكثرة االستعمال في اللغة العربیة

Arabi11633لغةمجلة الدراسات اللغویةأحمد خضیر عباسالتعلیل في االستعمال اللغوي

Arabi11634دراسات إیقاعیة ، بالغةجامعة حسیبة بن بو عليأحمد عزوزابن شماني محمدالفتوح القیومیة في شرح الجرومیة ألحمد بابا الصنھاجي

Arabi11635نحومجلة العلوم األنسانیةمحي الدین سالمالتعلیل في الدرس النحوي العربي

Arabi11636نحو، صرفجامعة منتوري قسنطینةحسن كاتبمسعودة خالفالتعلیمیة وإشكالیة التعریب في الجزائر العلوم االقتصادیة نموذجا

Arabi11637نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسلطان بن عواض العوفيالتعویض عن نقل الحركة في اللغة العربیة أحكامھ وألفاظھ

Arabi11638نحوجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم علي عبد هللاسعید بن محمد بن عبد هللا القرنيالتعلیل في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi11639(رؤیة من قریب)نحو، صرفدار الھاني للطباعة والنشرعلي أبوالمكارمالتعلیم والتربیة

Arabi11640نحومجلة الجامعة األسالمیةمحمد سامي أحمدالتعویض في النحو

Arabi11641لغةجامعة البصرةعبد الكریم ناصر الخزرجيحسام أحمد ھاشم الراوىالتغریب اللغوى فى القران الكریم

Arabi11642شعر، لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبررقیة زیدانالتغیر الداللي في شعر سمیح القاسم

Arabi11643معجمجامعة وھرانصفیة مطھريدو میلودالتغیر الداللي في معجم الصواب اللغوي ألحمد مختار عمر

Arabi11644نحو، صرفجامعة ذمارعبد هللا علي الھتاريمحمد سعید ھادي الھجريالتغیر الزمني لألفعال في القراءات القرآنیة وأثره في المعنى

Arabi11645لغة، نحومجلة العلوم األنسانیةمحمد داؤد ، عثمان إبراھیم ، أماني محمدالتغیر الصوتي للھمزة وأثره في الداللة دراسة تطبیقیة في معجمي الكبیر ولسان العرب دراسة لغویة وصفیة

Arabi11646نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واالنسانیةأسیل عبد الحسین حمیدىالتغیرات الصوتیة الصرفیة

Arabi11647نحو، صرفمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةعبد العزیز بن عبد هللا المھیوبيالتغیرات الصوتیة في األفعال الثالثیة دراسة حاسوبیة نظریة تطبیقیة

Arabi11648نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةمختار درقاويالتغییر الصوتي للعربیة المفھوم و العوامل

Arabi11649لغة ، نحومجلة الخلیج العربيحسام أحمد ھاشمالتغییرات الحركیة في القراءات القرآنیة وأثرھا في تعدد المعني

Arabi11650علوم اللسان العربيمجلة التراث العربيصفیة مطھريالتفاعل الداللي بین المستویات اللسانیة

Arabi11651شعر، نحوالمركز الجامعي أكلي محند أولحاجبوعلي كحالامینة لعمورىالتفاعل الكالمى فى شتر الدعوة االسالمیة تناول تداولى الشعار غزوة بدر

Arabi11652نحو، صرفمجلة أماراباك جامعة النجاح الوطنیةسعید شواھنةالتفاوت في الصوائت العربیة

Arabi11653نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد الحمید األقطشالتفخیم في العربیة ومستویاتھا

Arabi11654لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعبد الجلیل تركي تقيالتفخیم والترقیق وأثرھما في اللغة العربیة

Arabi11655لغة، نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسالم قدوري حمدالتفخیم في أصوات العربیة

Arabi11656نحومجلة األستاذطالب خمیس الواديالتفخیم في أصوات العربیة درسة نحویة نقدیة

Arabi11657نحو، معجمجامعة وھرانھني سنیةمھدي فاطمةالتفریع الداللي في مواد باب الھمزة من معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاني 650ھـ

Arabi11658( رؤیة جدیدة ) نحو، لغةمجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثعبد الكریم مصلح أحمد البحلةالتفریق بین اسم الفاعل وبین الصفة المشبھة
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اللغة - المعتمد
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi11659نحوجامعة وھران 1ھني سنیةخلیفة فاطمة الزھراءالتفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن الین قتیبیة

Arabi11660اللغة، النحوجامعة الیرموكفیصل صفاأحمد محمد حسین بشاراتالتفسیر الداللي في إعراب المضارع االجزم أنموذجا

Arabi11661نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثمحمود محمد الحسنالتفسیر الصرفي لعمل األفعال والمصادر والمشتقات

Arabi11662نحومجلة دراسات لجامعة عمار ثلجي األغواطسعدون أحمدعليالتفسیر الصوتي لالدغام الشمسي واإلظھار القمري

Arabi11663لغة، علوم اللسان العربيجامعة أم درمان األسالمیةالطاھر أحمد عبد القادرمنال السر قسم السید حسنالتفسیر اللغوى فى لسان العرب حرف الكاف والالم والمیم جمع وتوثیق ودراسة

Arabi11664لغة، نحوحولیات جامعة الجزائرحوریة عبیبالتفسیر اللغوي االجتماعي للقراءات القرآنیة

Arabi11665لغة، علوم اللسان العربيجامعة أم درمان األسالمیةصالح الدین عوض محمد إدریسسمیة المك یوسفالتفسیر اللغوي في لسان العرب البن منظور حروف السین والشین والصاد والضاد جمع ودراسة وتوثیق

Arabi11666( حرف الذال والراء والزاي ) لغة، علوم اللسان العربيجامعة أم درمان األسالمیةالطاھر أحمد عبد القادرسامیة عبد الباقي محمد أحمدالتفسیر اللغوي في لسان العرب البن منظورجمع وتوثیق ودراسة

Arabi11667لغةالجامعة المستنصریةأحمد محسن خلفالتفسیر اللغوي للقرآن الكریم عند ابن جني

Arabi11668لغة، نحوجامعة أم القرىعبد الباسط إبراھیم بلبولفائقة إدریس عبد هللالتفسیر في القرن األول الھجري

Arabi11669نحومجلة جامعة اإلمامصالح الوھیبيالتفسیر في النحو العربي إطاره النظري وقضایاه

Arabi11670تفسیر علوم القرآنمجلة البحوث والدراسات الشرعیةدخیل بن عبد هللا الدخیلالتفسیر والبیان في معنى ال جرم في القرآن

Arabi11671نحو، لغةمجلة المنارةنبال نبیل نزالالتفسیرات الصوتیة لعالمات بناء االسماء في اللغة العربیة

Arabi11672نحو، صرفجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتةمحمود سالم عیسى خریساتالتفسیرات الصوتیة للظواھر الصرفیة العربیة

Arabi11673نحو، لغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابلیث قھیر عبد هللا خلیل الھیتيالتفصیل للتوجیھات التي الیحمل علیھا التنزیل

Arabi11674نحومجلة دراسات آفاق الدراسات العربیة في اللغة واألدبحسن خمیس الملخالتفكیر الریاضي في نظریة النحو العربي نظریة التبادیل الریاضیة أنموذجا األسماء المعربة دراسة

Arabi11675علوم اللسان العربيجامعة أم درمان األسالمیةیحیى علي محمد الفادنيسمیر إبراھیم وحید العزاويالتفكیر السیمیائي وتطویر مناھج البحث األسلوبي المعاصر دراسة في اللسانیات الحدیثة

Arabi11676علم اللغةجامعة الشرق األوسطابتسام حسین جمیلمشعل صنت ھلیل الحربيالتفكیر الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi11677علم اللغةالجامعة األردنیةجعفر عبابنةعالء الدین أحمد محمد الغرایبةالتفكیر الصوتي عند مكي بن أبي طالب القیسي في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi11678علوم اللسان العربيمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةمحمد إسماعیل، فاتن محجازي، میساء أحمد عبدالقادرالتفكیر اللساني عند ابن حزم األندلسي

Arabi11679علوم اللسان العربيجامعة الحاج لخضرصفیة طبنيالتفكیر اللساني عند االلوسي دراسة في روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

Arabi11680اللسانیاتجامعة محمد خیضراألمین مالويعبد الرحیم البارالتفكیر اللساني عند عبد السالم المسدي

Arabi11681علوم اللسان العربيالجامعة األردنیةنھاد یاسین الموسىعماد أحمد سلیمان زینالتفكیر اللساني عند علماء العقلیات المسلمین : العضد اإلیجي والسعد التفتازاني والشریف الجرجاني نماذج

Arabi11682علوم اللسان العربيمجلة التربیة والعلممعن توفیق دحامالتفكیر اللساني في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي ت 466ھـ قراءة وتوجیھ

Arabi11683لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي خلیلسلمان بن سعود البلوىالتفكیر اللغوى عند الخطیب لإلسكافى

Arabi11684لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةاسماعیل عمایرةالتفكیر اللغوي بین النظام المقطعي والشكل الكتابي

Arabi11685لغة، علوم اللسان العربيمجلة التراث العربيمازن عوض الوعرالتفكیر اللغوي عند الجغرافیین والرحالة العرب في ضوء اللسانیات الجغرافیة المعاصرة

Arabi11686لغةجامعة الشرق األوسطسعود محمود عبد الجابرأحمد یوسف علي أبو عزومالتفكیر اللغوي عند السیوطي في كتابھ المزھر في علوم اللغة وأنواعھا دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11687أدب، شعردار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالفخر في الشعر العربي
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi11688لغةمجلة إشكاالت بالمركز الجامعي لتامنغستنبیل ربیع طالبالتفكیر اللغوي عند المتكلمین بین الخلفیات المعرفیة واألصول اإلعتقادیة

Arabi11689لغةجامعة محمد خیضرمحمد خانغنیة توميالتفكیر اللغوي في كلیات رسائل النور لبدیع الزمان النورسي

Arabi11690معجم، لغةجامعة فرحات عباس سطیفنواري سعوديعادل خراطالتفكیر المعجمي عند العرب ابن درید أنموذجا

Arabi11691نحوجامعة الیرموكعبد الحمید األقطشخالد محمد ابراھیم دبورالتفكیر النحوى عند البعلى فى كتابھ الفاخر فى شرح جمل عبد القاھر فى ضوء خالف النحاة

Arabi11692نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلرانیھ فرحان السقراتالتفكیر النحوى عند الطبرانى فى كتابھ التفسیر الكبیر

Arabi11693نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليسعاد شرفاويالتفكیر النحوي عند عبد الرحمن الحاج صالح

Arabi11694(شرح المقدمة الجزولیة الكبیر) نحومجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةھاشم جعفر حسین الموسويالتفكیر النحوي للشلوبین(ت645ھـ) في كتابھ

Arabi11695أدبدار المعارفحنا الفاخوريالفخر والحماسة

Arabi11696نحومجلة معھد األمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعبد الرحمن بن محمود مختار الشنقیطيالتقاء الساكنین بین القراء والنحویین

Arabi11697نحومجلة الحكمةجابر زیدان مخلفالتقاء الساكنین و أثره في النطق العربي

Arabi11698( دراسة نظریة تطبیقیة في سورة النساء) نحو،لغةمجلة علوم اللغةنوال بنت إبراھیم بن محمد الحلوةالتقابل الداللي

Arabi11699لغةمجلة معھد اللغة العربیة جامعة أم القرىصالح الدین حسینالتقابل اللغوي واھمیتھ في تعلیم اللغة لغیر متكلمیھا

Arabi11700لغة، علم الصوتمجلة آداب الفراھیديعمار طھ أحمدالتقارب بین األصوات وبین األلفاظ ومعانیھا في اللغة العربیة

Arabi11701نحومجلة التعریبشوقي المعريالتقاریب الستة عند ابن جني رأي ال نظریة

Arabi11702نحوجامعة وھرانصفیة مطھريعامر یحیاوىالتقدیر النحوى واثره فى تدیدي الدالالت فى القران الكریم

Arabi11703نحومجلة آداب الفراھیديحسن علي طھ الجبوريالتقدیر النحوي في قولھ تعالى لیس كمثلھ شئ دراسة نقدیة داللیة

Arabi11704نحوقاسم كتاب عطا هللالتقدیر النحوي للشاھد القرآني في شرح ابن عقیل دراسة داللیة

Arabi11705نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعلى جبار عیسى الفھداويالتقدیر مراعاة للصناعة النحویة

Arabi11706نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعلي ناصر محمدالتقدیم والتأخیر بین األنس والجن في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi11707نحوجامعة تلسمانعكاشة شایفأحمد فرجيالتقدیم والتأخیر عند النحاة وشواھدھما من القرآن الكریم

Arabi11708نحو، بالغةجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءاسماء عاطف الرواشدةالتقدیم والتأخیر فى دیوان الملك عبد هللا االول بن الحسین دراسة نحویة بالغیة

Arabi11709نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد السالم حامدالتقدیم والتأخیر في ألفیة ابن مالك رؤیة نصیة

Arabi11710نحوجامعة مؤتةعلي الھروطعید سالم العرجانالتقدیم والتأخیر في التوقیعات دراسة نحویة

Arabi11711نحومجلة جامعة الطائف لآلداب والتربیةبریكان سعد الشلويالتقدیم والتأخیر في المتشابھ اللفظي في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi11712نحو، بالغةجامعة مؤتةغادة أحمد البوابالتقدیم والتأخیر في المثل العربي دراسة نحویة بالغیة

Arabi11713نحو، لغةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیةحسین راضي خلیل العایديالتقدیم والتأخیر في دیوان عبد هللا البردوني

Arabi11714نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید بن مساعد الثبیتيمحسن بن فلیح بن فالح اللحیانيالتقدیم والتأخیر في شرح السھیل البن مالك وأثره في توجیھاتھ وتعلیالتھ

Arabi11715نحو، بالغةجامعة أم القرىفایزة بنت سالم صالح احمدالتقسیم (أما) في القران الكریم دراسة بالغیة

Arabi11716(حالة تطبیقیة على األصوات الشجریة) علم اللغةجامعة أبي بكر بلقایدعمر دیدوحنزھة خلفاويالتقویم اآللي للنطق لدى المصابین بنتالزمة داون
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Arabi11717ترجمةجامعة وھراننصر الدین خلیلالحاج موساوىالتقویم البیداغوجي فى تعلیمات الترجمھ قراءة في المعاییر واإلجراءات

Arabi11718نحوكلیة التربیة للعلوم األنسانیة جامعة بابلمحسن حسین علي، حیدر رومیل متعبالتقیید بالمفعوالت في كالم السیدة الزھراء ع دراسة نحویة داللیة

Arabi11719ترجمةجامعة منوري قسنطینةصالح خدیشمحمد رفیق مباركيالتكافؤ الدینامى بین لسانیات النص وعلم الترجمة ترجمة أسالیب القصر في القرآن الكریم إلى اللغة الفرنسیة أنموذجا ترجمة ریجیس بالشار دراسة تحلیلیة ونقدیة

Arabi11720معجممجلة المعجمیة بتونسمحمد حلمي ھایلبال ھلتايالتكافؤ المعجمي علي مستوي التالزم اللفظي

Arabi11721علم اللغة، اللسانیاتمجلة التراث العربيیوسف وسطانيالتكاملیة في التحلیل اللغوي في ضوء التراث ومقتضیات اللسانیات الحدیثة

Arabi11722نحوحولیات آداب عین شمسشیرین خیري عبد النبيالتكرار الداللي وأثره في التماسك النصي في منطق الطیر لفرید الدین العطار

Arabi11723علم اللغة، نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقیحي بن محمد بن علي المھديالتكرار المعنوي في القران الكریم دراسة أسلوبیة داللیة

Arabi11724نحو، لغةحولیات آداب عین شمسأیمن صابر محمد سعیدالتكرار ودوره في تحقیق التماسك النصي عند األدیب الحكیم ابن المقفع

Arabi11725لغةجامعة أبي بكر بلقایدغیتري سید محمدفضیلة مسعوديالتكراریة الصوتیة في القراءات القرانیة قراءة نافع نموذجا

Arabi11726نحوالمكتبة األزھریة للتراثعبد الحمید السید محمد عبد الحمیدالتنویر في تیسیر التیسیر في النحو

Arabi11727( دراسة إحصائیة مقارنة ) نحو، صرفجامعة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعاصم محمد بني عامرالتحوالت الصرفیة في صیغتي الصفة المشبھة وصیغة المبالغة في األمثال العربیة القدیمة والحدیثة

Arabi11728نحو، لغةدار الثقافة العربیةعمر صابر عبد الجلیلحروف الجر فی العربیة دراسة نحویة في ضوء علم اللغات السامیة المقارن

Arabi11729نحومجلة جذورمحمد الزروقالتعلیل النحوي من الناحیة االصولیة

Arabi11730ً علوم اللسان العربيمجلة عالماتعبدالعزیز حمیدالتقارض المصطلحي في العلوم المصطلح اللساني نموذجا

Arabi11731نحو، لغةمجلة العمیدجنان منصور الجبوريالتالزم الداللي للفظة األنس في القرآن الكریم

Arabi11732نحو، صرفجامعة زیان عاشور الجلفةلزرق بلعباسالتنظیر النحوي في الدرس الحدیث وعالقتھ بتیسیر النحو إبراھیم مصطفى أنموذجا

Arabi11733نحو، صرفمجلة العلوم االنسانیةسلوى إدریس بابكر عليالتالقي واالختالف بین النحو والصرف

Arabi11734نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیة بجامعة بابلتارا فرھاد شاكرالتماسك النصي بین التراث والغرب

Arabi11735نحو، صرفمجلة الكلیة اإلسالمیة الجامعةصادق فوزي ألعباديالتناوب بین حروف المعاني في النص القرآني الدالالت والمعاني

Arabi11736نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمریم النعیم سلیمان احمدالتنبیھات النحویة والصرفیة عند االشمونى دراسة احصائیة وصفیة تحلیلیة

Arabi11737نحومجلة آفاق الثقافة والتراثأحمد البایبيالتنغیم عند ابن جني

Arabi11738لغةحاتم صالح الضامنأبي عمرو الدانيالفرق بین الضاد والظاء

Arabi11739نحو، لغةمجلة جامعة كركوك للعلوم األنسانةیةفرھاد عزیز محیي الدینالتنغیم وأثره في التعبیر عن المعاني النفسیة

Arabi11740نحومجلة آداب ذي قارعمار نعمة نغمیشالتنغیم وأثره في التوجیھ النحوي في كتب الحجة في القراءات السبع

Arabi11741نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةمحمد جعفرالتنغیم واإلعراب القیم التحویلیة والمكون الداللي

Arabi11742علوم اللسان العربيمجلة أماراباكریم إبراھیم الربضي ، ھیثم حماد الثوابیةالتنغیم والمفصل والطول دراسة لسانیة تقابلیة بین العربیة واإلنجلیزیة

Arabi11743(الجزء الرابع) صرف، لغةمجلة الجامعة األسالمیةسعید بن علي بن عبدان الغامديالتوجیھات الصرفیة واللغویة لقراءة یزید بن قطیب الشامي جمع ودراسة

Arabi11744(الجزء الرابع عشر) (909ھـ) لغةمجلة الجامعة األسالمیةعبد الواحد بن محمد الحربيالثمرة الرائقة في علم العربیة جمع وتألیف اإلمام العالمة جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الھادي المقدسي الحنبلي الشھیر بابن المبرد المتوفى سنة

Arabi11745(الجزء التاسع) نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةھادي أحمد فرحان الشجیريالحمل على المعنى وأثره في جبر القواعد النحویة
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Arabi11746(الجزء الخامس) نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةعلي بن محمد أحمد الشھريالخالف في معاني أبنیة األفعال المزیدة في القران الكریم

Arabi11747(الجزء األول) أدبمجلة الجامعة األسالمیةبدر بن علي المقبلالشھادات السردیة لكتاب الروایة والقصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة المفھوم، والسمات، والوظائف

Arabi11748(الجزء الثاني) اض العوفيالشواھد النحویة من كالم عمر بن الخطاب _، جمع وتخریج ودراسة وصفیة نحومجلة الجامعة األسالمیةسلطان بن عوَّ

Arabi11749(الجزء الخامس عشر) - علم الصوت، لغةمجلة الجامعة األسالمیةالزبیر بن محمد أیوب عمرالظواھر الصوتیة في نظم الدرر للبقاعي - جزء عم أنموذجا

Arabi11750أدبدار الظاھریة للنشر والتوزیععبد هللا فكريالفصول الفكریة للمكاتب المصریة

Arabi11751(الجزء األول) (باب النداء) نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةحمود بن عتیق بن راضي المعبديإیضاح السبیل إلى شرح التسھیل ألحمد بن یوسف المعروف ب (السمین الحلبي) المتوفى 756ه

Arabi11752(الجزء الرابع عشر) اعدّياراء الفراء في كتاب_ الالمع العزیزي، وموقف أبي العالء المعري منھا نحو،صرفمجلة الجامعة األسالمیةسامي بن ُعمیر الصَّ

Arabi11753نحوجامعة الكوفةحوراء مھدي صاحب الموسويالبحث النحوي في تفسیر الكشف والبیان ألبي إسحاق الثعلبي ت 427ھـ

Arabi11754أدبمركز األھرام للترجمة والنشرأمین العیوطيتوني موریسونمحبوبة

Arabi11755ترجمةجامعة الجزائرتار مصاجيبربارة سھیلة زوجة بن طاھرالتربیة بمساعدة الحاسوب من االنجلیزیة الى العربیة

Arabi11756نحو، صرفجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيجمال رمضان حیمد حدیجانالترعة الكوفیة النحویة عند ابن جریر الطبري ت 310ھـ في تفسیره

Arabi11757نحومجلة آداب جامعة المستنصریةحسن عبد الغني األسديالتعجب بین كتاب سیبویھ 180ھـ و المقتضب للمبرد 285ھـ دراسة موازنة في منھج التدوین النحوي

Arabi11758نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم االنسانیةعلي جاسب الخزاعيالتالزم في االستدالل النحوي االستدالل القیاسي أنموذجا

Arabi11759أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمراد وھبةیوسف مرادالفراسة عند العرب وكتاب الفراسة لفخر الدین الرازي

Arabi11760علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانفطومة لحمادىالتماسك النصى بین النظریة والتطبیق

Arabi11761نحوجامعة آل البیتسعید جبر أبو خضرمحمد محمود عیسى محاسنةالتماسك النصى في بنیة حكم ابن عطاء هللا السكندري

Arabi11762نحو، صرفجامعة األزھرحمادة عبد اإللھ حامدالتماسك النصي باإلحالة دراسة تطبیقیة في سورة الواقعة

Arabi11763بالغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىعیسى جواد فضل محمد الوداعيالتماسك النصي دراسة تطبیقیة في نھج البالغة

Arabi11764نحو، صرفجامعة صالح الدین أربیلكولیزار كاكل عزیزشھلة عبد الرزاق نادرالتماسك النصي في المثل القرآني

Arabi11765نحوجامعة الیرموكعبد الكریم مجاھد المرداوينوال فالح محمد ربابعةالتماسك النصي في جزء عم

Arabi11766معجمحولیات آداب عین شمسعبد المقصود محمد محمد الخوليالتماسك النصي في المیة المعجم للطغرائي

Arabi11767نحوجامعة القادسیةجواد كاظم عنادعالء عمار جوادالتمثیل النحوي في كتاب سیبویھ

Arabi11768شعرمجلة الدراسات اللغویةیحیى بن عبد هللا بن حسن الشریفالتمثیل بالشعر عند ابن مالك

Arabi11769لسانیات اللغة العربیةجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورنانمحمد األمین مصدقالتمسك النصي من خالل اإلحالة دراسة تطبیقیة في سورة البقرة

Arabi11770نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةكروان عامر سلیمانالتمویم في البابلیة القدیمة والتنوین في العربیة - دراسة مقارنة

Arabi11771نحوجامعة تشرینحسین وقاففراس أكرم عبد الحلیمالتمییز دراسة تحلیلیة في البنیة

Arabi11772نحومجلة التراث العربيصالح حیدر علي الجمیليالتمییز في القراءات القرآنیة

Arabi11773نحومجلة التراث العربيشوقي المعريالتنازع أو اإلعمال في النحو العربي قراءة معاصرة

Arabi11774نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةعبد الوھاب حسن حمدالتنازع الصوتي في التراكیب العربیة
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Arabi11775نحو، شعرمجلة الدراسات اللغویةرفیق بن حمودةالتنازع علي السلطة بین الحجة النحویة والخطاب الشعري المرجعیة المعرفیة وتعارض الخصوصیات

Arabi11776أدب، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة الجامعة المستنصریةعبد الحسین عبد هللا محمود الحمدانيالتنازع في العمل

Arabi11777نحو، علم الصوتمجلة معھد اللغة العربیة جامعة أم القرىسعد مصلوحالتناسب الزمني بین الحركات القصیرة والطویلة دراسة صوتیة معملیة في القافیة العربیة

Arabi11778نحو، صرفمجلة الدراسات القرآنیةناصر بن محمد آل عشوانالتناسب بین القسم المفرد وجوابھ في القرآن الكریم

Arabi11779شعرجامعة العلوم األسالمیة العالمیةعبد القادر أحمد الرباعيسلمان أحمد محمد أبو غنیمالتناص في شعر بشار بن برد

Arabi11780نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیة جامعة منتوري قسنطینةرفیقة بن میسیةالتناوب الداللي بین صیغة الفاعل وصیغة اخرى في القران الكریم

Arabi11781نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةأحمد بن محمد بن أحمد القرشيالتناوب بین إذ وإذا دراسة تحلیلیة

Arabi11782نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة المحكمةحجاج أنور عبد الكریمالتناوب بین المعنى بین حروف العطف دراسة في القرآن الكریم

Arabi11783(الجزء الرابع عشر) نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةعبد هللا بن محمد السدیسالتوجیھ النحوي والصرفي والداللي لقراءة نبیح العنزي

Arabi11784لغةدار العلم والثقافةمحمد إبراھیم سلیمالفروق اللغویة لإلمام األدیب اللغوي أبي ھالل العسكري أحد أعالم القرن الرابع الھجري

Arabi11785(الجزء السادس عشر) نقد، نحومجلة الجامعة األسالمیةمحمد دیاب محمد غّزاويالقضایا النقدیة الكبرى في كتاب الفصوص لصاعد األندلسي

Arabi11786شعردار الھجرة للطباعة والنشر والتوزیعمروان العطیةأبي الفتح عثمان بن جني النحويالمبھج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة

Arabi11787نحودار المعارفشوقي ضیفالمدارس النحویة

Arabi11788أدبدار المعارفأحمد محمد شاكر، عبد السالم محمد ھارونالمفضلیات

Arabi11789(الجزء الخامس) نحومجلة الجامعة األسالمیةعبد هللا محمد حیانيالموازنة بین كتاب اإلیضاح في علل النحو للزجاجي وكتاب العلل في النحو للوراق

Arabi11790(الجزء الثاني عشر) أدبمجلة الجامعة األسالمیةفھد إبراھیم سعد البكرالیومیات في األدب العربي القدیم (روزنامجة) ابن عباد نموذجا مقاربة إنشائیة

Arabi11791علم اللغةعالم الكتبأحمد مختار عمرأخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكتاب واإلذاعیین

Arabi11792(الجزء الرابع) نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةجالل أحمد نور محمد قدالبعض الظواھر الصوتیة والنحویة والداللیة في اللھجة السودانیة وعالقتھا بالعربیة الفصحى

Arabi11793(الجزء الخامس عشر) نحومجلة الجامعة األسالمیةحسین عثمان محمد حكميبناء فعل التعجب المباشر مما لم یستوف الشروط بین القیاس النحوي والواقع اللغوي

Arabi11794أدب، لغةالجامعة األسالمیةعبد الھادي بن أحمد السلمونإبراھیم صمب انجايتعدد الروایة في كتب غریب الحدیث وأثره في الداللة دراسة وصفیة

Arabi11795نحو، صرفجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیامبارك حسین نجم الدینمحمد سعید ھادي الھجريتغیر الفعل بین البناء للمعلوم والبناء للمجھول في القراءات العشر دراسة نحویة داللیة

Arabi11796علوم اللسان العربيدار المعارفعبد العزیز مطرتقویم اللسان لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت 597ھـ - 1201م

Arabi11797(الجزء الرابع عشر) شعرمجلة الجامعة األسالمیةسامیة بنت عبدهللا العمريجمالیة السرد في شعر المرقش األكبر

Arabi11798نحو، صرفجامعة الحاج محمود كعت العالمیةطلحة زكریا یونسجھود الشیخ یحیى فاروق ثیط النحویة والصرفیة، جمعا ودراسة

Arabi11799أدب، شعرمنشأة المعارفعبد الكریم النھشلي القیرواني، محمد زغلول سالمالممتع في صنعة الشعر

Arabi11800علم الصوت، لغةعبدالرحمن الفوزاندروس في النظام الصوتي للغة العربیة

Arabi11801نحو، صرفجامعة مؤتةیوسف القمازیزن نایف سلطانالتنوع األسلوبي لـ (أي) المشددة وأثره على الداللة في القرآن الكریم

Arabi11802نحومجلة آداب البصرةخلیل عبد المعطي عثمانالتنوع الداللي في القرآن الكریم سورة البقرة أنموذجا

Arabi11803لسانیات اللغة العربیةجامعة وھرانأحمد مطھريسفیان جحافيالتنوعات الداللیة للصوائت العربیة في المستویات اللغویة
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Arabi11804لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتحسین مصطفى غوانمة، محمود مبارك عبد هللا عبیداتالتنوعات النطقیة السامیة لألصوات اللغویة المقلقلة

Arabi11805نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلسعد حسن علیويالتنوین أحكامھ وأثره في المعنى

Arabi11806نحومجلة الموردطارق نجم عبد هللالتھذیب في النحو البن یعیش النعاني دراسة في المنھج والمضمون

Arabi11807نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد صالح حسینإخالص حسین محمد آدمالتوابع دراسة تطبیقیة في الربع األخیر من القرآن الكریم

Arabi11808نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد صالح حسینآمـال عوض المبارك محمد أحمدالتوابع دراسة نحویة تطبیقیة في الربع الثاني من القرآن الكریم

Arabi11809نحوجامعة أم درمان األسالمیةأم سلمة عبد الباقي یوسف نعمةزكیة عبد الحلیم مصطفىالتوابع فى الحماسة البصریة دراسة نحویة وصفیة

Arabi11810نحوجامعة الخلیلیوسف عمرونادیة ابراھیم رشید ابو عریشالتوابع فى دیوان محمود سامى البارودي دراسة نحویة داللیة

Arabi11811نحوجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيمعتصم صالح محمدالتوابع في األصمعیات دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi11812لغةدار العلم والثقافة للنشر والتوزیعمحمد إ[راھیم سلیمأبي ھالل العسكريالفرق في اللغة

Arabi11813علوم اللسان العربيمجلة مؤتة للبحوث والدراساتفوزي الشایبالتوابع مقارنة لسانیة

Arabi11814نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیةربیع عبد السالم خلفالتوارد المعجمي للفعل الماضي في الفصحى المعاصرة

Arabi11815نحو، صرفجامعة مؤتةعادل بقاعینأنصاف عبد هللا الحجایاالتوازي التركیبي الصرفي في القرآن الكریم دراسة في األسالیب النحویة

Arabi11816لغةمجلة الزرقاء للبحوث والدراساتعادل الشیخالتواصل الكتابي بالعربیة عبر الحاسوب

Arabi11817لغةجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرالعزوزي حرزوليالتواصل اللغوي في الخطاب القرآني دراسة في االستئناف البیاني

Arabi11818لغةمجلة الدراسات اللغویةرشید بلحبیبالتواصل اللغوي من خالل النص القرآني قراءة في لغات القرآن

Arabi11819لغة، ترجمةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلعمر شیخ الشبابالتواصل اللغوي و الثقافي في ترجمات القرآن الكریم إلى اللغات األوروبیة إشارة إلى سورة األعلى

Arabi11820شعرمجلة الدراسات اللغویةعفاف بنت عمر بن عبد هللا العتیقالتواصل غیر المنطوق في دیوان الخنساء دراسة في السیمیائیة العربیة

Arabi11821لغویاتالجامعة الھاشمیةإیمان محمد أمین الكیالنيمائسة ھاشم عبد العفو سنقرطالتوافق والتخالف في المرفوعات والتوابع

Arabi11822لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرالسعید بوخالفةالتوثیق اللغوي في مباحث المفسرین تفسیر الجواھر الحسان لعبد الرحمن الثعالبي الجزائري نموذجا

Arabi11823لغةمجلة علوم اللغةمجدي إبراھیم یوسفالتوجھات اللغویة البن ھشام اللخمي ت 577ھـ فیما رد فیھ على ابن مكي القلي ت 501ھـ دراسة تحلیلیة

Arabi11824نحومجلة آداب البصرةنادیة محمد جاسم الھیتيالتوجیة النحوي للقراءات القرآنیة الواردة في الصحاح في اللغة للجوھري

Arabi11825نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعيعثمان مزلوه الدراوشةالتوجیھ الصوتى للقراءات الشاذة فى كتاب مختصر فى شواذ القرآن البن خالویھ

Arabi11826لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةزید خلیل القرالةالتوجیھ الصوتي للقراءات قرانیة انتقدھا اللغویون دراسة الھمز بین التحقیق والتسھیل

Arabi11827لغة، دراسات قرآنیةجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبأحمد دحمانيالتوجیھ الصوتي والصرفي لتبدالت الھمز في القراءات القرآنیة في كتاب نظم الشاطبیة

Arabi11828(دراسة تحلیلیة في ضوء علم الحدیث) نحو، صرفجامعة الیرموكعلي توفیق الحمدعمر عقلة خلیف الدعجةالتوجیھ الصوتي والصرفي للقراءات القرآنیة في تفسیر الجامع ألحكام القرآن الكریم للقرطبي من سورة الفاتحة إلى أواخر سورة المائدة

Arabi11829علوم اللسان العربيمجلة المخبر جامعة بسكرةرابح أحمد بومعزةالتوجیھ اللساني والداللي للبنى المحولة باالستبدال االطرادي

Arabi11830لغویاتجامعة طیبة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةعلي بن عبد هللا القرنيأمیرة بنت عتیق هللا الیوبىالتوجیھ اللغوى للقراءات القرانیة في كتاب إعراب ثالثین سورة من القران الكریم البن خالویھ دراسة صوتیة صرفیة

Arabi11831لغةجامعة وھرانالجیاللي سلطانيتوفیق منصورىالتوجیھ اللغوى للقراءات عند االلوسي فى روح المعاني

Arabi11832لغةجامعة منتوري قسنطینةمحي الدین سالمزینب بوبقارالتوجیھ اللغوي لقراءة أبي جعفر المدني المستوى الصرفي والنحوي نموذجا
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Arabi11833لغةمجلة جامعة كركوكنبیلة شكر خورشیدالتوجیھ اللغوي لقراءة الكسائي في سورة آل عمران

Arabi11834لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةفاضل عبد أحمد ، نبیلة شكر خورشیدالتوجیھ اللغوي للقراءات األربع عشرة في سورة الكھف

Arabi11835لغةمجلة الجامعة العراقیةھدى ھشام إسماعیلالتوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة في سورة المائدة

Arabi11836لغةجامعة محمد خیضرعمار ربیحلعروسیة ساكرالتوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة في مؤلفات ابن الجوزي في علوم الكتاب

Arabi11837علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرعمار شلوايلعمري لحمیديالتوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة من خالل كتاب إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس

Arabi11838لغةجامعة طرابلسإبراھیم عمر سلمان زبیدةعون المبروك عون زقلمالتوجیھ اللغوي للقراءات القرانیھ فى تفسیر مفاتیح الغیب لإلمام فخر الدین الرازي ت 606ھـ

Arabi11839لغة، نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةنبیلة شكر خورشیدالتوجیھ اللغوي لما انفرد بھ الكسائي من القراءة

Arabi11840نحو، لغةمجلة كلیة التربیة جامعة واسطمحمود حمود عراكالتوجیھ اللغوي والنحوي لقراءة سعید بن جیر (ت95ھـ) المنفردة عند ابن جني(ت392ھـ) في كتابھ المحتسب

Arabi11841نحو، لغةجامعة الموصلعبد الستار فاضل خضر جاسم النعیميعبد هللا سلیمان محمد أدیبالتوجیھ اللغوي والنحوي للقراءات القرآنیة في تفسیر الزمخشري

Arabi11842نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةحسیني أبو بكرفوزیة قمقامالتوجیھ اللھجى عند أبى على الفارسى من خالل كتابھ الحجة للقراء السبعة

Arabi11843نحو، صرفمجلة التربیة والعلملقمان مصطفي السعیدالتوجیھ المعنوي للبنیة الصرفیة في القرآن الكریم

Arabi11844نحوجامعة مؤتةیحیى العبابنةخالد خجیل احمد الدھیساتالتوجیھ النحوى للقراءات القرآنیة فى تفسیر ابى السعود العمادى ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم

Arabi11845نحو، اللسانیاتجامعة مؤتةأنور عریان أبو سویلمبالل محمود أبو مطرالتوجیھ النحوى للقراءات القرآنیة في معجم لسان العرب البن منظور

Arabi11846نحومجلة جامعة اإلمامصالح بن ابراھیم الفراجالتوجیھ النحوى للوقف الالزم في القران الكریم من خالل مصحف المدینة النبویة

Arabi11847(فعالن) نحومجلة التراث العربيعمر مصطفىالتوجیھ النحوي في إعراب (حیث) وصرف

Arabi11848نحوجامعة دیاليعبد الرسول سلمان إبراھیم الزیديحنان محمود حسینالتوجیھ النحوي في كشف المشكالت وإیضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ت 543 ھـ

Arabi11849نحو، صرفالجامعة األسالمیةمحمد أحمد العاموديموسى سالم إبراھیم أبو جلیدانالتوجیھ النحوي لتداخل التوابع في القرآن الكریم

Arabi11850نحو، صرفجامعة دیاليعبد الرسول سلمان إبراھیم الزیديباسمة خلف مسعودالتوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة في الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الھمذاني ت 643ھـ

Arabi11851نحوجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريغانم كامل سعود الحسناويالتوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة الشاذة في كتاب المحتسب البن جني ت 392ھـ

Arabi11852نحو، صرفمجلة كلیة اإلمام األعظم الجامعةمحمود عواد جمعةالتوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة الواردة في شرح الرضي علي الكافیة في النحو

Arabi11853نحو، صرفمجلة مداد اآلدابباسم رشید زوبعالتوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة عند ابن فالح الیمني ت 680ھـ في كتابھ المغني في النحو

Arabi11854نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقسھیر سید الخلیل یوسفالتوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة عند النحاة البصریین دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11855نحوجامعة مجلة تكریت للعلوم األنسانیةنافع علوان ، جمال إبراھیم محمدالتوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة في كتاب لطائف اإلشارات للقسطالني ت 923 لسنة 1437ھـ - 2015م

Arabi11856نحو، صرفجامعة الملك عبد العزیزخدیجة بنت عبد العزیز الصیدالنيحنان بنت أحمد بن محمد بیاريالتوجیھ النحوي والصرفي للقراءات القرآنیة الواردة في الطھارة والحج دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11857(دراسة نحویة صرفیة على ضوء القراءات العشر) نحو، صرفجامعة طرابلسعلي الطاھر الفاسينادیة المھدي علي خلیلالتوجیھ النحوي والصرفي للقراءات القرآنیة في كتاب روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأللوسي

Arabi11858نحو، صرفجامعة مؤتةعبد القادر المرعي الخلیلولید حسین محمد عبد هللالتوجیھات الصرفیة للقراءات العشرة وأثرھا على تعدد معاني التنزیل

Arabi11859نحو، صرفجامعة مؤتةعادل سلمان بقاعینتیسیر ھارون على النوافلھالتوجیھات الصرفیة والنحویة لقراءة عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما

Arabi11860علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةإبراھیم آدم آسحقعبد المنعم علي حسنالتوجیھ الصوتي والصرفي في كتاب الحجة البن خالویة

Arabi11861نحو، صرفجامعة مؤتةعبد القادر المرعي الخلیلعبد المجید السوالقةالتوجیھات الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة في قراءة یزید بن قطیب الشامي
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Arabi11862نحوجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءعمر محمد السعوديالتوجیھات النحویة للقراءات القرآنیة في كتاب مجمع البیان في تفسیر القرآن للطبرسي

Arabi11863نحو، بالغةجامعة الجزائرسھام مادنعبد القادر تواتيالتوجیھات النحویة والبالغیة لقراءة نافع

Arabi11864نحو، صرفجامعة أم القرىریاض الخوامسعود بن سعید بن نویجي الرحیليالتوجیھات النحویة والصرفیة للقراءات القرآنیة في كتاب معاني القرآن ألبي جعفر النحاس ، عرض ودراسة

Arabi11865(لقراءة أبي حیوة بالنصب)نحومجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةحسن بن محمد بن حسن القرنيالتوجیھات النحویة

Arabi11866نحو، لغةمجلة أبو حیان التوحیديعبد السالم المسديالتوحیدي وسؤال اللغة

Arabi11867معجم، نحومجلة المنارةكمال أحمد المقابلةالتوریة في أسماء الحیوان والنبات دراسة داللیة معجمیة في كتاب المالحن البن درید

Arabi11868علم اللغةجامعة البصرةسامي علي جبارعمر عبد الرحمن حسین علي الحرميالتوزیع اللغوي الجغرافي في شبھ الجزیرة العربیة

Arabi11869معجم، لغةمجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات اإلسالمیة والعربیةسالم سلیمان الخماشالتوسع الداللى في استخدام أسماء الحیوان دراسة داللیة معجمیة في حقول البدن واألوجاع والسلوك واألشكال واألعالم

Arabi11870نحو، لغةجامعة الخلیلھاني البطاطھیثم جمیل رباعالتوسع بالقطع في كتاب سیبویھ مقتضیاتھ وأحكامھ

Arabi11871نحومجلة البطانة للعلوم األنسانیة واألجتماعیةعبدالغني شوقي موسي األدبعيالتوسع في االستعمال النحوي في لغة اإلعالم اإللكتروني صحیفة اآلفاق والمركز اإلعالمي بجامعة الملك خالد أنموذجا

Arabi11872نحو، لغةجامعة دیاليعبد الرسول سلمان الزیديمنذر محمود جاسم خلیلالتوسع في المعنى في التعبیر القرآنى عند القاضي البیضاوى ت 685 ھـ في كتابھ أنوار التنزیل وأسرار التأویل

Arabi11873(نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب األساسیة في اللغة العربیة،د.مازن الوعر) :علوم اللسان العربي، نحومجلة سیاقات اللغة والدراسات البینیةطاھر صالح عالوي، ھدى صالح رشیدالتوصیف اللساني الحدیث لتراكیب النحو العربي قراءة في كتاب

Arabi11874نحوجامعة دیالينصیف جاسم محمد الخفاجيسراب سامي حسینالتوظیف الداللي ل غفر ومشتقاتھا في القرآن الكریم

Arabi11875لغة، نحوجامعة أم درمان األسالمیةعلي االمین جوبسامیة علي حسن الطاھرالتوظیف اللغوي عند الصوفیة دراسة معجمیة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi11876بالغة، نحومجلة جامعة اإلمامبلقیس بنت محمد الطیب إدریسالتوكید بالجملة األسمیة دراسة بالغیة

Arabi11877ترجمة، نحوالجامعة األسالمیة العالمیةرجاء عبد المنعم جبرحبیب هللا ضیائيالتوكید في ترجمة معاني القرآن الكریم إلى اللغة الفارسیة دراسة نصیة تقابلیة

Arabi11878شعر، نحوجامعة الحاج لخضرمحمد بو عمامةملیكة خذیرىالتولید الداللى فى دیوان الشاعر محمد مھدي الجواھرى

Arabi11879نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةمجدي حسین أحمد شحادات، محمد حسین أحمد فقیھالتولید الداللي في ألفاظ أعضاء الحواس دراسة بین الداللة المركزیة والداللة الھامشیة

Arabi11880نحو، لغةمجلة المعجمیة بتونسالحبیب النصراويالتولید باإلقتراض في مصطلحات الصیدلة خالل القرن الثالث الھجري(التاسع میالدي): تطبیق علي "الكتاب المنصوري في الطب" للرازي

Arabi11881نحو، لغةمجلة المعجمیة بتونسعلي الودرنيالتولید بالتباین

Arabi11882نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةراشد أحمد جراريالتوھم دراسة في كتاب سیبویھ

Arabi11883نحو، صرفمجلة أنسنة للبحوث والدراساترتیمي عمرالتیار التداولي في ظل المناھج النقدیة المعاصرة نشأتھ وأھم مفاھیمھ

Arabi11884لغةجامعة الشرق األوسطمحمد عبد هللا أبو الربمحمد حمیدي حمدان الشعراتالتیسیر اللغوي في الخطاب القرآني الكریم

Arabi11885ً نحومجلة المجمعالیاس عطا هللالثابت والمتحول في النحو العربى االعراب نموذجا

Arabi11886نحو، صرفمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمعن عبدالقادر بشیرالثابت والمتغیر في تمییز المبتدأ من الخبر

Arabi11887نحومجلة كلیة اآلداب جامعة الزقازیقعبد العزیز فتح هللا عبد الباريالثراء الفني ألسلوب االستفھام

Arabi11888علوم اللسان العربيمجلة فصولعبد الجلیل مرتاضالبنیة اللسانیة والخطاب في سیرة بني ھالل قصة جابر وجبیر

Arabi11889لغةمجلة األثرصالح عباد الحجوريالثقافة المجتمعیة في مناھج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات اخرى دراسة تحلیلیة تقویمیة

Arabi11890نحو، صرفمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتصادق یوسف الدباسالثنائیات الصغرى في الحركات ودورھا الداللي في صیاغة البنى الصرفیة
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Arabi11891( دراسة تحلیلیة تطبیقیة ) لغةحولیات آداب عین شمسأحمد سلیمان سعید بشاراتالثنائیة الفكریة وأثرھا في اللغة

Arabi11892نحو، علوم اللسان العربيمجلة مجمع اللغة العربیةاألب مرمرجي الدومینیكيالثنائیة واأللسنة السامیة

Arabi11893لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثرواء زكى یونس الطویلالثنایة اللغویة العربیة الفرنسیة في مواجھة عصر المعلوماتیھ

Arabi11894نحو، لغةمجلة علوم اللغةأحمد مطر العطیةالثنیة في اللغة العربیة

Arabi11895نحوجامعة الملك عبد العزیزكمال سعد أبو المعاطي أحمدصالح بن محمد بن صالح بخضرالجائز بشرط ودوره في التقعید النحوى

Arabi11896نحومجلة الموردعلي العشيالجائز في كتاب سیبویھ مدخل لدراسة المصطلح النحوي ومعانیھ

Arabi11897لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرجاسم علي جاسم.الجاحظ رائد عالم اللغة التطبیقي في التراث العربي

Arabi11898علوم اللسان العربيمجلة كلیة اآلداب للعلوم األنسانیة واألجتماعیة جامعة محمد خیضریوسف منصرالجاحظ في الخطاب اللساني العربي

Arabi11899( اللثغات ) علم الصوتمجلة الموردأحمد إبراھیم صاعدالجاحظ والدرس الصوتي

Arabi11900نحو، صرفمجلة جامعة كربالء العلمیةمكي محي عیدان الكالبي ، محمد صالل وذاح ، شاكر صاحب علوانالجار والمجرور في العربیة دراسة تركیبیة

Arabi11901نحومجلة الدراسات اللغویةعلي محمد نور المدنيالجانب النفسي في حذف عامل المفعول بھ

Arabi11902لغة، تفسیرجامعة الجزائر بن یوسف بن خدهمحمد شریف قاھریوسف عمر لعساكرالجدل في القرآن اخصائصھ ودالالتھ (جدال بعض األنبیاء مع أقوامھم نموذجاً) دراسة لغویة داللیة

Arabi11903نحو، معجممجلة الموردناھاد فلیح حسن العانيالجذر (س ك ن) بین االستعمال المعجمي ومستویات الخطاب القرآني

Arabi11904لغةمجلة آداب الرافدینقاسم یحیى إسماعیلالجذر التاریخي لمفھوم السبب والعلة من اللغة إلى االصطالح

Arabi11905معجم، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصفاء صابر مجید البیاتيالجذر المتكاوس في المعجم العربي

Arabi11906نحومجلة جامعة كربالء العلمیةنجاح فاھم ، علیاء نصرتالجذر خلص في القرآن الكریم دراسة في البنیة والداللة

Arabi11907نحو، معجممجلة جامعة األنبار للعلوم األنسانیةحلیم حماد العسافيعباس رحیل الجغیفي ، حلیم حماد العسافيالجذر ض ر ب بین االستعمال المعجم ومستویات الخطاب القرآني

Arabi11908نحو، معجممجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةأمیة غانم أیوبالجذر(إذن) ومشتقاتھ في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi11909لغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةحامد ناصر الطالميالجذور األیدیولوجیة لمجموعة من النظریات اللغویة الحدیثة

Arabi11910نحو، اللسانیاتجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيكریمة خوازمالجذور العربیة للنحو التولیدي عند تشومسكي دراسة تأصیلیة

Arabi11911لغویاتمكتبة الشرقیوسف سمباحالقاموس النوبي

Arabi11912ن ریبولالقاموس الموسوعي للتداولیة لغویاتدار سیناتراعز الدین المجدوبجاك موشلر، 

Arabi11913لغةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم األنسانیة واإلداریةسمیح أحمد محمد مقداديالجذور النفسیة للتفكیر اللغوي عند بلومفیلد

Arabi11914نحو، بالغةمجلة سماتمبارك حنونجان كانتینوالجذور والصیغ

Arabi11915نحومجلة األسالم في آسیا الجامعة اإلسالمیة العالمیةمحمد ابراھیمالجزء االول من كتاب مفتاح العربیة دراسة تقویمیة

Arabi11916نحو، صرفجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةعلى فالح عوض اللوانسةالجمع بین لغتین فأكثر في الصیغ الفعلیة الواردة في القراءات القرآنیة صیغ المجرد والمزید أنموذجا

Arabi11917نحوجامعة أم درمان األسالمیةمریم النعیم سلیمانھاجر العلیش عبد الباقي محمدالجمل التي ال محل لھا من اإلعراب في دیوان الحماسة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi11918نحوجامعة أم درمان األسالمیةمریم النعیم سلیمانإیمان حسن جاد هللالجمل التي لھا محل من اإلعراب دراسة نحویة تحلیلیة تطبیقیة في دیوان حسان بن ثابت األنصاري

Arabi11919نحو، صرفجامعة أبي بكر بلقایدمحمد موسونيحلیمة تواتيالجمل المتشابھة من خالل القرآن الكریم دراسة بیانیة
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Arabi11920نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةإبراھیم بن صالح الحندودالجمل المختلف في إعرابھا

Arabi11921نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيولف دیتریش فشرالجمل المصدرة بأن و أّن

Arabi11922نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةحسین أحمد بو عباسالجمل لیس للخیل وال ابن شقیر

Arabi11923شعر، نحوجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوفمھدي بن أحمد محمد حكميالجملة الخبریة في شعر قبیلة مذحج دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi11924نحومجلة آداب الرافدینطالل یحیى إبراھیم الطوبجيالجملة األعتراضیة في القرآن الكریم

Arabi11925نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخلود إبراھیم العموشالجملة االبتدائیة ووظائفھا النصیة

Arabi11926لغة، نحوجامعة آل البیتھانى لطفى عواد األسعدالجملة االستئنافیة في القران الكریم دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi11927نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد حماسة عبد اللطیفالجملة االسمیة بین اإلطالق التقیید رأي و تصنیف

Arabi11928نحو، صرفحولیات آداب عین شمسمجدي محمد توحیدالجملة االسمیة ذات الخبر األسمي أحادیة العنصر

Arabi11929نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوف أحمدأمیرة أبكر خلیل إسماعیلالجملة االسمیة في شعر الشنفرى دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi11930نحومجلة كلیة األنسانیات والعلوم األجتماعیةبكري محمد الحاجالجملة البسیطة في عناوین الصحف القطریة بین متطلبات المعنى والصحة النحویة

Arabi11931نحومجلة العمیدمشتاق عباس معنالجملة التفاعلیة مقاربات في تحوالت المفاھیم

Arabi11932نحو، صرفمجلة الكلیة اإلسالمیة الجامعةرجاء محسن حمدالجملة التفسیریة بین اإلتجاه الشكلي والوظیفي في النص القرآني

Arabi11933"نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمحمود راشد أنیسالجملة الحالیة في "دالئل اإلعجاز

Arabi11934نحو، صرفمجلة جامعة الملك سعودمحمد حسین أبوالفتوحالجملة الحالیة في القرآن الكریم إحصاء ودراسة

Arabi11935نحوكلیة التربیة جامعة بابلعلي ناصر غالبعلى عبد الفتاح محیي الشمريالجملة الخبریة فى نھج البالغة دراسة نحویة

Arabi11936نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمنمدثر أحمد دفع هللا عبد هللالجملة الشرطیة في المفضلیات للمفضل الضبي دراسة نحویة وصفیة تطبیقیة

Arabi11937نحو، صرفجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیامحمد علي أحمد عمرأسماء على الصدیق بابكرالجملة الشرطیة في خطب ورسائل الخلفاء الراشدین دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi11938نحو، صرفجامعة النیلینعلي جمعة عثمانمحمد ناشر سالم علي المھذريالجملة الشرطیة في دواوین شعراء المعلقات السبع

Arabi11939نحو، صرفمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةابراھیم البب ، ھند سلیم خیربكالجملة الشرطیة في شعر ابن الدمینة

Arabi11940أدبمجللة میسان للدراسات األكادیمیةعبد الحسین حداد كنیھل، علي عبد الحسین حدادالغموض في الشعر الحدیث رؤیة فنیة

Arabi11941ادبمنشورات وزارة الثقافةمحمد كامل الخطیبالقدیم والجدید

Arabi11942نحو، صرفجامعة طیبة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةأحمد محمد خلیلعبد هللا بن عید الجھنىالجملة الطلبیة فى دیوان العباس بن االحنف 103-188 ھجریة دراسة نحویة داللیة

Arabi11943(دراسة تركیبیة داللیة) نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعالء الدین الغرایبةالجملة الطلبیة في سورة یوسف

Arabi11944لغویاتدار الكتاب العربيعبد الفتاح القاضيالقراءات الشاذة وتوجیھھا من لغة العرب

Arabi11945نحو، تراكیبمجلة مركز دراسات الكوفةعلي ناصر غالبالجملة الطویلة في القرآن الكریم

Arabi11946نحو، صرفمجلة جامعة األزھر بغزةعماد حسن أبودیةالجملة الظرفیة و عوارض تركیبھا دراسة تطبیقیة في شعر اإلمام الشافعي

Arabi11947لغة ، نحوجامعة دمیاطأحمد مصطفى أبو الخیرمحمود محمود بدوى سالمالجملة العربیة بین الفصحى والعامیة دراسة لغویة تطبیقیة على مسرحیات محمود تیمور

Arabi11948نحو، صرفمجلة األثرعبد العلیم بوفاتحالجملة العربیة بین حدھا المعلوم وتباین الفھوم
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Arabi11949نحو، شعرمجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثعبد الغني شوقي موسى األدبعيالجملة العربیة بین فضاءین الشعر والنثر

Arabi11950علوم اللسان العربيجامعة البصرةمجید عبد الحلیم الماشطةظافر كاظم عبد الرزاقالجملة العربیة في ضوء الدراسات اللسانیة

Arabi11951نحو، صرفمجلة األثر جامعة ورقلةعبد الحمید دباشالجملة العربیة والتحلیل إلى المؤلفات المباشرة

Arabi11952نحوحولیات المخبر جامعة محمد خیضرشھیرة زرناجيالجملة العنوان: دراسة تركیبیة نحویة روایات أغاتا كرستي نموذجا

Arabi11953نحوجامعة طرابلسمیلود میالد الصغیر الراجحيخالد عبد هللا محمد الطاھر عبد الخالقالجملة الفعلیة في دیوان جریر دراسة نحویة

Arabi11954نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد بركات حمدي أبو عليیوسف محمود محمد یونس شاھینالجملة الفعلیة ودالالتھا في مجمع األمثال للمیداني

Arabi11955تفسیر، نحومجلة جسورمحمد سعید القلليالجملة القرآنیة في سورتي الكھف والمائدة

Arabi11956نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيأمیمة یوسف محمد آدمالجملة المؤكدة دراسة نحویة تطبیقیة في الربع األخیر من القرآن الكریم

Arabi11957نحو، صرفالجامعة األردنیةفضل حسن عباسسامي عطا حسن خضر عبد الرحمن السدةالجملة المعترضة في القرآن مواضعھا ودالالتھا

Arabi11958نحو، بالغةمجلة الشریعة للدراسات األسالمیةسامي عطا حسنالجملة المعترضة في القرآن وأغراضھا البالغیة مفھومھا

Arabi11959نحو، صرفمجلة كلیة اللغة العربیة جامعة األمام محمد بن سعودعوض موسى الجھاويالجملة المعترضة مواضعھا ودالالتھا

Arabi11960نحوجامعة الجزائرأحمد جالیليمحمد رضا عیاضالجملة النحویة عند ابن ھشام من خالل كتابھ مغني اللبیب عن كتب األعاریب

Arabi11961نحو، صرفجامعة بنغازيسمیرة محمد إدریس بن عمورالجملة الواقعة نعتا

Arabi11962صرفجامعة دمشقنبیل محمد أبو عمشةحمود ناصر علي نصارالقراءات العشر في ضوء الدرس الصرفي

Arabi11963نحو، صرفجامعة البصرةنوري حساني الكاظميصفاء جواد فرجالجملة عند ابن جني في الخصائص ت 392ھـ

Arabi11964لغة، نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةأبو بكر عبد هللا علي شعیبالجملة عند ابن ھشام دراسة مقارنة مع مبادئ نظریة تشومسكي اللغویة

Arabi11965نحو، لغةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةأحمد مجتبي السید محمدالجملة عند النحاة واللغویین القدامى والمحدثین مفھومھا ومكوناتھا

Arabi11966نحومجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابمحمد یزید سالمالجملة في التفكیر النحوي عند مھدي المخزومي دراسة في المفاھیم واألقسام

Arabi11967نحوجامعة األندلس للعلوم والتقنیةعبد هللا أحمد حمزة النھاريالجملة في الدرس النحوي

Arabi11968لغةالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةمحمد نجیب بن جعفرالجملة في اللغتین العربیة والمالیویة دراسة تقابلیة

Arabi11969علم اللغة، نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيالجملة في النظام اللغوي عند العرب

Arabi11970نحومجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراساتسلیمان القضاةالجملة في تصور علم النحویین

Arabi11971الدراسات اللغویةمجلة جسورأحمد عارف حجازيالجملة في خواتیم سور القرآن الكریم دراسة نصیة

Arabi11972لغة، نحوجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیامحمد فضل هللا النور علي ماھلھاجر عطا المنان عليالجملة وأقسامھا في سورة طھ

Arabi11973نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةمھا بنت صالح بن عبد الرحمن المیمانالجملة والمصدر المؤول بعد إال

Arabi11974نحو، صرفمجلة حولیات التراث جامعة الجزائرنسیم عصمانالجملة والمعنى عند فاضل صالح السامرائي

Arabi11975نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوض، سمیرة موسيالجملة وبعض ظواھرھا عند سیبویھ

Arabi11976نحوجامعة الخلیلھاني صبري البطاطتیم عبد علي داودالجملة وعالقتھا التركیبیة في سورة األنعام دراسة نحویة داللیة

Arabi11977نحوجامعة األقصىإبراھیم أحمد سالم الشیخ عیداحمد صبري عبد الجبارالجملھ التفسیریة فى احادیث كتاب صحیح البخارى دراسة نحویة داللیة
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Arabi11978نحوجامعة األزھرمحمد سالم أبو غفرةعدنان محمد محمد ابو عامرالجملھ الخبریھ فى شعر احمد دحبور دراسة نحویة داللیة

Arabi11979نحوجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامديمحمد بن عبد هللا بن صویلح المالكيالجملھ الطلبیة فى القران الكریم دراسة نحویة نظریة وتطبیقیة

Arabi11980نحو، صرفجامعة القدس المفتوحةأحمد حسن حامدأماني إبراھیم غیثالجملھ الفعلیھ وانماطھا فى احادیث الزكاة فى صحیح البخارى دراسھ صرفیھ نحویة داللیة

Arabi11981نحو، صرفجامعة سطیفناصر لوحیشيریاض حدادالجملھ فى اللغھ العربیھ البنیھ والوظیفیھ دراسھ فى سوره القمر انموذجا

Arabi11982نحومجلة اآلداب جامعة الملك سعودمحمد بن حسن العمريالجملیة وما في حكمھا في النحو العربي مناقشة وتحلیل

Arabi11983نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقیاسر محمد أحمد حسین عالمالجموع في القران الكریم دراسة صرفیة داللیة

Arabi11984نحوجامعة الیرموكمحیي الدین رمضانالجنس النحوي وأثره في تقویم العمل الفني

Arabi11985بالغة، نقدجامعة أم القرىعبد العظیم إبراھیم المطعنيعالي بن سرحان عمر القرشيالصور الشعریة في شعر بشر بن أبي خازم األسدي

Arabi11986Gender نحو، صرفمجلة التعریبممدوح محمد خسارةالجنوسة الجندر

Arabi11987نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميقریب هللا بابكر مصطفىالجھات التى یدخل منھا االعتراض على المعربین بین التراث النحوى دراسة نحویة تحلیلیة نقدیة

Arabi11988نحومجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةعبدالوھاب حسن حمدالجھة النحویة

Arabi11989لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةعلي زعل الخمایسةالجھود االستشراقیة في الكشف عن تاریخ اللغة العربیة

Arabi11990معجم، نحوجامعة طرابلسأحمد الھادي رشراشمنصور على عبد العزیزالجھود االصطالحیة المعجمیة في كتاب التعریفات للجرجاني - ت 816 ھـ

Arabi11991صرفمجلة أبحاث میسانرضاتھ حسین صالحالجھود الصرفیة البن سیده في كتابھ المخصص

Arabi11992أدب، شعردار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالغزل في الشعر العربي

Arabi11993الدراسات اللغویةجامعة أم درمان األسالمیةعون الشریف قاسمعباس السر محمد عليالجھود الصوتیة لإلمام مكي بن أبي طالب القیسي

Arabi11994علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيعامر بن شتوحالجھود اللسانیة عند مازن الوعر

Arabi11995لغةمجلة میسان للدراسات األكادیمیةرضاتھ حسین صالحالجھود اللغویة البن سیده في كتابھ المخصص

Arabi11996لغةجامعة أم درمان األسالمیةمحمد علي الكاملتماضر األمین محمد یسالجھود اللغویة لإلمام الزمخشرى في كتابھ الفائق في غریب الحدیث دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi11997لغةجامعة محمد خیضرسناني سنانيخلفاوي صبرینةالجھود اللغویة للمجامع العربیة في توحید المصطلح العربي مكتب تنسیق التعریب بالرباط أنموذجا

Arabi11998لغة، علوم اللسان العربيجامعة وھرانأحمد عزوزفاطمة جریوالجھود اللغویة لمحمد باي بلعالم ت 2009م في ضوء الدراسات اللسانیة الحدیثة

Arabi11999معجم ، نحومجلة إشكاالت بالمركز الجامعي بتامنغستصوریة جغبوبالجھود المعجمیة للدكتور أحمد مختار عمر دراسة وصفیة

Arabi12000(القرآن والضرورة الشعریة) شعرأحمد مكي األنصاريدفاع عن كتاب هللا

Arabi12001علوم اللسان العربيمجلة عالم الفكرالراضي رشیدالحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو

Arabi12002أدبالجمعیة المصریة لنشر المعرفة الثقافیة العالمیةسھیر القلماويعلي ھاشم زھرانالقریة الطبیة

Arabi12003نحومجلة الدراسات اللغویة بمركز الملك فیصل للبحوث والدراساتمحمد حلمي عبد السالمالحجة النحویة في كتاب الرسالة لإلمام الشافعي

Arabi12004نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةمحمد فاضل صالح السامرائيالحجج الصرفیة حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi12005نحو، لغةاألكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةقسول ثابتالحدث الكالمي صناعة مكتسبة عند ابن خلدون

Arabi12006نحوجامعة تشرینإبراھیم الببعبد الحمید وقافالحدود فى الدرس النحوى الحدیث
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Arabi12007نحومجلة آداب الرافدینعبد الجبار علوان النایلةالحدیث النبوي الشریف من مصادر الدرس النحوي

Arabi12008لغةجامعة آل البیتمحمود رمضان الدیكيمحمد عبد جاسم العیساويالحذف اإلسنادي في اللغة العربیة : كتاب حدیث األربعاء لطھ حسین نموذجا للتطبیق

Arabi12009لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةصادق یسلم العيالحذف االعتباطي في بناء المفردة العربیة

Arabi12010نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةمحمد أمین أحمد نھار الروابدةالحذف الصرفي في اللغة العربیة

Arabi12011نحو، لغةمجلة كلیة اآلدابلیث أسعد عبد الحمیدالحذف الصوتي في القرآن الكریم

Arabi12012نحو، صرفمجلة كلیة األداب جامعة منتوري قسنطینةزید خلیل القرالةالحذف الصوتي في القرآن الكریم دراسة في حذف الصوامت وأصوات المد واللین

Arabi12013نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعبدالجلیل تركي نقيالحذف الصوتي في القرآن الكریم دراسة في حذف الصوامت وأصوات المد واللین الحذف الواجب والحذف الجائز في النحو العربي

Arabi12014نحو، صرفمجلة آداب البصرةأحمد رسن صحنالحذف رویة قرآنیة

Arabi12015نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتةزكى على سالم العوضيالحذف فى سیفیات المتنبي تركیبا وداللة

Arabi12016نحوجامعة الخلیلیاسر محمد خلیل الحروبجھاد عبد الحلیم محمد العملةالحذف فى شعر العباس بن االحنف دراسة نحویة داللیة

Arabi12017نحو، صرفجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیامحمد علي أحمد عمرتھاني الطیب حمزة قسم السیدالحذف في الجملة االسمیة والفعلیة في سورة آل عمران دراسة نحویة وصرفیة

Arabi12018نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيسارة أحمد معروفالحذف في الحدیث النبوي الشریف دراسة نحویة داللیة وصفیة تحلیلیة وتطبیقیة في صحیح البخاري

Arabi12019نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةصكر خلف عوادالحذف في الصفة والموصوف بین الصناعة النحویة والقرآئن السیاقیة

Arabi12020نحو، صرفمجلة جامعة ذي قاررعد ھاشم عبودالحذف في الصیغ الصرفیة الفعلیة وأثره في االستخفاف

Arabi12021نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةظاھر محسنالحذف في العطف عند السیاب

Arabi12022نحو، تفسیرجامعة مؤتةأنور أبو سویلمماجد أحمد الخوالدةالحذف في القراءات القرآنیة في تفسیر الطبري

Arabi12023شعرتراث عویداتمحسن غیاضأبي الفضل أحمد بن أبي طاھر طیفورالقصائد المفردات التي ال مثل لھا

Arabi12024(بین النظر الصرفي القدیم والدرس اللساني المعاصر) نحو، لغةجامعة الیرموكعبد الحمید محمد األقطشراضي بن ناصر بن ظاھر الرویليالحذف في بنیة الكلمة العربیة

Arabi12025نحو، صرفجامعة دمیاطإبراھیم إبراھیم بركاتعبد الرحمن محمد عبده الحسینيالحذف في شعر ابن القارض دراسة نحویة

Arabi12026أدبالھیئة المصریة العامة للكتبعبدالوھاب محمود علوبالقصة القصیرة والحكایة في األدب الفارسي

Arabi12027نحو، تفسیرمجلة آداب البصرةعبد الكریم خالد التمیميالحذف والتقدیر ،رؤیة في األسلوب القرآني

Arabi12028نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاسھام رمضان محمد الزعبوطالحذف والتقدیر فى صحیح البخارى دراسة نحویة داللیة

Arabi12029نحو، صرفالجامعة األسالمیةذو الفقار علي ملكمرشد سعید أحمد محمودالحذف والتقدیر في القرآن الكریم

Arabi12030نحو، صرفمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسصالح إبراھیم حامد محمد البيالحذف وتأثره بنظریة العامل

Arabi12031نحو، صرفمجلة البصائركامل جمیل ولویلالحرف (ثم) للعطف واالبتداء

Arabi12032أدبالھیئة المصریة العامة للكتبیوسف حسن نوفلالقصة وثقافة الطفل

Arabi12033ترجمة، نحوجامعة قسنطینةمحمد األخضر الصبیحيبرامكي اوریدهالحرفیة فى الترجمة االدبیة لدى انطوان برمان دراسة نقدیة تحلیلیة للنزعات التشویھیة فى ترجمة روایة فوضى الحواس الحالم مستنغانمى الى الفرنسیة

Arabi12034نحوجامعة مؤتة للبحوث والدراساتعبد القادر مرعي الخلیلالحركات اإلعرابیة بین الداللة الصوتیة والداللة النحویة

Arabi12035نحو، إعرابجامعة النیلینمھا محمد عبدهحمودة الھادي عدیل بریمةالحركات اإلعرابیة وأثرھا في توجیھ الداللة دراسة وصفیة تحلیلیة
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Arabi12036نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةزید خلیل فالح القرالھالحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتى

Arabi12037علم الصوتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةفوزي حسن الشایبالحركات نقطة الضعف في الدراسات الصوتیة عند العرب

Arabi12038نحو، صرفمجلة آداب البصرةسھیر كاظم حسنالحركات وأنصاف الحركات وأشباه الحركات دراسة وصفیة مقارنة

Arabi12039نحو، صرفمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتسعد شواھنةالحركات وحروف المد واللین بین القدماء والمحدثین

Arabi12040لغة، نحو، إعرابمجلة مستقبل التربیة العربیةمصطفي صالح قطبالحركات ودورھا في التباین الداللي والصرفي للكلمات : دراسة تطبیقیة

Arabi12041تحلیل الخطابمجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمعالء إسماعیل الحمزاويالقصدیة و الالقصدیة في الفكر األصولي قراءة في دالالت الخطاب التكلیفي

Arabi12042نحو، بالغةجامعة بشاورقاضي محمد مباركمسرة جمالدراسات في المجاز وجمالھ في القرآن الكریم

Arabi12043لغةجامعة آل البیتحسن خمیس الملخأنور حسین أحمد السعدونىالحركة اللغویة في عھد عضد الدولة البویھى

Arabi12044نحو، صرفمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةنافع علوان بھلول الجبوري، خدیجة زبار الحمدانيالحركة وأھمیتھا في داللة البنیة الصرفیة دراسة على وفق االستعمال اللغوي

Arabi12045نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمنیر محمد الدحامالحروف الزائدة في القران الكریم مفھموھا احكامھا وفوائدھا عند الشیخ ابن عثیمین 1347-1421ھـ

Arabi12046نحو، لغةمجلة جامعة أم درمان األسالمیةإبراھیم آدم إسحقالحروف السامیة تطورھا وإلثباتھا الرسالة الخاتمة بحساب الجمل من التوراة واإلنجیل

Arabi12047نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةجاسم علي جاسمالحروف الشائعة في سورة العلق دراسة تحلیلیة

Arabi12048لغویاتجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليھناء سعدانىالحروف العربیة دراسة فى تطورھا والعالقھ بین الصوت والرسم والمعنى

Arabi12049لغةجامعة أم درمان األسالمیةیحیى علي محمد الفادنيیاسر سر الختم عبد الحفیظالحروف العربیة وتبدالتھا الصوتیة والصرفیة وعالقتھا بظاھرتي المماثلة والمخالفة الصوتیة دراسة صوتیة استقرائیة تحلیلیة

Arabi12050نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعلي بن عبدهللا القرنيالحروف الفرعیة المستحسنة دراسة وصفیة

Arabi12051ً نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةإحسان طھ یاسینالحروف المقطعة في القرآن الكریم - دراسة تفسیریة - (ـاً) أنموذجا

Arabi12052نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةنوال بنت سلیمان الثنیانالحروف المقطعة في القرآن دراسة نحویة صرفیة

Arabi12053نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةاحمد حسن سمساعةالحروف المقطعة في القران الكریم

Arabi12054نحو، لغةالجامعة األسالمیةفوزي إبراھیم أبو فیاضأسماء طارق إسماعیل ریانالحروف المقطعة في فواتح السور القرانیة دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi12055لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمیةصالح بن حسین العایدمحمد حسني محمود، محمد حسن عوادكتاب الحروف للمزني

Arabi12056نحو، لغةمجلة آداب المستنصریةھادي نھرالحروف واألصوات العربیة في مباحث القدماء والمحدثین

Arabi12057لغةمجلة الدراسات اللغویةروسني بن سامةالحروف واأللفاظ العربیة في مالیزیا

Arabi12058علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةیحیى علي محمد الفادنيأمیرة حامد محمد الضاويالحریري وآراؤه اللغویة من خالل كتابھ درة الغواص في أوھام الخواص

Arabi12059نحو، لغةمجلة كلیة الدراسات األنسانیة جامعة النجف األشرفصادق فوزي النجاديالحظر في سورة البقرة ألفاظھ وصیغة غیر الصریحة

Arabi12060الدراسات اللغویةجامعة طرابلسصالح سلیم عبد القادر الفاخريامنھ عامر عمرالحقول االدبیھ فى القران الكریم ألفاظ حقل الموجودات نموذجا

Arabi12061لغویاتجامعة آل البیتمحمود الدیكيحسن علي حسن العجميالحقول الداللیة في شعر عبد العزیز سعود البابطین دراسة لغویة

Arabi12062نحو، صرفالمجلة الجامعة جامعة الزاویةسالم علي بیدقالحقول الداللیة ل ھل في السیاق القرآني

Arabi12063تحلیل الخطابجامعة أحمد بن بلةصفیة مطھريبن زیادى عمرالحقول الداللیة للخطاب السردى روایة الزلزال للطاھر وطار نموذجا

Arabi12064نحو، صرفمجلة المورداحمد جوادالحقول الداللیة واشكالیة المعنى
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Arabi12065علوم اللسانجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرنجمة بیطامالحقیقة والمجاز فى معجم اساس البالغھ للزمخشري دراسة داللیة فى ضوء نظریة التحلیل السماتى

Arabi12066نحو، صرفالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم األنسانیة واإلداریةإبراھیم بن حمزة حسن الصبیحيالحكایة بكل من (من ،وأي ، وما) االستفھامیة المزیدة ببعض حروف ،وحكمھا من حیث البناء و اإلعراب

Arabi12067نحومجلة كلیة التربیة في العلوم األنسانیة واألدبیة بكلیة التربیة جامعة عین شمسعبد المحسن أحمد الطبطبانيالحكایة في الدرس النحوي

Arabi12068نحومجلة أماراباكعمر محمد علي أبونواسالحكایة في الفكر النحوي دراسة لسانیة في ضوء التداولیة

Arabi12069نحو، صرفجامعة أم القرىأحمد فھمي أبو سنةفاطمة صدیق عمر نجومالحكم الوارد على خالف القیاس

Arabi12070لغة، نحوجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءالفي محمد الفي العنزيالحمل على التوھم في القراءات القرآنیة

Arabi12071نحو، لغةمجلة جامعة كربالء العلمیةعلي عبد هللا حسین العنكبيالحمل على المعنى في الفاصلة القرآنیة

Arabi12072أدبدار ابن الجوزيمحمد بن إسماعیل المقدممجد الدین جمال محمد بن أبي بكر بن رشید البغداديالقصیدة الذھبیة في الحجة المكیة والزورة المحمدیة

Arabi12073لغویاتمجلة الجامعة األسالمیةحاتم جالل التمیميالحمل على النظائر في الرسم العثماني ودوره في الترجیح

Arabi12074نحومجلة التربیة والعلم جامعة الموصلعبدالسالم مرعي جاسمالحمل على النقیض في النحو العربي

Arabi12075شعرأبي العباس، تقي الدین، أحمد بن عبد الحلیم ، ابن تیمیة الحرانيالقصیدة الالمیة

Arabi12076نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمنعلى محمد عثمان على حبیبالخبر والصفة والحال في القرآن الكریم دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi12077نحومجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثعبد هللا على الھتاديالخروج عن القاعدة النحویة بین األصل التاریخي والتطور الداللي

Arabi12078لغة، نحومجلة المجمعباسم یونس البدیرات وحسین محمد البطاینةالخروج عن القیاس في بعض التراكیب اللغویة في القرآن الكریم

Arabi12079نحومجلة الدراسات اللغویةعبد العزیز بن علي بن أحمد الغامديالخروج من الضم إلى الكسر والعكس عند النحویین

Arabi12080نحو، لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودمحمد بن محمود فجالالخصائص التركیبیة والداللیة ل ما المصدریة في القرآن الكریم

Arabi12081(وضع) نحو، تراكیب لغویةمجلة عالم الفكرراضیة عبیدالخصائص التركیبیة والداللیة الستعمال الفعل

Arabi12082نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةصكر خلف عوادالخصائص السیاقیة والبیانیة ل إن وجملتھا في سورة المزمل

Arabi12083لغةمجلة آداب الفراھیديعادل صالح عالويالخصائص اللغویة لقبیلة بكر بن وائل وما جاء علیھا من القراءات القرآنیة

Arabi12084نحو،صرفجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيفاطمة الزھراء سعداوىالخصائص المنھجیة لشروح االلفیة شرحا ابن الناظم وابن ھشام نموذجین

Arabi12085نحومجلة علوم اللغةمجدي إبراھیم یوسفالخصائص النحویة للقبائل العربیة التي ذكرھا ابن عقیل ت 769ھـ دراسة تحلیلیة

Arabi12086لغویاتمجلة العلوم األنسانیة جامعة منتوري قسنطینةزینب لمونسالخصائص الوظیفیة و التداولیة عند األصولیین

Arabi12087نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةفائزة بنت عمر بن علي المؤیدالخصال التي تعدي الفعل الالزم

Arabi12088نحو، لغةجامعة البصرةسالم یعقوب یوسفمصطفى حامد یعقوبالخصومة في القرآن الكریم دراسة في داللة البنیة التركیبیة

Arabi12089لغویاتمجلة جامعة المدینة العالمیةأشرف زاھر سیوفي، ندى عبد هللا الضاھرالخطأ اللغوي في الحدیث الموضوع دراسة لغویة حدیثیة

Arabi12090لغة، نحومجلة الخطاب جامعة مولود معمريمودر الجوھرالجملة العربیة قدیما وحدیثا تحدید ودراسة

Arabi12091نحو، صرفمجلة الخطاب جامعة مولود معمريعمر بن دحماندراسة المعنى من منظور داللي معرفي

Arabi12092تحلیل الخطابمجلة الخطاب جامعة مولود معمريفرید الزاھيالصورة وتحلیل الخطاب البصري في العالم العربي من اللغة إلى المرئي

Arabi12093تحلیل الخطابجامعة البحرینعبد القادر سالميالخطاب اإلشھاري
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Arabi12094تحلیل الخطاب ، بالغةمجلة إربد للبحوث والدراساتھادي نھرالخطاب اإلشھاري من بالغة الكلمة إلى بالغة التكنولوجیا

Arabi12095نحودار الثقافة للنشر والتوزیعأحمد عبد العظیم عبد الغنيالقواعد النحویة دراسة نقدیة تحلیلیة

Arabi12096علم الداللةجامعة الحاج لخضرعبد الرحمن تركيمحمد عطا هللالخطاب الحجابي في المقاالت االصالحیة لمحمد البشیر االبراھیمي مقاربة لغویة داللیة

Arabi12097تحلیل الخطابجامعة محمد خیضربلقاسم بلعرجمالك عواديالخطاب الحجاجي عند اإلمام محمد الغزالي

Arabi12098لسانیاتجامعة وھران السانیامحمد ملیانيفوزیة زیارالخطاب الحجاجي في دیوان الفتات 2 ألحمد مطر مقاربة تداولیة

Arabi12099تحلیل الخطابجامعة محمد خیضربلقاسم دفھأبو بكر زروقيالخطاب الحجاجي في صحیح البخاري دراسة تداولیة

Arabi12100تحلیل الخطابمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةزھر الدین رحمانيالخطاب الروائي من منظور تولیدي تحویلي

Arabi12101تحلیل الخطابمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةتولي الھدیسماكي ، بریسیلیا ھیندریكس، عبد الرحمن السلیمانالخطاب السیاسي األوروبي حول المدن المتعددة الثقافات دراسة في أسالیب النفي والسلب

Arabi12102تحلیل الخطابجامعة الخلیلھاني البطاطنداء حسین عبد الفتاح اللحامالخطاب السیاسي الفلسطیني في ضوء علم اللسانیات الحدیث خطاب الرئیس یاسر عرفات أنموذجا

Arabi12103علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرصالح الدین مالويسامیة شودارالخطاب الشعري في أطلس المعجزات لصالح خرفي دراسة تداولیة

Arabi12104علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانابراھیم بشارالخطاب الشعري من منظور لسانیات النص قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش انموذجا

Arabi12105علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرعمار شلوايالساسي عمامرةالخطاب الصوفي وإشكاالتھ التواصلیة الطریقة التجانیة أنموذجا

Arabi12106علوم اللسان العربيمجلة األستاذخالد حمید صبريالخطاب القرآني مقاربة في ضوء لسانیات النص

Arabi12107علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضررابح بو معزةیسمینة عبد السالمالخطاب القصصي القرآني الموجھ إلى الطفل من منظور اللسانیات النصیة

Arabi12108علوم اللسان العربيمجلة التواصل جامعة عنابةیوسف منصرالخطاب اللساني المغاربي اتجاھاتھ و مضامینھ

Arabi12109علوم اللسان العربيمجلة المخبر جامعة بسكرةیوسف مقرانالخطاب اللساني وتفریعاتھ المفھومیة والمصطلحیة نحو تكریس المنحى اإلبستیمولوجي

Arabi12110لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىمنى حسین جمیل محمدالخطاب اللغوى لدى مرضى الحبسات الكالمیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12111خصائصھ اللغویة ووظائفھ التداولیھ (Twitter) لغةمجلة اللسان العربيجنان التمیميالخطاب اللغوي في التواصل الشبكي التغرید

Arabi12112معجممجلة فكر للعلوم األنسانیة واألجتماعیةعبد الغني أبو العزمالخطاب المعجمي

Arabi12113نحومجلة دراسات تأویلیةعبد الرحمن بودرعالخطاب النحوي ومنھج المعرفة

Arabi12114لغةجامعة الجزائرخولة طالب اإلبراھیميعمر بلخیرالخطاب تمثیل للعالم دراسة بعض الظواھر التداولیة في اللغة العربیة الخطاب المسرحي نموذجا

Arabi12115تحلیل الخطابمجلة الخطاب جامعة مولود معمريمحمد لطفي الزلیطنيمن تحلیل الخطاب إلى التحلیل النقدي للخطاب

Arabi12116تحلیل الخطابمجلة الخطاب جامعة مولود معمريعبد المھدي ھاشم الجراحالتكامالت النصیة في مقصورة ابن درید األزدي قراءة في تكاملیة الخطاب

Arabi12117تحلیل الخطابحولیات آداب عین شمسمحمد رجب صدیقالخطاب والتداولیة مدخل نظري

Arabi12118تحلیل الخطابمجلة التراث العربيمنقور عبدالجلیلالخطاب والداللة قراءة في تاویل النص القرآني

Arabi12119علوم اللسان العربيمجلة جذورعبد الوھاب صدیقيالخطاب والسیاق في لسانیات التراث

Arabi12120تحلیل الخطابحولیات آداب عین شمسزھرة عیسى حسن حرمالخطاب والمقاربة التداولیة

Arabi12121تحلیل الخطابالجامعة األردنیةنھاد الموسىفاطمة محمد أمین العمريالخطاب والمقاصد : اإلعالن الصحفي نموذجا

Arabi12122علوم الخطابمجلة التراث العربيقحطان صالح الفالحالخطابة السیاسیة في العصر العباسي األول
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Arabi12123لغة، بالغةالجامعة األردنیةعبد الكریم الحیاريمحمد على عبد القادر ربابعةالخطیب االسكافى جھوده وآراؤه النحویة واللغویة والبالغیة في كتاب درة التنزیل وغرة التأویل

Arabi12124(قراءة في باب اإلدغام من كتاب سیبویھ)لغةمجلة التواصل في اللغات والثقافة واألدببشیر إبریرالخفة والثقل مبدآن أساسیان في النظریة اللغویة العربیة

Arabi12125نحو، صرفمجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةزیاد محمد سلمان أبو سمورالخالف الصرفي في باب األسماء الواردة في سورة البقرة

Arabi12126نحو، صرفجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلنایف إبراھیم الرشیديالخالف الصرفي في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف ألبي البركات األنباري دراسة تحلیلیة تداولیة

Arabi12127لغویاتمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةمحمد أحمد زكىالخالف اللغوى في الت

Arabi12128لغویاتجامعة أم القرىمحمد بن أحمد العمريمنصور بن محمد بن سعید الغامديالخالف اللغوي بین الحریري ومن تعقبھ في درة الغواص

Arabi12129نحومجلة الدرعیةعبدهللا بن عبدالرحمن المھوسالخالف النحوي

Arabi12130نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةحمدي محمود حمد جباليالخالف النحوي الكوفي

Arabi12131نحوجامعة مؤتةعادل البقاعینفراس فارس الكفاوینالخالف النحوي بین األخفش األوسط والبصریین

Arabi12132نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوض، خالد عبد الرحیمالخالف النحوي بین مدرستي البصرة والكوفة في موقفھا من السماع في اللغة

Arabi12133(كي) نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةحیدر حبیب حمزةالخالف النحوي في

Arabi12134نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلعائدة بنت شعید العریبيالخالف النحوي في أمالي ابن الشجري

Arabi12135النحو، لغةجامعة الیرموكحنان بن جمیل حدادعامر فاتل محمد بلحافالخالف النحوي في األدوات

Arabi12136نحومجلة جامعة القرآن الكریمیوسف دفع هللا أحمدالقیاس النحوي عند الزمخشري وأثره في مواقفھ من القراءات القرآنیة

Arabi12137نحومجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریةمحمد سھیل العانيالخالف النحوي في االفعال في كتاب التحفة المكیة في شرح االرجوزة األلفیة للمقري المغربي ت بعد 847ھـ

Arabi12138نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابمطلق محمد المرشادالخالف النحوي في التوابع وأثره في األحكام الفقھیة

Arabi12139لغةمكتبة الخانجيالحسان حسن عبد هللالتبریزيالكافي في العروض والقوافي

Arabi12140نحومجلة األثرعبدالعزیز بن حمید الجھنيالخالف النحوي في الفاعل الجملة جمعاً ودراسة

Arabi12141نحودار التقوى للطباعة والنشر والتوزیععدنان عمر الخطیبعبد الملك بن جمال الدین العصاميالكافي الوافي بعلم القوافي

Arabi12142نحو، صرفمجلة مطالعات أسالميمرتضى االیروانيالجر على الجوار في القرآن الكریم

Arabi12143نحومجلة جامعة المدین العالمیةمحمد إبراھیم محمد بخیتالخالف النحوي في باب التنازع 1 جمعا ودراسة

Arabi12144نحوجامعة بغدادكریم حسین ناصح الخالديشیماء رشید محمد زنكنةالخالف النحوي في بنیة النص القراني في ضوء الدراسات الحدیثة

Arabi12145نحومجلة كتاب المؤتمرخدیجة زبار الحمداني، محمد ضیاء الدین خلیل إبراھیمالخالف النحوي في تأصیل بعض األدوات المركبة وصلتھ بالدرس اللغوي الحدیث

Arabi12146ً نحومجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعةشیماء رشید محمد زنكنةالخالف النحوي في تماسك النص القرآني في ضوء اللسانیات المعاصرة، اإلحالة أنموذجا

Arabi12147نحوكلیة اآلداب جامعة مصراتھمصطفى الصادق العربيمخزوم علي الفرجانيالخالف النحوي في كتاب إعراب القرآن الكریم ألبي جعفر النحاس ت 338ھـ دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12148نحوجامعة القادسیةعبد الحسن جدوع عبد العبوديأحمد قاسم محمد الزامليالخالف النحوي في كتاب المحصول في شرح الفصول البن إیاز البغدادي ت681ھـ

Arabi12149(المعاني- البیان - البدیع) بالغةمنشورات الجامعة المفتوحةعیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیويالكافي فى علوم البالغة العربیة

Arabi12150نحوجامعة العلوم األسالمیة العالمیةعبد هللا نایف العنبریحیى محمد علي الرمامنةالخالف النحوي في مغني اللبیب البن ھشام األنصاري

Arabi12151نحومجلة الدراسات اللغویةبندر بن حمدان الشمريالخالف النحوي من مصادره الكوفیة تفسیر الطبري أنموذجا
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Arabi12152نحومجلة البلقاء للبحوث والدراساتأمجد عیسى طالفحة ، أحمد محمد أبو دلوالخالف النحوي وحقیقة المدارس النحویة

Arabi12153نحومجلة شمالجنوبحسن إبراھیم اشتیويالخالف بین النحاة في أدوات الشرط

Arabi12154نحوجامعة الیرموكمحي الدین رمضانعطا محمد موسىالخالف بین نحاة البصرة

Arabi12155نحو، صرفمجلة كلیة التربیة جامعة بغدادنھاد حسوبي صالحالخالف في ادغام احدى التاءین المبدوء بھما الفعل المضارع في بعضھمما وفي حذف احداھما

Arabi12156نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلفالح حسن كاطع األسديالخالف في الزمن بین البصریین والكوفیین في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین ألبي البركات األنباري ت 577ھـ

Arabi12157نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلكریم حسین ناصح الخالدي، شیماء رشید محمد زنكنةالخالف في الزمن في ضوء السیاق والحال وأسباب النزول

Arabi12158(البیان والبدیع والمعاني) بالغةدار التوفیقیة للتراثرشدي طعیمة، فتحي حجازيأیمن أمین عبد الغنيالكافي في البالغة

Arabi12159نحومكتبة البشريابن الحاجبكافیة

Arabi12160لغویاتمجلة عالم الفكربنكیران امحمد الطیبالخلفیة الفلسفیة في النظریة التولیدیة

Arabi12161نحومجلة كلیة اآلداب بقناجمال محمد أحمد عوضالخلو وأثره في الدرس النحوي

Arabi12162(مشروع قراءة) نحو، صرفمجلة المعجمیة بتونسمحمد رشاد الحمزاويالخلیل بن أحمد الفراھیدي ونظریتھ المعجمیة

Arabi12163نحومجلة العلوم العربیةصالح بن إبراھیم الفراجالخواص اللغویة ألمھات األبواب النحویة

Arabi12164نحوحولیات آداب عین شمسسامح كمال حسنالخوالف بین النظریة والتطبیق دراسة نحویة في ضوء علم اللغة االجتماعي

Arabi12165نحو، بالغةحولیات الجامعة التونسیةمحمد صالح الدین الشریفالدارة النحویة البالغیة مقاربة نظریة لتعلیمیة األلسنة

Arabi12166نحو، لغةكلیة التربیة للعلوم األنسانیة جامعة بابلحسان عبد علي الجملالداللة النحویة واللغویة للجملة والنص في اللغة العربیة بین القدماء والمحدثیندراسة موازنة

Arabi12167نحو، صرفمجلة القادسیة لآلداب والعلوم التربویةعلي عباس علیوي ، أصیل محمد كاظمالدخیل والمعرب في العربیة

Arabi12168علم الصوتالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةمحمد احمد الجملالدراسات الصوتیة الحدیثة وعلم التجوید

Arabi12169علم الصوتمجلة العلوم األنسانیةمنتصر الباقر حاج علي محمدالدراسات الصوتیة في عصر الممالیك

Arabi12170لغةمجلة الدراسات اللغویةحسین خمرياالستشراق : اللغة من الوظیفیة إلى التوظیفیة

Arabi12171علم الصوتمجلة الدراسات اللغویةعبد الوھاب شیبانيقراءة الحسن البصري دراسة صوتیة تحلیلیة

Arabi12172لغویاتمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةلحسن بلبشیرالدراسات اللغویة بین األصالة والمعاصرة

Arabi12173أدبدار الثقافةاحسان عباسلسان الدین بن الخطیبالكتیبة الكامنة في من لقیناه باألندلس من شعراء المائة الثامنة

Arabi12174نحو، صرفمجلة دراسات لجامعة األغواطعائشة رماشالدراسات المصطلحیة في التراث العربي

Arabi12175(شفاء القلب العلیل بتحقیق شرح منظومة البكري عن أوصاف الخیل) نحو، صرفمجلة التعریبعز الدین حفارالدراسات المعجمیة لدى محمد البكري في كتاب

Arabi12176لغویاتمجلة جامعة آداب البصرةحامد الظالمي، المدري، سھیر كاظم حسنالدراسة التاریخیة للظواھر التطریزیة والظواھر الصوتیة في اللغة العربیة، عند المستشرقین

Arabi12177علوم اللسان العربيمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابسلطاني فاروقالدراسة التركیبیة في التراث اللساني العربي ظاھرة القرینة النحویة أنموذجا

Arabi12178لغةجامعة السلیمانیةلطیف محمد صالح نورى البرزنجىالدراسة اللغویة للقرآن الكریم عند تمام حسان

Arabi12179نحومجلة دراسات مصطلحیةفریدة زمردالدراسة المصطلحیة وعلم الداللة

Arabi12180نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةمصطفى الیعقوبيالدراسة المعجمیة للمصطلح
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اللغة - المعتمد
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi12181نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةفریدة زمردالدراسة المفھومیة تعریفھا وألنواعھا وعناصرھا المنھجیة

Arabi12182نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةمصطفى فوضیلالدراسة النصیة للمصطلح

Arabi12183أدبمنشورات المكتبة الحدیثة، دار الشرق العربيفؤاد فریداسكندر توماسالكونت دي مونت كریستو

Arabi12184نحو، صرفمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتدلدار غفور حمدامینالدرس الداللي عند ابن فارس ت 395ھـ في كتابھ حلیة الفقھاء

Arabi12185نحو، صرفجامعة بنغازيأسماء عبد الكریم خلیفة عبد القادرالدرس الصرفى عند ابن جنى من خالل كتابھ اللمع

Arabi12186صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھابریكان بن سعد الشلوياللبس أسبابھ وطرق اجتنابھ في التقعید الصرفي

Arabi12187نحو، علم الصوتجامعة النیلینعاطف رحمة هللا سلیمانھناء عبد هللا أحمد الرفیقالدرس الصوتى بین روایتى حفص والدورى دراسة تطبیقیة في سورة البقرة

Arabi12188علوم اللسان العربيجامعة مؤتةعبد القادر مرعيابراھیم خلیل الرفوعالدرس الصوتى عند ابي عمرو الدانى دراسة صفیة تحلیلة

Arabi12189علم الصوتمجلة الدراسات اللغویةخلیل ابراھیم العطیھالدرس الصوتى عند الكوفیین

Arabi12190علم الصوت، لغةجامعة بغدادمیساء صائب رافعشھالء خالد محمد رضاالدرس الصوتي بین الفیلسوف الفارابي واخوان الصفا دراسة صوتیة موازنة

Arabi12191علم الصوت، لغةجامعة بغدادكریم حسین ناصح الخالديمیرفت یوسف كاظم المحیاويالدرس الصوتي عند أحمد بن محمد الجزري

Arabi12192علم الصوت، لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثكل محمد باسلالدرس الصوتي عند القدماء والمحدثین

Arabi12193علم الصوت، لغةجامعة وھرانبكري عبد الكریمبوعناني سعادالدرس الصوتي عند علماء القرن الخامس الھجري

Arabi12194لغة، نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعيبكر محمد ابو معیليالدرس الصوتي عند مكي بن ابي طالب القیسي بكر محمد أبو معیلي

Arabi12195نحو، علم الصوتمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةمحمد بلقاسمالدرس الصوتي ومصطلحاتھن خالل مدخل سر صناعة اإلعراب البن جني

Arabi12196علم الصوت، لغةالجامعة المستنصریةحسن عبد الغني محمد جواد االسديالدرس الصوني غند رضى الدین االسترابادى688ه

Arabi12197علوم اللسان العربيمجلة كلیة العلوم األسالمیةمحمد فضل ثلجي الدالبیحالدرس اللساني والترجیح في تحدید الشاھد الشعري بین الصنعة والتوثیق عند سیبویھ

Arabi12198لغویاتجامعة العلوم األسالمیة العالمیةعودة خلیل أبو عودةنسیبة خمیس جاسم المحمد الجبرالدرس اللغوى فى سورة المائدة دراسة نصیة لسانیة

Arabi12199علم اللغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الروؤف جبرحنان عاطف محمود بشارةالدرس اللغوى في كتب األزمنة واألمكنة معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع للبكرى األنواء في موسم العرب البن قتیبة األزمنة واألمكنة للمرزوقى

Arabi12200علم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتةمحمد امحمد بن طاھرالدرس اللغوي التطبیقي في التراث العربي : ابن األجداني نموذجا

Arabi12201علم اللغةمجلة إشكاالت المركز الجامعي لتامنغستأحمد بنانيالدرس اللغوي العربي : رؤیة استشراقیة

Arabi12202علم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتةیوسف أبو بكر علي الخرازالدرس اللغوي عند اإلمام البخاري دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12203علم اللغةمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسمیر كجوالدرس اللغوي ومظاھره في القرن السابع الھجري

Arabi12204علوم اللسان العربياألكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةیوسف مقرانالدرس المصطلحي واللسانیات

Arabi12205نحوالجامعة المستنصریةوسام مجید البكريوسن خلف عذیب السراىالدرس النحوى فى تفسیر كنز الدقائق وبحر الغرائب لمحمد بن محمد رضا المشھدى المتوفى فى حدود سنة 1125ھـ

Arabi12206نحومجلة جذورناصر لوحیشيالدرس النحوي مشكالت ومقترحات تیسیریة

Arabi12207نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعيسعید عبد هللا علي الخثعميالدرس النحوي عند األخفش في كتابھ معاني القرآن

Arabi12208نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد بلخضرعمر لحرشالدرس النحوي عند مھدي المخزومي بین التقلید والتجدید

Arabi12209نحومجلة میسان للدراسات االكادیمیةعبد الحسین طاھر محمد ، عبد الواحد خلف وساكالدرس النحوي في ألغاز النحاة وأحاجیھم
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi12210نحوكلیة اللغة العربیة بأسیوطصالح عبد العظیم فتحي الشاعرالدرس النحوي في شواھد التوضیح والتصحیح البن مالك

Arabi12211نحومجلة الذاكرة بمخبر التراث الغوي واألدبي في الجنوب الشرقي الجزائريسمراء شلواشالدرس النحوي في ضوء النظریة الخلیلیة الحدیثة عند عبد الرحمان الحاج صالح

Arabi12212نحومجلة آفاق الثقافة والتراثأحالم خلیل محمد خلیلالدرس النحوي في كتاب الظاء لیوسف بن الحجاج المقدسي 637 ھـ

Arabi12213نحوجامعة مؤتةجزاء المصاروةعادل عاید السمیحیینالدرس النحوي في نتائج التحصیل في شرح كتاب التسھیل للمرابط الدالئي

Arabi12214لغة، نحوكلیة اآلداب جامعة الكوفةعلي محمد حسین الفادنيمحمد رضا حمیري الشبليالدرسات اللغویة والنحویة في مجلة لغة العرب 1911-1931 لألب أنستانس ماري الكرملي

Arabi12215لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة قسنطینةعبد هللا بو خلخالالدعوة إلى العامیة أصولھا وأھدافھا

Arabi12216نحومجلة حولیات التراث جامعة مستغانمسفیان بلعجینالدعوة إلى تیسیر النحو العربي البواعث والمنطلقات

Arabi12217نحو، لغةجامعة الیرموكعفیف محمد عبد الرحمنصفاء شریف كلیب الشریدةالدالالت الزمنیة في كتاب سیبویھ المعلقات أنموذجا

Arabi12218نحو، لغةجامعة الیرموكعبد المجید ثلجيفؤاد عید عوده فراجالدالالت الزمنیة للفعل الماضي في اللغة العربیة وأھمیتھا في الترجمة

Arabi12219نحو، صرفجامعة فرحات عباس سطیفعیسى بن سدیرةبوزید رحمونالدالالت السیاقیة للقصص القرانى قصة النبى موسى علیھ السالم أنموذجا

Arabi12220نحو، صرفمجلة دراسات تربویةعبد العباس عبد الجاسم أحمدالدالالت الصوتیة لحرف الخاء في العربیة آیات التنزیل العزیز أنموذجا

Arabi12221لغویاتمجلة التراث العلمي العربيصفا رضا عبیدالدالالت الصوتیة للغة العربیة في القران الكریم بین الحداثة والتجدید

Arabi12222لغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمعبد الحكیم خلیل سید أحمدالدالالت اللغویة في الثقافة الصوفیة

Arabi12223https://k-tb.com/book/Arabi12223علوم اللسان العربي

Arabi12224نحو، لغةمجلة جامعة ذي قارحسین عودة ھاشمالداللة اإلقتضائیة للنص القرآني

Arabi12225علوم اللغةمجلة الدراسات االجتماعیةنجیب علي عبد هللا السوديالداللة اإلیحائیة لصفة الصوت في النص القرآني

Arabi12226نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةكاصد یاسر الزیديالداللة اإلیحائیة لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن الكریم

Arabi12227نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بمكة المكرمةعبد هللا بن فارس الحقبانيالداللة االشتقاقیة في ضوء مقولتي الذات والحدث

Arabi12228نحو، بالغةمجلة میسان للدراسات االكادیمیةھناء عبد الرضا رحیم الربیعي ، رضاتھ حسین صالحالداللة البالغیة لإلعراب

Arabi12229نحو، صرفمجلة علوم اللغةنادیة رمضان النجارالداللة التركیبیة بین النظریة والتطبیق سورة یوسف أنموذجا

Arabi12230نحو، صرفمجلة الدراسات األنسانیة واألدبیة جامعة كفر الشیخمجلي محمد أحمد كریريالداللة التركیبیة في إجابات الخلیل على تساؤالت سیبویھ

Arabi12231نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةكولیزار كاكل عزیز ، فخریة غریب قادرالداللة التركیبیة في سورة التوبة

Arabi12232نحو، صرفمجلة جامعة ذي قارأحالم عبد المحسن صكرالداللة التركیبیة في سورة الصافات

Arabi12233نحو، صرفكلیة التربیة للعلوم األنسانیة جامعة بابلفالح حسن طكاطع األسدي، عذراء ضاري ضبع العزاويالداللة الزمانیة للفعل الماضي عند الرضي في شرحھ على الكافیة

Arabi12234علوم اللغة ، نحومجلة علوم اللغةمحمد رجب محمد الوزیرالداللة الزمنیة لصیغة الماضي في العربیة دراسة في ضوء السیاق اللغوي

Arabi12235نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةمحمد حسن قواقزةالداللة الزمنیة لألسماء في اللغة العربیة : اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر نموذجا

Arabi12236نحو، لغةمجلة آداب البصرةعبد الباسط خلیل محمد ، فالح حمد أحمد ، آمنة أحمد عباسالداللة الزمنیة للجملة الخبریة في سورة یوسف علیھ السالم

Arabi12237نحو، صرفمجلة الدراسات األجتماعیةمصطفى طھ رضوانالداللة السیاقیة لدى الراغب األصفھاني في كتابھ: المفردات في غریب القرآن

Arabi12238نحومجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةحسام عبد علي الجملالداللة السیاقیة للحذف في النص النحوي
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Arabi12239علوم الخطابمجلة الدراسات االجتماعیة جامعة العلوم والتكنولوجیایاسر عتیق محمد عليالداللة السیاقیة ونظائرھا عند االصولین وأھمیتھا في فھم مقصود الخطاب

Arabi12240نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامختار درقاويالداللة الصرفیة في الكفایة في النحو لمحمد بن عبد هللا بن محمود ت 819ھـ دراسة ألبنیة الماضي الثالثي المزید

Arabi12241نحو، صرفمجلة دیاليخدیجة زبار الحمداني ، محمد بشیر حسنالداللة الصرفیة في بعض األبنیة الصرفیة وإرتباطھا بالحركات

Arabi12242لغویاتجامعة تبوكتمام حمد المنیزلواجد سالم سعد العطويالداللة الصرفیة في سورة غافر

Arabi12243نحو، صرفمجلة اوروكرازق جعفر عبد الحسین، زینب عیدان حلیحلالداللة الصرفیة أللفاظ الحركات في العربیة دراسة في كتاب فقھ اللغة للثعالبي

Arabi12244نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسام عبد علي الجملالداللة الصرفیة السم الفاعل واسم المفعول

Arabi12245نحو، صرفمجلة دراسات نجفیة جامعة الكوفةحسن عبد المجید عباس الشاعرالداللة الصرفیة والمعجمیة لصیغة االفتعال في سورة المائدة

Arabi12246علوم اللسان العربيمجلة كلیة التربیةحسین مجید رستم الحصونةالداللة الصوتیة في نونیة ابن زیدون مقاربة لسانیة في ضوء منھج النقد الصوتي

Arabi12247علوم اللغةمجلة كلیة العلوم األسالمیةالداللة الصوتیة للتماثل الصامتي في صیغة یتفعل في القرآن الكریم

Arabi12248علوم اللغةجامعة الكوفة مجلة كلیة التربیة للبناتمناف مھدي الموسويجنان صاحب كطافة الموسويالداللة الصوتیة وأثرھا في بیان المعنى آیات المعاد أنموذجا

Arabi12249نحو، تراكیب لغویةمجلة اللسانیات العربیةمنانة حمزة الصفاقسيالداللة العرفانیة اإلدراكیة وتراجع دور التركیب اإلعراب في إنتاج الكالم وتأویلھ

Arabi12250أدبدار الشئون الثقافیة العامةمحمود عبد هللا الجادرأبي منصور عبد الملك بن محمد ابن إسماعیل الثعالبياللطف واللطائف

Arabi12251نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثصادق یوسف الدباسالداللة اللفظیة وتغیرھا في القرآن الكریم

Arabi12252معجم، نحومجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةعبد الكریم محمد حسن جبلالداللة المحوریة في معجم " مقاییس اللغة " البن فارس اللغوي 395ھـ دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi12253علوم اللسان العربيجامعة العقید الحاج لخضرمحمد بو عمامةربیعة برباقالداللة المعجمیة عند العرب دراسة نظریة وتطبیقیة

Arabi12254معجم، نحومجلة اللغة العربیة وآدابھامھین عنافجة ، صادق ابراھیمي كارويالداللة المعجمیة في قصیدة ال تصالح ألمل دنقل

Arabi12255نحومجلة الكلیة اإلسالمیة الجامعةعماد فاضل عیدالداللة النحویة االحتمالیة في جملة الصلة في القرآن الكریم

Arabi12256نحومجلة واسط للعلوم األنسانیةزینب مدیح جبارة النعیميالداللة النحویة بین القدامى والمحدثین

Arabi12257نحوالجامعة اإلسالمیة العالمیةمحمد عبد السالم أحمد شرف الدینعالیة أكرمالداللة النحویة بین وجھي رفع االسم ونصبھ في القراءات القرآنیة

Arabi12258نحومجلة آداب الرافدینعبدالعزیز یاسین عبدهللا، عبدالسالم مرعي جاسمالداللة النحویة عند النحاة العرب

Arabi12259لغةدار الثقافةتمام حساناللغة العربیة معناھا ومبناھا

Arabi12260علوم اللغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةخدیجة عنیشلالداللة بین المفھوم وإشكالیة فھم النص

Arabi12261نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعالء الدین الغرابیةالداللة بین المكنون البنائي النحوي والسیاق سورة یوسف أنموذجا

Arabi12262نحومجلة جذورصابر الحباشةالداللة بین النحو والمنطق قراءة أولى في الشرط واإلنشاء النحوي للكون لمحمد صالح الدین الشریف

Arabi12263لغةدار المعارفمحمد حسن عبدهللامیدلتون موري، داي لویساللغة الفنیة

Arabi12264أصول الفقھجامعة أم درمان األسالمیةعثمان میرغني عليعالء الدین عبد هللا أبوزید عليالداللة ما بین األصولیین والمناطقة وأثرھا على الفقھ اإلسالمي

Arabi12265علم الداللةمجلة الممارسات اللغویةعبد الجلیل مرتاضالداللة والمعنى لسانیا

Arabi12266نحومجلة جامعة كربالء العلمیةسھیلة خطاف عبد الكریمالدلیل العقلي عند ابن مالك في شرح الكافیة الشافیة

Arabi12267علوم اللغةجامعة مؤتةمحمود مبارك عبیداتبالل سامي أحمود الفقھاءالدلیل اللغوي بین القبول والرد عند ابن ھشام األنصاري في كتابھ: مغني اللبیب عن كتب األعاریب
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Arabi12268لغةمجلة العلوم األنسانیة المركز الجامعي تندوف بالجزائرمحمد علي محمد عطاالدورة التراثیة ل فصیح ثعلب تعریفا وتطبیقا

Arabi12269علوم اللغةمجلة نوافذعمر حليإمیل بنفنیستالذاتیة في اللغة إمیل بنیفیست

Arabi12270علوم اللغةمجلة العلوم األنسانیة واالجتماعیةرحمة صادقي ، فاطمة صادقيالذاكرة العاملة واالزدواجیة اللغویة دراسة مقارنة بین تالمیذ ناطقین بالعربیة وتالمیذ ناطقین بالتارقیة بمنطقة تمنراست

Arabi12271نحومجلة آداب الرافدینعمر حمدان الكبیسيحمد بن صالح القمرا النابتالعذراء في قواعد االمالء منظومة وحاشیة دراسة امالئیة

Arabi12272لغةجون ماونتفورداللغة وأنظمة الكتابة

Arabi12273لغةدار سعاد الصباحمصطفى ناصفاللغة والبالغة والمیالد الجدید

Arabi12274أدب، لغةأبو بكر العزاوياللغة والحجاج

Arabi12275لغةدار الشروقعبدالوھاب المسیرياللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود

Arabi12276علم الداللةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةخلود شھاب أحمد الشماعالرؤى الداللیة لألفعال عند القدماء

Arabi12277بالغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةعبد الرحمن بودرعالرؤیة الداللیة في كتاب أسرار البالغة لعبد القاھر الجرجاني وقوانین المعاني والبیان مقاربة لغویة

Arabi12278علوم اللغةمجلة أبو حیان التوحیدينصر الدین صالح سیدالرؤیة اللغویة عند ابي حیان التوحیدي

Arabi12279نحو، تراكیب لغویةمجلة اللسانیات العربیةإبراھیم لحماميالرابط بین الموضوعا والمحمول في تراكیب اإلسناد االسمي والفعلي نحو تحلیل كلي وموحد

Arabi12280نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةسلیمان بن عليالراغب األصفھاني ومنھجھ في دراسة األضداد في القرآن الكریم دراسة داللیة في ضوء معجم مفردات ألفاظ القرآن

Arabi12281نحومجلة الدراسات اللغویةعبد الرزاق بن فراج الصاعديالرباعي المضاعف في العربیة

Arabi12282نحو، صرفمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةالشریف میھوبيالربط اإلسنادي في الجملة العربیة البسیطة

Arabi12283لغة، نحودار المسیرةنھاد الموسىاللغة العربیة وابناؤھا

Arabi12284نحومجلة أماراباكیوسف محمود محمد الحسنيالربط وأثره في البناء النصي دراسة نحویة داللیة

Arabi12285نحوجامعة البصرةعواطف كنوش مصطفى التمیميلیث داود سلمان عبود آل شاھینالربط وداللتھ في القران الكریم

Arabi12286نحو، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة الجامعة المستنصریةعلي ناصر محمد، عبد الرازق حامد مصطفىالرتبة في الجملة االسمیة عند الكوفیین

Arabi12287نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتیةمحمود مبارك عبد هللا عبیداتالرجز والتقعید اللغوي دراسة نحویة ، صرفیة ، صوتیة

Arabi12288صرفجامعة البصرةعدنان عبد الكریم جمعةحیدر محمد رحم النصر هللالردود الصرفیة عند الرضي اإلستراباذي ت 688ھـ

Arabi12289(الدیوان الفارسي ) أدبمجلة آفاق للنشر والتوزیعمنال الیمني عبد العزیزعبد القادر الجیالنيالغوت األعظم

Arabi12290نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةنافع علوان بھلول الجبوري، زبیدة طارق إبراھیم الحمدانيالردود النحویة في تفسیر روح المعاني لآللوسي 1270ھـ المرفوعات ، الفاعل انموذجا

Arabi12291علوم اللسان العربي ، المناھج الحدیثةجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانينبیل اھقیليالرسم العثماني وأبعاده الصوتیة والبصریة

Arabi12292علوم اللغةمجلة كلیة العلوم األسالمیةحیدر اسماعیلالرسم العثماني والرسم القیاسي واوجھ االختالف بینھما

Arabi12293لغةجامعة وھرانبكري عبد الكریممالك محمدالرسم القرآني ومستویاتھ الداللیة

Arabi12294أدبمجلة جامعة البحر األحمر للعلوم األنسانیةسعید عبد القادر العاقبالغیبیات لدى الشاعرین المعري والتجاني یوسف بشیر

Arabi12295علم اللغةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابزینب عادل كعید خلف العانى، خلیل محمد سعید الھیتيالرصف وعلم لغة النص

Arabi12296نحو، صرفجامعة مصراتةمحمد احمد بن طاھرسالمین محمد العبانيالرضي االسترباذي وتداخل علمي الصوت والصرف في شرحھ على الشافیة
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Arabi12297علوم اللغةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمحمد ظافر الحازميالرناطة كنتیجة لالتصال بین اللغات : دراسة نظریة ترتكز على علم اللغة جتماعي لفھم ظاھرة الرناطة

Arabi12298نحوجامعة سطیفصالح الدین زرالعادل رماشالروابط اإلحالیة ودورھا في اتساق وانسجام أحادیث األربعین النوویة مقاربة في ضوء نظریة النحو الوظیفي

Arabi12299شعرجامعة وھرانمحمد ملیانيخدیجة بوخشةالروابط الحجاجیة في شعر أبي الطیب المتنبي مقارنة تداولیة

Arabi12300(دراسة تطبیقیة علي جزء عم)علم الداللةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتیوسف القمازالروابط الداللیة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في القرآن الكریم

Arabi12301نحوجامعة أم درمان األسالمیةعثمان الفكي بابكرمحمود المعارف السماني الطیبالروایة والقیاس بین القراء والنحاة

Arabi12302أدبدار توبقال للنشرغیثة بلحاجالمرشد لتراجم الكتاب واألدباء

Arabi12303شعروزارة الثقافة والسیاحة الجمھوریة الیمنیةمحمد محمود الزبیرياألعمال الشعریة الكاملة

Arabi12304نحوالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةمحمد إبراھیم حسن حمدالزحیلي وجھوده النحویة في كتابھ التفسیر المنیر دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12305أدبمجلة المجمع العلمي العراقيحاتم صالح الضامنأبي حاتم السجستانيالفرق

Arabi12306نحوجامعة النیلینزكي عثمان عبد المطلبأیمن محمد عوض علىالزمخشري ومذھبھ في االستشھاد النحوي بالشعر من خالل كتابھ الكشاف

Arabi12307علوم اللغةجامعة محمد خیضردلیلة مزوزنادیة قاسمالزمن السیاقي في التراث اللغوي العربي

Arabi12308علوم اللسان العربيمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة الیرموكمحمد قواقزةالزمن المستقبل في اللغة العربیة دراسة لسانیة

Arabi12309نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةمحمد حسن بخیت قواقزةالزمن المطلق في اللغة العربیة دراسة وصفیة

Arabi12310نحومجلة الفكر العربي المعاصر مركز اإلنماء القوميمالك یوسف المطلبيالزمن النحوي

Arabi12311نحوحولیات آداب عین شمسشیرین خیري عبد النبيالزمن النحوي بین الفاریسة والعربیة تطبیقا على روایة زقاق المدق لنجیب محفوظ و ترجمتھا إلى الفارسیة

Arabi12312نحومجلة دراسات الكوفةلمى عبد القادر خنیابالزمن النحوي في قصیدة یادجلة الخیر للجوھري

Arabi12313نحو، صرفصحیفة دار العلوم للغة العربیة وآدابھا والدراسات األسالمیةسناء ناھض الریسالزمن النحوي والزمن الصرفي

Arabi12314نحوجامعة الحاج لخضرمحمد بوعمامھأسمھان میزابالزمن النحوي وداللتھ دراسة تطبیقیة في دیوان أبي فراس الحمداني

Arabi12315نحوجامعة البصرةعبد الواحد زیارة المنصوريحیدر عودة كاطع محیي الدراجيالزمن عند النحویین و االصولیین

Arabi12316نحو، صرفمجلة كلیة العلوم األسالمیةمحمد خالد رحال العبیديالزمن في (ما و مھام ) الشرطیتین

Arabi12317نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعبد العزیز بن أحمد المنیعالزمن في الشرط بین المضي واالستقبال

Arabi12318تفسیر ، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةسر الختم سعید محمدعوض محمد كمبالالزمن والفاظھ في القرآن الكریم

Arabi12319نحو، صرفجامعة طرابلسالبشتي الطیب بشنةنجیة علي العربي الخبوليالزمن وداللتھ عند الجاحظ من خالل كتابھ: البیان والتبین دراسة نحویة صرفیة داللیة

Arabi12320نحو،صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةیونس حمش خلفالزوائد في اللغة العربیة

Arabi12321نحو، صرفمجلة التربیة والعلمسناء طاھر محمد ، صبا شاكر الراويالزیادة في الفاصلة القرآنیة

Arabi12322نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادسھیر إبراھیم أحمد یوسفالزیادة في القرآن الكریم

Arabi12323نحو، صرفمجلة األستاذأحمد غرس هللالزیادة في اللغة العربیة والمراد بالزائد في اصطالح النحاة

Arabi12324نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةأبو بكر أحمد عیسى محمدیاسر محمد البدوي محمدالزیادة ودالالتھا الصرفیة والنحویة

Arabi12325نحو، لغةجامعة الیرموكعلي توفیق الحمدخالد عبد الكریم خلف بسنديالزیادة ومعانیھا فى االبنیة الصرفیة فى دیوان الطفیل الغنوى
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Arabi12326نحو، لغةمجلة آداب البصرةأمجد كامل عبد القادرالداللة بین الجملة الفعلیة واالسمیة بین الجرجاني وبعض الدارسین المحدثین

Arabi12327دراسات لغویةجامعة سرتعبد هللا عبد الحمید سویدمھارة مبارك محمد حسینالداللة بین المركزیة والھامشیة في لغة الصادق النیھوم

Arabi12328نحومجلة البحث العلمي في اآلدابأمیرة أحمد یوسف، رحاب رفعت فوزيسارة محمد أنانج منصور أنانجالروایات الحدیقیة المحرفة عند النحاة عرض ومناقشة

Arabi12329علوم اللسان العربيمجلة عالماتصالح صالحالروایة في ضوء التحلیل اللساني

Arabi12330نحوجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءفاتن حامد الضمورالساد مسد غیره في النحو العربي

Arabi12331نحو،لغةمجلة اللسان العربيجعفر دك البابالساكن والمتحرك في علم اللغة العربیة

Arabi12332أدبریاض الریس للكتب والنشرمعن زیادةالفصول األربعة سیرة حیاة

Arabi12333نحو، لغةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیاعثمان إبراھیم یحیى إدریسعثمان معلى آدم حامدالسبك النحوي وأثره في الترابط النصي دراسة تطبیقیة على معاھدة الحدیبیة

Arabi12334نحو، لغةالجامعة المستنصریةمحمد علیوي الشمريأحمد حسین حیالالسبك النصي في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في سورة األنعام

Arabi12335علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةعصام الدین عبد السالم أبو زاللالسبك في معلقة زھیر بن أبي سلمى دراسة في ضوء علم اللغة النصي

Arabi12336نحوجامعة المنیامحمد عامر أحمد حسنأشرف محمد محمد عبد هللالسخاوي وجھوده النحویة من خالل تفسیره للقرآن الكریم

Arabi12337علم الصوتمجلة العلوم األسالمیةإیاد سالم السامرائيالسكت في الدرس الصوتي العربي

Arabi12338اللسانیاتجامعة وھران 1بن عیسى عبد الحلیمبوسالح فایزةالساللم الحجاجیة في القصص القرآني مقاربة تداولیة

Arabi12339صرف، لغةمجلة الدراسات اللغویةمنى بنت علي الفالجالسلب في العربیة دراسة صرفیة لغویة

Arabi12340علوم اللغةجامعة بغدادمجید نوط الشمريغانم عبد الحسن ردادالسلب في اللغة العربیة

Arabi12341علوم اللغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىعیسى عودة موسى برھومالسلوك اللغوى واختالف الجنسین في العربیة

Arabi12342علوم اللغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليالسلیقة اللغویة

Arabi12343علوم اللسان العربيجامعة وھرانمطھري صفیةلوسرة محمدالسمات الداللیة لظاھرة الخفة في اللسان العربي

Arabi12344علوم اللغةمجلة اللسانیات العربیةعبد الكبیر الحسنيالسمات الداللیة للمتصالت وھندسة توزیعھا في التركیب دراسة مقارنة

Arabi12345علوم اللغةجامعة وھران السانیامكي درارعبلة بریاحالسمات الصوتیة بین األداء واإلرسال دراسة تطبیقیة في سر الفصاحة

Arabi12346علوم اللغةجامعة الیرموكسلمان محمد سلمان القضاةعلي أحمد العبدي الفریحالسماع اللغوي

Arabi12347نحوجامعة الیرموكمحمود خریساتإبراھیم أحمد محمد شویحطالسماع اللغوي المباشر عند النحاة قبل سیبویھ

Arabi12348لغةمجلة منتدى األستاذمحمد كنتاويالسماع بین البصریین و الكوفیین مقارنة في المنھج

Arabi12349نحومجلة كلیة اآلدابفھد سالم خلیل الراشدالسماع في كتاب سیبویھ نظرة إحصائیة

Arabi12350(الخصائص)علوم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة بمكة المكرمةنوري حسن حامد المسالتيالسماع من حیث قبولھ روایة عند ابن جني من خالل كتابھ

Arabi12351نحوجامعة الیرموكسمیر أستیتیةمحمد رباعالسماع وأھمیتھ في التقعید النحوي عند سیبویھ

Arabi12352نحو، لغةحولیات آداب عین شمسشیماء محیي رباطالسماع والقیاس بین النظام وزكریا األنصاري في شرحیھما على شافیة ابن الحاجب

Arabi12353نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةإبراھیم أحمد سالم الشیخ عیدالسماع والقیاس في كتاب ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع للسیوطي

Arabi12354علوم اللغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةوداد بن عافیةالسمیاء التأویلیة مدخل إلى سیموطیقا شارل ساندرس بورس
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Arabi12355أدبدار المعارفعباس محمود العقادالفصول

Arabi12356علوم اللغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةعمار ارحیل المجاليالسوابق وأثرھا في بنیة الكلمة العربیة دراسة صرفیة داللیة

Arabi12357نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزاحمد قاسم عقلة الحجایاالسور القرآنیة ذوات الحروف المقطعة في ضوء نظریة نحو النص

Arabi12358نحو، لغةجامعة آل البیتحسن خمیس الملخمحمد شمخي جبرالسور المسبحات دراسة تداولیة

Arabi12359علوم اللغةمجلة المخبر جامعة بسكرةبالل دربالالسیاسة اللغویة المفھوم واآللیة

Arabi12360علوم اللسانجامعة محمد خیضرصالح حوحوعادل شقراويالفضلة ودورھا في بناء الجملة العربیة في شعر حسان بن ثابت

Arabi12361نحوجامعة القصیمسلیمان یوسف خاطرداود بن سلیمان الھویملالمسائل النحویة في كتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن 723 - 804ھـ جمعاً وعرضاً ودراسة

Arabi12362لغة، دراسات قرآنیةجامعة الجزائربومرین ھواريالسیاق الداللي وأثره في توجیھ معاني آیات اإلعجاز البیاني دراسة في رحاب التكرار

Arabi12363تفسیر ، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةصفیة عبد الرحیم الطیب محمدفاطمة محمد طحانالسیاق القرآني وأثره في ترجیح ألفاظ التضاد

Arabi12364تفسیر ، علوم القرآنالجامعة األردنیةفضل حسن عباسالمثنى عبد الفتاح محمود محمودالسیاق القرآني واثره في الترجیح الداللي

Arabi12365نحو، معجمالمجلة الجامعةماجدة صالح حسنالسیاق القرآني والداللة المعجمیة

Arabi12366علوم اللغةمجلة المخبر جامعة بسكرةغنیة توميالسیاق اللغوي في الدرس اللساني الحدیث

Arabi12367لسانیات تطبیقیةجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورنانعبد الكریم بن ساسيالسیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة لدى الطفل في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي نموذجا

Arabi12368لغةمجلة دراسات علوم الشریعة والقانونیاسر أحمد الشماليالسیاق اللغوي واثره في فقھ الحدیث النبوي حدیث : من تقرب إلى شبرا تقربت إلیھ ذراعا نموذجا

Arabi12369علوم اللغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةخلیل خلف بشیر العامريالسیاق غیر اللغوي في النص القرآني

Arabi12370نحو، لغةمجلة رسالة المشرق مركز الدراسات الشرقیة بجامعة القاھرةنصر الدین صالح سیدالسیاق غیر اللغوي والنحو

Arabi12371أصول الدینجامعة مؤتةأمین محمد البطوشعباس معتق الرشیديالسیاق في تفسیر القرآن الكریم لإلمام محمد رشید رضا رحمھ هللا

Arabi12372لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةعمر بلخیرالسیاق في ظل النظریة المعرفیة

Arabi12373تفسیرجامعة حلبمصطفى عثمانمحمد المھدي حمامي رفاعيالسیاق في كتب التفسیر الكشاف وتفسیر ابن كثیر نموذجا

Arabi12374نحو، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھامحمد مصطفى القطاويالسیاق و أثره في العدول عن مطابقة العدد عند الزمخشري دراسة تحلیلیة

Arabi12375علوم اللغة، فقھحولیات آداب عین شمسمحمد إبراھیم أحمدالسیاق و التناص بین علم لغة النص و علم أصول الققھ

Arabi12376نحو، لغةمجلة تبیان للدراسات القرآنیةخزامي محمد سالمھ العیسىالسیاق وأثره في الترجیح بین معاني المشترك اللفظي في القرآن الكریم

Arabi12377علوم اللغةالجامعة األردنیةمحمود السمرةابراھیم محمود خلیلالسیاق وأثره في الدرس اللغوي دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi12378الفكر النحوي ، اللسانیاتجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد بلخضرإسماعیل یوسفيالسیاق وأثره في توجیھ الخطاب القرآني في كتاب أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي

Arabi12379نحو، لغةمجلة أبحاث میسانكاظم عبده فریحالسیاق واثره في توجیھ المعاني المعجمیة لاللفاظ القرانیة األفعال الثالثیة أنموذجا

Arabi12380لغویاتمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةنضیرة بن زایدالسیاق واللفظ عند التراثین علماء األصول أنموذجا

Arabi12381علم اللغةجامعة آل البیتإبراھیم یوسف السیدسالم محمد المقبل الحاج الخوالدةالسیاق والمعنى عند اإلمام أبي حامد الغزالي في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi12382نحو، لغةمجلة كلیة األداب والعلوم األنسانیة واألجتماعیة جامعة محمد خیضرفطومة لحماديالسیاق والنص استقصاء دور السیاق في تحقیق التماسك النصي

Arabi12383تحلیل الخطابمجلة الخطاب جامعة مولود معمريمصطفى شمیعةالسیاق وتحلیل الخطاب بحث في تجلیات العالقة
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Arabi12384علم الداللةجامعة الحاج لخضرمحمد بو عمامةعلیة بیبیةالسیاق وداللتھ في القصص القرآني قصة موسى علیھ السالم أنموذجا

Arabi12385نحوحولیات آداب عین شمسعید محمد عبد هللا محمودالسیاق ودورة في صنع التأویل النحوي

Arabi12386نحو، معجممجلة جامعة المدینة العالمیةحسین محمد علي البسوميالسیاق ودوره في شرح المداخل المعجمیة المعاجم الطالبیة نموذجا دراسة معجمیة

Arabi12387علوم اللغةمجلة المخبر جامعة بسكرةبادیس لھویملالسیاق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم متابعة تداولیة

Arabi12388سیمائیاتمجلة أنسنة للبحوث والدراساتابن مسعود محمد الحربيالسیمائیات والداللیات أشكال الحدود األصطالحیة

Arabi12389تحلیل الخطابجامعة وھرانأحمد یوسفابن یخلف نفیسةالسیمیائیات التداولیة قراءة في سیمیاءیات ش.س.بورس مشروع السیمیئیات وتحلیل الخطاب األدبي

Arabi12390سیمائیاتمجلة العلوم األنسانیة جامعة قسنطینةخیرة عونالسیمیائیة والسیمیولوجیا

Arabi12391نحو، لغةمجلة فصولأمینة رشیدالسیمیوطیقا مفاھیم وأبعاد

Arabi12392سیمائیاتمجلة جامعة دمشقوائل بركاتالسیمیولوجیا بقراءة روالن بارت

Arabi12393(مفھومھ - آراء العلماء فیھ - وأحكامھ) نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن بن عوفعطیة محمد عطیة عبد هللالشاذ في النحو والصرف

Arabi12394نحوجامعة العلوم األسالمیة العالمیةناصر إبراھیم التعیميموتامباي رجب أھونغومو ھارون مسامباالشاطبي النحوي في ضوء شرحھ أللفیة ابن مالك

Arabi12395نحودار الكتب العلمیةعصام نور الدینالفعل في نحو ابن ھشام

Arabi12396شعر، فقھمجلة جامعة أم درمان األسالمیةسعاد بنت مصلح الرداديالشاھد الشعري بین الفقیھ و النحوي

Arabi12397أدبدار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالفكاھة في الشعر العربي

Arabi12398شعر، علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيمسعود غریبالشاھد الشعري عند الزمخشري في كتاببھ المفصل والكشاف دراسة في المستویات اللسانیة

Arabi12399شعر، نحوجامعة مؤتةیحیى عطیة عبابنةخلف علیان خلف الحیصةالشاھد الشعري في األصناف المغلقة بین القواعدیة واالستعمال في ضوء نظریة األفضلیة

Arabi12400شعرمجلة الدراسات األجتماعیةعلي محمد غالب المخالفيالشاھد الشعري في تفسیر الشوكاني

Arabi12401نحو، صرفالجامعة الھاشمیةآمنة صالح الزعبيأحمد جبر أحمد الجباليالشاھد الصرفي في كتاب المنصف البن جني بین القاعدة الصرفیة والصیغ البدیلة

Arabi12402نحوجامعة مؤتةعلي الھروطباسم حسین الذنیباتالشاھد القرآني معیاراً في خالفات النحویین من خالل كتاب اإلنصاف

Arabi12403بالغةدار المعرفة الجامعیةمصطفى الجوینيالفكر البالغي الحدیث

Arabi12404علوم اللغةجامعة واسطنعیم سلمان البدريمھدي موسى ھاشم أبو رغیفالشاھد اللغوي في كتب التذكیر والتأنیث

Arabi12405نحو، شعرجامعة مؤتةیحیى عبابنةماریة الشمایلةالشاھد النحوى الشعري بین االنضباط والتأثیر النصى والتاریخى المقارن في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi12406نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةمحمد أحمد عبد هللا المسیعدینالشاھد النحوي : الشاذ والضرورة في كتاب األصول البن السراج

Arabi12407نحو، شعرمجلة األستاذسرى طاھر الجبوريالشاھد النحوي الشعري المجھول القائل في شرح ابن عقیل في بابي االبتداء ونواسخھ وأثره في القاعدة النحویة

Arabi12408نحو، شعرجامعة مؤتةعلي خلف الھروطمراد علي الفرایةالشاھد النحوي الشعري في معجم لسان العرب البن منظور

Arabi12409بالغةالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعقاسم حبیب جابرالفلسفة واالعتزال في نھج البالغة

Arabi12410نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةعواد بایق عماش الشمريالشاھد النحوي في دیوان النابغة الذبیاني

Arabi12411نحو، لغةجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةخلیفة ماجد خلیفھ الشمريالشاھد النحوي في دیوان طرفة بن العبد

Arabi12412نحو، لغةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیابابكر نور زین العابدینبثینة إبراھیم مكي یعقوبالشاھد النحوي في شرح ألفیة بن مالك عند إبن الناظم
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Arabi12413نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمزیاد محمد سلیمان أبو سمورالشاھد النحوي في شعر جریر كما تناولھ النحاة

Arabi12414نحو، لغةمجلة المعرفةنور الدین البصیرالشاھد النحوي ولغة الضرورة الشعریة قراءة في المعلقات

Arabi12415لغة، نحو، صرفجامعة أم القرىعبد الھ بن ناصر القرنيإبراھیم أدیكنلي سنوسيالشذوذ في اإلعالل والتصحیح

Arabi12416شعر، نحوجامعة الملك عبد العزیزحسن معاجینينورة ناھر ضیف هللا الحربيالشذوذ في الشاھد الشعري بین الداللة واالستعمال شواھد سیبویھ نموذجا

Arabi12417نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد العزیز موسى درویش عليالشرط االمتناعي بین القاعدة النحویة واالستعمال اللغوي

Arabi12418نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة الریاضعلي فودهالشرط ب إن و إذا في القرآن الكریم

Arabi12419نحو، صرفجامعة القاھرة كلیة دار العلومعلي النجدي ناصفعبد العزیز على الصالح السعیدالشرط فى القران الكریم

Arabi12420نحو، صرفحولیات الجامعة التونسیةعبد السالم المسديالشرط في القرآن

Arabi12421لغةجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناحیاة مصطفى محمد عقابالشفافیة البن الحاجب وشرحھا للجاربري مقارنھ بشرح الرضى دراسة تحلیلیة وصفیة

Arabi12422نحوجامعة بغدادقیس إسماعیل محمود األوسيخالد عباس حسین السیابالشكل أثره ودالالتھ في الدرس النحوي

Arabi12423(دراسة في جملة من مصطلحات النحو العربي) نحو،لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةفیصل إبراھیم صفاالشكل والمعنى في بناء المطلح النحوي

Arabi12424ً نحوجامعة مؤتة كلیة اآلدابعبد الفتاح الحموزحاتم أحمد القضاةالشھاب الخفاجي نحویا

Arabi12425نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسعید العوادي، عبد هللا صالح عمر بابعیرالشواھد الحدیثیة في الدرس الصرفي

Arabi12426نحو، شعرجامعة أم القرىعبد الكریم بن علي عوفينادیة فریج فرج القرشيالشواھد الشعریة النحویة في إعراب القرآن الكریم ألبي جعفر النحاس ت 337ھـ

Arabi12427شعرجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقصالح علي محمد النھاريالشواھد الشعریة في كتاب إعراب القرآن للنحاس

Arabi12428شعر، نحوجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجالمعتز حامد بشیرالشواھد الشعریة في كتاب المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري دراسة تحلیلیة نحویة صرفیة

Arabi12429دراسات لغویةمجلة جامعة القرآن والعلوم األسالمیةالبشري السید محمد ھاشمالقرآن الكریم واللھجات العربیة دراسة لغویة

Arabi12430شعر، نحومجلة آداب الفراھیديحسین عبد اسماعیل ، بسام إبراھیم عليالشواھد الشعریة لسمائل المذكر والمؤنث في شروح صحیح البخاري

Arabi12431نحومجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعلي نجار محمد حسنالشواھد القرآنیة في ألفیة ابن معط دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi12432نحو، صرفجامعة الملك عبد العزیزخدیجة عبد العزیز الصیدالنيمھا محمد علي الخطیبالشواھد القرآنیة في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف في ضوء منھج القرائن النحویة

Arabi12433لغویاتجامعة الملك فیصلالحسین النور یوسفعدنان بن ناصر الملحمالشواھد القرانیھ فى شروح ابن باشاذ لمقدمتھ المحسبھ دراسھ نحویھ

Arabi12434لغویاتجامعة القصیممحمد بن إبراھیم السیففھد بن محمد العایدالشواھد النثریة عند الشاطبي في المقاصد الشافیة

Arabi12435(دراسة وصفیة) نحوجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمرقیة مالك دفع هللا خلف هللالشواھد النحویة الشعریة عند أبي جعفر النحاس في مؤلفھ إعراب القرآن

Arabi12436أدبدار الطلیعة للطباعة والنشرجورج طرابیشيهللا في رحلة نجیب محفوظ الرمزیة

Arabi12437نحومجلة كلیة التربیة جامعة بغدادكیان أحمد حازمالشواھد النحویة بین الشعر المجھول النسبة و القراءات القرآنیة (المفصل) للزمخشري أنموذجا

Arabi12438نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقمنال محمد مصطفى أحمدالشواھد النحویة في الخصائص البن جني

Arabi12439نحو، لغةجامعة مؤتةعلي الھروطعاطف طالب الرفوعالشواھد النحویة في شعر امرئ القیس دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi12440نحو، لغةجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميالھادي بشرى أبكرالشواھد النحویة في كتاب المذكر والمؤنث ألبى بكر بن األنبارى دراسة نحویة وصرفیة

Arabi12441نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتیةنازك نبیل محمد العزامالشواھد النحویة في كتاب سیبویھ دراسة وتحلیل

https://k-tb.com/book/Arabi12413
https://k-tb.com/book/Arabi12414
https://k-tb.com/book/Arabi12415
https://k-tb.com/book/Arabi12416
https://k-tb.com/book/Arabi12417
https://k-tb.com/book/Arabi12418
https://k-tb.com/book/Arabi12419
https://k-tb.com/book/Arabi12420
https://k-tb.com/book/Arabi12421
https://k-tb.com/book/Arabi12422
https://k-tb.com/book/Arabi12423
https://k-tb.com/book/Arabi12424
https://k-tb.com/book/Arabi12425
https://k-tb.com/book/Arabi12426
https://k-tb.com/book/Arabi12427
https://k-tb.com/book/Arabi12428
https://k-tb.com/book/Arabi12429
https://k-tb.com/book/Arabi12430
https://k-tb.com/book/Arabi12431
https://k-tb.com/book/Arabi12432
https://k-tb.com/book/Arabi12433
https://k-tb.com/book/Arabi12434
https://k-tb.com/book/Arabi12435
https://k-tb.com/book/Arabi12436
https://k-tb.com/book/Arabi12437
https://k-tb.com/book/Arabi12438
https://k-tb.com/book/Arabi12439
https://k-tb.com/book/Arabi12440
https://k-tb.com/book/Arabi12441


اللغة - المعتمد

4302019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi12442نحو، لغةجامعة أم القرىسعد حمدان الغامديعائشة عبد هللا الصعبالشواھد النحویة من الحدیث النبوي في كتاب تمھید القواعد لناظر الجیش إلى نھایة باب التمییز

Arabi12443نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةیحیى علي الفادنيبثینة إبراھیم عبد هللا الزینالشواھد النحویة والصرفیة في شعر ذي الرمة دراسة تحلیلیة

Arabi12444نحو، صرفجامعة القصیممحمد بن إبراھیم السیفلیلى بنت ناصر بن عبد هللا الشدوخيالشواھد النحویھ والتصریفیھ في شعر كنانة جمعا ودراسة وتحلیال

Arabi12445أدبالھیئة المصریة العامة للكتابصالح جودتهللا والنیل والحب شعر عاطفي

Arabi12446نحو، لغةمجلة جامعة األمام محمد بن سعود األسالمیةمحمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا السبیھینالشیخ خالد بن عبد هللا األزھري النحوي ت 905ھـ ومكانھ مقدمتھ األزھریة بین متون النحو بحث في تاریخ النحو

Arabi12447لغةالدار العربیة للكتابأحمد علم الدین الجندياللھجات العربیة في التراث - القسم األول في النظامین الصوتي والصرفي

Arabi12448نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد بن عمار درینالصبغة الشعریة للنحو العربي بین الحقیقة واالدعاء

Arabi12449قاموس، لغةمجلة جذورمحمد حلیل الزروقالصحاح والقاموس والتاج النفیس

Arabi12450معجم، نحومجلة التعریبمحمود فھمي حجازيالصحافة والتنمیة المعجمیة

Arabi12451نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاسھام محمد عبد هللا العاصيالصدارة فى الجملة الفعلیة فى صحیح البخارى دراسة نحویة داللیة

Arabi12452علوم اللغةمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةعالء عبد الدائمالصراع اللغوي بین الحضارات السامیة القدیمة

Arabi12453نحو، لغةجامعة الیرموكیحیى العبابنةعبد هللا محمد طالب الكناعنةالصراع بین التراكیب النحویة دراسة في كتاب سیبویھ

Arabi12454ً نحو، لغةجامعة األندلس للعلوم والتقنیةأنور محسن أحمد العزاني، خالد صالح محمد العزانيالصراع بین النحاة والقراء قراءة حمزة أنموذجا

Arabi12455نحو، لغةحولیات الجامعة التونسیةتوفیق العلويالصرافم الحرفیة قرائن التحدید الشكلیة

Arabi12456نحو، لغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفمراد بن عیادالكلمة ونظام الوحدات القیاسیة

Arabi12457نحو، لغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفالحبیب النصراويالصیغمیة بین شكل البنیة وداللة الشكل

Arabi12458نحو، لغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفعبد الحمید عبد الواحدما حظ الفعل الماضي من البناء؟

Arabi12459نحو، لغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفمولدي الیحیاويالجذور في العربیة دراسة مستقلة القطع

Arabi12460نحو، صرفمجلة الصرف بین التحویل والتحریفمحمد عبد الجبار بو شعالةمنزلة الوزن الصرفي بین الوزن العروضي والوزن التصغیري

Arabi12461علوم اللغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفمحمد الصحبي البعزاوياألبنیة المتحدة في األصول والمعنى وقضیة أصل االشتقاق

Arabi12462علوم اللغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفأسماء أحمد رشید المومنيالتقابل اللغوي في تصریف األسماء واألفعال ومایطرأ علیھا من تغیرات العربیة واإلنجلیزیة

Arabi12463علوم اللغةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفعبد الحمید دباشالصیغیة وموضوعھا

Arabi12464أدبدار الجیلحنا الفاخوريالجامع في تاریخ األدب العربي األدب القدیم

Arabi12465صرف، نحومجلة الصرف بین التحویل والتحریفمصطفى بو عنانيمبادئ التحلیل الصرف صواتي العربي القدیم بین الوقائع الصوتیة والسیاقات الصرفیة

Arabi12466صرف، نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحسن حمزة ، سالم بزيالصرف بین سیبویھ والفراء

Arabi12467نحو، صرفجامعة بغدادخولة تقي الدین الھالليغسان ناجي عامر الشجیريالصرف في اللھجات العربیة القدیمة دراسة في أبنیة األفعال والمصادر والمشتقات

Arabi12468نحو، صرفمجلة آداب المستنصریةأحمد نصیف الجنابيالصرف وعدم الصرف في أسماء والمدن واألمكنة

Arabi12469نحو، لغةمجلة آداب الرافدیننزار محمد علي قاسمالصفات العربیة خصائصھا ودورھا في خزن المعلومات واسترجاعھا

Arabi12470نحوجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الروؤف جبرخالد حسین أحمد عبد هللالصفات المفردة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة في صفات العاقل
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Arabi12471صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةخولة محمود فیصل ، السید خضیر حسینالصفات الممنوعة من الصرف لعلتین

Arabi12472نحوحولیات آداب عین شمسماري جرجس قلیني حناالصفة في مباحث النحاة السریان

Arabi12473تحلیل الخطابمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابیوسف رحایميالصمت معطي تداولیاً ونسقاً خفیاً في الخطاب

Arabi12474معجم، نحوجامعة وھرانعبد الخالق رشیدحنان غیاطالصناعة المعجمیة في كتاب الفسرالبن جني ت 392ھـ

Arabi12475معجم، نحوجامعة وھرانعمار مصطفاويفضیلة ختوالصناعة المعجمیة في كتاب فقة اللغة وأسرار العربیة للثعالبي ت 430ھـ

Arabi12476نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةبشري السید ھاشمبا بكر الجزولي عثمان غالم هللالصناعیة المصادر في اللغة العربیة ودالالتھا الحضاریة على ضوء الدراسات النحویة والصرفیة واللغویة

Arabi12477نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةعلي كاظم المشري ، أسامة محمد حسینالصوائت الطویلة في العربیة بین الحركة والسكون

Arabi12478أدب، لغةمكتبة وھبةعبد الغفار حامد ھاللاللھجات العربیة نشأة و تطورا

Arabi12479نحو، لغةجامعة قناة السویسمحمد محمد إمام داوودعبد الرزاق سعود غیثالصوائت في القرآن الكریم دراسة معملیة

Arabi12480لغةمجلة اآلداب جامعة قسنطینةعبد الحمید األقطشالصوائت والتمثیل الكتابي في اللفظ الدخیل الروایة األردنیة أنموذجا

Arabi12481أدبدار الجیلف. كرنكوأبو القاسم الحسن بن بشر اآلمديالمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناھم

Arabi12482علم اللغةمجلة جامعة النجاح لألبحاثناصر النعیمي ، محمود عبیداتالصوت العسیر في اللغة العربیة

Arabi12483علوم اللسان العربيجامعة الحاج لخضرصالح خدیشعمار العایبالصوت اللغوي دراسة فیزیولوجیة الصوامت الحلقیة والحنجریة أنموذجا

Arabi12484نحو، علم الصوتمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةیونس حمش خلفالصوت في القرآن الكریم أنماطھ ودالالتھ

Arabi12485نحو، علم الداللةمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةشذي معیوف یونس الشماعالصوت وأثره في الداللة

Arabi12486(دراسة في ضوء التراث وعلم اللغة الحدیث) علم اللغةمجلة التراث العربيمحمد بو عمامةالصوت والداللة

Arabi12487علم الداللةجامعة وھرانزعراط محمدكاملي بشیرالصوت والداللة في القرآن الكریم

Arabi12488نحو، لغةمجلة میسان للدراسات األنسانیةحسین عودة ھاشمالصور اإلحالیة في سورة ق وأثرھا في توجیھ المعنى

Arabi12489علوم اللغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةمنصور القاضيالصور اللغویة العالمیة بین الثقافات

Arabi12490علوم اللغةمجلة مركز الخدمة لإلستشارات البحثیة بكلیة اآلداب جامعة المنوفیةإیمن غباشي محمود زغیبالصور اللغویة لظاھرة مراعات تناسب الفواصل القرآنیة

Arabi12491أدبمطبوعات مجمع اللغة العربیة دمشقحاتم صالح الضامنالمستدرك على شعر أبي ھالل العسكري

Arabi12492معجم، نحوجامعة وھرانعبد الخالق رشیدبوسماحة سارةالصیاغة المعجمیة العربیة الحدیثة بین التقلید والتجدید المعجم الوسیط انموذجا

Arabi12493علوم اللغةجامعة األزھرصادق عبد هللا أبو سلیمانحنان جمیل عابدالصیغ الصرفیة ودالالتھا في دیوان عبد الرحیم محمود دراسة وصفیة

Arabi12494أدبمؤسسة المدى لإلعالم والثقافة والفنونخالد القشطینيجورج تومسنالماركسیة والشعر

Arabi12495أدبمنشورات وزارة الثقافةعبد الكریم ناصیف، ھیفاء ھاشمنور ثروب فرايالماھیة والخرافة دراسات في المیثولوجیا الشعریة

Arabi12496بالغةعقید خالد حموديالمباحــث البالغیـة في التفسیر القیم لإلمــام ابن قیم الجوزیــة

Arabi12497صرف، نحومجلة القادسیة لآلداب والعلوم التربویةشكران حمد شالكة المالكيالصیغ المشتركة في األبواب الصرفیة

Arabi12498نحو،صرفجامعة وھران السانیاأحمد عزوزبن سكران حفیظةالصیغ المصدریة في الدراسات الصرفیة الجزائریة في عیون البصائر

Arabi12499نحو، لغةمجلة األستاذعلي عبدالوھاب الورديالصیغة األسمیة في كتاب (القراءات الشاذة) البن خالویھ(ت370ھـ) دراسة داللیة
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Arabi12500نحو، صرفمجلة علوم اللغةمجدي إبرھیم یوسفالصیغة الصرفیة مدخل نظري ونموذج تطبیقي كتاب (اللھجات العربیة في األندلس) لكورینتي

Arabi12501نحو، صرفكلیة دار العلومعبد هللا عبد الفتاح درویشصالح محمد مصطفى رواىالصیغة الصرفیة وداللتھا على المستویین الصرفى والنحوى

Arabi12502نحو، صرفمجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریةرضا ھادي حسونالصیغة المزیدة العامة في القرآن الكریم

Arabi12503نحو، صرفالجامعة األردنیةجعفر عبابنةأحمد إبراھیم صالح أحمدالصیغتان الفعلیتان (أفعل و فعل) من الجذر نفسھ ودالالتھما في القرآن الكریم

Arabi12504معجم، نحومجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادالصیغمیة المعجمیة

Arabi12505نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخیر الدین فتاح عیسى القاسميالضابط منھجا في التیسیر النحوي

Arabi12506نحو، علم اللغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتحلیمة عمایرةالضاد بین كتب التراث والتحلیل الصوتي الحدیث

Arabi12507نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةحسین محمود ، صالح فرحانرسالة الضاد للعالمة المتولي ت 1313ھـ تحقیق ودراسة

Arabi12508نحو، شعرمجلة العلوم االنسانیةمنال محمد ھشام سعید نجارالضرورة الشعریة بین النحو والبراغماتیة المقامیة

Arabi12509نحو، شعرمجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودمنال محمد ھاشم نجارالضرورة الشعریة بین نحو الجملة ولسانیات النص

Arabi12510نحو، صرفحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقمحمد بن عبد هللا صویلح المالكيالضرورة الشعریة في الشعر العباسي دراسة نحویة وصرفیة في استعماالت أبي تمام والبحتري والمتنبي

Arabi12511نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةعبد المنعم الشیخ عثمانسعدیة محمد شریف ابن عوف احمدالضرورة الشعریة واثرھا فى بناء القواعد النحویة والصرفیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12512نحو، شعرجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار الشیخ بالل منیرالضرورة الشعریة مفھومھا ومذاھب النحاة فیھا

Arabi12513شعر، نحومجلة الموردأحمد جواد العتابيالضروروة الشعریة دراسة داللیة نماذج

Arabi12514نحوجامعة حلوانأبو الولید بن رشدالضروري في النحو للقاضي أبي الولید بن رشد 520-595ھـ

Arabi12515نحومجلة التواصل في اللغات والثقافة واآلدابرابح أحمد بومعزةالضروري لتحلیل البنیة العمیقة للوصف ووظائفھ النحویة السبع

Arabi12516نحومجلة التربیة والعلمكریم ذنون داود سلیمان، عمر محمد عوني عبد القادرالضمیر العائد على مابعده ومفسر مفرد دراسة نحویة داللیة

Arabi12517نحومجلة مداد اآلدابعماد علوان حسینالضمیر المرفوع المفسر بما بعده دراسة في األنماط النحویة

Arabi12518نحو، صرفمجلة العلوم والبحوث األسالمیةمحمد داود محمد داود، سلیمان یوسف محمد عبد هللالضمیر المشكل في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في سورة البقرة

Arabi12519نحو، صرفمجلة جامعة أم درمان األسالمیةمھا محمد عبده حسنالضمیر في الجملة العربیة دراسة نحویة وصفیة

Arabi12520نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیةعصام عبد هللا محمدالضمیر ودوره في إثار انتباه السامع

Arabi12521نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابريالطرر البن طاھر الخدب

Arabi12522علوم اللغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريعلي القاسميالطفل واكتساب اللغة بین النظریة والتطبیق

Arabi12523علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویةأحمد حسن الخمیسيالطفل والطفولة في القرآن والحدیث دراسة لغویة

Arabi12524نقد، بالغةندوة الدراسات البالغیةأحمد سلیم غانمالمبالغة وروافدھا مقاربة إجرائیة للمصطلح ومعانیھ في التراث النقدي والبالغي

Arabi12525نحو، صرفمجلة الجامعة العراقیةابتسام عباس عالويالطین في القرآن الكریم دراسة صرفیة داللیة

Arabi12526علوم اللغةالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةناصر حمید الشیخ إبراھیم آل مباركالظاھر اللغوي في علوم العربیة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة

Arabi12527نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيالمبتدأ والخبر

Arabi12528نحو، صرفمجلة التربیة والعلموداد حمید مھديالظرف المشبھ بالمفعول بھ حقیقتھ أحكامھ فوائده
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Arabi12529علوم اللغةجامعة ذي قارشاكر سبع نتیش األسديھیثم غالي حمدالظرف دراسة وظیفیة في ضوء التراث والدرس اللغوي المعاصر

Arabi12530نحو، لغةمجلة جامعة الملك سعود لآلداب والعلوم األنسانیةفاطمة حسن عبد الرحیمالظرف والجار والمجرور :محرمین وأجنبیین : دراسة في التضام اللغوي

Arabi12531نحوالجامعة األسالمیةكرم محمد زرندحأسعد أحمد سعید نبھانالظروف التى تضاف إلى الجملة وجوباً في القرآن الكریم دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi12532نحو، بالغةجامعة بغدادقحطان رشید التمیمي، عبد الواحد عبد الصاحب العكیليحسن ھادي نور تاج الدین الحسینيالظواھر التركیبیة في خطب نھج البالغة دراسة داللیة تطبیقیة

Arabi12533بالغةالمكتبة العصریةمحمد طاھر الالدقيالمبسط في علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع نماذج تطبیقیة

Arabi12534نحو، صرفدار المعرفة الجامعیةشرف الدین الراجحيالمبني للمجھول وتراكیبھ وداللتھ في القرآن العظیم

Arabi12535نحوالجامعة األسالمیةمحمد رمضان البععبد الرحمن محمد أبو جزرالظواھر التركیبیة في شعر بني أسد في العصر الجاھلي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12536نحو، تراكیبمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعبد الرازق فیاض علي ، عماد حمید أحمدالظواھر التركیبیة لالصوات عند ابي الفداء إسماعیل الشھیر بصاحب حماة ت 732ھـ في كتابھ كتاب الكناش في فني النحو والصرف

Arabi12537نحو، لغةحولیات آداب عین شمسدینا عبدالرحمن یوسف حسنالظواھر الداللیة السیاقیة أللفاظ الحركة في السور السابع

Arabi12538نحو، لغةمجلة األندلسشقراء بنت ھادي یحي حنتولالظواھر الداللیة والتطور الداللي في شروح المیة العجم للطغرائي

Arabi12539نحو، صرفمجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمیةھند عباس عليالظواھر الصرفیة عند الكواشي في سورتي الفاتحة والبقرة

Arabi12540نحو، صرفمجلة المخبر جامعة بسكرةلحلوحي صالحالظواھر الصرفیة للبنیة اللفظیة لقراءة عبد هللا بن مسعود

Arabi12541نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيالمبني للمعلوم المبني للمجھول

Arabi12542علوم اللغةجامعة آل البیتسعید جاسم الزبیدينيء كاملة نور بنت نيء عبد الغنيالظواھر الصوتیة في شرح شفافیة ابن الحاجب لرضى الدین األستراباذي

Arabi12543علوم اللغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةالعربي عبد الرحمنالظواھر الصوتیة في شواذ سورة الفاتحة وأثرھا في فصاحة النص

Arabi12544علوم اللغةجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبآمنة شنتوفالظواھر الصوتیة في قراءة حمزة الزیات دراسة وصفیة وظیفیة

Arabi12545علوم اللغةجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتةمشعل سلیمان حامد الخوالدةالظواھر الصوتیة في قراءة حمزة بن حبیب الزیات دراسة فونولوجیة

Arabi12546علوم اللغةالجامعة األسالمیة بالمدینة المنورةفوزي یوسف الھابطعبد القادر سیالالظواھر الصوتیة في كتاب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز البن عطیة الغرناطي في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi12547علوم اللغةحولیات آداب عین شمسأحمد عبد هللا مبارزالظواھر الصوتیة في لھجة الواحات الداخلیة

Arabi12548نحومجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضر بسكرةعمار ربیحالظواھر الصوتیة وأثرھا في قوانین النحو السجع والفواصل القرآنیة

Arabi12549نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةزھرة محمود عبد هللالظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة یعقوب

Arabi12550نحوجامعة آل البیتأمان سلیمان أبو صالحمحمود مصطفى صالح مقدادىالظواھر الصوتیة والنحویة في قراءة عبد هللا بن عامر

Arabi12551علوم اللسان العربيجامعة طرابلسصالح سلیم عبد القادر الفاخريخدیجة عبد العاطى سلیمان العسیكريالظواھر اللسانیة فى معلقة امرئ القیس فى اطار التولیدیة التحویلیة فى نموذجھا االول

Arabi12552علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویةأمام محمد عبد الفتاح اإلمامالظواھر اللغویة في اإلعالن التجاري المكتوب بمدینة تبوك دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi12553علوم اللغةجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءثامر سلیمان عبد هللا العواودهالظواھر اللغویة في العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغانى

Arabi12554علوم اللغةجامعة محمد لمین دباغینمحمد بواديبوزید طبطوبالظواھر اللغویة في القراءات الثالث المتممة للعشر

Arabi12555نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيالمبني والمعرب

Arabi12556علوم اللغةجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريعادل عباس ھویدي النصراويالظواھر اللغویة في كتب إعجاز القرآن حتى نھایة القرن الخامس الھجري

Arabi12557نحو، لغةجامعة بغدادحاتم صالح الضامنوفاء عباس فیاض لھریميالظواھر اللغویة في معاني القرآن واعاربھ ألبي اسحق الزجاج المتوفي سنة 311 ھـ
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Arabi12558نحو، لغةجامعة الزقازیقعالء عبد المجید القنصلمحمد سالمان عبد العزیز سالمانالظواھر اللغویة والنحویة في دیوان النابغة الذبیاني

Arabi12559معجممجلة علوم اللغةنادیة رمضان النجارالظواھر المعجمیة والداللیة عند بنت الشاطئ

Arabi12560لغویاتمكتبة وھبةحسن محمود الشافعيسیف الدین اآلمديالمبین فى شرح معانى ألفاظ الحكماء و المتكلمین

Arabi12561نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقسلمى محمد حسنالعاتكي وجھوده النحویة من خالل شرحھ للشذرة الذھبیة ألبي حیان دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi12562لغةمجلة الموردعبد العزیز إبراھیمالعالمة أنستاس ماري الكرملي وما خدم بھ العربیة 1866-1947م

Arabi12563نحوجامعة أم درمان األسالمیةجعفر كمال الدین أحمدمحمد محمود محمد األمینالعامل النحوي بین البصریین والكوفیین دراسة مقارنة

Arabi12564نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةانور راكان شاللالعامل النحوي بین مضاء القرطبي والمحدثین

Arabi12565اللسانیات العامةجامعة وھران السانیاشیباني زھرةالعامل النحوي في الدرس اللساني المعاصر أعمال الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنموذجا

Arabi12566علوم اللسان العربيمجلة اللسانیاتعبد الغني أبو العزمالشاھد في المعاجم العربیة القدیمة ودوره في بنیة النص المعجمي لسان العرب نموذجا

Arabi12567نحومجلة العلوم العربیة جامعة اإلمام محمد بن سعودعبد الرحمن بن عبد العزیز المقبلالشبة اللفظي عند النحویین دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi12568علوم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودمجدي بن صالح بن صوفالشروط األساسیة في قراءات التراث اللغوي واللساني

Arabi12569شعر، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاأحمد محمد المعتوقالشعر والغموض ولغة المجاز دراسة نقدیة في لغة الشعر

Arabi12570نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةأحمد رسن صحنالظاھرة النحویة في السورة القرآنیة دراسة ترابطیة

Arabi12571نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةبسمة رضا محمد الحاللمةالظاھرة النحویة في تفسیر التراكیب القرآنیة بین الفراء واألخفش األوسط

Arabi12572نحو، صرفمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةصدام حمو حمزةالظروف المبنیة المعرفة بالقصد وأعاریبھا في القرآن الكریم دراسة داللیة تحلیلیة

Arabi12573نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيعلي بلولالعامل عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذج لربط التراث النحوي باللسانیات الحدیثة

Arabi12574نقدالمركز الثقافي العربيعبدهللا إبراھیمالمتخیل السردي مقاربات نقدیة في التناص والرؤي والداللة

Arabi12575ترجمةمجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادالعبارات المصطلحیة اإلطنابیة في ترجمة المقاالت الخمس العربیة

Arabi12576علوم اللغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةآمنة صالح الزعبيالعجمة معیارا لغرابة اللغة في غریب الحدیث واألثر

Arabi12577نحو، صرفجامعة الیرموكرسالن بني یاسینحسن علي یوسف الحمدالعجمة والمنع من الصرف في القرآن الكریم

Arabi12578علوم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد سمیر نجیب اللبديالعدد بین الحساب واللغة

Arabi12579نحومجلة كلیة العربیة بجامعة أم درمان األسالمیةحسونة حسب الرسول المقبولالعدد واستعماالتھ في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi12580نحوجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابنعوف أحمدسیف الیزل األمین محمد الحسنالعدد وكنایاتھ في الحدیث الشریف دراسة نحویة تطبیقیة على صحیح اإلمام مسلم

Arabi12581نحو، صرفجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتیةرائد فرید نجیب طافشالعدول الصرفى في القران الكریم

Arabi12582صرفمجلة األثر جامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد الناصر مشريالعدول الصرفي تواضع جدید

Arabi12583صرفالمجلة الجامعةماجدة حسنالعدول الصرفي في القران الكریم

Arabi12584نحوجامعة بغدادھشام إبراھیم الحدادخلیل إبراھیم عالوي الدلیميالعدول النحوي في األفعال واألسماء

Arabi12585نحو، بالغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاغالب محمد محمود الشاویشالعدول عن أسلوب اإلنشاء إلى الخبر في نماذج من آیات الذكر الحكیم دراسة بالغیة تحلیلیة

Arabi12586نحو، صرفمجلة أماراباكالجیلي عبد العال إدریسالعدول عن األصل بین المشتقات الصرفیة
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Arabi12587نحو، صرفجامعة الیرموكحنا جمیل حدادمقبل عاید السالمالعدول عن األصول في الصرف العربي

Arabi12588نحو، صرفمجلة التربیة العلم جامعة الموصلزاھدة عبد هللا محمدالعدول عن السیاق في القرآن الكریم دراسة في المفرد والمثنى والجمع

Arabi12589نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةیوسف محمد العنزي ، رائد سعد الشالحيالعدول عن المطابقة في الجملة العربیة دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi12590نحو، صرفجامعة تعزعباس علي السوسوةجالل عبد هللا محمد سیف الحمادىالعدول فى صیغ المشتقات فى القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi12591نحو، صرفمجلة جامعة ذي قارحسین خضیر عباس ، نعمان عنبر ، حمید قاسم ھجرالعدول في العدد في النص القرآني

Arabi12592علوم اللغةمجلة البیانعیسى أخضريالعدول في القصیدة المعاصرة اللغة من األحادیة إلى التشظي

Arabi12593نحو، لغةجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیر، محمد وجیھ أوزوناألخضر سعدانيالعدول ودالالتھ في أسلوب الشرط دراسة أسلوبیة في القرآن الكریم

Arabi12594نحو، لغةمجلة جامعة سبھا العلوم االنسانیةزیاد عز الدین العوفالعرب والعربیة مقاربة لغویة اجتماعیة

Arabi12595نحو، صرفمجلة المخبر جامعة بسكرةشلواي عمارالعرب ونظریة الحقول الداللیة

Arabi12596أدبمجلة العربعبدالرحمن بن عبدهللا الشقیرالمستدرك على كتاب من اسمھ عمرو من الشعراء

Arabi12597لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىغنیمة سالم أحمد سعید الیزیم الیماحيالعربیة األردیة الھجین في اإلمارات العربیة المتحدة مثل مدینة دبي

Arabi12598نحو، صرفمجلة التراث العربيفاروق اسماعیلالعربیة الجنوبیة وصلتھا بالفصحى

Arabi12599نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاإبراھیم یوسف السیدالعربیة الفصحى بین المعرفة واألداء الوظیفي

Arabi12600نحومجلة التعریبمحمد حماسھ عبد اللطیفالعربیة الفصیحة ودور النحو في تعلیمھا

Arabi12601لغة، أدبمجلة الدراسات اللغویةفالتر ف - مولر ماربورجالعربیة القدیمة في نقوش ما قبل اإلسالم

Arabi12602نحوكلیة دار العلوم جامعة القاھرةنجاة عبد الرحمن علي الیازجيأھم صعوبات التعلم في مادة النحو وأثرھا على الدرس النحوي للعربیة

Arabi12603نحو، معجمالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةأمجد عیسى طالفحة ، محمد عثمان القرعة ، أحمد محمد أبودلوالعربیة في المشناة مقاربة معجمیة

Arabi12604نحومجلة الملك خالد للعلوم األنسانیةیحیى بن عبد هللا بن حسن الشریفالعربیة قبل سیبویھ في نثر أبي مخنف األزدي الكوفي (157-000ھـ/ 774-000م) (قراءة آلراء المستشرق األلماني فوولفدیتریش فیشر

Arabi12605نحودار غریب للطباعة والنشر والتوزیعمحمد حسنین صبرةالمتشابھ والمختلف في النحو العربي

Arabi12606لغة، نقدمجلة آفاق الثقافة والتراثغازي مختار طلیماتالعربیة للمستشرق األلماني یوھان فیك عرض ونقد

Arabi12607علوم اللغةمجلة إضاءات نقدیةمحمد صالح شریف عسكريالعربیة و مكانتھا بین اللغات السامیة دراسة و تقویم

Arabi12608نحو، لغةدار الحكمة للنشر والترجمةموسى بن محمد بن الملیاني األحمديالمتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي

Arabi12609نحو، صرفالجامعة األردنیةنھاد الموسىھاني صبري أحمد البطاطالعربیة وسائلھا في اإلبانة عن المعنى دور البنیة الصرفیة

Arabi12610نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةمحمد أزھريالعرض المصطلحي للمصطلح

Arabi12611علوم اللغةمجلة نوافذعلي السید یونسدافید أبر كرومبيالعروض من وجھة نظر صوتیة

Arabi12612نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةھدیل عبد الحلیم داودالعطف اإلفرادي و التركیبي بل أنموذجا

Arabi12613نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةصالح ھندي صالح حبیب الحلبوسيالعطف على الضمیر المجرور من غیر اعادة الجار حقیقة بین البصریین والكوفیین

Arabi12614نحو وظیفيجامعة محمد لمین دباغینیوسف وسطانيسلیم رواقالعطف في العربیة البنیة والوظیفة دراسة تطبیقیة في جزء تبارك

Arabi12615نحو، صرفالجامعة األسالمیةماھر حامد الحولينعیم ھدھود حسین موسىالعطف وأثره في األحكام الشرعیة دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة
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Arabi12616نحوحولیات آداب عین شمسفضل یوسف یوسف زیدالعطف ووظائفھ التركیبیة والداللیة في سورة ھود

Arabi12617نحو، لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةعلى بن موسى شبیرالعالئق واألحوال المشتركة بین المتكلم والمخاطب في كتاب سیبویھ مقاربة تداولیة

Arabi12618علوم اللسان العربيجامعة مؤتةعادل سلمان بقاعینطارق حمد الوحوشالعالقات اإلسنادیة في كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حیان األندلسي في ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة

Arabi12619نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى العبابنةعلي محمد سالم الصرایرةالعالقات اإلنسادیة وتحوالتھا في القراءات القرآنیة

Arabi12620نحوجامعة الجزائرمحمد بلقایدسعدي الزبیرالعالقات التركیبیة في القرآن الكریم دراسة وظیفیة

Arabi12621(رؤیة لسانیة) نحو، لغةجامعة محمد خیضر بسكرةعاطف فضل ، حسین كتاتةالعالقات التركیبیة والداللیة في الجملة الشرطیة

Arabi12622لغةجامعة وھرانعبد الخالق رشیدامحمد عرابيالعالقات الحجاجیة في القرآن الكریم

Arabi12623لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةیاسمین سعد الموسى ، بسمة عودة الرواشدةالعالقات الداللیة في كتاب اإلبل لألصمعي

Arabi12624أدبدار الفكرعبد الوھاب البیاتيالمجد لألطفال والزیتون

Arabi12625نحو، لغةمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلھدیل عبد الحلیم داود البكرالعالقات السیاقیة في بناء الجملة القرآنیة سورة األحقاق أنموذجا

Arabi12626نحو، لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةعمر خلیلالعالقات السیاقیة لظاھرة العدول في العربیة

Arabi12627علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد بلخضرسلیمة عیاضالعالقات النحویة وأثرھا في بناء األسلوب (ریاض الصالحین) اإلمام النووي نموذجا

Arabi12628نحومجلة جامعة دمشقإسماعیل أحمد عمایرةالعالقة الصوتیة بین آخر كلمة وأول مجاورتھا في التركیب النحوي

Arabi12629علوم اللغةمجلة العلوم األنسانیةفیصل البشري سلیمان المكي، فضل هللا النور علي ، حربیة محمد أحمدعلم الكتابة العربیة

Arabi12630نحومجلة الموردمحمد ضاري حماديالعالقة العددیة بین ركني الجملة العربیة

Arabi12631نحوجامعة البصرةعباس عبادي عیدانمنذر زیارة قاسمالعالقة الوظیفیة بین الخبر والحال والصفة

Arabi12632علوم اللغةمجلة دراسات لجامعة األغواطخالد عبد السالمالعالقة بین اكتساب اللغة األولى وتعلم اللغة الثانیة من منظور معرفي

Arabi12633علم الصوتمجلة الموردعبد الكریم مجاھدالعالقة بین الصوت والمدلول

Arabi12634علوم اللغةمجلة كلیة التربیة جامعة بغدادلیلى عباس خمیسالعالقة بین العقل والمجاز وأثرھا في وضوح داللة الكالم عند ابن جني

Arabi12635علم اللغة، فقھمجلة جذورعبد هللا بن بیھالعالقة بین اللغة والفقھ اإلسالمي

Arabi12636علوم اللغة، نحوجامعة األمیر عبد القادر للعلوم األسالمیةعبد هللا بوخلخالالعالقة بین اللفظ والمعنى بین المفھوم المعجمي واالستعمال عند البشیر اإلبراھیمي من خالل عیون البصائر

Arabi12637نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحامد صادق قنیبيالعالقة بین المصطلح واللفظ الحضاري

Arabi12638أدبمركز األبحاث والدراسات األشتراكیة في العالم العربيھادي العلويالمستطرف الجدید

Arabi12639لسانیات اللغةعبد القادر فھیم الشیبانيماري نوال غاري بریورالمسطلحات المفاتیح في اللسانیات

Arabi12640نحو، لغةجامعة عین شمسلیلى أحمد كرم الدینابتھاج عبد القادر محمد أحمدالعالقة بین ثنائیة اللغة وبین تشكیل الھویة الثقافیة لدى المراھقین

Arabi12641نحو، لغةجامعة النجاح الوطنیةحسن سعد خضرإسراء فھمي محمود عودةالعالقة بین داللة النص والقیاس

Arabi12642نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعمر عبد الھادي عتیقالعالقة بین رسم القرآن الكریم والداللة

Arabi12643نحو، لغةمجلة اللسان العربيمحمد على الخولىالعالقة بین طول الكلمة وشیوعھا في اللغة العربیة

Arabi12644صرف، نحوجامعة طرابلسعبد النبي سالم اقدیرعلي أحمد علي الشارفالعالقة بین علم العروض وعلم الصرف دراسة تحلیلیة تطبیقیة وصفیة
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Arabi12645علوم اللسان العربيمجلة جذورمازن الوعرالعالقة بین علم اللسان وعلم المنطق عند الفیلسوف الفارابي

Arabi12646علوم اللسان العربي، ترجمةمجلة التعریبحفار عز الدینالعالقة بین علم المصطلح واللسانیات التقابلیة والترجمة

Arabi12647نحوحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقطارق محمود سلمان خوالدةالعالقھ الصوتیھ بین المیم الساكنھ والیاء دراسة صوتیة

Arabi12648نحو، لغةمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسأبوشغفة محمد العصلبالعالمات اإلعرابیة ومظاھر تطورھا في اللھجات العربیة

Arabi12649علم اللغةاألكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةمحمد أحمد أبوعیدالعالمات التمییزیة في المكتوبات العربیة رؤیة لسانیة تاریخیة

Arabi12650نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةحسن ابنعوفایمان سلیمان بشارة بشیرالعالمة االعرابیة في الجملة العربیة ووظیفتھا النحویة دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi12651صرف، لغةجامعة العلوم األسالمیة العالمیةعبد الرزاق عبد الرحمن السعديمحمد عوض صالح السعديالعالمة اللغویة ودورھا فى التحلیل الصرفي

Arabi12652علوم اللسان العربيمجلة سماتعبد الرحمن بن إبراھیم المھوسالعالمة بین اللسانیات والسمیولوجیا

Arabi12653علم الداللةمجلة مركز بابلأمجد محمد حسن العمیديالعالمة في الحضارات القدیمة

Arabi12654نحو، لغةحولیات آداب عین شمسفاطمة حسن عبدالرحیمالعالمة من منظور سیبویة : األبعاد واالستعماالت

Arabi12655نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعناد مخلف مھبش الھیتيالعلة القیاسیة عن أبي البركات األنباري ( 577 ھـ) مفھومھا وشروط سالمتھا

Arabi12656نحومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتجمال نمر رباحالعلة النحویة بین القدماء والمحدثین

Arabi12657[دراسة صرفیة تركیبیة] نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد أحمد خاطرمنال بنت سلیمان بن مسلم الرداديالمشتقات في الكافیة الشافیة في االنتصار للفرقة الناجیة البن القیم الجوزیة

Arabi12658نحوجامعة مؤتةعلي خلف الھروطاحمد عبد السالم صالح السوادحةالعلة النحویة عند ابي علي الفارسي من خالل كتابھ الحجة

Arabi12659نحوجامعة مؤتةعلي خلف الھروطإبراھیم عبد الفتاح المجاليالعلة النحویة عند األنباري

Arabi12660نحوكلیة اللغة العربیة بالمنوفیة جامعة األزھرأیمن غباشي محمود زغیبالعلة النحویة عند سلطان العلماء عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم ت 660ھـ كتاب (الفوائد في مشكل القرآن) نموذجا

Arabi12661نحوجامعة دیاليلیث أسعد عبد الحمیدصدام مجید داودالعلة النحویة فى اعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ الھمذاني ت 370ه

Arabi12662نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابسفانة یونس دنھاش، أحمد عبد هللا حمودالعلة النحویة في األسماء عند أبي علي الشلویین( 562- 645ه)في كتابة المقدمھ الجزولیة الكبیر

Arabi12663نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابلیث قھیر عبد هللا، عالء أحمد صبارالعلة النحویة في التوابع والمشتقات عند ابن عصفور ت 669ھـ في كتابھ شرح جمل الزجاجي

Arabi12664نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابھیثم طھ یاسین الھیتى ، عبیده محمد مجیدالعلة النحویة في الحروف عند حاجى عوض 845ھـ في شرح كافیة ابن الحاجب

Arabi12665نحومجلة كلیة التربیةخلود جبار عیدانالعلة النحویة في شعر جریر

Arabi12666نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزمحمد سلیمان النجاداتالعلة النحویة في ضوء أعراف المجتمع العربي عاداتھ وتقالیده ومعتقداتھ

Arabi12667نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةجاسم صادق غالبالعلة النحویة في كتب أسرار النحو دراسة في المفھوم والمنھج

Arabi12668نحو، لغةمجلة مقاربات في اللغة واألدب جامعة الملك سعودمحیي الدین محسبالعلة بین المناطقة والنحاة

Arabi12669نحو، صرفجامعة النیلینفاروق أحمد أبو كساويسلیمان آدم بحر محمدالعالقة بین النحو والصرف دراسة على األسماء العاملة عمل أفعالھا دراسة نحویة وصفیة

Arabi12670نحومجلة جامعة الخلیج العربيحسام أحمد ھاشمالمشتقات في سورة الكھف

Arabi12671علم الداللةمجلة التربیة والعلممحمد فضل ثلجي الدالبیحالعلل الداللیة عند الخلیل بن أحمد في ضوء الدرس اللساني المعاصر

Arabi12672نحو، صرفمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةحامد عبد الحسین كاظم ، ادریس حمد ھاديالعلل الصرفیة الداللیة في كتاب سیبویھ

Arabi12673نحو، صرفمجلة دیاليخالد أحمد ھواسالعلل الصوتیة في أحكام التجوید على مستوى التركیب
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Arabi12674نحومجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریةحیدر فرحان عبدالعلل النحویة

Arabi12675نحوجامعة سامراء كلیة التربیةصباح عالوي خلفالعلل النحویة عند أھل التجدید

Arabi12676(كتاب الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل) نحومجلة آداب الفراھیديعماد حمید أحمد الخزرجي، زریان عاصي خورشیدالعلل النحویة في األسماء عند ابن السید البطلیوسي في كتابھ

Arabi12677نحومجلة دراسات البصرةمحمد عبد كاظم الخفاجي ، عمر عبد الھادي الزھیرالعلل النحویة في كتاب األخبار ألبي القاسم الزجاجي ت 340 ھـ

Arabi12678نحومجلة اآلداب جامعة بغدادنافع سلمان جاسم، محمد حمد عبد الكریمالعلل النحویة واثرھا على داللة المعنى عند أبي البركات األنباري ت 577ھـ

Arabi12679نحو، لغةمجلة مجمع اللغة الربیة على الشبكة العالمیةصفاء البیاتيالعلم الھجین في العربیة

Arabi12680معجممجلة الدراسات اللغویةأحمد محمد المعتوقالعمل الجماعي في إعداد المعجم العربي

Arabi12681نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةفخر الدین قباوةالعمل النحوي مشكلة ونظریات للحل

Arabi12682نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيإسماعیل أحمد عمایرةالمشتقات نظرة مقارنة

Arabi12683لغة، علم الداللةمجلة العمیدأحمد علي محمدنظریة العالمة وسیرورتھا عند شارلس سندرس بیرس

Arabi12684نقدجامعة وھران السانیابوفربة الشیخبلبشیر ھجیرةالعناصر اللغویة ودورھا في رسم الصورة النقدیة في مقدمة ابن خلدون

Arabi12685نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعبدالمھدي الجراح، إبراھیم الكوفحي ، محمد القضاةالعناصر المرجعیة (الضمیریة) في سورة الكھف دراسة نصیة وظیفیة

Arabi12686علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةعباس السر محمد عليخلیل ابراھیم احمد محمدالعناضر الدالة على المعنى فى سورتى آل عمران والنساء دراسة لغویة داللیة

Arabi12687نحومجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابأحمد رسنالعنوان في نماذج من الدراسات النحویة العربیة المعاصرة نقد أسس القسمة النحویة

Arabi12688نحومجلة الجامعة العراقیةبشرى غازي علوان الكرويالمشتقات غیر العاملة في دیوان حاتم الطائي

Arabi12689علم الصوت، الداللةجامعة أحمد بن بلة وھران 1سعاد بسناسيابن عدة فاطمةالعوامل الصوتیة وأثرھا في بناء الدالالت النصیة خطب ھواري بومدین مجال التطبیق

Arabi12690نحوجامعة الیرموكمحمد خلف الھزایمةمحمد أمین جاد هللا الضمیداتالعوامل المعنویة في النحو العربي

Arabi12691نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار الشیخ باللمحمد علي الیاس حسینالعوامل الناصبة بین الكوفیین والبصریین

Arabi12692نحوكلیة اآلداب واللغات جامعة سبھاالطاھر محمد المدنيالعوامل و المعموالت و نظریة العامل في النحو العربي

Arabi12693نحو، صرفمجلة كلیة التربیة جامعة قناة السویسیحیى عبد الفتاح عبد الحمیدالعوض في الصرف والنحو

Arabi12694لغةجامعة الخلیلھاني صبري البطاطمھا عوني حجازي النتشةالعولمة وأثرھا في اللغة العربیة مدینة الخلیل أنموذجا

Arabi12695صرفجامعة السلیمانیةبیستون علي كریمفاتح حمھ أمین عبد هللالمصادر فی صحیح مسلم دراسة صرفیة

Arabi12696نحومجلة العلوم العربیةمحمد بن ناصر الشھرىالغریب في النحو دراسة وصفیة في البنیة والقواعد واألقوال

Arabi12697علوم اللغة، نحوجامعة الیرموكأمجد طالفحةفاطمة موسى محمد حمایسةالغموض اللغوي وأثره في تعدد وجوه اإلعراب كتاب أوضح المسالك أنموذجا

Arabi12698نحومجلة آداب الرافدینعبد العزیز صافي الجیلالفاء الفصیحة دالالتھا واستعماالتھا وتاریخھا وضوابطھا

Arabi12699نحودار المعارفعبد العظیم الشناويأحمد بن محمد بن علي المقري الفیوميالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر

Arabi12700نحوجامعة أم القرىالسید رزق الطویلعبد هللا حمید غالبالفاء في القران الكریم

Arabi12701نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةحسن بن حسین بن شماس المالكيالفاء في سورة یوسف دراسة نحویة داللیة إحصائیة

Arabi12702نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاأسماء توفیق األسطلالفاء في صحیح البخاري دراسة نحویة
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Arabi12703نحو، لغةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیةراشد سعود الراشد العمیريالفاء مسلكا للعلة لدى األصولیین

Arabi12704نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثالحسن الھالليالفارابي و تصحیح العالقة بین النحو و المنطق

Arabi12705نحو، لغةدار البشائرسیف بن أحمد الغریرأبي العباس أحمد بن حماد بن أبي القاسم الحرانيالمصباح في الفرق بین الضاد و الظاء في القرآن العزیز نظما ونثرا

Arabi12706(دراسة صوتیة في ضوء علم اللغة الحدیث) علم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة بورسعیدمحمد سعد محمد السیدالفاصلة القرآنیة

Arabi12707نحو، لغةمجلة دراسات علوم الشریعة والقانونالمثنى عبد الفتاح محمودالفاصلة القرآنیة والسجع

Arabi12708علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضر بسكرةمحمد خانعبد الكریم حاقةالفاصلة في الجزء األخیر من القرآن الكریم دراسة صوتیة داللیة

Arabi12709علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةأم سلمة عبد الباقي یوسف نعمةمریم بلھ محمد بلولالفاظ الحیاة االجتماعیة فى كتاب االغاني دراسة معجمیة داللیة

Arabi12710علم اللغةجامعة الكوفةحاكم مالك الزیاديرفاه عبد الحسین مھدى الفتلىالفاظ الرؤیة والرؤیا فى القرآن الكریم دراسة لغویة

Arabi12711لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبرسھام محمد احمد االسمرالفاظ العقل والجوارح فى القرآن الكریم دراسة احصائیة داللیة

Arabi12712علم اللغةمجلة اوروكفضیلة صبیح نومان الخزاعيالفاظ المعادن المشتركة بین العربیة واالكدیة دراسة لغویة

Arabi12713لغویاتجامعة الملك عبد العزیزسالم سلیمان غیث الخماشمنى مبروك عنایة هللا المزروعىالفاظ حقل النشاط الذھنى فى العربیة جمع ودراسة داللیة

Arabi12714نحومجلة كلیة اآلداب جامعة بنھامحمود أبو المعاطي أحمد عكاشةالفاعل النحوي والفاعل المنفذ في نظریة الحالة اإلعرابیة دراسة الفاعل عند تشالز فیلمور في ضوء آراء النحاة

Arabi12715یم الطوبجيالفاعل في ضوء االستعمال القرآني نحو، لغةمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلطالل یحیى إبرا

Arabi12716نحو، لغةمجلة آداب البصرةجاسم غالي رومي المالكيالفاعل وانواعھ في ایات سورة البقرة

Arabi12717علوم اللغةالجامعة األردنیةمصطفى إبراھیم المشنيمحمد محمود موسى الزواھرةالفروق اللغویة عند الراغب األصفھاني في كتابھ المفردات وأثرھا في دالالت األلفاظ القرآنیة

Arabi12718علوم اللغة، معجممجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةمھند جاسم محمدالفروق اللغویة عند الرغب األصفھاني (ت 425ھـ) في كتابھ مفردات ألفاظ القرآن دراسة ومعجم

Arabi12719علم اللغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةعدویة عبد الجبار الشرعالفروق اللغویة والداللیة بین ألفاظ القرآن الكریم

Arabi12720نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةقحطان جاسمالفروق النحویة المتأتیة من االختالف في األفعال ضمن إطار المتشابھات اللفظیة

Arabi12721نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسن علويالفروق النحویة بین األفعال واسماء األفعال

Arabi12722علم اللغةمجلة األستاذمحمد صنكورالفروق بین الكتابة واللغة

Arabi12723نحو، لغةحولیات آداب عین شمسعبد الفتاح محمد عبوشالفروق في التراكیب النحویة واالنحراف في المعنى

Arabi12724لغة، نحومجلة األستاذجنان ناظم حمید ، تغرید عبد هللا أحمدالفرید اللفظي في القرآن الكریم ، البناء والداللة (جما) أنموذجا

Arabi12725نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىإن سوب ليالفصائل النحویة في اللغة العربیة

Arabi12726نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةمحمد علي یونس رباعالفصحى المنطوقة منزلتھا في النظریة النحویة وصورتھا في اللغة العربیة

Arabi12727لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتإسماعیل أحمد عمایرةالفصحى في الدرس اللغوي وكتب تعلیم العربیة لدى المستشرقین األلمان

Arabi12728نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعيمحمد عطا احمد ابو فنونالفصل النحوى بین االزواج المتالزمة

Arabi12729نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة جامعة البلقاءالتطبیقیةعبد العزیز موسى عليالفصل النحوي بین مطالب التركیب و قیم الداللة

Arabi12730نحو، لغةمجلة جامعة بابل العلوم االنسانیةسعد حسن علیويالفصل بین أجزاء الجملة العربیة

Arabi12731نحومجلة العلوم األسالمیة كلیة التربیة جامعة تكریتجمعھ حسین محمدالفصل بین المتضایفین بمعمول المصدر المضاف

https://k-tb.com/book/Arabi12703
https://k-tb.com/book/Arabi12704
https://k-tb.com/book/Arabi12705
https://k-tb.com/book/Arabi12706
https://k-tb.com/book/Arabi12707
https://k-tb.com/book/Arabi12708
https://k-tb.com/book/Arabi12709
https://k-tb.com/book/Arabi12710
https://k-tb.com/book/Arabi12711
https://k-tb.com/book/Arabi12712
https://k-tb.com/book/Arabi12713
https://k-tb.com/book/Arabi12714
https://k-tb.com/book/Arabi12715
https://k-tb.com/book/Arabi12716
https://k-tb.com/book/Arabi12717
https://k-tb.com/book/Arabi12718
https://k-tb.com/book/Arabi12719
https://k-tb.com/book/Arabi12720
https://k-tb.com/book/Arabi12721
https://k-tb.com/book/Arabi12722
https://k-tb.com/book/Arabi12723
https://k-tb.com/book/Arabi12724
https://k-tb.com/book/Arabi12725
https://k-tb.com/book/Arabi12726
https://k-tb.com/book/Arabi12727
https://k-tb.com/book/Arabi12728
https://k-tb.com/book/Arabi12729
https://k-tb.com/book/Arabi12730
https://k-tb.com/book/Arabi12731


اللغة - المعتمد

4402019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi12732نحومجلة الفتحعامر عیدان علي الالميالفصل بین المتضایفین قراءة ابن عامر نموذجا

Arabi12733علوم اللسان العربيجلة جامعة الطائفعشري محمد علي محمدالفصل والوصل دراسة لسانیة نصیة

Arabi12734علم الصوتمجلة جامعة ذي قارعلي ھاشم طالبالفضاء الصوتي في سینیة أبن اآلبار

Arabi12735نحوجامعة آل البیتمحمود محمد الدیكيمحمود ابراھیم فیصلالفعب ودوره فى بناء الجملھ العربیھ عند المتاخرین،ابو حیان االندلسي انموذجا

Arabi12736نحومجلة جامعة الخلیل للبحوثھشام محمد عواد الشویكيالفعل (كفى ) ودالالتھ في القرآن الكریم

Arabi12737نحو، لغةمجلة العلوم األسالمیةسعد صالح أحمد المفرجي ، ضیاء حامد حمود البدريالفعل (ود) بین االستعمال القرآني واالستعمال اللغوي

Arabi12738نحو، صرفجامعة مؤتةعادل البقاعینعیسى صالح الطراونةالفعل الثالثي المجرد في اللھجات العربیة القدیمة دراسة صوتیة صرفیة

Arabi12739لغویاتدار العلم للمالیینجبور عبدالنورالمعجم األدبي

Arabi12740نحو، صرفكلیة اآلداب جامعة بیرزیتمشھور موسى مشاھرةانتصار شحادة حوامدهالفعل الثالثي المزید بحرف في سور الحوامیم دراسة صرفیة داللیة

Arabi12741(دراسة صرفیة إحصائیة) نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیةمحمد كبیر عثمانالفعل الثالثي المزید بحرفین وداللتھ في القرآن الكریم

Arabi12742نحو، صرفمجلة میسان للدراسات األكادیمیةمولود محمد زاید ، حسن حمید محسنالفعل الثالثي المضعف والمزید فیھ ومعاني صیغة في القصائد التسع المشھورات دراسة صرفیة داللیة

Arabi12743نحو، صرفمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةالبندري عبد العزیز العجالن ، منیرة ناصر الغامديالفعل الرباعي المجرد في كالم العامة دراسة تأصیلیة

Arabi12744نحو، صرفجامعة قسنطینةعبد بو خلخالفایزة كریمالفعل العربي وصیغة الزمنیة في جزء عم

Arabi12745نحو، صرفجامعة الملك عبد العزیزمحمد خضر عریفصالح عیاد حمید الحجوريالفعل المضارع بین العربیة واإلنجلیزیة دراسة تقابلیة في اللفظ والداللة والوظیفة

Arabi12746علوم اللغةمجلة الكرملیوسف سامي الیوسفالفقھ اللغوي الجدید اولیاتھ واشكاالتھ

Arabi12747نحو، لغةمجلة جامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجالفكر األلسني المعاصر في كتاب التبیان للعكبري دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12748نحو، معجممجلة التربیة جامعة الموصلمحمد سالم سعد هللا، لمیاء حسین الھاشميالفكر االصطالحي في معجم الكلیات للكفوي 1094ھـ دراسة نقدیة

Arabi12749علم الصوتمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد القادر مرعى خلیلالفكر الصوتى عند السیوطى

Arabi12750علم الصوتجامعة قاصدي مرباح ورقلةأبو بكر حسینيوفاء االخضريالفكر الصوتي الوظیفي بین كمال بشر ومدرسة براغ

Arabi12751لغة، نحومجلة كلیة اآلداب جامعة قسنطینةآمنة بن مالكالفكر الصوتي عند ابن سینا

Arabi12752نحومجلة كلیة اآلدابمحمد یحیى سالمالفكر الصوتي عند ابن كیسان 299 ھـ

Arabi12753نحوكلیة التربیة للعلوم األنسانیة جامعة كربالءحسن عبد الغني األسديالفكر الصوتي عند اإلمام جعفر بن محمد الصادق علیھ السالم 83ھـ - 148ھـ

Arabi12754لغویاتمركز الدراسات الشرقیة جامعة القاھرةعمر صابر عبدالجلیلالمعجم التأصیلي للفعل الناقص في اللغات السامیة

Arabi12755نحو، لغةجامعة الحاج لخضرالجودي مرداسيسلیمة بلعزويالفكر اللساني عند إبراھیم أنیس من خالل مصنفیھ (األصوات اللغویة ، داللة األلفاظ ) دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12756نحو، معجمدار الحوار للنشر والتوزیعھادي العلويالمعجم العربي الجدید

Arabi12757علم اللغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلباسم یونس البدیراتالفكر اللغوي عند ابن خلدون في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi12758علم اللغة، فقھمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیةعزیزة بنت عطیة هللا بن زاھر الشنبريالفكر اللغوي عند ابن فارس في كتابھ الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا

Arabi12759نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةأحمد عبد السالم الرواشدةالفكر اللغوي عند ابن مالك في كتابھ شواھد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح

Arabi12760نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةزیاد محمد سلمان أبو سمورالفكر اللغوي عند الصبان في حاشیتھ على األشموني
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Arabi12761نحو، معجممكتبة المعارف للنشر والتوزیععبد العلي الودغیريالمعجم العربي باألندلس

Arabi12762لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيبكر محمد أبو معیليالفكر اللغوي عند النیسابوري

Arabi12763لغةجامعة فرحات عباس سطیفدفة بلقاسمدلولة قادريالفكر اللغوي عند شیخ اإلسالم أبي یحي زكریا األنصاري في كتابھ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن

Arabi12764لغةجامعة أبي بكر بلقایدعزوز أحمدعجال لعرجالفكر المعجمي االصطالحي عند التھانوي مقاربة وصفیة تحلیلیة

Arabi12765نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعيخلود فرحان المعایطةالفكر النحوى فى مؤلفات الفیروز أبادى دراسھ وصفیھ تحلیلیة

Arabi12766نحوجامعة العلوم األسالمیة العالمیةكمال جبري عبھريعاطف سلیمان أحمد أبو جرارالفكر النحوي عند األخفش األوسط في كتابھ معاني القرآن ت 215ھـ

Arabi12767نحوجامعة مؤتةعادل سلمان البقاعینعبد هللا محمد الدبیسالفكر النحوي عند تمام حسان دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء علم اللغة القدیم والحدیث

Arabi12768نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادخالد محمد الشروشالفكر النحوي عند خلیل عمایرة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12769نحوجامعة النیلینعبد النبي محمد عليزكي عثمان عبد المطلب عمرالفكر النحوي عند عباس حسن مع التطبیق على كتابة النحو الوافي

Arabi12770نحوالجامعة األسالمیةباسم عبد الرحمن صالح البابليمعتز إبراھیم عبد الرازق عوادالفكر النحوي في القرن السادس الھجري (تطوره واتجاھاتھ) دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12771نحومجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریة جامعة بغدادحسن مندیل حسن العكیليالفكر النحوي في ضوء المنطق االرسطي

Arabi12772نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةأحمد عبد السالم الرواشدةالفكر النحوي لـ "ابن مالك" في كتابھ "شواھد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح

Arabi12773نحوجامعة النیلینازدھار عبد الرحمن السیدمحمد عبد هللا سلیمانالفكر النحوي لدي الفراء دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi12774لغة، نحومجلة عالماتحمادي صمودالفكر واللغة عودة إلي مسألة قدیمة

Arabi12775علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةسیدنا علي جوبعبد الرحمن عثمان إبراھیم آدمالفواصل الصوتیة وأثرھا على المواثع الداللیة دراسة صوتیة داللیة

Arabi12776لغة، نحو، صرفمجلة اللسانیات العربیةعبد الحمید عبد الواحد ، مولدي الیحیاويالفونولوجیا المستقلة القطع و نماذج من تطبیقاتھا على العربیة

Arabi12777علوم اللغةمجلة األثرفاطمة ولد حسینالفونیم التطویحي وأثره في تحدید الدالالت اللغویة

Arabi12778نحو، تفسیرجامعة النجاح الوطنیةمحمد جواد النوريبسام مصباح أغبرالفونیم وتجلیاتھ في القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم ، سورة البقرة نموذجا

Arabi12779علوم اللغةمجلة كلیة اآلدابنضال حسن سلمان األسديالفیض الرقراق من معین االشتقاق

Arabi12780نحوجامعة األندلس للعلوم والتقنیةنجیب بن محفوظ بن كرامة الزبیديالفیوضات العمیمة شرح الدرة الیتیمة للكاللي دراسة نحویة

Arabi12781نحومجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابريالقاسم بن معن المسعودي ترجمتھ و منزلتھ بین نحویي الكوفة و لغوییھا

Arabi12782نحو، صرفمجلة آداب البصرةرعد ھاشم عبودالقاعدة الصرفیة بین امن اللبس والتخفیف

Arabi12783علوم اللغةمجلة العلوم اإلسالمیةعمر رشید السامرائيالقاعدة اللغویة والقراءات القرآنیة دراسة في إشكالیة الرفض والقبول في ضوء قواعد التفكیر العلمي

Arabi12784نحومجلة جامعة ابن رشد في ھولنداخدیجة بنت عبد العزیز عطیة هللا الصیدالنيالقاعدة النحویة ودورھا في تحدید لحكم الفقھي من خالل الحدیث النبوي الشریف

Arabi12785نحو، معجمدار الكتب العلمیةإیمیل بدیع یعقوبالمعجم المفصل في الجموع

Arabi12786نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد بن سالم المعشنيالقاف بین القدامى والمعاصرین دراسة صوتیة مقارنة

Arabi12787نحو، لغةمجلة المعجمیةشعبان بن بوبكرالقاموس الجدید األلفبائي عرض ومناقشة

Arabi12788نحودار األملعلي توفیق الحمد، یوسف جمسل الزعبيالمعجم الوافى فى ادوات النحو العربى

Arabi12789لغةجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيرقیة محمد صالح الخزاميالقراءات السبع واالستشھاد بھا
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Arabi12790نحو، صرفمجلة العقیقنوال بنت سلیمان الثنیانالقراءات السبعیة في شرح ابن عقیل دراسة نحویة صرفیة

Arabi12791نحوالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةتغرید عبد الرازق محمود أبو الجدیانالقراءات الشاذة في النصف الثاني من القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi12792نحو، صرفجامعة طیبةحسانین إبراھیم حسانینبھیة محمد ماجد الحناوىالقراءات الشاذه فى األمالى الشجریھ دراسة نحویة صرفیة

Arabi12793نحو، صرفجامعة أم القرىسعد حمدان الغامديمبروك حمود الشمريالقراءات العشر المختلفة في العالمة اإلعرابیة وأثر ذلك في المعنى من خالل كتاب النشر البن الجزري

Arabi12794نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةعماد حمید أحمد الخزرجيالقراءات القرآنیة التي أنكرت لعلة صرفیة

Arabi12795نحوالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةدالیا حسن موسى جاد هللالقراءات القرآنیة الشاذة في النصف األول من القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi12796محو، صرفمجلة سیاقات اللغة والدراسات البینیةأیمن غباشي محمود زغیبالقراءات القرآنیة الواردة في السنة النبویة دراسة نحویة صرفیة

Arabi12797نحومجلة دراسات الكوفةمناف مھدي الموسويالقراءات القرآنیة دراسة صوتیة في األداء

Arabi12798نحو، صرفمجلة آداب الرافدیننوفل علي مجید الراويالقراءات القرآنیة عند ابن ھشام في كتابھ (شرح قطر الندى وبل الصدى) وموقفھ منھا

Arabi12799علوم اللغةمجلة آداب البصرةخالد عبد كاظم، میسون محمدالقراءات القرآنیة عند علقمة بن قیس دراسة ظواھرھا اللغویة

Arabi12800نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقمحمد المبارك السماني الطیب البشیرالقراءات القرآنیة في الربع األول من القرآن الكریم دراسة صوتیة صرفیة نحویة داللیة

Arabi12801نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةفاضل عبد أحمدالقراءات القرآنیة في كتاب العین دراسة استقرائیة

Arabi12802علوم اللغةجامعة طنطامصطفى الصاوي الجوینيإبراھیم عبد هللا سالمالقراءات القرآنیة في معجم تھذیب اللغة لألزھري في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi12803علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةعبد السالم غجاتيالقراءات القرآنیة والدرس اللغوي العربي : جھود أبي عمرو بن العالء ویعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي أنموذجا

Arabi12804تفسیرالجامعة األردنیةأحمد خالد شكريسفیان موسى إبراھیم خلیلالقراءات القرآنیة وتوجیھھا في تفسیر الرازي

Arabi12805نحوالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةصابرین خمیس اللولوالقراءات القرانیھ لالقعال المضارعة دراسة نحویة

Arabi12806قراءاتجامعة أم درمان األسالمیةبدر الدین عبد الكریم أحمدصالح سنین صالحالقراءات المتواترة التي أوردھا أبو الفتح عثمان بن جني ( 302- 360ھـ) في كتابھ المحتسب في شواذ القراءات جمعا وتحقیقا ودراسة

Arabi12807أدبجامعة كراتشيمحمد عبد الشھید النعمانيمحمد عمران لطیفالقراءات المتواترة وأثرھا في فھم المعاني دراسة بالغیة ونحویة

Arabi12808قراءاتجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائممي صالح نصر عليالقراءات المشھورة التي تعرضت للطعن واللحن

Arabi12809قراءاتجامعة أم القرىعبد العزیز برھامأحمد خالد بابكرالقراءات عند ابن جریر الطبري في ضوء اللغة والنحو كما ورد في كتابھ جامع البیان عن تأویل آي القرأن

Arabi12810لغةجامعة أم القرىعبد العزیز برھامنبیھة عبد الرحیم سندىالقراءات فى الكتاب لسیبویة حتى باب المبدل من المبدل منھ توجیھا نحویا

Arabi12811قراءاتجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائممدثر حسن بخیت خالدالقراءات في تفسیر الكشاف للزمخشري

Arabi12812قراءاتجامعة البصرةأمجد كامل عبد القادرماجد داود محمود الیاسینالقراءات في تفسیر المحرر الوجیز دراسة داللیة

Arabi12813لغةجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيرقیة محمد صالح إبراھیم الخزاميالقراءات واللغویات في معاني القرآن للزجاج

Arabi12814نحو، صرفجامعة مصراتھعبد الحمید زرنوحزھره فرج سعیدالقراءات وتوجھاتھا النحویھ والصرفیھ فى جامع البیان عن تاویل آي القرآن للطبري

Arabi12815قراءاتمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسحر احمد محمدالقراءاث القرآنیة الشاذة في البحر والمحیط دراسة صوتیة

Arabi12816قراءاتمجلة جامعة األزھر بغزةمازن مصباح صباح ، سامي محمد أبو عرجةالقراءة الشاذة عند األصولیین و أثرھا في اختالف الفقھاء

Arabi12817نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةمعتصم محمد الحورانيالقراءة الشاذة واالختیار النحوى دراسة فى كتاب اعراب القراءات الشواذ للعكبري

Arabi12818نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةطارق بن محمود خوالدةالقراءة بإسكان العین في كلمة نعما في القرآن الكریم وإشكالیة النطق بالساكنین دراسة صوتیة مقطعیة
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Arabi12819أدب، لغةمجلة آداب ذي قارسامي جوده الزیديالقراءة والكتابة عند العرب قبل اإلسالم ومصر النبوة

Arabi12820علم الداللةجامعة الملك عبد العزیزسالم سلیمان الخماشالمعجم وعلم الداللة

Arabi12821نحو، بالغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمحمد األمین خویلدالقرائن العقلیة ودورھا في تقدیر المحذوف في النص القرآني

Arabi12822الداللةجامعة وھرانصفیة مطھريخلیف مھدیدالقرائن اللفظیة وأثرھا في التراكیب اللغویة دیوان موسى األحمدي نویوات أنموذجا

Arabi12823فقھالجامعة األردنیةالعبد خلیل أبو عیدأیمن علي عبد الرؤوف صالحالقرائن المحتفة بالنص وأثرھا على داللتھ

Arabi12824نحومجلة التعریبیوحنا الالطيالقرائن النحویة والعملیات التعریبیة

Arabi12825نحوجامعة الحاج لخضرعیاش فرحاتسلیمان بوراسالقرائن النحویھ اللفظیة واالتساق النصي

Arabi12826ً تفسیر، لغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلبحي األغواطمصطفى أحمد قنبرالقریة في المثل القرآني بحث في دور الكلمة آیتي سورة النحل نموذجا

Arabi12827(ت468ھـ)نحو، صرفمجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة واإلنسانیة جامعة بابلرجاء خلف عواد التكریتي ، حامد حسین حنیحنالقرینة الحالیة الداخلیة وأثرھا في توجیھ المعني في تفسیر البسیط الواحدي

Arabi12828نحو، صرفمجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة واإلنسانیة جامعة بابلفراس فخري میران، قصي سمیر عبیسالقرینة الصوتیة وأثرھا في توجیھ المعنى عند ابن یعیش ت 643ھـ

Arabi12829معاجم، نحومجلة العمیدأحمد خضیر عباس العلي السعیديالقرینة المعجمیة وأثرھا في توجیھ المعنى تفسیر البحر المحیط أنموذجا

Arabi12830(دراسة لغویة وحقیقة كونیة)علم اللغةمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةمحمد البعالقسم بالزمان في آیات القرآن

Arabi12831لغة، نحوجامعة الیرموكسمیر شریف ستیتیةعبد هللا على عبد هللا الھتاريالقسم في القرآن الكریم تركیباً وداللة

Arabi12832شعرمجلة مؤتة للبحوث والدراساتصالح علي سلیم الشتیويالقسم في شعر بشار بن برد

Arabi12833نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةبلقاسم محمد حمامالقصد ودوره في األحكام النحویة

Arabi12834معجممكتبة لبنان ناشرونعبد هللا الجبوريالمعجم الداللي بین العامي والفصیح

Arabi12835نحوالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةعمر علي سلیمان البارونيالقصدیة التواصلیة والتخاطبیة اإلیجابیة والسلبیة في النحو العربي

Arabi12836( دراسة في األسس النظریة واإلجرائیة للبالغة العربیة) علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضر بسكرةمحمد خاندالل وشنالقصدیة في الموروث اللساني العربي

Arabi12837فلسفة اللغةمجلة جامعة محمد خیضروشن داللالقصدیة من فلسفة العقل إلي فلسفة اللغة

Arabi12838أدب عربيجامعة السانیا وھرانأحمد عزوزصفیة بن زینةالقصیدة العربیة في موازین الدراسات اللسانیة الحدیثة قصیدة أنشودة المطر للسیاب أنموذجا

Arabi12839نحوالجامعة المستنصریةفاخر جبر مطرحیدر جاسم جابر الدنیناويالقصیدة وأثرھا في توجیھ األحكام النحویة حتى القرن الرابع الھجري

Arabi12840اللسانیاتجامعة محمد خیضر بسكرةصالح لحلوحيعبد العزیز تواتيالقضایا الداللیة في كتاب العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى الحنبلي

Arabi12841نحو، لغةجامعة الیرموكرسالن بن أحمد بني یاسینعبد الرحمن بن عودة بن صالح الجھنيالقضایا الصرفیة والنحویة بین أبي علي الفارسي وابن جني في كتاب الخصائص

Arabi12842لغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجھدى بابكر إبراھیم بابكرالقضایا الصوتیة في كتب إعراب القرآن ومعانیھ

Arabi12843علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجانتصار عثمان ابراھیم عثمانالقضایا الصوتیة والداللیة فى كتاب المحتسب البن جنى

Arabi12844نحو، صرفجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءصالح محمد سلمان أبو زایدالقضایا الصوتیة والصرفیة عند الشوكاني في كتابة فتح القدیر

Arabi12845نحوجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيجاد السید دفع هللا عبد اللطیفالقضایا النحویة في البحر المحیط ألبي حیان األندلسي في الربع الثاني من القرآن الكریم

Arabi12846لغة، نحوجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءمحمد طراد محمد علي عسافالقضایا النحویة في معجم الصحاح

Arabi12847نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوف أحمدسمیة أحمد خالد بابكرالقضایا النحویة في تفسیر ابن عطیة األندلسي في النصف األول من القرآن الكریم دراسة تحلیلیة وصفیة

https://k-tb.com/book/Arabi12819
https://k-tb.com/book/Arabi12820
https://k-tb.com/book/Arabi12821
https://k-tb.com/book/Arabi12822
https://k-tb.com/book/Arabi12823
https://k-tb.com/book/Arabi12824
https://k-tb.com/book/Arabi12825
https://k-tb.com/book/Arabi12826
https://k-tb.com/book/Arabi12827
https://k-tb.com/book/Arabi12828
https://k-tb.com/book/Arabi12829
https://k-tb.com/book/Arabi12830
https://k-tb.com/book/Arabi12831
https://k-tb.com/book/Arabi12832
https://k-tb.com/book/Arabi12833
https://k-tb.com/book/Arabi12834
https://k-tb.com/book/Arabi12835
https://k-tb.com/book/Arabi12836
https://k-tb.com/book/Arabi12837
https://k-tb.com/book/Arabi12838
https://k-tb.com/book/Arabi12839
https://k-tb.com/book/Arabi12840
https://k-tb.com/book/Arabi12841
https://k-tb.com/book/Arabi12842
https://k-tb.com/book/Arabi12843
https://k-tb.com/book/Arabi12844
https://k-tb.com/book/Arabi12845
https://k-tb.com/book/Arabi12846
https://k-tb.com/book/Arabi12847


اللغة - المعتمد

4442019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi12848نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوف أحمدحمد مصطفى محمد حامدالقضایا النحویة والصرفیة في كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل للشیخ مال علي القاري

Arabi12849نحو، صرف، فقھ اللغةجامعة أم درمان األسالمیةمحمد صالح حسینمریم محمد فرح الشاذليالقضایا النحویة والصرفیة واللغویة في شرح القصائد العشر للتبریزي المتوفي سنة 502 للھجرة

Arabi12850نحوجامعة القاھرة كلیة دار العلومصالح روايرمضان فوزي بدینيالقضایا واالتجاھات النحویة في تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربیني

Arabi12851(دراسة لغویة) علم اللغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةسعاد كریدي كنداويالقطع في القرآن الكریم

Arabi12852نحومجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةیوسف أحمد جاد الرب محمدالقطع في تراكیب العربیة بین النحو والداللة

Arabi12853نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتةرافع محمد بیت المالالقطع واالستئناف في القرآن الكریم مفھومھ واتجاھاتھ

Arabi12854نحو، لغةمجلة دیاليلیث أسعد عبدالحمید، ولید عبدهللا أحمدالقطع والحذف في النص القرآني دراسة داللیة

Arabi12855(قراءة في التراث اللغوي) لغةمجلة جامعة كربالء العلمیةحمید الفتليالقلب التركیبي

Arabi12856نحو، لغةمجلة علوم اللغةأحمد عبد المجید ھریديالقلب المكاني دراسة تاریخیة في المفھوم والمصطلح

Arabi12857نحو، لغةجامعة الفیوم كلیة دار العلوممأمون عبد الحلیم وجیھالقلب المكاني في البنیة العربیة دراسة تحلیلیة في ضوء التراث النحوي والدرس اللغوي الحدیث

Arabi12858علم اللغةمجلة علوم اللغةأحمد مطر العطیةالقلب المكاني في الموروث اللغوي

Arabi12859(رؤیة في البنیة والداللة) نحو،صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمحمد بن سلیمان بن محمد العلويالقلب المكاني للفعل الرباعي

Arabi12860نحو، لغةمجلة آداب الرافدینطالل یحیى إبراھیم الطوبجيالقلب في الجملة القرآنیة بین االستعمال القرآني والتأویل اللغوي

Arabi12861" تفسیرجامعة مؤتةطالب محمد الصرایرةأمینة سلمان العزازمةالقلة والكثرة في القرآن الكریم " دراسة داللیة

Arabi12862نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن سرحان القرنيمحمد بن مدیس بن عیضة الثقفيالقلة والكثرة فیما جمع بألف وتاء زائدتین في القرآن الكریم

Arabi12863نحو، لغةجامعة الیرموكحنا حدادمحمد علي السلیم الحمدانالقلیل والنادر في االستعمال عند النحاة

Arabi12864نحو، لغةجامعة الكوفةعائد كریم علوان الحریزيثائر عبد الفاضل كاطع اإلبراھیميالقواعد التحویلیة عند شعراء المرحلة األولى من العصر الجاھلي

Arabi12865نحو، صرفالجامعة األردنیةجعفر عبابنةسعید محمد إسماعیل عليالقواعد الصرف صوتیة بین القدماء والمحدثین

Arabi12866نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتیةعبد هللا على عبد هللا الھتاريالعدول النحوي السیاقي فى القرآن الكریم

Arabi12867علم اللغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريحبیب مونسيالعولمة والتحدیات اللغویة

Arabi12868نحوالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةجمانة عبد المھدي جاسم ، حسین علي خضیرالفاعلیة في كتاب سیبویھ رؤیة تحلیلیة مقارنة

Arabi12869نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةحسین أحمد الدویري وعاصم محمد أمین بني عامرالفجوات اإلشاریة بین العربیة واإلسبانیة

Arabi12870نحو، صرفجامعة النیلینفاروق أحمد أبو كساويعلي مدني الخیرالفراء ودوره في تطور الدرس النحوي دراسة وصفیة تحلیلیة تأریخیة

Arabi12871نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميھیثم جاد هللا الشیخ الطاھر الشیخ النذیرالفصل في الجملة العربیة وآثاره دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi12872نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةزینب بنت أسعد ھاشم بن محمد سباكالفصل في خالف العلماء في اشتقاق لفظ الجاللة

Arabi12873نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةالطاھر محمد المدنى علىالفصل والوصل بین علم القراءات وعلم النحو دراسة صوتیة

Arabi12874نحو، لغةالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةعمر یوسف عكاشة حسنالفعل الرباعي في لسان العرب دراسة تأصیلیة

Arabi12875نحو، معجمالجامعة الھاشمیةعبد الكریم مجاھد مرداويمحمود جابر محمود الزواھرةالفعل الرباعي في معجم الصحاح للجوھري

Arabi12876نحو، صرفمجلة جامعة الناصرمحمد حسین النقیبالفعل الناقص دراسة نحو داللیة بین القدماء والمحدثین
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Arabi12877لغةجامعة أبي بكر بلقایدأحمد جالیليعمر بوبفارالقراءات القرآنیة ومستویات الدرس اللغوي

Arabi12878لغة، صرفمجلة علوم اللغةعامر صالح محمدالقضایا الصوتیة والصرفیة في فاتحة الكتاب في ضوء المنھج اللغوي الحدیث

Arabi12879أدب عربيجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيعبد القادر برجيالقضایا اللسانیة في كتاب االمتاع والمؤانسة ألبي حیان التوحیدي

Arabi12880فقھ اللغةالجامعة األردنیةجاسر أبو صفیةبسمة عودة سلمان الرواشدةالقضایا اللغویة في كتاب الصاحبي في فقھ اللغة البن فارس دراسة نقدیة

Arabi12881نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميعبد القادر النور عبد القادرالقضایا النحویة في البحر المحیط ألبي حیان األندلسي في الربع الثالث من القرآن الكریم

Arabi12882نحو، لسانیاتمجلة جامعة الملك عبد العزیزمحمد خضر عریفالقواعد اللسانیة ألوزان الفعل الثالثي في اللغة العربیة بحث لساني تطبیقي

Arabi12883نحومجلة العلوم الشرعیةعبد المحسن بن محمد الریسالقواعد المشتركة بین األصولیین و النحویین في العموم

Arabi12884لغة، معجممجلة جذورعبد هللا علي الفضليالقوامیس والمعاجم اللغویة في الفكر العربي اإلسالمي دراسة في النشأة والتطور

Arabi12885نحو، لغةجامعة بغدادطھ محسنأحمد إبراھیم صاعدالقول في القرآن الكریم دراسة لغویة ونحویة

Arabi12886نحومجلة آداب الفراھیديعبد الرزاق فیاض عليالقول وجملتھ بین النحو والداللة

Arabi12887علوم اللغةجامعة دمشقإبراھیم محمد عبد هللامحمد عامر عبد الرزاق دبوريالقیاس التصریفي

Arabi12888صرف، نحوكلیة التربیة للعلوم األنسانیة مجلة العلوم األنسانیةمحمد نوري محمد الموسوي، نجالء حمید مجیدالقیاس الخاطئ في اللغة العربیة

Arabi12889فقھجامعة الیرموكإبراھیم محمد إبراھیم جوارنةعبیر عیسى على الزعبيالقیاس اللغوى دراسة اصولیة فقھیة

Arabi12890لغةكلیة التربیة للعلوم األنسانیة جامعة دیاليمحمد صالح یاسین عباسالقیاس اللغوي في دائرة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

Arabi12891معجمدار المحجة البیضاءرؤوف سبھانيالمعجم الفضي فارسي عربي

Arabi12892نحومجلة آداب البصرةشھید راضي حسینالقیاس النحوي وإشكالیة األصول والفروع (إن) و (الت) أنموذجا تطبیقیا

Arabi12893نحومجلة جامعة أم درمان اإلسالمیةیحیى علي محمد الفادنيالقیاس بین علماء النحو العربي وعلماء الشریعة اإلسالمیة

Arabi12894نحومجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةیوسف دفع هللا احمدالقیاس عند الشاذ الكساني في حقیقة واثره في النحو العربي

Arabi12895نحو، صرفمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعھ الشاميالقیاس في اللغة من خالل نماذج من كتاب إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس

Arabi12896نحومجلة الموردصاحب أبوجناحالقیاس في منھج المبرد

Arabi12897نحومجلة جامعة اإلماممحمود حسن الجاسمالقیاس والقواعد النحویة

Arabi12898نحو، صرفمجلة التراث العربيصالح الدین الزعبالويالقیاس وصیغ المبالغة توطئة في القیاس

Arabi12899لغةجامعة وھران السانیةمكي دراربوداود ابراھیمىالقیاسات الحاسوبیة للكمیات الصوتیة في التراث

Arabi12900نحو، صرفمجلة جامعة سبھا العلوم االنسانیةصالح سعد إمحمد المیلطي ، مزید نعیمالقیم الداللیة ألدوات االستفھام

Arabi12901نحو، صرفمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةمنال نجارالقیم الداللیة ألصوات الحروف في العربیة عود على بدء

Arabi12902نحو، صرفمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعمر عبد الرحمن فرح الخزاعلةالقیم الداللیة السم التفضیل ( خیر ) المعرف باإلضافة في القرآن الكریم

Arabi12903نحودار الكتب العلمیةإمیل یعقوبطاھر یوسف الخطیبالمعجم المفصل في اإلعراب

Arabi12904نحو، صرفكلیة التربیة والعلوم األنسانیة مجلة العلوم األنسانیةأصیل محمد كاظم، علي ناصر غالبالقیمة التوافقیة والخالفیة بین الصفات الصوتیة

Arabi12905لغةمجلة نوافذسعید بو عیطةتزفیطان تودوروفالكتابة
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Arabi12906معجممكتبة لبنان ناشرونانطوان الدحداحالمعجم الوسیط في تصریف األفعال

Arabi12907لغةمجلة كلیة اآلداب بمصراتةفرحة مفتاح بشرالكتابة الصوتیة

Arabi12908لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمختار لصقعالكتابة الصوتیة

Arabi12909لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحسین خلف صالح الحلوالكتابة الصوتیة الدولیة وتطبیقھا في لغتنا العربیة

Arabi12910لغةجامعة وھراندرار مكيحبیب زحماني فاطمة الزھراءالكتابة الصوتیة العربیة

Arabi12911نحو، لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحبلقاسم مالیكةالكتابة في اللغة بحث لمفھوم الكتابة في المعجم العربي القدیم

Arabi12912نحو، لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةالفي ماجد الحربيالكتابة والسلوك الكتابي دراسة تحلیلیة ونقد

Arabi12913نحوجامعة األسكندریةعبده علي الراجحيسعد حسن حمودةالكسائي إمام النحو الكوفي

Arabi12914نحو، لغةجامعة محمد خیضر بسكرةصالح بن عیاد حمید الحجوريالكسع في اللغة العربیة عرض وتحلیل

Arabi12915لغویاتجامعة الجزائرمحمد الحباسسلطاني نعمانالكشف اللغوي عن التعدد اللغوي في لغة القرآن

Arabi12916نحو، لغةجامعة العلوم األسالمیة العالمیةنھاد الموسىدرید خضر احمد دریدىالكف عن العمل ب ( ما ) فى اللغة العربیة بین التقعید النحوى واالستعمال الجارى

Arabi12917لغة، نحومجلة العلوم األنسانیةبوحوش مرجانةالكفاءة اللغویة ومستویات تحققھا عند الطالب الجامعي

Arabi12918نحوجامعة محمد لمین دباغینكمال قادرينجیب بن عیاشالكفایة التفسیریة فى النحو الوظیفي وتطبیقاتھ على اللغة العربیة دراسة فى كتابات احمد المتوكل

Arabi12919لغةمجلة التواصلیحیى بعیطیشالكفایة العلمیة و التعلیمیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة

Arabi12920لغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلجي األغواطحنان إسماعیل عمایرةالكفایة اللغویة العربیة في الكتابة المعاصرة نماذج تحلیلیة من كتابات الطلبة الجامعیین

Arabi12921نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةلطیف حاتم عبد الصاحب الزاملىالكالم المستقیم في النظر النحوى عند سیبویھ دراسة في المصطلح واستعمالھ

Arabi12922لغةمركز البصیرة للبحوث واإلستثمارات والخدمات التعلیمیةناصر بلخیترالكالم المنطوق و العمل المعجمي

Arabi12923لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةلطیف حاتم عبد الصاحب الزامليالكالم عمال مقاربة تداولیة

Arabi12924نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةخیر الدین فتاح عیسى القاسميالكلمات التي ال محل لھا من اإلعراب دراسة نقدیة

Arabi12925نحومجلة العلوم العربیةصالح بن عبد هللا بوجلیعالكلمات المختلف في نوعھا عند النحویین عرض وتقویم

Arabi12926شعرمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتحسام محمد أیوبالكلمة المفتاح في شعر البھاء زھیر دراسة أسلوبیة

Arabi12927لغةمجلة كلیة اللغة العربیة بالمنصورةعبد الغني شوقي موسى األدبعيالكلمة والجملة بین الوضع والتداولیة

Arabi12928نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةمحمد محمد یونس عليالكلمة والمصرف في العربیة

Arabi12929لغةحولیات الجامعة التونسیةسمیة المكيالكلیات اللغویة بین األنماطیة والتولیدیة

Arabi12930نحوجامعة القصیمفرید بن عبد العزیز الزامل السلیمعبد الرحمن بن الحمیدي بن خلف الشمريالكلیات النحویة في إعراب القرآن الكریم

Arabi12931معجم، لسانیاتمطبعة اآلباء الفرنسیین بالقدسمرمرجي الدومنكيالمعجمیة العربیة على ضوء الثنائیة واأللسنة السامیة

Arabi12932لغة ، نحومجلة الخطاب بجامعة مولود معمريبوجمعة شتوانالكنایة المعرفیة

Arabi12933نحو، لغةجامعة بیروتدیما حسن خالد رفاعيالمعرب في المصادر العربیة

Arabi12934لغة، نحومجلة الزرقاء الدراسات للبحوث والدراساتحمدي الجباليالكوفیون والرسم اإلمالئي
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Arabi12935نحو، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھابدر بن محمد بن عباد الجابريالكوفیین في كتاب سیبویھ

Arabi12936ترجمةجامعة منتوري قسنطینةصالح خدیشرشیقة ذیبالالم الجارة فى ترجمة القرآن الكریم الى اللغھ الفرنسیة دراسة نقدیة مقارنة

Arabi12937نحو، صرفجامعة المنصورة مجلة كلیة التربیةسعد حمودةالالم دراسة نحویة صرفیة

Arabi12938نحو، لغةالجامعة األردنیةجعفر عبابنةأمین محمد سلیمان اخضیرالالم في صحیح البخاري عملھا ومعانیھا

Arabi12939نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة بابلسعاد كاظم شكر محمود العبیديالالم في كتب النحو واللغة

Arabi12940نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار بالل منیرحامدة احمد عثمان ازرقالالمات فى صحیح مسلم بشرح النووى دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi12941نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن بن عوف أحمدغادة أحمد عبد هللا احمدالالمات ودالالتھا في صحیح اإلمام البخاري دراسة وصفیة نحویة

Arabi12942نحوحولیات جامعة قالمة للغات واآلدابالطاھر نعیجةاللحن والنحو

Arabi12943نحو، صرفمجلة اللسان العربيحالم الجیالليالمحارف العربیة المنفصلة والكتابة المشكولة

Arabi12944نحو، لغةمجلة اللسان العربيبلقاسم بلعرجاسم الفاعل العامل في اللغة العربیة من خالل الربع األول من القرآن الكریم

Arabi12945لغةمجلة اللسان العربيعبد الحي العباسعن النحت في العربیة المعاصرة

Arabi12946نحو، لغةمجلة اللسان العربيعبد الحمید زاھیدمفھوم الجھر والھمس عند سیبویھ

Arabi12947اللسانیاتمجلة العلوم األنسانیة واألجتماعیةعبد الجفیظ عصاماللسان العربي عند زكي األرسوزي

Arabi12948اللسانیاتمجلة أنساقحافظ إسماعیلي علويبریجیت نرلیش ودیفید كالركاللسانیات اإلدراكیة وتاریخ اللسانیات

Arabi12949اللسانیاتمجلة الواحات للبحوث والدرساتبلحاج ربیعةاللسانیات االجتماعىیة في مقدمة ابن خلدون

Arabi12950اللسانیاتمجلة الفكر العربي بمعھد اإلنماء العربيمرتضى جواد باقراللسانیات البنیویة

Arabi12951اللسانیاتمجلة عالماتمنذر عیاشيروجیھ .ج . فان دي فیلداللسانیات البنیویھ بوصفھا علما

Arabi12952اللسانیاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاولید أحمد العناتياللسانیات التطبیقیة وتعلیم الكتابة باللغة واإلنشاء باللغة األجنبیة

Arabi12953اللسانیاتمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريفاطمة الزھراء بغداداللسانیات التطبیقیة وتعلیمیة اللغات

Arabi12954اللسانیاتمجلة ترجمان مدرسة الملك فھد العلیا للترجمةحسن رجاءاللسانیات التولیدیة والترجمة

Arabi12955(المفھوم، التطبیقات ، الجدوي) اللسانیاتمجلة الزرقاء الدراسات للبحوث والدراساتولید أحمد العناتياللسانیات الحاسوبیة العربیة

Arabi12956اللسانیات، معجممجلة لغة كالمبایة سھاماللسانیات الحاسوبیة والمعجمیة العربیة

Arabi12957(عندما نعلم المصنوع یمكن أن نعلم الطبیعة بالمصنوع) نحومجلة اللسانیات العربیةرفیق بن حمودة ، منانة حمزة الصفاقسيالشاھد النحوي بین الطبیعة والصناعة

Arabi12958اللسانیاتمجلة إشكاالت في اللغة واألدب بالمركز الجامعي لتامنغستیوسف وسطانياللسانیات العربیة في ضوء التراث ومقتضیات التطبیق المنھجي

Arabi12959أدب، لغةمجلة اللسانیات العربیةعبد المنعم السید أحمد جدامياعتراضات المستشرق أ. شفتیل على تقسیم المستشرق ج . بالو لتاریخ اللغة العربیة

Arabi12960( نظریات علم الداللة المعجمي) علم الداللةمجلة اللسانیات العربیةفاطمة علي الشھريدیریك جیرارتسمراجعة نقدیة لكتاب

Arabi12961اللسانیاتمجلة الساتل جامعة مصراتةحافیظ إسماعیلي علوياللسانیات القرآنیة بحث في ابستمولوجیا اللسانیات عند الدكتور أحمد العلوي

Arabi12962اللسانیاتمجلة الدراسات اللغویةعبد الجبار توامياللسانیات المغربیة المعاصرة بین التراث والدرس الحدیث قراءة نقدیة

Arabi12963اللسانیاتمجلة اللسانیات المقارنة واللغات في المغربعبد النور الحضريالزیادة في االفعل الثالثي نموذج أفعل
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Arabi12964نحومجلة اللسانیات المقارنة واللغات في المغربعبد المجید جحفةالحدث في المفعول

Arabi12965نحو، صرفمجلة اللسانیات المقارنة واللغات في المغربمحمد غالیمعن أفعال الوضع واإلزالة وأفعال أخرى

Arabi12966لغةمجلة اللسانیات المقارنة واللغات في المغربإدریس السغروشنيحول االقتراض

Arabi12967اللسانیاتمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعمر دیدوحاللسانیات النسبیة واللسانیات الكلیة

Arabi12968نحو، لسانیاتمجلة جامعة الملك سعود كلیة اآلدابمحمد بن صالح وحیدياللسانیات والتراث النحوي: إشكاالت منھجیة وإبستمولوجیة

Arabi12969اللسانیات، تحلیل الخطابمجلة عالماتمحیي الدین محسباللسانیات والخطاب األدبي

Arabi12970تحلیل الخطابمجلة مركز بابل للعلوم األنسانیةفرحان بدري الحربياللسانیات وتحلیل الخطاب في النقد األدبي التواصل وانفتاح الذات

Arabi12971اللسانیاتمجلة اآلداب والعلوم األنسانیة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة جامعة ابن طفیل بالقنطیرةعبد العزیز المطاداللسانیات وتولید المصطلحات

Arabi12972اللسانیاتمجلة عالماتخالد محمود جمعةاللسانیات وجدید سوسیور

Arabi12973اللسانیاتمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابشنان قویدراللسانیات ودورھا في إنتاج المصطلح النقدي

Arabi12974اللسانیاتمجلة عالماتخالد محمود جمعةاللسانیات ولغة العرب

Arabi12975اللسانیاتمجلة الموردأحمد جواد العتابياللسانیات ومعالجة اللغة آلیا

Arabi12976اللسانیاتمجلة الدراسات اللغویةمسعود صحراوياللساینات الغربیة المعاصرة التحول من المنھج الشكلي الى المنھج الوظیفي

Arabi12977نحو، لغةمجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم األنسانیةعلي محمد نور المدنياللسلوك االنفعالي في أسلوب االستفھام دراسة لغویة تحلیلیة نفسیة

Arabi12978اللسانیاتمجلة الفكر العربي بمعھد اإلنماء العربيحافیظ إسماعیلي علوياللسانیات البنیویة

Arabi12979لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةمحمد صنكوراللغات االصطناعیة

Arabi12980لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةإبراھیم بن عبد العزیز أبو حمیداللغات الھجینة والمولدة دراسة لغویة اجتماعیة

Arabi12981لغةمجلة سر من رأي جامعة سامراءأحمد ھاشم السامرائي ، عادل صالح عالوياللغات في القرآن الكریم دراسة موزانة بین روایتي أبي عبید وابن حسنون عن ابن عباس

Arabi12982لغةجامعة أم القرىخدیجة أحمد مفتينبیھة بنت عبد هللا سعید باخشویناللغات في صحاح الجوھري استقراء وتصنیف لغوي

Arabi12983لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبدالرحمن السلیماناللغات والكتابات الجزیریة

Arabi12984لغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةحلیم حماد سلیمان ، طھ شداد حمداللغات والنھجات في كتاب " الفائق في غریب الحدیث " للزمخشري ت 538ھـ

Arabi12985(الجانب النحوي ) نحو، لغة، صرفجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميدینا محمد بن حمود بن الحسین الحارثياللغات العربیة في تفسیر البحر المحیط ألبي حیان األندلسي

Arabi12986لغةمجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیةمازن المباركاللغة أم العلوم

Arabi12987لغةمجلة علوم اللغةمحمود فھمي حجازياللغة األجریتیة بنیتھا وعالقتھما بالعربیة

Arabi12988لغةمجلة العصور دار المریخ للنشرسعد بن عبد هللا الصویاناللغة اإلنسانیة طبیعتھا وخصائصھا

Arabi12989لغةمجلة مركز بابل للعلوم األنسانیةمازن محمد حسین ، ایاد محمد حسیناللغة االرامیة وأثرھا في اللغتین العربیة والفارسیة

Arabi12990لغة، لسانیاتجامعة وھران السانیةأحمد مسعودلیلى مدانياللغة التأویل والتواصل في رحاب الموروث اللساني العربي

Arabi12991لغةمجلة المناھلمحمد الفاسياللغة السواحلیة و أثر العربیة فیھا حالیا

Arabi12992لغة، نحوجامعة الیرموكعبد الحمید محمد األقطشسالم بن سھیل بن علي الشحرياللغة الشعریة وعالقتھا باللغة العربیة دراسة مقارنة
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Arabi12993لغة، شعرمجلة التراث العربيمحمد عبدو فلفلاللغة الشعریة بین نمطیة نحو الجملة وتعددیة نحو النص

Arabi12994لغة، شعرمجلة آفاق الثقافة والتراثسامي علي جبار المنصورياللغة الشعریة والتطور اللغوي في ضوء معیاریة الحریري ووصفیة القاضي الجرحاني

Arabi12995لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد الشرقاوي، عباس علي السوسوةكیس فرستیغاللغة العربیة

Arabi12996(األم) لغةحولیات آداب عین شمسفوزیة علي عواد القضاةاللغة العربیة أصل اللغات السامیة و ھي اللغة

Arabi12997لغةحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقإقبال عبد العزیز منوفلي حمداللغة العربیة بین اللحن والتطور العام

Arabi12998أدبمجلة الجامعة األسالمیةنبیل خالد أبو عليالمعطى الداللي لشعر المدیح وطابعھ الدیني في عصر سالطین الممالیك والعثمانیین

Arabi12999لغة، لسانیاتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتصالح لحلوحياللغة العربیة في الجامعة الجزائریة بین التلوث اللغوي والرطانة ولحن العامة مقاربة لسانیة

Arabi13000لغةمجلة الدراسات اللغویةمجوك الجاك مجوكاللغة العربیة في جنوب السودان

Arabi13001نحو، لغةجامعة الشرق األوسطأمل شفیق العمريعلي عبد الرحمن موسى العجارمةاللھجات العربیة القدیمة في كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13002لغةمجلة التربیة والعلمھاني صبري آل یونس ، سلوى خضر فتحي النعیميالكفاءة اللغویة وتعیین االنزیاح

Arabi13003علوم اللسان العربيمجلة إضافاتالطاھر لبیباللسان العربي والجنسانیة

Arabi13004لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةیحیي إبراھیم القاسماللغات السامیة خصائھا وأھمیتھا في تفسیر بعض الظواھر اللغویة

Arabi13005شعر، لغةمجلة قراءات جامعة بسكرةرشید حلیماللغة الشعریة عند ابن جني قراءة تحلیلیة في تأصیلھ للضرورة الشعریة

Arabi13006لغةمجلة األستاذخدیجة زبار الحمداني ، محمد ضیاء الدین خلیل إبراھیماللغة العربیة لغة أوزان صیغة فیعلولة أنموذجا

Arabi13007لغةمجلة اآلدابعماد مجید علياللغة العربیة مفھومات وقیم

Arabi13008لغةاألكادیمیة للدراسات واألجتماعیة واألنسانیةجعریر محمداللغة العربیة و تحدیات العولمة

Arabi13009نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمود الدیكيدراسة في الفروق التركیبیة والداللیة

Arabi13010نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد المھدي ھاشم الجراحتقنیات التماسك النصي في قصیدة التفعلیة بین التغیب والتغلیب رؤیة لسانیة نصیة

Arabi13011لغویاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامنیر تیسیر الشطناويالمخرج الصوتي المرحل ، مفھومة، وأصواتھ، وخصائصھ

Arabi13012( دراسة وصفیة داللیة) تراكیب، نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاجزاء محمد حسن المصاروةاأللفاظ المالزمة للنفي في تراكیب اللغة العربیة

Arabi13013نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاجزاء المصاروةأثر البنیة في الدرس النحوي عند القدماء

Arabi13014لغة، نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاجزاء المصاروةظاھرة االزدواج في العربیة

Arabi13015(التوثیق والمكتبات والمعلومات) لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد علي العناسوةاللغة العربیة واستخداماتھا في المعلوماتیة

Arabi13016لغةحولیة كلیة اللغة العربیة بمراكشسعید األیوبياللغة العربیة والتداخل اللغوي

Arabi13017لغة، ترجمةمجلة التعریبمحمد زكي خضراللغة العربیة والترجمة االلیة المشاكل والحلول

Arabi13018(رؤیة للمستقبل) لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتحسن عبد الرحمن سلوادياللغة العربیة والتطور الحضاري

Arabi13019لغة، تحلیل الخطابمجلة الموقف األوروبيبلقاسم دفھاللغة العربیة والخطاب اإلشھاري بین النظریة والتطبیق

Arabi13020لغةمجلة مركز بابل للعلوم األنسانیةعالء عبدالدائم زوبع ، علي محمد رشیداللغة العربیة وتأثیرھا علي اللھجة العامیة اإلسرائیلیة

Arabi13021لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةبسمة الدجاني، فاطمة العمرياللغة العربیة وسیرورة الفكر القومي العربي أحمد صدقي الدجاني نموذج
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Arabi13022لغة ، نحومجلة دراسات أدبیةإبراھیم مناداللغة العربیة ومشكلة المصطلح

Arabi13023سیمیائیات، تحلیل الخطابجامعة وھران السانیةناصر اسطنبولابن مسعود محمد العربياللغة الواصفة في التراث العربى االسالمى دراسة سیمیائیة

Arabi13024لغة، نحومجلة اللسانیات العربیةمحمد وحیدياللغة بین التفسیر الوظیفي والتفسیر الشكلي

Arabi13025لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةعلي نجیب إبراھیماللغة بین الكتابة والقراءة

Arabi13026لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحیوسف رمضاناللغة ظاھرة اجتماعیة

Arabi13027لغةجامعة تشرینمحمد إسماعیل بصلمیساء مضر شیخ یوسفاللغة في األسطورة بین التأویل والتعلیل مقاربة سیمیائیة للنصوص األوغاریتیة

Arabi13028لغةجامعة النجاح الوطنیةسعید شواھنةنھایة عبد اللطیف حمدان رضواناللغة في شعر مظفر النواب

Arabi13029لغة، نحومجلة التراث العربيعلي كبریتاللغة و المعنى و معضلة البیان

Arabi13030لغةمجلة نوافذسعید الغانميبول دوماناللغة واألدب

Arabi13031لغة، بالغة، نحومجلة عالماتعبد السالم المسدياللغة والبالغة في فكر أبي حیان التوحیدي مقاربات منھجیة

Arabi13032لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعیسى عودة برھومةاللغة والتواصل اإلعالني مثل من انتشار األسماء األجنبیة في الالفتات التجاریة في األردن

Arabi13033لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريخالد سومانياللغة والتوحید عند المعتزلة

Arabi13034لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةبییر بوردیواللغة والسلطة الرمزیة

Arabi13035لغة، أدبمجلة فصولوداد القاضياللغة والعجز عن التعبیر في أدب أبي حیان التوحیدي

Arabi13036لغةمجلة البحوث والدراساتمحمد بوعمامةاللغة والفكر والمعني

Arabi13037لغةمجلة بحوث ودراساتبدر الدین عاموداللغة والكالم

Arabi13038لغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمعبد القادر سالمياللغة واللھجة بین الثبات والتحول

Arabi13039لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودكریمة محمد كربیةاللغة والھویة

Arabi13040علوم الفلسفةجامعة وھران السانیةبوزید بومدینبن طرات جلولاللغة وجدلیة الفكر والمادة مقارنة فلسفیة بین ھیجل وماركس

Arabi13041علوم الفلسفةجامعة وھران السانیةالزاوي الحسینمعرف مصطفىاللغة وفلسفة التواصل بین فینو مینولوجیة ھوسیرل وتفكیكیة دریدا مقاربة تحلیلیة وصفیة

Arabi13042لغةمجلة اللسان العربيحسني محموداللھجات العامیة لماذا وإلى أین

Arabi13043لغة، نحوجامعة مؤتةجزاء المصاروةمعاذ سالم حمود المعایطةاللھجات العربیة المنسوبة في معجم شمس العلوم لنشوان الحمیري دراسة لغویة

Arabi13044أدبدار الفكر اللبنانيمفید قمیحةالمعلقات العشر

Arabi13045نحو، لغةمجلة جامعة االنبار للغات واآلدابعبد الجبار عبد هللا العبیدياللھجات العربیة في القراءات القرآنیة الشاذة

Arabi13046نحوجامعة أم القرىمصطفى إبراھیم علي عبد هللاعبد هللا بن عبد الرحمن بن سعید العیافاللھجات العربیة في كتاب سیبویھ دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi13047(ت : 761ھـ) نحو، لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةصادق فوزي دباس العبادياللھجات العربیة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى البن ھشام األنصاري

Arabi13048لغویاتجامعة أبي بكر بلقایدعبد القادر سالميمحمد بوفلجةاللھجات العربیة وتوظیفھا في معجم المعاني المحسس البن سیدة أنموذجا

Arabi13049لغویاتجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءصدام ممدوح سمور الرفوعاللھجات المنسوبة في المعجم المخصص البن سیده

Arabi13050لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةلیلى خلف السبعاناللھجات وأثرھا على اللغة العربیة
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Arabi13051لغةمجلة األستاذسراء قیس إسماعیل األوسياللھجات واألصوات اللغویة في العربیة

Arabi13052لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمود شكیب أنصارياللھجة العربیة في خوزستان

Arabi13053نحو، صرفمجلة أماراباكھاني البطاطاللواحق التصریفیة في العربیة المبني والمعنى

Arabi13054نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلموسى حسین مشھد الموسوياللواحق الحرفیة واثرھا في صیغة الفعل وتوجیھ النحوي

Arabi13055نحو، لغةجامعة الیرموكعبد الحمید محمد األقطشعمر على سلیمان البارونىاللواصق التصریفیة في الكلمة العربیة

Arabi13056نحو، صرفجامعة مصراتھمصطفى الصادق العربيعبد الحكیم محمد باديالمؤاخذة النحویة عند ابن ھشام في المغنى دراسة إحصائیة وصفیة تحلیلیة

Arabi13057ترجمةكتاب المؤتمر الندوة الدولیةعلي یحیى السرحانيالترجمة اآللیة

Arabi13058لغةمجلة الدراسات اللغویةسلیمان بن إبراھیم العایدالمؤدبون وتجربتھم في تعلیم العربیة

Arabi13059نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيالمعموالت األسمیة

Arabi13060لغویاتحولیات آداب عین شمسأحمد طھ رضوانالماء في اللغة العربیة دراسة تاریخیة لغویة

Arabi13061علم لغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجآمال ھاشم أحمد البریرالماء وعالقاتھ الداللیة بالحیاة في ألفاظ القرآن الكریم دراسة معجمیة داللیة

Arabi13062معجم، لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةحسام الدین تاوریریتالمادة المعجمیة في القاموس المحیط دراسة منھجیة باب العین عینة

Arabi13063لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعبدالعلیم بوفاتحالمباحث الداللیة عند علماء األصول في ضوء الدراسات الحدیثة ابن القیم نموذجا

Arabi13064نحو، بالغةالجامعة المستنصریةمحمد سامي أحمدیوسف عبد القادر عبد سلوم الحسنيالمباحث الداللیة في شرح نھج البالغة للكیدري

Arabi13065(ت 911ھـ) لغةالجامعة المستنصریةصالح ھادي القریشيبالل صالح جمیل القیسيالمباحث اللغویة في كتاب الدیباج علي شرح صحیح مسلم بن الحجاج لجالل الدین السیوطي

Arabi13066لغةجامعة البصرةحامد ناصر الظالميجالل فالح كاظمالمباحث اللغویة في كتب علوم القرآن عند المحدثین

Arabi13067لغویات، بالغةالجامعة المستنصریةعبد اإللھ إبرھیم عبد هللاسعد صباح جاسمالمباحث اللغویة في منھاج البراعة في شرح نھج البالغة لقطب الدین الراوندي ت 573ھـ

Arabi13068لغویاتجامعة البصرةسامي علي جبارمحمد أحمد محمود األسديالمباحث اللغویة واألسلوبیة في التحلیل النصي عند الصفدي 696ھـ - 764ھـ

Arabi13069لغة، نحوجامعة بغدادخدیجة عبد الرزاق الحدیثيوفاء عباس فیاض الدلیميالمباحث اللغویة والنحویة في بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروز آبادي ت 817ھـ

Arabi13070نحو، لغةجامعة دیاليمھدي عبید جاسمعمار أحمد حسن الحمدانيالمباحث اللغویة والنحویة في شرح اللمع للواسطي الضریر توفي قبل 469ھـ دراسة وتحلیل

Arabi13071نحو، معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن مراداللفظ األعجمي في معجم العربیة التاریخي مالحظات حول قضیتي الجمع والوضع

Arabi13072نحو، لغةمجلة اللسان العربيعبد العلي الودغیرياللفظ ومستواه الصوابي من خالل " موطئة الفصیح " البن الطیب الشرقي

Arabi13073لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامازن إسماعیل النعیمياللفظة العربیة في أفعال اللغة الفارسیة البسیطة والمركبة

Arabi13074لغة، نحومجلة بحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدابھاإبراھیم یوسف السیداللھجات القدیمة وبناء الجملة في العربیة الفصحى

Arabi13075لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةأیثار شوقي سعدوناللھجات في الدراسات اللغویة العربیة

Arabi13076نحو، لغةجامعة مؤتةحسن محمد الربابعةنجاح عبد الرحمن المرازقةاللون ودالالتھ في القرآن الكریم

Arabi13077نحو، صرفمجلة العلوم العربیةخالد بن سعود العصیميالمآخذ العربیة البن عطیة علي مكي بن أبي طالب القیسي جمعاً ودراسة

Arabi13078( التدوالیة) لغویاتدار الزھراءنازك إبراھیم عبد الفتاحجیني توماسالمعنى في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتیة

Arabi13079نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم والتربیة األنسانیة جامعة بابلمحمد أحمد زكيالمباحث النحویة في سورة یوسف دراسة نحویة
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi13080نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة و آدابھامحمود حسن الجاسمالمعنى والقاعدة النحویة

Arabi13081نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة الیرموكأحمد أبودلوالمبادئ المؤسسة لنحو العربیة النصي مقاربة في التراث اللغوي

Arabi13082تحلیل الخطابجامعة البرج كلیة اآلداب والعلوم اآلنسانیةبوجمعة شتوانصالح دریسيالمبادالت السیاقیة في كتاب البرھان في علوم القرآن للزركشي

Arabi13083نحوعالم الكتبإمیل بدیع یعقوبحسن حمدالمعین فى النحو لجمیع المراحل

Arabi13084لغة، نحوالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد العمایرةنجود جمیل المساعفةالمبتدأ والخبر بین النظریة والتطبیق

Arabi13085نحومجلة جامعة الخلیل للبحوثزاھر محمد حنفيالمبني للمجھول في القرآن الكریم بحث في النحو والداللة

Arabi13086نحو، لغةمجلة الدرعیةعبدالرحمن عبدهللا الخضیريالمبھم من المعارف

Arabi13087نحومجلة جامعة اإلماممنیرة محمود الحمدالمبھمات وخصائصھا في النحو العربي

Arabi13088شعر، لغةحولیات اداب عین شمسمطلق محمد مبارك المرشادالمبھمات ودالالتھا األسلوبیة في شعر فھد العسكر

Arabi13089على مستوى النص lexicographer والمعجماني lexicologist معجم، نحومجلة دراسات لجامعة عمار ثلجي األغواطدریس محمد أمینالمترجم ذلك المعجمي

Arabi13090لغة، نحوجامعة مؤتةعلي الھروطباسم حسین احمد الذنیباتالمتشابھ اللفظى فى القرآن الكریم تصنیفھ وعللھ

Arabi13091نحومجلة معھد اإلمام الشاطبيعبد هللا بن محمد بن أحمد السلیمانيالمتشابھ لفظا المختلف اعرابا دراسة نحویة داللیة لنموذجین قرآنیین

Arabi13092(دراسة وصفیة في المستوى النحوي) نحومجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتةمحمد المھدي عبد العاليالمتعلم وقواعد اللغة العربیة

Arabi13093لغة، نحومجلة جرش للبحوث والدراساتمحمود الدیكيالمتقابالت التبادلیة في اللغة العربیة تطبیق على سورة الكافرون

Arabi13094تحلیل الخطابمجلة جذورقالط حجي العنزيالمفاھیم الحجاجیة والتداولیة في تعریف الصناعة الخطابیة في البیان والتبین للجاحظ

Arabi13095اللسانیاتجامعة البعثرضوان القضمانيابتسام محمد محمودالمتن اللغوي في الخطاب السیاسي السوري المعاصر وتشكیالتھ الداللیة

Arabi13096علوم اللغةالمكتبة العصریةمحمد أحمد قاسمأحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشميالمفرد العلم في رسم القلم

Arabi13097نحو، لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة جامعة الموصلھیثم محمد مصطفىالمثالیة والواقعیة في اللغة بین النظریة التولیدیة ونظریة أفعال الكالم دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi13098نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةأحمد خضیر محمد الجبوري، مازن كریم عبد هللا الجبوريالمثنى دراسة صوتیة ومقارنة

Arabi13099نحوجامعة أم درمان األسالمیةبشري السیدفتحیة عباسالمثنى وجمعا التصحیح دراسة تطبیقیة في الجزء الثانى من القران الكریم

Arabi13100نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسھیلة طھ محمد البیاتيالمثنیات في معجم الصحاح للجوھري ت 398ھـ دراسة داللیة

Arabi13101نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةجالیلي أحمدعبد العزیز بن ھنیةالمدرسة المغربیة في النحو العربي متن اآلجرومیة عینة

Arabi13102علوم اللسان العربيمجلة الدرسات اللغویةسلیمان بن عليالمدرسة الوظیفیة الفرنسیة والتراث النحوي العربي مقاربة لسانیة في ضوء كتاب مبادئ اللسانیة العامة لمارتینیة

Arabi13103نحومجلة المعجمیةعبد الرزاق بنورالمدقق اإلمالئي العربي إنجاز قاعدة معلومات إمالئیة عربیة لتولید معجم مدقق إمالئي للنصوص على الحاسوب

Arabi13104لغةجامعة وھران السانیاالمختار بوعنانيقدور قطاوي لخضرالمدونات الصرفیة بالجزائر من 1830م إلى 1962 م دراسة تحلیلیة

Arabi13105معجم، نحومجلة كلیة اآلداب جامعة بغدادلمى فائق جمیل العانيالمدونة المحوسبة وصناعة المعجم التاریخي

Arabi13106أدبمكتبة البشري للطباعة والنشرأبو محمد القاسم بن علي الحریريالمقامات الحریریة

Arabi13107لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةغسان بن حسن الشاطرالمذھب الذھني لفي معالجة النمو لدى مكتبسبي اللغة الثانیة المفھوم والتطبیق

Arabi13108نحو، لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الفتاح الحموزالمذھب السلفي (ابن القیم الجوزیھ وشیخھ ابن تمیمھ) في النحو واللغة
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Arabi13109تحلیل الخطابجامعة باجي مختاربشیر إبریرالطالب ملیك زعالنالمرأة في الخطاب اإلشھاري بین الصورة واللغة

Arabi13110نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم والتربیة األنسانیة جامعة بابلحامد عبد المحسن كاظم، عقیل كاظم عایزالمراعاة في النحو العربي مفھومھا اصطالحھا استقراؤھا

Arabi13111لغة ، أدبجامعة مولود معمريعبد الجلیل مرتاضكایسة علیكالمرجعیة اللسانیة للمقاربة التواصیلیة فى تعلیم اللغات وتعلمھا مكونات الكفایة التواصلیة لدى متعلمى السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي انموذجا

Arabi13112نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعلي الریح جالل الدینمنال أحمد محمد الطیبالمرفوعات في الشعر التیجاني یوسف بشیر دراسة نحویة وصرفیة

Arabi13113نحو، لغةجامعة مؤتةعادل البقاعینوصال ولید الھویملالمرفوعات في القرآن الكریم دراسة داللیة بالغیة سورة آل عمران نموذجا

Arabi13114نحوحولیات آداب عین شمسزید الخیر مبروكالمركب اإلسنادي من نحو المباني إلى نحو المعاني

Arabi13115نحو، اللسانیاتالجامعة األردنیةفوز نزالعائد عبد الرحمن عبد الرحیم فایز محمودالمركب اإلضافي في العربیة واالنجلیزي دراسة تقابلیة في ضوء اللسانیات التطبیقیة

Arabi13116لغةدار الفكر اللبنانيأحمد محمد فارسالنداء في اللغة والقرآن

Arabi13117أدبجامعة الحاج لخضرمعمر حجیجلیلى قجوجالنزعة الزھدیة في الشعر المغربي حتى نھایة القرن الثالث الھجري

Arabi13118لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتسعید إسماعیل شواھنةالمزدوج الحركي في العربیة بین الوھم والحقیقة

Arabi13119لغةجامعة آل البیتمحمود الدیكيصبحا عواد سلیم الخوالدةالمسألة اللغویة بین ابن جنى وتشومسكى

Arabi13120نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةفیصل بن علي المنصورالمساؤئ أبالھمز ھي أم بالیاء

Arabi13121فقھجامعة أم القرىفضل هللا األمینعبیر بنت أحمد بن فاضل بن غانم الثقفيالمسائل األصولیة المتعلقة بمباحث األلفاظ التي اختلف فیھا اإلمامان الرازي في المحصول واآلمدي في اإلحكام جمعاً ودراسة

Arabi13122لغویاتجامعة القصیمعلي بن إبراھیم السعودعمار بن محمد الخضیريالمسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین في آثار العكبري مما لم یذكره في كتاب التبیین

Arabi13123لغویاتالجامعة األسالمیةباسم عبد الرحمن صالح البابليإیمان إبراھیم عبد الجوادالمسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین في إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویة درساة وصفیة تحلیلیة

Arabi13124نحو، لغةمجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثأحمد عبد هللا محمد النشميالمسائل الخالفیة بین المدرستین الكوفیة والبصریة ودورھا في إثراء الفكر اللغوي والنحوي

Arabi13125نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميیونس عباس الفكي الھاديالمسائل الخالفیة في كتاب اللباب للعكبري دراسة نحویة وصرفیة

Arabi13126نحو، صرفجامعة طرابلسعلي عبد السالم سالمةمبروكة الھاشمي البوعیشيالمسائل الصرفیة في التفسیر المحیط دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13127(من ق3ھـ إلى ق 8ھـ) لغةجامعة وھرانالمختار بوعنانيخیرة غانمالمسائل الصرفیة في الدراسات القرآنیة

Arabi131281994 صرفجامعة وھرانالمختار بوعنانيملیكة عثمانالمسائل الصرفیة في شرح الشواھد الشعریة ألبي بكر بن العربي الماضوني الوھراني ت

Arabi13129صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمیسون ذنون یونس الغزالالمسائل الصرفیة في شرح القصائد السبع الطوال (الجاھلیات) ألبي بكر بن األنباري ت 328ھـ

Arabi13130نحو، لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةسعاد كریدي كنداوي، رحیم خضیر طوفانالمسائل الصوتیة في تفسیر البحر المحیط ألبي حیان األندلسي دراسة من خالل أثر كتاب معاني القرآن للفراء فیھ

Arabi13131لغةمجلة العلوم االنسانیةصباح علي سلیمانالمسائل الصوتیة في مجالس العلماء للزجاجي ت 340ھـ

Arabi13132علم اللغةالجامعة األسالمیةمحمد رمضان محمود البعإیمان موسى عبطان أبو معیلقالمسائل الصوتیة والصرفیة والنحویة في راویة شعبة بن عیاش دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13133نحو، صرفمجلة جرش للبحوث والدراساتأحمد فلیحالمسائل الصوتیة والصرفیة والنحویة واللغویة لدى ابن خالویھ في كتابھ اعراب ثالثین سورة من القران الكریم

Arabi13134فقھجامعة أم القرىسعید مصیلحي عتربي هللاماھر بن عبد المغني بن محمود الحربيالمسائل الفقھیة التي بناھا ابن حزم على اللغة في المحلى من أحكام اإلحصار إلى نھایة بیوع الغرر دراسة استقرائیة فقھیة مقارنة

Arabi13135لغةمجلة جذورمحمد إسماعیل بصلالمسائل اللغویة في رسالة الغفران

Arabi13136علم اللغةجامعة القصیمعلي بن عبد هللا الراجحيلولوه بنت صالح الضالعالمسائل اللغویة في كتاب رموز الكنوز في تفسیر الكتاب العزیز للرسعني جمعا ودراسة

Arabi13137لغةجامعة طرابلسبشیر محمد زقالمالشارف محمد ضو عبد العزیزالمسائل اللغویة في كتاب كشف المشكالت وإیضاح المعضالت في علل القراءات للباقولي ت 543ه
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Arabi13138أدبدار الفكر اللبنانيإمیل كباالنساء في األدب الجبراني

Arabi13139نحومجلة جامعة الطائف للعلوم األنسانیةمشعان بن نازل الجابريالمسائل النحویة التي حكم علیھا سیبویھ بالقلة عرضاً ودراسة

Arabi13140نحوجامعة القصیمسلیمان بن علي الضحیانعبد العزیز عبد الرحمن الزمامالمسائل النحویة المحكوم علیھا بالكثرة أو القلة في ألفیة ابن مالك دراسة وتقویم

Arabi13141نقد، أدبالدار المنھجیة للنشر والتوزیععزیز حسین علي الموسويالنص المفتوح في النقد العربي الحدیث

Arabi13142نحوجامعة أم درمان األسالمیةحسن أبنعوف أحمدمحمود سابل محمودالمسائل النحویة فى روائع البیان للشیخ محمد على الصابونى دراسة نحویة

Arabi13143نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةمحمد غالب وراقفتحى الطاھر اسماعیلالمسائل النحویة فى شرح البغدادى ألبیات مغنى اللبیب دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi13144أدبمنشورات اتحاد الكتاب العربعدنان ذریلالنص واألسلوبیة بین النظریة والتطبیق

Arabi13145نحومجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسبشیر علي خلیلالمسائل النحویة في شرح السخاوي على الشاطبیة سورتا الكھف ومریم أنموذجا دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13146لغویات، نحوجامعة طیبةریاض أبو ھوالأحمد بن ذیاب الرحیليالمسائل النحویة في شرح مصابیح السنة لزین العرب علي بن عبد هللا المصري ت 758ھـ

Arabi13147نحو، لغةجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةردینة سلیم الھروطالمسائل النحویة في كتاب البرھان في علوم القرآن للزركشي

Arabi13148نحو، لغةمجلة األستاذلھیب جاسم ناصرالنظام المقطعي للفعل وصیغة االشتقاق بین الفصیحة وعامیة جنوبي العراق

Arabi13149نحومجلة الجامعة األسالمیةسالم غبد هللا محمود عاشورالمسائل النحویة في مجاز القرآن ألبي عبیدة ورأیة فیھا

Arabi13150نحومجلة الدراسات اللغویةسعید بن علي بن عبدان الغامديالمسائل النحویة في مجموع ابن الرماح المقرئ النحوي ت 633ھـ

Arabi13151نحومجلة اماراباكمحمود محمد الحربیاتالمسائل النحویة في معجم لسان العرب البن منظور

Arabi13152نحومجلة العلوم األسالمیةعباس عبدهللا عباسالمسائل النحویة واثرھا في المعنى في احادي الوعد والوعید في صحیح البخاري

Arabi13153نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميمحمد جمعھ محمد الشاميالمسائل النحویة والصرفیة في إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس

Arabi13154نحو، صرفجامعة الزقازیقفتحي أحمد عامرمحمد سالمان عبدالعزیز سالمانالمسائل النحویة والصرفیة في تفسیر النسفي

Arabi13155لغة، نحوجامعة الیرموكسمیر استیتیةریاض رزق هللا منصور أبو ھوالالمسائل النحویة والصرفیة في شرح المفضلیات للتبریزي

Arabi13156نحو، لغةجامعة أم القرىمحمد صفوت مرسيمحمد بن سعد الشقیرانالمسائل النحویة واللغویة في كتاب مصابیح الجامع للدمامیني

Arabi13157لغةمجلة آداب البصرةمحمد عبد كاظمالمساحة الداللیة في الصوت العربي

Arabi13158نحودار وائل للنشر والتوزیعخلیل أحمد عمایرةالمسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي بحوث في التفكیر النحوي والتحلیل اللغوي

Arabi13159لغةمجلة جامعة بیت لحمیاسر المالحالمستحسن وغیر المستحسن في فروع أصوات العربیة

Arabi13160شعرمجلة التراث العربيعدنان عمر الخطیبالمستدرك على شعر أبي نخیلة الحماني

Arabi13161نحومجلة مجمع اللغة العربیةصبحي عبد المنعم سعیدالمستدرك في معاني فاء العطف

Arabi13162لغویاتمجلة جامعة الملك سعودناصر بن محمد بن المنیعالمستشرق األلماني بیرجشتراسر و آثاره في الدراسات القرآنیة ومنھجھ فیھا

Arabi13163( إثبات عروبة لغة االنباط) لغةمجلة العلوم األنسانیةعلي زعل محمود الخمایسة ، عبد الرحیم عزام مراشدةالمستشرقون وتجرید اللغة العربیة من لھجاتھا

Arabi13164نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةمحمد صالح أمین آغاالمستعمل والمھمل في اللغة العربیة

Arabi13165نحو، لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيعامر اللیمونالمستوى التركیبي في شرح عیون اإلعراب البن فضال المجاشعي

Arabi13166لغة ، نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واالجتماعیةجزاء المصاروةالمستوى الثاني من مستویات االستعمال اللغوي عند سیبویھ
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Arabi13167تحلیل الخطابمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةجاسم علي جاسمالمستوى الداللي في سورتي الملك و األعلى دراسة تحلیلیة لالنسجام من منظور تحلیل الخطاب و تعلیم العربیة

Arabi13168نحو، لغةمجلة الموردنوزان حسن أحمدالمستوى الداللي في كتاب سیبویھ

Arabi13169لغویاتمجلة الجامعة األسالمیةصادق یوسف الدباسالمستوى الصوتي في لھجة مدینة الخلیل

Arabi13170لغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمفاطمة داودالمستوى اللغوي في لھجة الغرب الجزائري

Arabi13171نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةامین عبدون الكساسبةالمستوى النحوي فى توجیھ القراءات السبع دراسة في كتب االحتجاج

Arabi13172نحوحولیات آداب عین شمسنایف محمد النجاداتالمستوى النحوي في القراءة المنفردة ألبي عمرو بن العالء

Arabi13173نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةفوزي فھیم فوزي حسنالمستوى النحوي في توجیھ القراءات القرآنیة عند الزجاج في كتابھ معاني القرآن وإعرابھ

Arabi13174علوم اللسان العربيجامعة وھرانمكي دراردنیا باقلالمستویات اللسانیة بین التحلیل والتعلیل في الخصائص البن جني والصاحي البن فارس

Arabi13175لغویاتالجامعة األردنیةنھاد الموسىأماني سعید عبد السالم الشریفالمستویات اللغویة في الخطاب اإلعالمي المرئي

Arabi13176لغة، نحوجامعة المرقبمحمد عبد الواحد محمدنصر الدین علي محمد ھدیةالمستویات اللغویھ فى معجم البارع فى اللغھ البي علي القالى

Arabi13177نحوجامعة مؤتةمحمد أحمد السالمینالمستویان النحوي والداللي في قراءة األعمش

Arabi13178نحومجلة العمیدحمید عبد الحمزة الفتليالمسكوت عنھ دراسة نحویة داللیة

Arabi13179أدب،شعردار المعارفعبد الحكیم حسانالنظریة الرومانتیكیة في الشعر سیرة أدبیة لكولریدج

Arabi13180نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعينواف مسلم عودة الھوانیةالمسوغات النحویة بین القاعدة واالستعمال

Arabi13181لغةجامعة غازيموسى یلدزأحمد الدیابالمشاكل التي تواجھ االتراك في تعلیم اللغة العربیة والمقترحات

Arabi13182معجم، نحومجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادالمشاكل المنھجیة في نقل المصطلح العلمي األعجمي إلى العربیة تطبیق على معجم مصطلحات علم النبات

Arabi13183لغة، نحومجلة العلوم األنسانیةعبد الوھاب خلف هللا إمبیةالمشاكلة الصوتیة وبنیة النص

Arabi13184لغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةماھر خضیر ھاشمالمشاكلة في اللغة العربیة صوتیا وصرفیا

Arabi13185نحو، لغةجامعة طرابلس مجلة كلیة اللغاتلیلى عبد الرازق محمد الزقوزيالمشبھات بلیس أوجھ االتفاق واالختالف في العمل والمعنى

Arabi13186أدبدار المعارفضیاء الدین ابو الحبالنقائص والنجاح

Arabi13187( دراسة تطبیقیة في سورة البقرة ) لغة، تفسیرالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةجمال عبد الرحیم أبو رمانالمشترك اللفظي

Arabi13188ً فقھجامعة المدینة العالمیةموسى عمر كیتاأول ثالثالمشترك اللفظي سبباً من أسباب اختالف الفقھاء دراسة أصولیة في كتاب بدایة المجتھد البن رشد الحفید ، كتاب الطھارة نموذجا

Arabi13189نحو، لغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمصابر الحباشةالمشترك اللفظي في الدراسات العربیة المعاصرة

Arabi13190لغةمجلة جامعة كركوكعمران جمال حسن ، محمود شاكر مجیدالمشترك عند األصولیین

Arabi13191نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميمنیرة حسن الطیب أحمدالمشتقات الدالة على اسم الفاعل في شعر الھذلیین دراسة صرفیة نحویة داللیة

Arabi13192نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرهسیف الدین طھ الفقراءالمشتقات الدالة على الفاعلیة والمفعولیة دراسة صرفیة إحصائیة

Arabi13193أدب، نقدمنشورات دار الحكمةمحمد علي سلطانيالنقد األدبي في القرن الثامن بین الصفدي ومعاصریھ

Arabi13194نحو، صرفجامعة المدینة العالمیةعبد هللا أحمد بسیونيخالد أحمد محمدالمشتقات في الحزب األخیر من القرآن الكریم دراسة صرفیة داللیة

Arabi13195نحو، صرفالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاساجدة إبراھیم قوتةالمصاحبات اللغویة في صحیح البخاري دراسة وصفیة داللیة
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Arabi13196لغةجامعة األزھرعبد الحلیم محمد عبد الحلیمحمادة محمد عبد الفتاح الحسینيالمصاحبة اللغویة وأثرھا في تحدید الداللة في القران الكریم دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi13197لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد بن نافع المضیاني العنزيالمصاحبة اللفظیة في العربیة المعاصرة وأثرھا في تغیر الداللة

Arabi13198شعر، لغةمجلة إضاءات نقدیةسید محمود میرزایي الحسیني ، علي نظرى ، یونس ولیثيالمصاحبة اللفظیة في شعر لبید بن ربیعة العامري دراسة داللیة

Arabi13199لغة، نحومجلة الدراسات اللغویةنوال بنت إبراھیم بن محمد الحلوةالمصاحبة اللفظیة ودورھا في تماسك النص مقاربة نصیة في مقاالت د خالد المنیف

Arabi13200نحو، صرفجامعة المدنیة العالمیةعبد هللا أحمد البسیونيناصر شعیبالمصادر السماعیة في الثلث األخیر من القرآن الكریم دراسة صرفیة تحلیلیة

Arabi13201نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةفاطمة إبراھیم آل خلیفةالمصادر عند ابن الجني دراسة في الخصائص

Arabi13202نقدمنشورات عویداتكیتي سالمكارلوني، فیللوالنقد األدبي

Arabi13203نحو، ضرفجامعة أم درمان األسالمیةحسونة حسب الرسول المقبولسلوى محمد الطیبالمصادر في الربع الثاني من القرآن الكریم دراسة صرفیة

Arabi13204نحومجلة جامعة تكریت للعلومسالم عبد هللا محمود عاشورالمصدر الصریح في سورة العادیات دراسة نحویة داللیة

Arabi13205نحومجلة التراث العربيإبراھیم محمد عبد هللالقاعدة النحویة في ضوء تقییدھا بأمن اللبس أو خشیة الوقوع فیھ

Arabi13206نحو، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعبد هللا بن محمد بن عیسى المسمليالقراءات القرآنیة وتوجیھھا في كتاب العین جمع ودراسة

Arabi13207نحو،لغةمجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةسیف بن عبدالرحمن العریفيالقلب التركي في الكتاب دراسة لمفھومھ ونقد سیبویة اعتباره

Arabi13208نحو، فقھمجلة العلوم األنسانیةإیمان عمر محمد جادهللا و فضل هللا النور عليالقیاس بین أصول النحو وأصول الفقھ

Arabi13209نحومجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرةعبد الرحمن الحاج صالحالقیاس على األكثر عند نحاة العربیة ومایترتب علیھ

Arabi13210تحلیل الخطابمجلة جامعة الملك سعودعویض بن حمود العطويالقیم الصوتیة في الخطاب النسائي في القرآن الكریم

Arabi13211بالغة، لغةمجلة العلوم األنسانیةعبدالسالم غجاتيالمتجانس بین الدرس البالغي واللغوي دراسة تأصیلیة

Arabi13212لغةدار الرشید للنشرعبد السالم المسديمفاعالت االبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة في شعر المتنبي

Arabi13213نحومكتبة الھاللعلي بو ملحمأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشريالمفصل في صنعة اإلعراب

Arabi13214اللسانیاتمجلة اللسانیات العربیةصابر الحباشةالمجاز المرسل : محاولة لفھم منزلتھ في اللسانیات العرفانیة

Arabi13215نحو، لغةمجلة كلیة التربیة جامعة الموصلعماد عبد یحیى الحیاليالمجاالت الداللیة أللفاظ الصالت الجنسیة في القرآن الكریم

Arabi13216(دمشق، القاھرة ، بغداد ، عمان) لغةمجلة التراث العربيخیر هللا الشریفالمجامع اللغویة العربیة

Arabi13217لغة، علم الصوتمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةمجید حمید سعید الفتليالمجانسة الصوتیة في العربیة دراسة في الظاھرة وأنواعھا

Arabi13218نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھالطیفھ إبراھیم النجارمفھوم اإلحالة عند سیبویھ أبعاده وضوابطھ

Arabi13219لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاولید العناتي، یوسف ربابعة، إبراھیم حسین خلیلاللغة العربیة والشابكة دراسة في التواصل الشابكي

Arabi13220لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاأحمد عطیة السعودي، السید عزمي عیال سلمانالنوادر في اللغة العربیة

Arabi13221لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاأیمن یوسف عودةلغة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفیة بین النفري وابن عربي

Arabi13222سیمیائیاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیة جامعة الكویتعیسى عودة برھومةسیمیاء العنوان في الدرس اللغوي

Arabi13223نحوحولیات آداب عین شمسإیھاب محمد عبد هللا عرقاتالمحاكمات النحویة المدرسة األندلسیة نموذجا

Arabi13224ًنحومجلة جامعة األمامزینب بنت اسعد ھاشم بن محمد سباكالمحاورات النحویة في امالي الزجاجي دراسة وتحقیقاً ونقدا
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Arabi13225لغویاتمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرأحمد مداسالمحدثون و لغة االحتجاج

Arabi13226لغویاتمجلة األثرأحمد عمار مداسالمحدثون ولغة االحتجاج

Arabi13227نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةالسید إبراھیم المنسي سلیمالمحذوف المختلف فیھ دراسة صرفیة

Arabi13228نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واالجتماعیةسھى فتحي نعجة ، حسن خمیس الملخالمحظورات الصرفیة في اللغة العربیة

Arabi13229علوم اللغةجامعة مولود معمريذھبیة حمو الحاجسعید عامرالمحظورات اللغویھ فى كتاب الكتابھ والتعریض ألبي منصور الثعالبي

Arabi13230علوم اللغةدار الجیلمحمد بدر الدین الحلبيأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريالمفصل في علم العربیة

Arabi13231نحو، لغةالجامعة األردنیةمحمود عبد هللا جفال الحدیدأسامة سالمة كامل البواریدالمحكم والمحیط األعظم البن سیده األندلسي دراسة وتحلیل

Arabi13232نحوجامعة الیرموكعبد القادر مرعي الخلیللینا على محمود الجراحالمحموالت في الدرس النحوي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13233تفسیر، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةمبارك محمد أحمد رحمةصفوت محمود أحمد علي سالمالمخارج والصفات في المصادر القدیمة دراسة مقارنة مع علم األصوات الحدیث

Arabi13234نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخالد عبد الكریم بسنديالمخاطب والمعطیات السیاقیة في كتاب سیبویھ

Arabi13235نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةسعد الدین إبراھیم المصطفىالمخالفة بین الوظائف النحویة دراسة في مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب

Arabi13236(عرض وتحلیل) ًنحوجامعة الطائفنجاة عبدالرحمن علي الیازجيالمختصر النحوي التعلیمي التفاحة في النحو ألبي جعفر النحاس نموذجا

Arabi13237نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الكریم خلیفةالمختصرات وطریقة أدائھا باللغة العربیة

Arabi13238نحو، لغةمجلة الدراسات األجتماعیة جامعة العلوم والتكنولوجیانجیب علي عبد هللا السوديالمد القرآني دراسة داللیة

Arabi13239نحو، لغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةمحمد أحمد زكيالمد في العربیة دراسة صوتیة موجزة

Arabi13240معجم، نحومجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودسلطان بن ناصر المجیولالمداخل المعجمیة الثقافیة بین األعمال المعجمیة الثنائیة وبین المدونات الحاسوبیة المتقابلة : دراسة في التكافؤات

Arabi13241المعجمیة العربیةجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد المجید عیسانيسلیمة ھالھالمداخل في المعاجم العربیة الحدیثة المعجم العربي األساسي للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم أنموذجا

Arabi13242نحومجلة األستاذفیصل أحمد فؤاد النوريالمداخالت في النحو العربي

Arabi13243نحو، معجممجلة البحوث والدراسات العربیةصادق عبد هللا أبو سلیمانالمدارس المعجمیة العربیة دراسة ورأي

Arabi13244( الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني ) نحومجلة الفتحمكي نومان الدلیمي ، آالء ثائر یوسف القیسيالمدارس النحویة في مصنفات

Arabi13245نحو، لغةمجلة علوم اللغةیحیى بن علي المباركيالمدة الزمنیة للوقف بالسكت في قراءة حمزة رحمھ هللا ومن تابعھ من القراء في قراءة القرآن الكریم

Arabi13246ترجمة، لغةمجلة الكوفةأسامة الشحمانيالمدرسة األلمانیة لالستشراق واقع ضامر لماض متألق دراسة مع ترجمة مقدمة فلوجل لكتاب المدارس النحویة عند العرب

Arabi13247لغةمجلة العلوم األنسانیة والتطبیقیةحسین علي عكاشالمدلول اللغوي منھجا في التفسیر الصوفي اإلشاري

Arabi13248نحوجامعة القصیمإبراھیم بن صالح الحندودخدیجة بنت صالح بن عبد هللا المجماجالمسائل الخالفیة في حروف المعاني الثالثة دراسة نحویة داللیة

Arabi13249نحومجلة العلوم األنسانیةعبد الفتاح محمد عبوشالمسائل النحویة الغلط المستدركة على كتاب (االنتصار) البن والد المصري 332 ھـ عرض و تحلیل

Arabi13250شعرمجلة التراث العربياحمد سید محمد عمارالمستدرك على شعر خفاف بن ندبة السلمي

Arabi13251نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیةصابر الحباشةالمشترك الفعلي مقاربة تطبیقیة

Arabi13252لغةمجلة األنسان والمجالمحمد منصور جبریلالمصاحبة اللغویة في شعر الشیخ أبي بكر عتیق الكشناوي

Arabi13253نحو، صرفمجلة جامعة ذي قارعمران عبد الكریم حزامالمصدر الصناعي من الفصیح القلیل الذي كثر بعد عصر الفصاحة
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Arabi13254نحو، صرفمجلة علوم اللغةعزة عبد الحكیم عبد الفتاحالمصدر الصناعي في الصحافة المصریة (1996-1998م) دراسة صرفیة داللیة

Arabi13255نحوجامعة العلوم األسالمیة العالمیةمحمود مبارك عبیداتنیفین احمد عیسى البدوىالمصدر المؤول دراسة نحویة داللیة فى السیاق القرآنى

Arabi13256نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةالبشري السید محمد ھاشمشذى صالح مھدي صالحالمصدر المؤول في النصف الثاني من القرآن الكریم دراسة نحویة صرفیة تطبیقیة

Arabi13257لغویاتالجامعة الھاشمیةخلود إبراھیم العموشأحمد موفق محمد المغربيالمصدر المؤول من أن والفعل أشكالھ التركیبیة وداللتھ السیاقیة سورة البقرة وال عمران واألعراف نموذجا

Arabi13258نحو، لغةمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةصالح كاظم عجیلالمصدر المتصید في العربیة

Arabi13259نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابحاتم حمدان إبراھیم الشجیري، محمود سلیمان علیوي الصبیحيالمصدر المنكر بین الحالیة والمصدریة عند المبرد

Arabi13260نحو، صرفجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةعبد هللا حسن الذنیباتالمصدر المیمي فى القرآن الكریم دراسة صرفیة داللیة

Arabi13261نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرهحنان جمیل عطا جبرالمصدر بین التنظیر واالستعمال

Arabi13262نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد بركات أبو عليابو سعید محمد عبد المجید وحیدي عبد اللطیفالمصدر فى القرآن الكریم

Arabi13263نحومجلة األستاذفیصل أحمد فؤاد النوريالمصدر واسم المصدر واالسم والعمل النحوي

Arabi13264نحو، صرفجامعة النیلینعبد النبي محمد علينعمة مصطفى أحمد شاھینالمصدر وتطبیقاتھ في القران الكریم

Arabi13265نحوكلیة التربیة األساسیة جامعة بابلموسى حسین الموسويالمصدر وداللتھ الصرفیة والوظیفیة النحویة

Arabi13266بالغةمجلة كلیة اآلداب جامعة ابن طفیلعبد العزیز المطادالمصطلح البالغي في علم الداللة

Arabi13267أدب، نقددار الشروقسید قطبالنقد االدبي اصولھ و مناھجھ

Arabi13268ترجمة و مقاربة Le sous entendu ترجمةمجلة التعریبمختار درقاويالمصطلح التداولي

Arabi13269(المصطلح الدبلوماسي القطري نموذجا) لغویاتجامعة قطرعز الدین البوشیخيالعنود سعد العتیبيالمصطلح الدبلوماسي العربي دراسة في البناء واالستعمال

Arabi13270نحومجلة آفاق الثقافة والتراثعوض بن حمد القوزيالمصطلح الداللي في كتاب الصاحبي

Arabi13271سیمیائیاتجامعة محمد خیضرآسیا جریويالمصطلح السیمیائي بین الفكر العربي والفكر الغربي

Arabi13272نحو، لغةمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم األنسانیةالقرشي عبد الرحیم البشیرالمصطلح الشرعي و منھجیة الدراسة المصطلحیة و منھجیة الدراسة المصطلحیة في العلوم الشرعیة

Arabi13273نحو، صرفمجلة الحكمةخدیجة عبد الرازق عبد القادرالمصطلح الصرفي في كتاب سیبویھ

Arabi13274نحو، صرفمجلة آداب الرافدینحسن أسعد محمدالمصطلح الصرفي عند الفراء في معاني القرآن

Arabi13275نحو، لغةجامعة الیرموكأمجد طالفحةأالء یوسف عبد الرحمن القرقزالمصطلح الصرفي في كتاب سیبویھ دراسة تحلیلیة في البنیة والمفھوم

Arabi13276علم اللغةمجلة األكادیمیة للدراسات األنسانیة واألجتماعیةبوعناني سعاد آمنةالمصطلح الصوتي بین علماء اللغة وعلماء التجوید

Arabi13277معجم، لغویاتمجلة علوم اللغةعمرو محمد فرج مدكورالمصطلح الصوتي في معجم العین للخلیل بن احمد

Arabi13278نحومجلة جامعة الخلیل للبحوثعلى توفیق الحمدالمصطلح العربى شروطھ وتوحیده

Arabi13279!نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةأبوبكر خالد سعد هللالمصطلح العلمي العربي : ھل من راٍع ؟

Arabi13280نحو، صرفمجلة فصولمحمد حسن عبد العزیزالمصطلح العلمي العربي المبادئ واآللیات

Arabi13281أدبالمركز الثقافي العربيحمید لحمدانىالنقد الروائي واإلیدیولوجیا

Arabi13282نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيجالل شوقيالمصطلح العمل بین الثراء و اإلغناء
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Arabi13283نقدعالم المعرفةمصطفى ناصفالنقد العربي نحو نظریة ثانیة

Arabi13284لغةمجلة المعجمیةعبد اللطیف عبیدالمصطلح الفالحي العربي تاریخھ وقضایاه

Arabi13285لغویاتمجلة العمیدحسین حمزة شھید العامريالمصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة في الفلسفة التحلیلیة المعاصرة لودفج فنغنشتاین أنموذجا

Arabi13286معجم، نحومجلة المعجمیةعبد الستار جعبرالمصطلح الفلسفي ومنزلتھ في المعجم العربي التاریخي

Arabi13287معجم، نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةھناء عبدالرضا رحیم الربیعيالمصطلح القرآني وإشكالیة التأسیس المعجمي

Arabi13288علوم اللسان العربيمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريفرحات بلوليالمصطلح اللساني التداولي قراءة في منھجیات الترجمة

Arabi13289علوم اللسان العربيالجامعة األردنیةنھاد الموسىعبد هللا محمد عبد العبدالمصطلح اللساني العربي وقضیة السیرورة

Arabi13290علوم اللسان العربيمجلة عالماتمحمد النویريالمصطلح اللساني النقدي بین واقع العلم وھواجس توحید المصطلح

Arabi13291علوم اللسان العربيمجلة العلوم األنسانیةنبال نبیل نزالالمصطلح اللساني عند كمال بشر

Arabi13292علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرنعیمة سعدیةالمصطلح اللساني واضطراب التداول مقاربة حول نحو النص التداولیة السیمیاء

Arabi13293لغة، نحوجامعة الیرموكسمیر استیتیةمصطفى طاھرة الحیادرةالمصطلح اللغوي العربي من البناء الى التوحید واالستقرار

Arabi13294لغةجامعة آل البیتزید خلیل القرالةسوزان محمد عقیل الزبونالمصطلح اللغوي بین القراء واللغویین

Arabi13295نقددار الشایب للنشرعبد الحكیم راضيالنقد العربي وشعر المحدثین في العصر العباسي محاولة لقراءة جدیدة

Arabi13296ةعبد هللا محمود عیاصرةالمصطلح اللغوي في القرن الرابع الھجري في ضوء اللسانیات الحدیثة نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتی

Arabi13297نقد، لغةنھضة مصرمحمد مندورالنقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في األدب واللغة

Arabi13298(ًالعراق رائدا ) نقدالتجلیات للنشر والترجمة والتوزیعحسین القاصدالنقد الثقافي وتنظیر وتطبیق

Arabi13299لغةمجلة التعریبمحمد حسین علي زعینالمصطلح اللغوي قراءة في تأصیل المفاھیم

Arabi13300لسانیاتمجلة التعریبعبد الغني بن صولھالمصطلح المعرب في المعاجم اللسانیة الثنئیة و المتعددة اللغات

Arabi13301نحومجلة الدراسات اللغویةعبد الجبار تواميالمصطلح النحو لساني في ترجمة منذر عیاشي للقاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان مقاربة تحلیلیة نقدیة

Arabi13302نحوكلیة التربیة جامعة بغدادعلي جمیل السامرائيصبیحة حسن طعیس الزوبعىالمصطلح النحوى عند أبى بكر بن األنبارى ت 328ھـ

Arabi13303نحوجامعة وھران أحمد بن بلةبوعناني سعاد أمینةبعباع عثمانالمصطلح النحوى في المصنفات الجزائریة

Arabi13304(التطور النحوي) نحومجلة الدراسات اللغویةعبدهللا محمد زین بن شھابالمصطلح النحوي (التركیبي) عند برجشتراسر في كتابھ

Arabi13305نقددار المعارفشوقي ضیفالنقد

Arabi13306نحومجلة الموردعبد الحسین المباركالمصطلح النحوي النشأة - الخالف - الجوھر

Arabi13307نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد المھدي ھاشم الجراحالمصطلح النحوي النصي في التراث النحوي العربي رصد وبیان

Arabi13308نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيالنكرة والمعرفة

Arabi13309نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوضالمصطلح النحوي عند ابن جني

Arabi13310نحومجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةحسین علي حسین الفتليالمصطلح النحوي عند ابن سعدان الكوفي ت 331 ھـ في كتابھ مختصر النحو

Arabi13311نحومجلة مركز دراسات الكوفةخالد حویر الشمسالمصطلح النحوي عند السرمري
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Arabi13312نحوجامعة محمد لمین دباغینمحمد بواديحمار نسیمةالمصطلح النحوي في كتاب الخصائص البن جني دراسة نقدیة من منظور معجم اللسانیات الحدیث

Arabi13313نحومجلة التعریبكمال رقیقالمصطلح النحوي في كتاب سیبویھ بین االستعمال و اإلھمال نماذج من الكتاب

Arabi13314نحوجامعة مؤتةعادل بقاعینفتحي محمد سالمة الزیدانیینالمصطلح النحوي من منتصف القرن السادس الھجري إلى القرن الثامن الھجري

Arabi13315علوم اللسان العربيمجلة العلوم األنسانیةرزیقة طاوطاوالمصطلح النقدى واللسان العربي المعاصر بین ذاتیة المفھوم وبیئة االغتراب

Arabi13316علوم اللسان العربيمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةرزیقة طاوطاوالمصطلح النقدي واللساني بین ذاتیة المفھوم وبیئة األغتراب

Arabi13317نحو، لغةمجلة جرش للبحوث والدراساتمصطفى طاھر الحیادرةالمصطلح عند ابن ماللك في كتابھ شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ

Arabi13318نحومجلة التراث العربيإسماعیل مغموليالمصطلح في التراث العربي واالسالمي وطرائق وضعھ

Arabi13319نحو، لغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطحنان بوماليالمصطلح في الثقافة العربیة، مفھومھ وآلیات تطوره

Arabi13320لغةجامعة وھرانالمختار بوعنانيیوسف بن نافلةالمصطلح في المصنفات الصرفیة الجزائریة دراسة موازنة

Arabi13321ترجمةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات األنسانیةعمر لحسنالمصطلح والترجمة

Arabi13322نحو، لغةجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةحنان حسن محمود سالماسم المصدر المصطلح والداللة

Arabi13323لسانیاتمجلة التعریبعبد الغني بن صولھالمصطلح والمفھوم في الثقافة اللسانیة

Arabi13324نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةابراھیم صالح القیسيالمصطلحات الدالة على التقسیم الزمني لألفعال

Arabi13325لغة، نحوحولیة كلیة اآلداب جامعة الكویتمصطفى زكي التونيالنون في اللغة العربیة

Arabi13326لغةالجامعة األردنیةإبراھیم عبود یاسین السامرائيالمصطلحات الصوتیة في كتب التراث العربي في ضوء التفكیر الصوتي الحدیث

Arabi13327لغویاتمجلة جامعة الملك سعودأحمد بن محمد المعتوقالمصطلحات العلمیة العربیة : مكانتھا من الرصید اللغوي وطرق تنمیة محصول الناشئة منھا

Arabi13328لغةمطبعة األمانةصبحي عبد الحمید محمد عبد الكریمالنون وأحوالھا في لغة العرب

Arabi13329أدبدار ثابتأمینة محمد جمال الدینالنویري و كتابھ نھایة األرب فى فنون األدب مصادره وآراؤه النقدیة

Arabi13330نحومجلة دیاليمكي نومان مظلوم ، أحمد خلیل حبیب زنكنةالمصطلحات النحویة المستحدثة عند الدراسین المحدثین

Arabi13331أدبالمكتبة التوفیقیةمحمد متولي الشعراويالھجرة النبویة

Arabi13332(من ق 10 إلى ق 13م) لغویاتمجلة المعجمیةابراھیم بن مرادالمصطلحات الیونانیة والالتینیة في كتب األدویة المفردة المغربیة واألندلسیة من القرن الرابع إلى القرن السابع الھجریین

Arabi13333نحوجامعة أم القرىحماد الثماليعبد الوھاب بن محمد الغامديالمصطلحات واالصول النحویة فى كتاب ایضاح الوقف واالبتداء فى القرآن الكریم البى بكر االنبارى وعالقتھما بمدرستى الكوفھ والبصرة

Arabi13334نحو، معجممجلة القادسیة لآلداب والعلوم األنسانیةشیماء محیي العواديالمصطلحات والرموز المعجمیة في الصحاح البي نصر الجوھري المتوفي سنة 393 ھجریة

Arabi13335معجم، داللةجامعة فرحات عباسنواري سعوديعبد القادر بوشنھالمصطلحان العروضیة بین القدامى دراسة فى المعجم والداللة

Arabi13336لسانیاتمجلة التعریبیوسف مقرانالمصطلحیات واللسانیات : في عالقة تبادل الخدمات

Arabi13337ترجمةجامعة وھرانبلحیا الطاھركازي ثاني لیندةالمصطلحیة النفسیة الحدیثة وترجمتھا في التراث العربي

Arabi13338معجم، نحومجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادالمصطلحیة وعلم المعجم

Arabi13339علوم اللغویة، االتصالجامعة وھران السانیاأحمد عزوزبوكلخة صوریةالمصطلع االعالمى العربي دراسھ فى ضوء الّلسانیھ التداولیھ

Arabi13340لغویاتجامعة القصیمإبراھیم بن سلیمان البعیميفاطمھ بنت محمد بن إبراھیم الھندىالمصنفات المطبوعھ فى مسائل االعتراض النحوى حتى نھایة القرن السادس الھجري دراسة نقدیة منھجیة
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Arabi13341نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةالحاج علي ھواریةالمصوتات بین القدیم والحدیث دراسة صوتیة

Arabi13342أدباألھالي للطباعة والنشر والتوزیعحنا عبودرینیھ ویلیكالھجوم على األدب

Arabi13343نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةمنى عدنان غنيالمطاوعة في القرآن الكریم بین القاعدة الصرفیة واألمثلة القرآنیة

Arabi13344نحوعلي بن نایف الشحودالھدایة في النحو

Arabi13345نحومجلة التراث العربيإبراھیم كاید محمودالمصطلح ومشكالت تحقیقھ

Arabi13346لغویاتجامعة القصیممختار لزعرسلیمان أواللیكن یوسف إیانالمظاھر الصرفیة ألبنیة األفعال وأثرھا في التحوالت الداللیة في شعر ذي الرمة دراسة وصفیة وظائفیة

Arabi13347نحو، صرفمجلة البحوث والدراسات القرآنیةسلیمان بن عليالمظاھر الصرفیة وأثرھا في بیان مقاصد التنزیل دراسة نقدیة لبعض الترجمات الفرنسیة واإلنجلیزیة

Arabi13348لغةمجلة اللسانیات العربیةناصر فرحان الحریصالمظھر اإلبداعي للغة مقاربة أدنویة إدراكیة

Arabi13349نحومجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسأسامة ابراھیم عمر إمجیدةالمظھر التداولى ألسلوب الشرط في النحو العربى

Arabi13350لغة، نحومجلة المعجمیةأحمد شفیق الخطیبالمعاجم الثنائیة التى تكون العربیة احدى لغتیھا

Arabi13351نحو، صرفمجلة المنارةكمال أحمد المقابلةالقیمة الداللیة لصوت المد في القراءة القرآنیة

Arabi13352لغةاألكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةعبد القادر رزق الراس ، محمد حاج ھنياللحن في اللغة العربیة أسبابھ ، أثاره ومصنفاتھ

Arabi13353لسانیاتمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةعبد الوھاب صدیقياللسانیات وتدریس اللغة العربیة تدریس اللغة العربیة من منظور لساني وظیفي حدیث

Arabi13354نحو، بالغةجامعة مولود معمريحوریة بن سالمأرزقي شمونالمجاز وداللتھ بین النحو والبالغة في التراث العربي حتى القرن السادس الھجري

Arabi13355صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحسین عباس الرفایعةعلة الشبة في الصرف العربي

Arabi13356نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةھزاع سعد المرشدمبرمان حیاتھ وجھوده النحویة

Arabi13357ً نحو، صرفالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةإبراھیم عبد هللا الصغیرقراءة لسانیة في الصرف العربي التراثي (منھجاً وموضوعاً) كتاب مجالس ثعلب أنموذجا

Arabi13358نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیةزینب جمعةالمحاكاة عند الخلیل بن أحمد

Arabi13359نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةجاسم الحاج جاسمالمصدر بین االسمیة والفعلیة

Arabi13360لسانیاتمجلة التواصلخالد بن عبد الكریم بسنديالمصطلح اللساني عند الفاسي الفھري

Arabi13361نحومجلة البحوث والدراساتأحمد جالیليالمصطلح النحوي في آثار محمد بن یوسف أطفیش

Arabi13362لسانیاتمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقخالد الیعبوديالمصطلحات اللسانیة المعربة في المجال المعجمي مقاربة نحو التأصیل

Arabi13363تحلیل الخطابمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلمحمد ذنون یونسالمصطلحات المثناة العامة الخطاب النبوي أنموذجا

Arabi13364لغویاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةرشید الراضيالمظاھر اللغویة للحجاج مدخل إلى الحجاجیات اللسانیة

Arabi13365لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةخالد بن محمد بن سلیمان الجمعةالمظاھر اللھجیة الداللیة في معجم المحیط في اللغة للصاحب بن عباد

Arabi13366لغة، نحومجلة جامعة اإلمامسمیر عبد الحمید إبراھیمالمعاجم القرآنیة في آداب اللغة األردیة دراسة تقابلیة لنماذج مختارة من المعاجم اللغویة والموضوعیة

Arabi13367علوم اللسان العربيمجلة اللسانیات العربیةحاج ھني محمدالمعاجم اللسانیة العربیة و أسس الصناعة المعجمیة قراءة وصفیة تحلیلیة في آلیات التصنیف

Arabi13368علوم اللسان العربيمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطحاج ھني محمدالمعاجم اللسانیة في الثقافة العربیة إشكاالتھا اللغویة وإختالالتھا المنھجیة

Arabi13369نحومجلة األثرمحمد حاج ھنيالمعاجم المتخصصة ودورھا في تیسیر قواعد النحو العربي

https://k-tb.com/book/Arabi13341
https://k-tb.com/book/Arabi13342
https://k-tb.com/book/Arabi13343
https://k-tb.com/book/Arabi13344
https://k-tb.com/book/Arabi13345
https://k-tb.com/book/Arabi13346
https://k-tb.com/book/Arabi13347
https://k-tb.com/book/Arabi13348
https://k-tb.com/book/Arabi13349
https://k-tb.com/book/Arabi13350
https://k-tb.com/book/Arabi13351
https://k-tb.com/book/Arabi13352
https://k-tb.com/book/Arabi13353
https://k-tb.com/book/Arabi13354
https://k-tb.com/book/Arabi13355
https://k-tb.com/book/Arabi13356
https://k-tb.com/book/Arabi13357
https://k-tb.com/book/Arabi13358
https://k-tb.com/book/Arabi13359
https://k-tb.com/book/Arabi13360
https://k-tb.com/book/Arabi13361
https://k-tb.com/book/Arabi13362
https://k-tb.com/book/Arabi13363
https://k-tb.com/book/Arabi13364
https://k-tb.com/book/Arabi13365
https://k-tb.com/book/Arabi13366
https://k-tb.com/book/Arabi13367
https://k-tb.com/book/Arabi13368
https://k-tb.com/book/Arabi13369


اللغة - المعتمد

4622019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi13370لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة قسنطینةمحمد مشريالمعاجم المعاصرة لمصطلحات اللغة العربیة بین إشكالیة الوضع وإنحصار التداول

Arabi13371معجم، نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةلبوخ بوجملینجموعي تارشالمعاجم الموجھة للطالب في ضوء المعجمیة الحدیثة معجم الطالب لیوسف شكري فرحات

Arabi13372معجمیة، داللةجامعة محمد لمین دباغینصالح الدین زرالونیسة بوختالةالمعاجم مزدوجة اللغة بین النزوع البنیوي واالستعمال معجم المنھل فرنسي/عربي نموذجا

Arabi13373تفسیر، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةمبارك محمد أحمد رحمةصفوت محمود أحمد علي سالمالمعارف الصوتیة عند المتقدمین من خالل المصطلحات التي قدموھا

Arabi13374نحو، صرفمجلة كلیة دار العلوم جامعة القاھرةأحمد علم الدین رمضان الجنديالمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي

Arabi13375المكتبات، توثیقجامعة الجزائرمھني إقبالفارس شاشةالمعالجة اآللیة للغة العربیة إنشاء نموذج لساني صرفي إعرابي للفعل العربي

Arabi13376علم الصرفحسان بن عبد هللا الغنیمانالواضح في الصرف

Arabi13377نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةنورة صبیان بخیت الجھنيالمعاني الثواني في أسلوب االستفھام بالھمزة في القرآن الكریم

Arabi13378نحو، بالغةمجلة التراث العربيصبحي قصابالمعاني الداللیة لـ(أن) في التركیب النحوي والبالغي

Arabi13379ترجمةجامعة الجزائرمختار محمصاجيمحمد رضا بوشامةالمعاني الداللیة وترجمتھا من االنجلیزیة إلى العربیة قصة تشارلز دیكنز (قصة مدینتین) نموذجا

Arabi13380نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد بن إبراھیم البناموضى بنت حمید بن رمیزان السبیعيالمعاني الصرفیة للغل الثالثي المزید بحرف دراسة استقرائیة من خالل الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة تألیف العالم اللغوي اسماعیل بن حماد الجوھري ت 393ھـ

Arabi13381نحوالمنیر للطباعة والنشرلجنة تنظیم الكتب الدراسیةالھدایة في النحو

Arabi13382نحومجلة كلیة التربیة األساسیةإبراھیم یعقوب محمد الحسانالمعاني النحویة التركیبیة والتناسب المنطقي لھا في كتاب الخصائص البن جني 395 ھـ

Arabi13383نحومجلة كلیة التربیة األساسیةفؤاد عجمي عليالمعاني النحویة للشعور واإلحساس بنعم هللا تعالى في سورة یوسف

Arabi13384نحو، لغةمجلة جذورخدیجة محمد حسین باكستانيالمعاني واالقوال في أسماء األفعال

Arabi13385لغویاتمجلة الدراسات اللغویةسعود بن عبد هللا آل حسینالمعاییر الداللیة عند اللغویین

Arabi13386نحو، صرفجامعة مؤتةعلى احمد المسیعدیینالمعاییر اللغویة لمشكل اعراب القرآن الكریم فى كتاب مكى بن ابى طالب القیسي دراسة صوتیة ونحویة

Arabi13387نحو، لغةجامعة محمد خیضرحسینة یخلفالمعاییر النصیة في دالئل اإلعجاز

Arabi13388لغویاتالجامعة العراقیةأحمد خزعلعلي محیبس بصريالمعتزلة والتوظیف اللغوي لمسائلھم العقدیة دراسة تحلیلیة في ضوء القرآن الكریم

Arabi13389معجم، نحومجلة المعجمیةعلي توفیق الحمدالمعجم التاریخي العربي مفھومھ وظیفتھ محتواه

Arabi13390نحو، معجممجلة التعریبمحمد حسن عبدالعزیزالمعجم التاریخي في ضوء المعجمیة الحدیثة

Arabi13391معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمروان البوابالمعجم الحاسوبي للعربیة

Arabi13392معجم، نحومجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقأمحمد المالخ، حافظ إسماعیلي علويالمعجم الذھني والتقییس الحاسوبي

Arabi13393(مفھومھ - وظیفتھ - محتواه) معجم، نحومجلة المعجمیةعبد المنعم عبد هللا محمدالمعجم العربي التاریخي

Arabi13394معجم، نحوجامعة فرحات عباسبشیر إبریرحیاه لشھبالمعجم العربي الحدیث بین التقلید والتجدید،المعجم الوسیط نموذجا

Arabi13395معجم، لغةجامعة أبي بكر بلقایدمحمد عباسفاطنة نھاريالمعجم العربي المختص ومظاھر التجدید فیھ دراسة موازنة بین معجم مفردات ألفاظ القران للراغب األصفھاني ومعجم ألفاظ القرآن الكریم لمجمع القاھرة

Arabi13396معجم، نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الكریم خلیفةالمعجم العربي الموحد أللفاظ الحیاة العامة في العصر الحیدث

Arabi13397معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقنادیا حسكورالمعجم العربي بالواقع والطموح

Arabi13398معجم، داللةجامعة محمد لمین دباغینصالح الدین زرالنور الدین مذكورالمعجم العربي بین االتباع واالبتداع معجم مقاییس اللغة البن فارس أنموذجا
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Arabi13399معجممجلة المعجمیةحالم الجیالليالمعجم العربي بین المدارسیة والنظریاتیة

Arabi13400معجممجلة الدراسات اللغویةمحمد بن نافع المضیاني العنزيالمعجم العربي بین یدیك قراءة في المادة والمنھج والتعریف

Arabi13401معجممجلة المعجمیةعبد القادر الفاسي الفھريالمعجم العربي نماذج تحلیلیة جدیدة

Arabi13402نحونادیة رمضان محمد النجارالواضح في النحو وتطبیقاتھ

Arabi13403لغویاتالجامعة الھاشمیةمصطفى علیانھند محمد إبراھیم الخطیبالمعجم اللغوي للشاعر بلند الحیدري دراسة داللیة أسلوبیة

Arabi13404لغویاتمجلة العلوم األنسانیةعلي محمود الصرافالمعجم اللغوي والتواصل الحجاجي

Arabi13405معجم، لغةمجلة الدراسات المعجمیة الجمعیة المعجمیة للدراسات المعجمیةأمینة أدردورالمعجم اللغوي وترجمة القرآن

Arabi13406معجم، نحومجلة جامعة الخلیل للبحوثعلي توفیق الحمدالمعجم المختص في التراث العربي قراءة في المادة والمنھج

Arabi13407لغویاتجامعة الجزائرطاھر میلةسلیمة بن مدورالمعجم المدرسي بین التألیف واالستعمال دراسة وصفیة تحلیلیة میدانیة

Arabi13408معجممجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتتیسیر عبد هللا دراجيالمعجم المدرسي واقع وآمال

Arabi13409معجممجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاحسین بن علي الزراعي ، عبد الرحمن بن حسن البارقيالمعجم النسقي المحوسب

Arabi13410معجم، نحومجلة مجمع اللغة العربیةعبد العزیز مطرالمعجم الوسیط بین المحافظة و التجدید

Arabi13411معجم، لسانیاتمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقفاتن الخوليالمعجم بین اللغة والحاسوب بناء المعجم اإلسالمي من منظور لساني حاسوبي

Arabi13412معجم، نحومجلة المعجمیةمحمد صالح الدین الشریفالمعجم بین النظریة اللغویة والتطبیق الصناعي

Arabi13413معجمكتاب المؤتمر جامعة كیراالعمرو مدكورالمعجم بین الورقیة والحاسوبیة

Arabi13414لسانیاتمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقمنتصر أمین عبد الرحیمالمعجم ثنائي اللغة في التراث العربي اإلدراك للسان األتراك ألبي حیان األندلسي نموذجا

Arabi13415نحومجلة كلیة االداب والعلوم األنسانیةمحمد غالیمالمعجم والتوازي النحوي

Arabi13416معجم، نحومجلة المعجمیةأحمد مختار عمرالمعجم والداللة نظرة في طرق شرح المعنى

Arabi13417معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادالمعجم والمعرفة

Arabi13418معجم، لغةجامعة محمد خیضربلقاسم مالكیةالمعجم ومبدأ اإلحاطة باللغة

Arabi13419معجممجلة ثقافاتشوقي ضیفالمعجمات العامة والخاصة

Arabi13420معجممجلة المعجمیةمحمد حلمي ھلیلر.ر.ك ھارتمانالمعجمیة : مسح تقابلي

Arabi13421معجممجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقمحمد خطابيمقارنات بینیة :معاجمنا ومعاجمھم

Arabi13422لغة، نحومجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقمیشال زكریاإشكالیة المصطلح األلسني

Arabi13423معجممجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقعبد القادر الفاسي الفھريإنشاء قاعدة معجمیة عربیة مولدة

Arabi13424معجم، نحومجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقمحمد خالد الفجرإرھاصات المعجم المختص المعاصر في التراث العربي التالقي واالختالف

Arabi13425معجم، لغویاتمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقجورج متري عبد المسیحالمعاجم العربیة الحدیثة وحاجات الناشئة اللغویة

Arabi13426معجم، نحومجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقالمعتز با السعیدالمعجم التكراري أللفاظ القرآن الكریم المنھج والنموذج

Arabi13427نحو، لغةمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقعبد الرزاق بنورفي أسبقیة المصطلح على الكلمة
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Arabi13428نحو، لغةمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقربیعة العربيالمصطلحیة العسكریة : مقاربة وصفیة مقارنة

Arabi13429لغویاتمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقعبد العلي الودغیرينحو قاموس للغة العربیة حدیث ومتجدد

Arabi13430معجم، نحومجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقامحمد المالخالسمات الزمنیة والجھیة والوجھیة وسمھا ومعجمتھا

Arabi13431معجممجلة مع اللغة العربیةصالح كزارةالمعجمیة العربیة كتب األلفاظ ومعاجم

Arabi13432معجممجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعلیان بن محمد الحازميالمعجمیة عند یاقوت الحموي

Arabi13433معجم، نحومجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقیوسف أبو عامربنیة المعجم العربي واستخدامھ بین البشر واآللھ

Arabi13434(دراسة في تأصیل المصطلح) نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلسعدون أحمد علي الربعي،حسین علي محمدالمعدوم والموجود في النحو العربي

Arabi13435نحو، لغةجامعة الموصلھاني صبري علي آل یونسإدریس سلیمان مصطفىالمعرب الصوتي في القرآن الكریم

Arabi13436نحو، صرفمجلة مداد اآلداببالل صالح الدین ، باسم رشید زوبعالمعرب في الجزء الثالث والرابع من تاج العروس للزبیدي

Arabi13437نحو، صرفمجلة الجامعة العراقیةبالل صالح الدین محمد حسنالمعرب في الجزء الثاني من تاج العروس للزبیدي

Arabi13438نحوأبي مصطفى البغداديالواضح في النحو شرح وتوضیح متن اآلجرومیة

Arabi13439نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسعد صالح أحمد ، ناظم ذیاب أحمدالمعرب والدخیل عند النووي (ت676ھـ) في كتابھ تھذیب األسماء واللغات

Arabi13440نحو، معجممجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصفاء صابر مجید البیاتىالمعرب والدخیل في المصباح المنیر الفیومى دراسة ومعجم

Arabi13441معجم، لغةمجلة المعجمیةحلمي خلیلالمعرب والدخیل في المعجم اللغوي التاریخي

Arabi13442معجم، نحومجلة التراث العربيجورج عیسىالمعرب والدخیل في المعجم المدرسي

Arabi13443نحو، معجممجلة آفاق الثقافة والتراثعبد العزیز یاسین عبد هللالمعرب والدخیل في كتاب العین دراسة و معجم

Arabi13444نحو، معجمالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھافاطمة محمد علیماتالمعرب والدخیل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الھویة

Arabi13445نحو، صرفجامعة النیلینمحمد حمدین آدم محمدموسى عز الدین علي یوسفالمعرب والدخیل وأثرھما في نمو اللغة العربیة

Arabi13446(شرح شذور الذھب البن ھشام األنصاري) نحوجامعة أم درمان األسالمیةبابكر البدوي دشینفخر الدین محمد الحسن الجزوليالمعرف بأل وإن وأخواتھا واالستثناء والبدل عرض ودراسة من خالل كتاب

Arabi13447لغةمجلة المعرفةفایز مقدسيالجذور اللغویة المشرقیة والھندو أوربیة

Arabi13448نحو، صرفمجلة الخطاب جامعة مولود معمريعمر بن دحمانالمعرفة /اإلدراك/العرفنة بحث في المصطلح

Arabi13449نحو، معجممجلة المعرفةسنیة ھنيالجذر الحرفي لمداخل المعاجم العربیة في فكر المستشرقین ومن تبعھم من العرب

Arabi13450نحو، لغةمجلة األثرجین إیتشیزونالمعنى

Arabi13451نحو، لغةجامعة الحاج لخضرتمحمد بنبريمراد قفىالمعنى االسنادى فى الجملة العربیة بین التأصیل والفنیة

Arabi13452نحو، لغةالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةمحمد أحمد محمد ملكاويالمعنى اللغوي واالصطالحي للحنیفیة دراسة استقرائیة تحلیلیة

Arabi13453نحو، صرفمجلة األستاذخمیس التمیميالمعنى المحوري وعالقتھ باالشتقاق كتاب التحقیق في كلمات القرآن الكریم أنموذجا

Arabi13454معجم، نحوجامعة آل البیتسعید جبر أبو خضرعبد هللا تیسیر عبد هللا الشدیفاتالمعنى المعجمي في القاموس المحیط للفیروز أبادي

Arabi13455معجم، نحومجلة مركز الخدمات لألستشارات البحثیة بكلیة اآلداب جامعة المنوفیةزینب أحمد محمد أبو النجاالمعنى المعجمي ودور السیاق في توضیحھ

Arabi13456نحومجلة جامعة كربالء العلمیةسالم موجد خلخالالمعنى النحوي عند ابن یعیش
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Arabi13457(مقاربة لسانیة حدیثة) نحوالجامعة األردنیةعبد هللا عنبرنجود جمیل أحمد المساعفةالمعنى النحوي في مذاھب علماء العربیة

Arabi13458نحومجلة آداب البصرةریاض كریم عبد هللا البدیريالمعنى النحوي للعطف ب أو في القرآن الكریم ومعطیاتھ التفسیریة

Arabi13459نحو، صرفمجلة الحصاد في اللغة واألدبمحمد صالح الدین بكرالمعنى النحوي مفھومھ ومكوناتھ

Arabi13460علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجمنال عطیة خلف هللا عطیةالمعنى في شرح المعلقات السبع للزوزني دراسة داللیة تطبیقیة في ضوء نظریات علم اللغة الحدیث

Arabi13461علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد الجالیليبوحاده صلیحةالمعنى وأثره في التحلیل النحوي (مغني اللبیب عن كتب األعاریب) البن ھشام نموذجا

Arabi13462نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابفالح ابراھیم نصیف الفھداويالمعنى وأثره في توجیھات المعربین

Arabi13463نحومجلة المعجمیةرمزي منیر بعلبكيالمعنى وأقسام الكلم في التراث النحوي العربي

Arabi13464نحو، صرفمجلة آداب البصرةعواطف كنوش مصطفى التمیميالمعنى والتأویل في النص القراني

Arabi13465(دراسة نقدیة) علم الداللةمجلة القادسیة لآلداب والعلوم األنسانیةأحمد رسن صحنالمعنى والمرجع في علم الداللة

Arabi13466نحومجلة جامعة دمشقمحمود حسن الجاسمالمعنى وبناء القواعد النحویة

Arabi13467نحو، صرفمجلة القادسیة لآلداب والعلوم األنسانیةأسیل سامي أمینالمعني السیاقي للفظتي الید والیمین في القرآن الكریم

Arabi13468نحومجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةحقي إسماعیل الجبوريالمعني القرآني الكریم في ضوء التوجیھ النحوي

Arabi13469نحو، صرفجامعة القصیمعلي سالمة عبدالحلیم أبوشریفالمعني وأثره في تحدید الموقع اإلعرابي - دراسة في تفسیر الشیخ محمد بن صالح العثیمین

Arabi13470نحو، صرفجامعة أم القرىأحمد بن عطیة المحموديمنصور بن صالح بن رویجح الرحیليالمعني وتعدد التوجیھ النحوى دراسھ فى كتاب شرح مشكالت الحماسھ البن جني

Arabi13471لغویاتجامعة مؤتةیحیى عبابنةعمر عبد المعطي عبد الوالي المسیعدینالمعیار الصوتي لغرابة الحدیث في كتاب النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر دراسة في بنیة الكلمة العربیة

Arabi13472نحوجامعة مؤتةفایز المحاسنةنوزت أحمد كریشانالمعیار النحوى عند أبى شامھ في توجیھ القراءات السبع في كتاب إبراز المعانى من حرز األمانى

Arabi13473نحوحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقفھد بن سالم بن محمد المغلوثالمغایرة المعنویة وأثرھا على األحكام النحویة

Arabi13474نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحسین عباس الرفایعةالمغایرة بین الضمیر ومرجعھ في لغة التنزیل

Arabi13475علم الصرفدار المأمون للتراثمحمد خیر الحلوانيالواضح في علم الصرف

Arabi13476لغویاتمكتبة العبیكانسلیمان بن محمد بن عبد هللا النجرانالمفاضلة في العبادات قواعد وتطبیقات

Arabi13477نحو، صرفمجلة جامعة ذي قارشاكر سبع نتیش األسديالمفاعیل دونھ، منھ، علیھ

Arabi13478لغةجامعة وھران السانیامكي دراربكوش نعیمةالمفاھیم الصوتیة وتوظیفھا في ألفیة ابن معطي ما بین المتن والشرح

Arabi13479لغویاتالجامعة األردنیةنھاد یاسین الموسىأمان سلیمان حمدان سلیمان أبو صالحالمفاھیم اللغویة عند الفرق اإلسالمیة

Arabi13480نحو، لغةدراسات العلوم االنسانیة واالجتماعیةحسین محمد زعطوطالمفاھیم النظریة لسیاق الحال ومكوناتھ عند محمد الطاھر بن عاشور

Arabi13481لغویاتجامعة البصرةأحمد رسن صحنودیان عیسى حسن العیدانيالمفردة القرآنیة في تھذیب اللغة لألزھري

Arabi13482نحو، لغةمجلة القادسیة لآلداب والعلوم التربویةتراث حاكم مالك الزیاديالمفردة بین الداللة الوظیفیة والتركیبیة عند عبدالقاھر الجرجاني

Arabi13483(دراسة نحویة داللیة) نحو، صرفجامعة األزھرعبد هللا أحمد خلیل إسماعیلحمدیة موسى محمود بعلوشةالمفعول الثاني في القرآن الكریم

Arabi13484نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةماجد غیث الحجیليالمفعول المطلق بین النظریة والتطبیق

Arabi13485نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمریم النعیم سلیمان أحمدفاطمة یحیى محمد عبد الرحمنالمفعول المطلق في صحیح االمام البخارى دراسة نحویة وصفیة داللیة
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Arabi13486نحو، صرفمجلة اللسانیات العربیةحمدي بدر الدین إبراھیمالمفعول بھ المتروك وأثر تركھ في معاني بعض األفعال في القرآن الكریم

Arabi13487نحو، صرفمجلة جامعة كربالء العلمیةعلي كریم ناشدالمفعول بھ في اللغتین العربیة واالنجلیزیة دراسة نحویة مقارنة

Arabi13488نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادمحمد واكد علي الدقسالمفعول فیھ في القرآن الكریم دراسة نحویة إحصائیة

Arabi13489نحو، لغةحولیات الجامعة التونسیةرفیق بن حمودةالمفعول لھ واألشكال اللغویة المتصلة بھ لفظا ومعنى

Arabi13490نحو، صرفالجامعة األردنیةناجح جمیل صوافطةالمفعول معھ بین النظریة واالستعمال

Arabi13491أدبدار جلیس الزمان للنشر والتوزیععبد الكریم خلیفةأبي بكر الزبیدي اإلشبیلي النحويالواضح

Arabi13492نحومجلة الموردغالب فاضل المطلبي ، حسن عبد الغني األسديالمفھوم التكویني للعامل النحوي عند سیبویھ دراسة وتحلیل

Arabi13493لغةمجلة العمیدأحمد علي محمدالمفھوم اللغوي و االصطالحي للسیمیاء عربیا بحث في المصطلح و المصطلح المجاور مقارنة فیلولوجیة

Arabi13494نحو، لغةمجلة التراث العربيغازي مختار طلیماتالمفھوم النحوي في كلیات الكفوي بین المصطلح و التعریف

Arabi13495نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصالح سلیم الفاخريالمقابالت العربیة للمصطلح الصوتي الوافد في اشھر المعاجم اللسانیة دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة في البنیة والمفھوم

Arabi13496اللسانیاتمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابعلیة بیبیةالمقاربات السمیولسانیة في تعلیم التجوید دراسة في المخارج والصفات

Arabi13497نحو، لغةمجلة اللسانیاتإبراھیم بن مرادالمقاربة االشتقاقیة في معالجة المداخل القاموسیة وأثرھا في بنیة النص القاموسي

Arabi13498تحلیل الخطابمجلة األثر لآلداب واللغات جامعة قاصدي مرباحعبد الجلیل مرتاضالمقاربة السیمیائیة لتحلیل الخطاب اإلشھاري

Arabi13499نحومجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابلخضر حریزيالمقاربة النصیة في تعلیمیة النحو بین النظریة والتطبیق

Arabi13500نحو، لغةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیةمحمد أحمد عید الكرديالمقارنة بین المشكل والمتشابھ في القرآن الكریم

Arabi13501نحو، لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىمنال محمد ھشام سعید نجارالمقام في العربیة في ضوء البراغماتیة النظریة والتطبیق

Arabi13502لغةالجامعة األسالمیةباسم عبد الرحمن البابليإسالم مازن أحمد البزمالمقدمة المحسبة وألفیة اآلثاري دراسة مقارنة

Arabi13503نحو، صرفجامعة آل البیتسعید جاسم الزبیدينبال نبیل سلیم نزالالمقصود والممدود عند ابن سیده ت 458ھـ/1068م دراسة في المستویین الصوتي والصرفي

Arabi13504نحو، صرفجامعة أم القرىتمام حسان عمریحیى علي یحیى مباركيالمقطع الصوتي العربي بین الكمیة والمدة الزمنیة دراسة أكوستیكیة تطبیقیة

Arabi13505علم الداللةمجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریةعزة عدنان أحمد عزت ، نرمین غالب أحمدالمقطع الصوتي في سورة مریم دراسة إحصائیة داللیة

Arabi13506نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة قسنطینةالشریف میھوبيالمقطع الصوتي وبنیة الكلمة

Arabi13507دراسات صوتیةمجلة دراسات العلوم االنسانیة واالجتماعیةإبراھیم خلیلالمقطع العروضي في ضوء الدراسات الصوتیة

Arabi13508نحو، صرفمجلة الثقافة والتنمیةخلف خازر ملحم الخریشةالمقطع الكلمي وإیقاعیة السبب الخفیف

Arabi13509علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةعباس السر محمد عليمناع عبد هللا مصلح شدادالمقطع فى بنیة الكلمة العربیة دراسة لغویة تطبیقیة في القرءان الكریم

Arabi13510نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىإسماعیل احمد ضاعن الخوالدهالمقعول الجلھ بین النظریھ واالستعمال

Arabi13511نحو، صرفمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحنادیة بوشفرةالمقول الالم (ع) قول في روایة أدین بكل شيء للنسیان لملیكة مقدم

Arabi13512معجم، داللةمجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادالمقولة الداللیة في المعجم

Arabi13513لسانیاتمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطأسماء منصورالمكلة اللسانیة بین ابن خلدون وتشومسكي

Arabi13514لسانیاتجامعة محمد خیضرصالح الدین مالويعبد السالم عابيالمكون التداولي في المدونة األصولیة إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقھ لعبد الكریم النملة أنموذجا
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Arabi13515أدباألھالي للطباعة والنشر والتوزیعرشید بو شعیرالواقعیة وتیاراتھا في األداب السردیة واألوروبیة

Arabi13516نحو وظیفيجامعة سطیفكمال قادرينجیب بن عیاشالمكون الوظیفي في اللغة العربیة من الجملة إلى الخطاب عند أحمد المتوكل من خالل كتابھ قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة

Arabi13517نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثأحمد البایبيالمالمح التطریزیة في الدراسات النحویة والصرفیة القدیمة ونظریة تكامل العلوم

Arabi13518نحو، داللةأحمد محمد عبد الراضيالواو في العربیة بین الصوت والداللة

Arabi13519لسانیات، لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات األسالمیةمحمد إسماعیل بصل، فاطمة بلھالمالمح اللسانیة في الفكر الللغوي العربي عبد القاھر الجرجاني في كتابھ دالئل اإلعجاز أنموذجا

Arabi13520نحومجلة العمیدنعمة دھش فرحان الطائيالملمح التداولي في النحو العربي تحلیل واستنتاج

Arabi13521لغویاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھافایز عیسى المحاسنةالملكة اللغویة عند ابن خلدون دراسة لسانیة مقارنة

Arabi13522لغةمجلة التراث العربيموسى بن مصطفى العبیدانالُممات في اللغة

Arabi13523نحو، لغةجامعة آل البیتسعید جاسم الزبیديبیان علي یوسف العمريالمماثلة الصوتي في قراءتي أبي عمرو بن العالء (ت 5154 / 770مـ) وعلي بن حمزة الكسائي ت 189ھـ / 804م

Arabi13524لغویاتمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةإحسان فؤاد عباسالمماثلة الصوتیة بالقلب في البنیة المعتلة الربع الثاني من القرآن الكریم أنموذجا

Arabi13525لغةمجلة دراسات العلوم االنسانیة واإلجتماعیة الجامعة األردنیةجزاء محمد المصاروةالمماثلة في العربیة رؤیة جدیدة

Arabi13526لغةمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةسمیرة عبد المالكالمماثلة مصطلح قدیم جدید

Arabi13527نحو، لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريبوقرومة حكیمةدراسة تداولیة ألفعال التھكم في القرآن الكریم

Arabi13528لسانیاتمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريھشام صویلحتوظیف النظریات اللسانیة والتعلیمیة في تدریس اللغة العربیة

Arabi13529لغة، نحوجامعة الیرموكحلیمة أحمد عمایرةعبد الرحمن مصطفى موسى القضاةالممنوع النحوي في الجملة العربیة توجیھا داللیا

Arabi13530نحو، صرفالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةصباح محمد خضر الحجوجالممنوع من الصرف دراسة وتحلیل

Arabi13531نحو، صرفجامعة الجزیرةھیثم بشیر الصدیق إبراھیمطالل عثمان محمد احمد فضل المولىالممنوع من الصرف فى الربع الثالث من القران الكریم دراسة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi13532لغویاتالجامعة الھاشمیةحسن موسى الشاعرمحمد عبد هللا خمیس العجلالممنوع من الصرف في الحدیث النبوي الشریف صحیح البخاري نموذجا

Arabi13533نحو، صرفجامعة طیبةأمل إبراھیم جمعھاقبال بنت احمد الترارىالممنوع من الصرف مسائلھ وعللھ وعالقاتھ

Arabi13534لغةمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةعالء عبد الدایمالممیزات اللغویة للھجة اآلرامیة في فترة التلمود البابلي

Arabi13535لغةمجلة جامعة كربالء العلمیةمؤید جاسم محمد حسینالمناظرات اللغویة في مجالس العلماء للزجاجي ت 340ھـ مفھومھا وأسباب نشوئھا وممیزاتھا المنھجیة

Arabi13536نحو، لغةمجلة المناھلأحمد العلويروایة الحرف والعدد العربیین

Arabi13537لغویاتمجلة جامعة أم درمان األسالمیةمحمد عبد هللا سریر الحاجالمنجد ألبي الحسن علي بن الحسن الھنائي دراسة لغویة

Arabi13538نحومجلة كلیة التربیة األساسیةمعمر منیر العانيالمنحنى االجتماعي للمثال النحوي في كتب التراث مقارنة لسانیة اجتماعیة

Arabi13539نحوجامعة محمد خیضردلیلة مزوزالمنحى الوظیفي في رسالة سیبویھ

Arabi13540داللةجامعة وھران السانیاھني سنیةبھلول محمد سید أحمدالمنحي االشتقاقي في التفریع الداللي لمفردات كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة ألبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ت 322 ھـ

Arabi13541لغویاتمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةحامد عبد المحسن كاظم الجنابي، علي جمیل أحمد العبیديالمنزلة بین المنزلتین في التراث اللغوي العربي

Arabi13542نحو، صرفالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةعبد هللا علي الشكريالمنصوب بالواجب إضماره في األسماء واألفعال

Arabi13543نحو، صرفمجلة جامعة كربالء العلمیةنجاح فاھم العبیدي ، وئام یوسف نصر هللالمنصوب على التوسع في العربیة
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Arabi13544نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعلي فاضل سید عبود الشمري، أحمد إبراھیم خضر اللھیبيالمنصوب على نزع الخافض وتطبیقاتھ في القرآن الكریم

Arabi13545نحو، صرفجامعة الملك فیصلفائزة بنت عمر بن علي المؤیدبسمة بنت ابراھیم بن احمد ملیبارىالمنصوبات االسمیة فى المعلقات العشر دراسة تحلیلیة موازنة

Arabi13546نحوالمطبعة االمیریةحفني ناصف، محمد دیاب، مصطفى طمومالدروس النحویة لتالمیذ المدارس الثانویة

Arabi13547نحو، صرفمجلة إشكاالت المركز الجامعي لتامنغستسعاد بسناسيالمنصوبات بین االستغناء واالستبدال والنیابة تحلیل وتعلیل صوتي

Arabi13548نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادعمار إلیاس البوالصةالمنصوبات في ضوء كتاب إحیاء النحو إلبراھیم مصطفى دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13549(144ھـ - 207ھـ) نحو، صرفجامعة أم القرىسعد بن محمد القرنيفاطمة سویلم السلیلميالمنصوبات في كتاب معاني القرآن للفراء عرض ودراسة

Arabi13550نحوجامعة الخلیلیوسف حسن عمروإبراھیم محمد عبد المھدي سالمةالمنصوبات في سورة الكھف دراسة نحویة

Arabi13551نحو، صرفجامعة وھران السانیةمكي دراربھیة زخنینالمنطلقات الصوتیة للمباني المورفولوجیة في كتاب الكافي في التصریف ألمحمد بن یوسف أطفیش ت 1332ھـ / 1914م

Arabi13552أدبالمكتبة األلكترونیة المجانیةمحمود البدريالرسالة

Arabi13553نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةكاظم خلیفة حمادي الحلبوسيالمنطوق عند األصولیین

Arabi13554نحو، صرفجامعة وھران السانیةمختار بوعنانيعبد هللا عمورالمنظومات القرآنیة الجزائریة دراسة صرفیة تحلیلیة

Arabi13555نحو، لغةجامعة وھران السانیةمختار بوعنانيفاطمة عبد الرحمنالمنظومات اللغویة في الجزائر إحصاء وتصنیف وتحلیل

Arabi13556تحلیل الخطابمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةالجمعي بولعراسالمنھج االعرابي وتحلیل الخطاب المفھوم واإلجراء

Arabi13557نحو، لغةمجلة كلیة الدراسات االنسانیة الجامعةستار جبر حمود االعرجى ، محمد حمزة ابراھیمالمنھج التداولى في فكر طھ عبد الرحمن

Arabi13558نحو، شعرمجلة التراث العربيعدنان عمر الخطیبالمنھج التكاملي عند الخطیب التبریزي في شرحھ دیوان الحماسة

Arabi13559نحو، صرفحولیات آداب عین شمسفایز عیسى المحاسنة ، عبد القادر مرعي الخلیلالمنھج التولیدي والتحویلي وتطبیقاتھ في مجاالت النحو والصرف

Arabi13560علم األصواتمجلة دراسات الكوفةعادل عباس ھویدي النصراويالمنھج الریاضي في الدرس الصوتي

Arabi13561نحومجلة الموردمحمد كاظم البكاءالمنھج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن

Arabi13562علوم اللسان العربيمجلة رایةعبد النبي اصطیفالمنھج اللساني في الدراسة األدبیة

Arabi13563علوم اللسان العربيمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحبوجملین لبوخ، بن قطایة بلقاسمالمنھج اللساني في تعلیم اللغة العربیة

Arabi13564نحو، لغةالجامعة األردنیةعبد الكریم خلیفةعزت عبد القادر عقلالمنھج اللغوى عند ابى العالء المعرى فى رسالتى الصاھل والشاحج والغفران

Arabi13565فقھ، لغةوزارة األوقاف والشئون األسالمیةمحمد جبر األلفيأبو منصور األزھريالزاھر في غریب ألفاظ الشافعي

Arabi13566(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) لغویاتمجلة الدراسات األجتماعیةیاسین جاسم المحیمدالمنھج اللغوي في تفسیر ابن عطیة األندلسي

Arabi13567لغویاتجامعة وھران السانیاعبد الحلیم بن عیسىعبد الكریم حموالمنھج اللغوي في تفسیر الشعرواي

Arabi13568لغة، نقدمجلة األستاذإیناس عبدهللالمنھج المغالي في نقد العربیة - زكریا أوزون أنموذجا

Arabi13569لغةدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعشھاب الدین أبو عمروأبي منصور محمد بن أحمد األزھريالزاھر في غریب الفاظ الشافعي

Arabi13570معجم، نحوحولیات الجامعة التونسیةالطیب البكوشالمنھل وموقف المعاجم العربیة من المفاھیم العصریة

Arabi13571نحو، صرفحولیات الجامعة التونسیةتوفیق قریرةالمنوال العرفاني في دراسة األسمنة واألسماء المتصلة بالفعل في العربیة

Arabi13572أدب، شعردار الفكر اللبنانيفایز ترحینيعبدالقادر المازنيالشعر غایاتھ ووسائطة
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Arabi13573لغویاتمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرسھل لیلىالمھارات اللغویة ودورھا في العملیة التعلیمیة

Arabi13574معجم، نحومجلة جامعة اللمك سعود كلیة اآلدابعبد القادر بن میلود سالمي، سلیمة حبیب یحیاويالمھمل في المعجم العربي و سبل استثماره في وضع المصطلح

Arabi13575نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةیوسف محمد العنزيالمواءمة بین البنیة والداللة في الصرف العربي

Arabi13576نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميادریس احمد عثمانالموازنة بین قراءتي ابى عمرو البصرى والكسائي الكوفى نحویا وصرفیا

Arabi13577نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةفاطمة محمد حسن إسماعیلالموازنة بین كتاب : نتیجة الفكر في إعراب أوائل السور البن عتیق عبید بن الصدیقي وكتاب : الدرر في إعراب أوائل السور ألحمد السجاعي

Arabi13578لغویاتمجلة الموردعبد السالم المسديالمواضعة والعقد في النظریة اللغویة عند العرب

Arabi13579أدب، شعرالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابعبده بدويالشعر في السودان

Arabi13580لغویاتمجلة أھل البیتحیدر جبار عبدانالمواقف النقدیة ألحمد بن فارس 395ھـ في معجم مقاییس اللغة

Arabi13581لغةمجلة الموردمحمد حسین آل یاسیننظریات نشأة اللغة عند العرب

Arabi13582نحوالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم اإلنسانیة واإلداریةسلوى محمد عمر عربآراء ابن الحاج النحویة في المقاصد الشافیة للشاطبي

Arabi13583نحو، صرفمجلة الموردإبراھیم السامرائيبناء الرباعي ومعانیھ في العربیة

Arabi13584في االستعمال اللغوي : دراسة تقابلیة تطبیقیة whatلغویاتمجلة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةنزار قبیالت ، واسماعیل األقطشالمورفیم العربي ما والمورفیم االنجلیزي

Arabi13585نحو، صرفمجلة القادسیة لآلداب والعلوم التربویةلطیف حاتم الزاملي ، جعفر كاظم عبدالمورفیمات الصفریة في األبنیة العربیة

Arabi13586ً لغةمجلة العلوم اإلنسانیةولید السراقبيالموروث اللغوي واالستشراق كیس فرستیخ نموذجا

Arabi13587نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمود محمد الدیكيالموصول (الذي) دراسة تأصیلیة مقارنة

Arabi13588نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقداوود حسین ابراھیمالموصوالت األسمیة في الحدیث الشریف دراسة نحویة وصفیة في صحیح األمام البخارى

Arabi13589نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةالحبر یوسف نور الدائمكمال حامد عبد هللالموصوالت األسمیة والحرفیة دراسة تطبیقیة في الربع الرابع من القرآن الكریم

Arabi13590نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوف أحمدیوسف دفع هللا أحمدالموصوالت االسمیة والحرفیة دراسة تطبیقیة في الربع األول من القرآن الكریم

Arabi13591نحو، صرفالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةاحالم مطیع حمادالموصوالت فى صحیح البخاري دراسة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi13592لغةجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةزكریا محمد حسن الحریراتالموصوالت في اللغة العربیة التأصیل واإلحالة

Arabi13593(دراسة في السلوك التوزیعي) نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةفیصل إبراھیم صفاالموصوالن العامان (من) و (ما) والموصوالت الخاصة

Arabi13594سیمیائیاتمجلة سماتنصر الدین بن غنیسةالموضوع السیمیائي ولعبة المعنى

Arabi13595نحومجلة الموردیوخنا مرزا الخامسالموضوعات النحویة في كتاب الروض األنف للسھیلي ت 581ھـ

Arabi13596نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعبدالقادر عبدالرحمن السعديالنائب عن الفاعل المصطلح واالستقالل

Arabi13597نحو، صرفصحیفة دار العلوم للغة العربیة وآدابھا والدراسات اإلسالمیةجھاد یوسف العرجاالنائب عن الفاعل في القرآن الكریم

Arabi13598لغویاتمجلة الدراسات اللغویةعبد الرحیمالنبر التمییزي في اللغة العربیة

Arabi13599نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتیةحسام محمد عزمي العفوريالنبر في العربیة دراسة نطقیة فیزیائیة

Arabi13600نحو، صرفمجلة عالماتعلي حسن مزبانالنبر في اللغة العربیة

Arabi13601شعرالمطبعة األدبیةنظام الدین أبي یعلى محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن عیسى بن محمد بن عبد هللا الھباريالصادح والباغم
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Arabi13602نحومجلة الجامعة األسالمیةعاصم عبد دواح الدلیميالنحاة الشعراء في معجم االدباء لیاقوت الحموي دراسة تحلیلیة

Arabi13603نحو، لغةمجلة االستشراقوافكانك روشیلالنحاة العرب القدامى وعلم اللغة الحدیث

Arabi13604نحومجلة العلوم العربیة واالنسانیة جامعة القصیمجمال محمد عبد العزیز مصطفىالنحاة والشاھد القرآني دراسة في ضوء حروف المعاني

Arabi13605لغویاتمجلة الدرعیةمحمد السید علي بالسيالنحت في اللغة العربیة

Arabi13606لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحامد صادق القنیبيالنحت واإلختصار

Arabi13607لغویاتمجلة دراسات مصطلحیةعلي القاسميالنحت وتولید المصطلحات العلمیة

Arabi13608(المسوغات النظریة والمبادئ) نحومجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات األسالمیةنجیب غزاويالنحو التحویلي

Arabi13609نحومجلة جامعة كربالء العلمیةغانم كامل الحسناويالنحو التعلیمي بین النظریة والتطبیق

Arabi13610نحومجلة معھد اللغة العربیة جامعة أم القرىعلي ابو المكارمالنحو التعلیمي حتى منتصف القرن التاسع الھجري

Arabi13611نحو، صرفاألزھر الشریف قطاع المعاھد األزھریةلجنة أعداد وتطویر المناھج باألزھر الشریفالصرف المیسر للصف األول الثانوي

Arabi13612نحوجامعة وھران السانیاأحمد یوسففاطمة قداريالنحو التعلیمي في التراث اللساني العربي بحث في األصول النظریة واإلجراءات التطبیقیة

Arabi13613نحومجلة التواصلالعیاشي عمیارالنحو التعلیمي وجھود القدماء والمحدثین في تیسیره

Arabi13614نحوجامعة قطرعز الدین البوشیخينورة خلیفة آل ثانيالنحو التعلیمي وواقع تعلیم اللغة العربیة مدارس قطر نموذجا

Arabi13615نحوالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةمحمد سالم الرجوبيالنحو التولیدي التحویلي عند تشومسكي التطورات وعناصر التحویل

Arabi13616نحومجلة التراث العلمي العربيغانم عودة شرھانالنحو الجامع في النحو العربي

Arabi13617نحومجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلمحمد إبراھیم خلیفة الشوشتريمحمد رضا غفاريالنحو الجدید بین إبراھیم مصطفی وشوقي ضیف تحلیل ومقارنة

Arabi13618نحومجلة عالماتمازن الوعرالنحو العالمي ومسائل بال حلول

Arabi13619نحومجلة الدرسات اللغویةرشید بلحبیبالنحو العربي

Arabi13620نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحبلقاسم دفةالنحو العربي بین التقلید والمناھج اللسانیة الحدیثة

Arabi13621نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایوسف سلیمان علیانالنحو العربي بین نحو الجملة ونحو النص مثل من كتاب سیبویة

Arabi13622نحوجامعة المنصورةرباح الیمني مفتاحالنحو العربي تیسیره وتطویره، وطرق تدریسھ

Arabi13623نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحبلقاسم حمامالنحو العربي صراع العقل و النص

Arabi13624نحومجلة الذاكرة بمخبر التراث اللغوي واألدبيعبد الكریم بن محمدالنحو العربي في مرحلة النشأة والبناء قراءة إبستمولوجیة

Arabi13625نحومجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةمحمد مشريالنحو العربي في نظر ثالثیة الرؤى النقدیة تقویض وتیسیر وتجدید

Arabi13626نحودار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعحاتم صالح الضامنیوسف بن إسماعیل بن عبد الجبارین أبي الحجاج المقدسيالظاء

Arabi13627نحومجلة مجمع اللغة العربیةعبدالرحمن الحاج صالحالنحو العربي والبنویة: اختالفھا النظري والمنھجي

Arabi13628نحوالجامعة العالمیة للعلوم األسالمیةنضال حسن سلمانستار عاید بادي العتابيالنحو العربي وقضیة التجدید والتیسیر فیھ الواقع والجمود

Arabi13629نحوجامعة وھرانبن عبد هللا األخضرمختار بزاویةالنحو العربي ومحاوالت تیسیره دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13630(المدونة المغلقة) نحومجلة األستاذوفاء عباس فیاضالنحو القرآني في ضوء منھج جدید
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Arabi13631نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمنخدیجھ حسین محمد حسینالنحو الكوفى شرح المفسل البن یعیش عرض ودراسھ

Arabi13632نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةحمید عبده أحمد سالم النھاريالنحو الكوفي بین األنباري و ابن سعدان موازنة بین كتابي اإلنصراف لألنباري ومختصر النحو البن سعدان

Arabi13633شعرمطبعة القدیس جاورجیوسناصیف الیازجي اللبنانيالعرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب

Arabi13634أدبمكتبة الثقافة الدینیةرمضان عبد التوابأبي القاسم بن سالمالغریب المصنف

Arabi13635نحو، صرفجامعة تشرینإبراھیم الببسند سلیم خیر بكالنحو بین أبي علي الفارسي وابن یعیش

Arabi13636(النقض - التبدید ) نحو، صرفحولیات آداب عین شمسسامح كمال السید حسنالنحو بین دعوتین

Arabi13637نحومجلة جامعة كربالء العلمیةعباس علي إسماعیلالنحو في قراءة أبي السمال العدوي

Arabi13638نحو، صرفمجلة الموردخلیل إبراھیم العطیةالنحو في لھجة قیس

Arabi13639نحو، بالغةمجلة اآلدابنشأت على محمود ، علیا أحمد محمدالنحو و البالغة الوظیفیة والعالقة

Arabi13640نحو، بالغةمجلة جذوررشید بلحبیبالنحو والبالغة مقاربة في االتصال و االنفصال

Arabi13641نحو، داللةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابطھ شداد حمد رمضان العبیديالنحو والداللة في زیادة الباء عند العكبري في كتابھ التبیان في إعراب القرآن

Arabi13642نحو، داللةمجلة جامعة أم درمان األسالمیةازدھار عبدالرحمن السیدالنحو والداللة في كتاب معاني النحو لفاضل السامرائي دراسة وصفیة

Arabi13643نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةمحمد اإلمام إبراھیم اإلمامماریا النور خلف هللالنحو والصرف االستثناء في صحیح البخاري دراسة تطبیقیة

Arabi13644نحوجامعة الكوفةزھیر غازي زاھدانفال رشاد على عوده الخالدىالنحو والمعنى دراسة فى مغنى اللبیب البن ھشام االنصارى ت 761 ھـ

Arabi13645نحومجلة جذورصابر الحباشةالنحو والمنطق تنافر أم تظافر؟

Arabi13646نحو، شعرمجلة آفاق الثقافة والتراثمحمد كشاشالنداء تراكیبھ وأغراضھ في ضوء نظریة السیاق رؤیة في شعر فدوى طوقان

Arabi13647نحو، صرفمجلة أبحاث میسانعبد علي صبیح خلفالنداء دراسة أسلوبیة

Arabi13648نحوجامعة ابن یوسف بن خدةمحمد الحباسمبارك تریكيالنداء في القرآن الكریم

Arabi13649نحوجامعة محمد خیضرفھیمة لحلوحيالنداء وقضایاه في ضوء المنحنى الوظیفي

Arabi13650علوم اللسان العربيمجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودالجمعي محمود بولعراسالقضایا التداولیة للواسمات في الدرس اللساني العربي ومحطات التقاطع اإلبستمولوجي في الدرس المعاصر

Arabi13651تحلیل الخطابمجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودإیمان جربوعةقضایا تداولیة في الخطاب القصصي القرآني قصة سیدنا یوسف أنموذجا

Arabi13652تحلیل الخطابجامعة وھرانسطنبول ناصرشاطو جمیلھالنزعھ االیقونیھ وتطبیقاتھا فى السیمیائیات المعاصره

Arabi13653نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمود مغالسةعماد سلمان أبو سنینةالنسب في العربیة بین النظریة والواقع

Arabi13654نحو، صرفمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةنبیلة شكر خورشیدالنسب في كتاب وحي القلم للرافعي دراسة صرفیة

Arabi13655نحومجلة كلیة التربیة جامعة بابلعبد الوھاب حسن حمدالنسخ النحوي

Arabi13656نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابعبد المھدي الجراح وابرھیم الكوفحيالنسق اإلعرابي وأثره في انسجام النص

Arabi13657لغویاتالجامعة الھاشمیةعبد الكریم مجاھد مرداويعالء الین محمد عاید المساعیدالنسق الداللي لوزني أفعل وفعل في القران الكریم

Arabi13658نحو، صرفمجلة اآلدابمحمد جواد محمد سعید الطریحيالنسق الصرفي للسور المكیة القصار المتماثلة الفواصل سورة األعلى مثاال

Arabi13659نحو، لغةمجلة العمیدمحمد جواد محمد سعید الطریحيالنسق الصوتي للفواصل المتماثلة في السور المكیة القصار سورة األعلى مثاال

https://k-tb.com/book/Arabi13631
https://k-tb.com/book/Arabi13632
https://k-tb.com/book/Arabi13633
https://k-tb.com/book/Arabi13634
https://k-tb.com/book/Arabi13635
https://k-tb.com/book/Arabi13636
https://k-tb.com/book/Arabi13637
https://k-tb.com/book/Arabi13638
https://k-tb.com/book/Arabi13639
https://k-tb.com/book/Arabi13640
https://k-tb.com/book/Arabi13641
https://k-tb.com/book/Arabi13642
https://k-tb.com/book/Arabi13643
https://k-tb.com/book/Arabi13644
https://k-tb.com/book/Arabi13645
https://k-tb.com/book/Arabi13646
https://k-tb.com/book/Arabi13647
https://k-tb.com/book/Arabi13648
https://k-tb.com/book/Arabi13649
https://k-tb.com/book/Arabi13650
https://k-tb.com/book/Arabi13651
https://k-tb.com/book/Arabi13652
https://k-tb.com/book/Arabi13653
https://k-tb.com/book/Arabi13654
https://k-tb.com/book/Arabi13655
https://k-tb.com/book/Arabi13656
https://k-tb.com/book/Arabi13657
https://k-tb.com/book/Arabi13658
https://k-tb.com/book/Arabi13659


اللغة - المعتمد

4722019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi13660نحومجلة دراسات مصطلحیةمحمد محمود بن محمد األمینالنسق المصطلحي في كتاب أصول النحو البن السراج مصطلح الكالم نموذجا

Arabi13661نحومجلة آداب البصرةأحمد رسن صحنالنسق النحوي في النص القرآني دراسة تحلیلیة في السور القصار

Arabi13662لغةجامعة آل البیتشكري عزیز الماضيأسماء عابد الخزاعلةالنسیج اللغوي في نثر الرابطة القلمیة

Arabi13663لسانیاتمجلة عالماتیوسف حامد جابرالنص األدبي في اللسانیات البنیویة

Arabi13664لغة، أدبجامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيحمیــدة بـــوعروةالنص األدبي واھمیتھ في تعلیمیة اللغة العربیة في المرحلة الثانویة

Arabi13665لغةمجلة فصولمحمد العبدالنص الحجاجي العربي دراسة في وسائل اإلقناع

Arabi13666نحوحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقطارق محمود محمد محمودالنص القرآني في االستدالل النحوي أوضح المسالك أنموذجا دراسة نقدیة

Arabi13667لغة، أدبجامعة قاصدي مرباحأبو بكر حسینيحسام الدین تاوریریتالنص المعجمي العربي في القاموس المحیط للفیروز آبادي ت 817ھـ باب العین دراسة منھجیة

Arabi13668نحو، معجمعالم الكتبمحمد رشاد الحمزاويالنص المعجمي في المولدات واالعجمیات حرف التاء من المعجم الوسیط نموذجا

Arabi13669اللسانیاتجامعة وھرانأحمد یوسف، عبد الحلیم بن عیسىفاطمة فارزالنص بین الحضور والغیاب في اللسانیات العامة دراسة لسانیة تحلیلیة

Arabi13670اللسانیاتجامعة وھرانأحمد یوسف، عبد الحلیم بن عیسىآسیة باتنيالنص بین المنطوق والمكتوب دراسة لسانیة تطبیقیة

Arabi13671لغةجامعة أبي بكر بلقایدمحمد عباسنجادي بو عمامةالنص في القران بین تأویل القدامى والمحدثین دراسة تحلیلیة

Arabi13672نحومجلة آداب البصرةصیوان خیضر خلف ، خلیل عبد المعطي المایعالنص ونحو النص الحدود و المكونات

Arabi13673نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثحسن أسعد محمدالنصب بالمدح والذم في القرآن الكریم

Arabi13674نحو، صرفجامعة آل البیتعلي حسین البوابعطیة سلیمان سالم أبو سرحانالنصب على إضمار الفعل في العربیة

Arabi13675نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحسن أسعد محمدالنصب على اإلغراء والتحذیر في القرآن الكریم

Arabi13676لغة، نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةعلي أحمد النبوتتاریخ الفعل المعتل في اللغة العربیة في ضوء اللغات السامیة دراسة صوتیة

Arabi13677معجم، نحومجلة المعجمیةمحمد رشاد الحمزاويتاریخ المعجم التاریخي العربي (متع) في نطاق العربیة : المبادرات الرائدة

Arabi13678نحوالجامعة األردنیةباكزة رفیق حلميعبد الحمید على الفالح السالمتاریخ النحو العربي في قرطبة في القرن الرابع الھجري

Arabi13679لغةمجلة اآلداب العالمیةعبد الھادي عیلةتاریخ علوم اللغة العربیة القدیم ك أ ھـ سمعان

Arabi13680نحو، صرفمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلسناء طاھر محمد عثمان النفطجيتامالت الدكتور ابراھیم السامرائي في االبنیة واألصوات في كتابھ من وحي القران

Arabi13681نحومجلة التربیة والعلم جامعة الموصلآالء طارق محمود آغا ، عائشة خضر أحمدتبادل الضمائر في سورة الكافرون دراسة تحلیلیة

Arabi13682نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةحمدي صالح الھدھدالواو تبادلھا وتعدد وظائفھا في القراءات العشر دراسة تركیبیة داللیة

Arabi13683نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةأحمد دحمانيتبدالت الھمز في القراءات القرآنیة التحقیق والتخفیف وتوجیھھما الصوتي

Arabi13684نحو، لغةمجلة علوم اللغةعوض بن حمد القوزيتبسیط استخدام اللغة العربیة الضعف اللغوي واإلصالح

Arabi13685نحومجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیةغانم ھاني كزار الناصريتجاذب المعنى والصناعة النحویة في القرآن الكریم

Arabi13686بالغةدار العصماءمحمد علي سلطانيالمختار من علوم البالغة والعروض

Arabi13687علم اللغةمجلة الحكمة للدراسات اللغویة واألدبیة مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیععادل خراطتجدید الخطاب المعجمي العربي الحدیث الواقع والطموح

Arabi13688نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقممدوح خسارةتجدید الدرس الصرفي بناء (مفعل) وجواز تقییسھ
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Arabi13689نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعمر یوسف عكاشةتجدید القول في بعض قضایا المفعول المطلق النوعي في اللغة العربیة

Arabi13690نحومجلة اللغة العربیةأبوقمرة عمرتجدید النحو بین المشروع والمنجز

Arabi13691نحوجامعة محمد خیضرربیح عمارشریك ھاجرتجلیات البعد التداولي لقضایا السماع فى النحو العربي

Arabi13692نحو، نقد، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةخلف عاید الجراداتتوحید المعنى الصرفي للصیغة الفعلیة المزیدة استفعل

Arabi13693نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةزكي عثمان عبد المطلبتوسع المجمع القاھري في قواعد النسب

Arabi13694نحو، صرفمجلة دراسات لجامعة األغواطجمیلة غریب، خلیفة صحراويتوصیف الصرف العربي أبنیة األفعال أنموذجا

Arabi13695نحومجلة الدراسات اللغویةحماد بن محمد بن حامد الثماليتوصیف النحاة لمذھب الكوفیین (نعم وبئس) دراسة وتحلیل

Arabi13696نحو، لغةالجامعة الھاشمیةعیسى عودة برھومةعزت جھاد عزت العجوريتوصیف لغوي صرفي لشعر بدر شاكر السیاب في ضوء اللسانیات الحاسوبیة

Arabi13697لغویاتجامعة أم القرىسلیمان بن إبراھیم العایدیوسف بن صامل بن صویمل العلیاني السلیميتوظیف ابن قتیبھ اللغھ للدفاع عن القران الكریم

Arabi13698نحو، لغةجامعة الیرموكعبد الكریم مجاھد مرداويحازم فارس علي أبو شاربتوظیف األبینة الصرفیة ودالالتھا في القرآن الكریم الجزءان الخامس عشر والسادس عشر أنموذجا

Arabi13699نحو، لغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطدالل محمد العساف ،نور محمود الحاج عفانةتوظیف األلعاب اللغویة في تعلیم المفردات للناطقین بغیر العربیة

Arabi13700نحو، بالغةمجلة اللغة العربیة وآدابھامرتضى قائميتوظیف االستعارة المفھومیة لتكوین المنظومة األخالقیة في نھج البالغة التقوى وھوى النفس أنموذجا على أساس اللسانیات المعرفیة

Arabi13701نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةصفاء الشریدةتوظیف الحاسوب في وضع المصطلح العربي ونشره

Arabi13702نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابخمیس فزاع عمیرتوظیف الحقل الداللي في البیان القرآني الوجھ اإلنساني أنموذجا

Arabi13703نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةأمین عبدون الكساسبةتوظیف الدلیل القرانى في القاعدة النحویة الخالفیة في ضوء علم اللغة المعاصرة

Arabi13704لغةجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمالصادق محمد آدمتوظیف السیاق في الدرس اللغوي

Arabi13705علوم اللسان العربيمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الرحمن بن حسن العارفتوظیف اللسانیات الحاسوبیة في خدمة الدراسات اللغویة العربیة جھود ونتائج

Arabi13706علوم اللسان العربيكتاب المؤتمر جامعة كیراالحلیمة أحمد عمایرةتوظیف اللسانیات الحدیثة في تطویر تعلیم العربیة أسلوب التمییز في عینة من كتب تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا أنموذجا

Arabi13707علوم اللسان العربيمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريحلیمة أحمد عمایرةتوظیف اللسانیات الحدیثة في تطویر تعلیم العربیة أسلوب النداء في عینة من كتب تعلیم العربیة للناطقین بھا وللناطقین بغیرھا أنموذجا

Arabi13708لغةمجلة الدراسات اللغویةالبندرى بنت خالد بن براك السدیريتوظیف المثل عند الصاغانى 650ھـ في مقدمة العباب الزاخر واللباب الفاخر

Arabi13709لغةحولیات آداب عین شمسساھر حمد مسلم القرالةتوظیف المثل في التقعید اللغوي المقتضب للمبرد أنموذجا

Arabi13710علوم اللسان العربيالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحسام محمد أیوبتوظیف المصطلح اللساني في دراسة العروض العربي

Arabi13711لغةمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةمحمد فھام غالب، فطري نور العین نوردینتوظیف تقنیة الواقع المعزز في تعلم اللغة العربیة

Arabi13712علم الداللةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاخالد بن سعود فارس العصیميتوظیف داللة الصیغة في الفقھ عند اإلسنوي في كتابھ الكوكب الدري

Arabi13713علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيزعطوط حسینتوظیف سیاق الحال في فھم المعنى عند النحویین والبالغیین واألصولیین

Arabi13714نحومجلة دیاليأیاد عبد الودود عثمان الحمداني، أحمد خلف عبد هللا منھلتوظیف كأن والكاف وأثرھما في التعبیر القرآني الكلمة المفتاح : عبر ، أثر ، شبھ

Arabi13715نحوجامعة دیاليعثمان رحمن حمید األركيإسراء أحمد محمودتوظیف مفھوم السیاق القرآني في التوجیھ النحوي دراسة في تفسیر روح المعاني لآللوسي 1270ھـ

Arabi13716نحو، صرفمجلة تبیان للدراسات القرآنیةعبد هللا بن عبد القادر الطویلتوكید الضمیر في العربیة دراسة نحویة قرآنیة

Arabi13717لغةجامعة مولود معمريصالح بلعیدعبلة بن محفوظتولید األلفاظ األوروبیة وخصائص بنائھا في المنجد لألب لویس معلوف 1876- 1946م
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Arabi13718لغةمجلة إربد للبحوث والدراساتعبد الحمید األقطشتولید األلفاظ بالمختصر الرمزي األوائلي في العربیة

Arabi13719لغةمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلمنى زیدان حمدتولید الجذور الثالثیة لمفردات اللغة حاسوبیا

Arabi13720علوم اللسان العربيجامعة أبي بكر بلقایدغیثري سید محمدبابا أحمد رضاتولید الجمل في اللسان العربي دراسة لسانیة حاسوبیة

Arabi13721نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةحصة عبد العزیز القنیعیرتولید المصطلح العلمي في المدونة العربیة القدیمةة أمراض العین أنموذجا من خالل كتاب الحاوي البي بكر الرازي

Arabi13722معجم، نحومجلة المعجمیةسلیمان بن إبراھیم العایدتیسیر المعجم العربي لدى أحمد بن فارس ت 395ھـ /1005م

Arabi13723نحومجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرمالوي األمینتیسیر النحو العربي بین التنظیر والتعلیم

Arabi13724ً نحو، صرفجامعة أبي بكر بلقایدھشام خالديجیاللي بوترفاستیسیر النحو العربي في منظور المجامع اللغویة العربیة المجمع اللغوي السوري نموذجا

Arabi13725نحوجامعة الملك عبد العزیزعال بنت یاسین البارتیسیر النحو بین الجدوى والخروج على واقع اللغة

Arabi13726نحومجلة الدرسات اللغویةمحمد صاريتیسیر النحو ترف أم ضرورة

Arabi13727نحوجامعة سامراء كلیة التربیةسھاد حمدان أحمدتیسیر النحو عند المحدثین

Arabi13728نحومجلة إشكاالت المركز الجامعي لتامنغستمبروك بركاتتیسیر النحو عند تمام حسان بین الرؤیتین التخصصیة والتعلیمیة

Arabi13729علوم اللغةقصي الحسینالعربیة تاریخانیاً المقاییس اللغویة في السیاقات االجتماعیة

Arabi13730نحومجلة اللسانیات العربیةرفیق عبد الحمید بن حمودةتیسیر النحو من ھاجس اإلحیاء إلى مقتضیات التعلیم التطبیقیة

Arabi13731نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحسعاد شرفاويتیسیر النحو وتجدیده ضرورة وخطورة

Arabi13732نحو، صرفالجامعة األردنیةسعید التلدالل عبد الرؤوف اللحامتیسیر تعلیم النحو في القرن العشرین

Arabi13733نقدحولیات الجامعة التونسیةعبد السالم المسديالمقاییس األسلوبیة في النقد األدبي من خالل البیان والتبین للجاحظ

Arabi13734لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمھند جاسم محمدثقافة الكاتب اللغویة في التراث العربي

Arabi13735ترجمةمجلة الدرعیةمحمد خیر البقاعيثقافة النص المترجم الترجمة وتحریف الكلم

Arabi13736لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرةرجب محمد الوزیرثالثة استعماالت محدثة : أوال استعمال كیت وكیت كنایة عن مقول القول

Arabi13737نحو، صرفمجلة العمیدمحمد حسین علي زعین، كاظم سالم عليثنائیة األصل والفرع في أصوات العربیة قراءة في كتاب الكناش في فني النحو والصرف ألبي فداء االیوبي

Arabi13738لغةمجلة جامعة سبھا العلوم االنسانیةعبد الوھاب خلف هللا إمبیھثنائیة السبك والحبك في اللغة واألدب

Arabi13739نحوشعبان عبد الوھاب محمدأبي موسى عیسى بن عبد العزیز الجزوليالمقدمة الجزولیة فى النحو

Arabi13740نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريعقیلة لعشبيثورة شوقي ضیف على التراث النحوي القدیم

Arabi13741نحومجلة كلیة اللغة العربیة جامعة أم القرىمحمد المختار محمد المھدي عبد هللاإسم المصدر بین أقوال النحاة واستعمال القرآن الكریم

Arabi13742علم الداللةالجامعة األردنیةنھاد الموسىمھدى اسعد صالح عرارجدل اللفظ والمعنى دراسة فى علم الداللة العربي

Arabi13743نحو، لغةجامعة مؤتةعادل سلمان البقاعینمحمد عبد الحمید رزق العساسفةجدلیة الدلیل النحوي في كتاب التبیین عن مذاھب النحویین البصیریین والكوفیین للعكبري

Arabi13744لغةمجلة دراسات الكوفةسیروان عبد الزھرة الجنابي ، حیدر جبار عیدانجدلیة السیاق والداللة في اللغة العربیة النص القرآني أنموذجا

Arabi13745لغة، داللةمجلة الصرف بین التحویل والتحریفنوراي سعوديجدلیة الشكل واالدلة في الصیغمیة العربیة المشتقات نموذجا

Arabi13746نحومجلة إربد للبحوث والدراساتیوسف علیانجدلیة الفعل المتعدي والالزم
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Arabi13747نحومجلة التعریبكمال بشرجدلیة الفكر العربي في تناول النحو

Arabi13748نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىأحمد محمد فلیحجدلیة القاعدة والنص في النحو العربي

Arabi13749نحو، لغةمجلة جامعة دمشقخلود إبراھیم العموشجدلیة اللغوي واالجتماعي في خطاب التعازي في التراث العربي

Arabi13750نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعبد القادر البارجدوى االنتقال من نحو الجملة إلى نحو النص

Arabi13751نحو، لغةجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدخضیر علي محمد بشاراتتوظیف الجملة الفعلیة في دیوان ابن زیدون

Arabi13752"نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخةلھ جعفر القرالةتسكین الم األمر، والھاء في الضمیر (ھو) (ھي) دراسة نحویة صوتیة

Arabi13753أدبجامعة أم القرىنعمان محمد أمین طھظافر عبد هللا الشھريالمدیح والفخر بین جریر والفرزدق واألخطل

Arabi13754قواعد اإلمالءمجلة المجمع العلمي العربيعارف النكديتسھیل اإلمالء

Arabi13755نحو، صرفجامعة الطائفوداد بنت أحمد القحطانيتشابھ المصدر والحال وأثر ذلك في اإلستعمال

Arabi13756نحو، صرفمجلة المعجمیةسالم بزي حمزةتشكیل المصطلح البسیط في كتاب سیبویھ بین المعنى المعجمي والمعنى االصطالحي

Arabi13757نحو، صرفجامعة وھران السانیةمختار بوعنانيخالد یعقوبتصریف الفعل ألبي بكر بن العربي التجیني المضاوي الوھراني ت 1994م دراسة تحلیلیة في ضوء التراث الصرفي العربي

Arabi13758تحلیل الخطابمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعمرو بلخیرتصنیف أفعال الكالم في الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب باللغة العربیة

Arabi13759نحو، صرفمجلة اللسانیات العربیةعماد اللحیاني، عبد الحمید عبد الواحدتصنیف األفعال واألسماء في نظریة أصناف األشیاء

Arabi13760لغویاتمجلة جامعة اإلمامإبراھیم بن عبد العزیز أبو حمیدتصنیف الكفایة اللغویة في اللغة الثانیة

Arabi13761نحو، صرفجامعة آل البیتأحمد توفیق الطعانيمحمد تركي محمود ھیالتتصنیف المحكم المتشابھ في النص القرآني بإستخدام الحاسوب

Arabi13762نحومجلة البحوث والدراساتالجمعي بلعراستصنیف قوة الفعل بحسب المعیار الداللي ومقاربة تنییر

Arabi13763لغةجامعة الجزائرالزبیر سعديرابح بو معزةتصنیف لصور الجملة والوحدة اإلسنادیة الوظیفیة وتیسیر تعلمھا في المرحلة الثانویة من خالل القرآن الكریم والمنھاج الوزاري

Arabi13764نحومجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعیةخالد كاظم حمیديتصنیف ما الحجازیة والتمیمیة بین أسطورة النحو التقلیدي والرؤیة اللسانیة المعاصرة

Arabi13765نحو، صرفمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقباوال سنتیان غریمتصنیف مجدد ومجدد للمتالزمات اللفظیة العربي

Arabi13766اللسانیاتمجلة اللسانیات العربیةمحمد غالیمتصور السمات الداللیة نموذج فنجنشتاین وبعض امتداداتھ في النظریة اللسانیة الحدیثة

Arabi13767علم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعلي سید أحمد جعفرتضجع قیس في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi13768نحوریاض بن حسن الخواممنصور أحمد مسفر الفواز الغامديتضعیفات العكبري النحویة في كتابھ التبیان في إعراب القرآن دراسة وتقویم

Arabi13769نحو، صرفحولیات الجامعة التونسیةمحمد صالح الدین الشریفتطابق اللفظ والمعنى بتوجیھ النصب إلى ما یدل على المتكلم

Arabi13770نحو، لغةمجلة البصرة للعلومزینب علي خلفتطبیق محوسب لتشكیل بعض جمل اللغة العربیة

Arabi13771نحومجلة عالماتعباس علي السوسوةتطبیقات عربیة على نحو النص

Arabi13772علوم اللسان العربيمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةمحمد إسماعیل عمایرةتطبیقات في ضوء المنھج اإلحصائي اللساني : الجمل نموذجا

Arabi13773نحو، صرفمجلة المعجمیةمحمد شندولتطور األبنیة الصرفیة من خالل كتاب درة الغواص للحریري

Arabi13774نحومجلة كلیة اآلداب جامعة أسیوطعلي بن إبراھیم بن محمد السعودتطور الحد النحوي: حد االسم أنموذجا

Arabi13775لغویاتمجلة الموردناھض عبدالرزاق دفترتطور الخط العربي علي المسلوكات العربیة حتي نھایة العصر العباسي
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Arabi13776علم الصوتمجلة كلیة التربیة للبنات والعلوم األنسانیة جامعة الكوفةبتول مشكین فام، مریم حیدريتطور الداللة الصوتیة في اللغة العربیة مصادر ومراجع

Arabi13777نحوجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيمصطفى حسین آدم عبد هللاتطور الفكر النحوي عند ابن ھشام األنصاري من قطر الندى إلى مغني اللبیب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13778نحو، لغةمجمع اللغة العربیة بدمشقعبد هللا واثق شھیدتطور المصطلح العلمي العربي

Arabi13779نحوجامعة األسكندریةعبده علي الراجحيسعد حسن حمودةتطور المصطلح النحوى فى الدرس العربي

Arabi13780نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريحمار نسیمةتطور المصطلحات النحویة في التراث العربي

Arabi13781أدب، لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةقاللة عمارتطور داللتي األسیر والثكل عند ابن فارس

Arabi13782نحو، صرفمجلة مؤتة للبحوث والدراساتیحیى عبابنةتطور صوت الجیم في اللغة العربیة وأثره في تشكیل بنیة الكلمة

Arabi13783أدبالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابشكري محمد عیادالمذاھب االدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین

Arabi13784نحو، لغةمجلة الخلیج العربيمراد حمید عبدهللاتطورات داللة المفرادات المحدثة في النص اللغوي

Arabi13785نحو، داللةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات األنسانیةمحمد مصطفى القطاويتظافر النحو والداللة في دیوان أوراق الزیتون (للشاعر محمود درویش) دراسة تحلیلیة

Arabi13786نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابريتعارض آراء ابن مالك في األلفیة والتسھیل وشرحھ

Arabi13787نحومجلة جامعة األزھرفؤاد رمضان حمادةتعارض اإلسناد والعامل في الدرس النحوي

Arabi13788نحو، صرفالجامعة األردنیةجعفر عبابنةفاطمة فضل محمود السعديتعاقب الذكر والحذف في آیات القرآن الكریم

Arabi13789نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةحصة بنت زید بن مبارك الرشودتعال وھات بین األسمیة والفعلیة

Arabi13790نحو، صرفمجلة آفاق الثقافة والتراثمحمد عادل شوكتعانق الوقف في القرآن الكریم دراسة موضوعیة داللیة

Arabi13791نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد بن ناصر الشھريتعد آراء سیبویھ في المسألة الواحدة في كتابھ

Arabi13792نحو، صرفمجلة فكر وإبداعمحمد حماسة عبد اللطیفتعدد أوجھ اإلعراب في الجملة القرآنیة

Arabi13793نحو، صرفمجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةسلطانة بنت محمد بن مشبب آل صالح الشھرانيتعدد األبنیة األسمیة في ضوء القراءات القرآنیة دراسة صرفیة في سورة البقرة

Arabi13794نحومكتبة الخانجي، دار الرفاعيأحمد عبد المجید ھریديابن التستري الكاتبالمذكر والمؤنث

Arabi13795ً نحو، صرفجامعة أم القرىشریف عبد الكریم النجاررجاء أحمد عاطي الصاعديتعدد األوجھ اإلعرابیة وأثرھا في المعني من خالل إعراب القرآن للنحاس البدلیة وغیرھا نموذجا

Arabi13796نحومجلة جذورمحمود حسن الجاسمتعدد األوجھ في التحلیلي النحوي

Arabi13797نحودار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیعطارق نجم عبد هللاأبي الفتح عثمان بن جنيالمذكر والمؤنث

Arabi13798نحومجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتةخالد محمد محمد الصغیرتعدد التوجیھ النحوي في سورة النجم من كتاب الجدول في إعراب القرآن

Arabi13799علم الداللةمجلة جامعة األنبار للعلوم األنسانیةخدیجة زبار الحمدانيتعدد الداللة في صیغة فعیل االسباب والدواعي

Arabi13800لغویاتحولیات آداب عین شمسمحمد عبد الرحمن الحجوج البطوشتعدد المصطلحات اللغویة دراسة في األسباب والعلل

Arabi13801نحوالجامعة الھاشمیةعیسى برھومةاآلء محمد یعقوب صعنونتعدد المعنى النحوي الوظیفي دراسة في التركیب والداللة

Arabi13802ً نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةفخر الدین قباوةتعدد المفاھیم االصطالحیة في اإلعراب أصال وفرعا

Arabi13803نحو، لغةمجلة األندلسابراھیم عوض ابراھیم حسینتعدد النعوت وتتابعھا وترتیبھا بین االستعمال اللغوي وتقعید النحاة

Arabi13804نحو، صرفجامعة مؤتةیحیى عبابنةماھر صالح الھواريتعدد الوجوه اإلعرابیة في المنصوبات في كتاب إعراب القرآن للنحاس
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Arabi13805نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادزھراء سعید غضبانتعدد الوجوه اإلعرابیة لألسماء المرفوعة في القرآن الكریم

Arabi13806نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایحیى بن عبد هللا بن حسن الشریفتعدد الوظیفة النحویة للصیغ الصرفیة المشتركة دراسة في القران الكریم بروایة حفص

Arabi13807نحورمضان عبد التوابابي الحسین أحمد بن فارسالمذكر والمؤنث

Arabi13808نحوجامعة مؤتةعلي الھروطباسم یوسف البدیراتتعدد رؤیة الشاھد الشعري وأثره في التقعید النحوي كتاب سیبویھ أنموذجا

Arabi13809نحومجلة آداب البصرةریاض یونس السوادتعدد روایات الشاھد الشعرى واثره علي القاعده النحویة

Arabi13810نحودار التراثرمضان عبد التوابأبي زكریا یحیى بن زیاد والفراءالمذكر والمؤنث

Arabi13811نحو، صرفالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةعونى ادریس ابو لحیةتعدى الفعل ولزومھ فى صحیح البخارى دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi13812نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميإحسان حسن صالح عبد الرحمنتعدي الفعل ولزومھ دراسة نحویة وصفیة مع أمثلة تطبیقیة من القرآن الكریم

Arabi13813نحو، لغةمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلمحمد محارب عليتعدیة الفعل في اللغة األكدیة

Arabi13814تحلیل الخطابمجلة فصولمحمد العبدتعدیل القوة اإلنجازیة دراسة في التحلیل التداولي للخطاب

Arabi13815نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةإبراھیم بن محمود حمدانتعریب المصطلح بین الواقع والطموح

Arabi13816.نحو، معجمجامعة المدینة العالمیةأحمد عبد هللا البسیونيمحمد ألمو محمنتعریف المداخل بالمرادف دراسة معجمیة في القاموس المحیط - ألفاظ القرآن الكریم نموذجا

Arabi13817نحو، معجممجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد النور جمیعيتعریف المصطلحات الطبیة في معاجم اللغة العربیة العامة

Arabi13818علوم اللسان العربياألكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةحمیدي بن یوسفتعریفات مصطلح فونیم في المعاجم اللسانیة العربیة الحدیثة قراءة نقدیة في ضوء مقاییس لغات االختصاص

Arabi13819نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار بالل منیرالطاھر ابراھیم سلیمان أحمدتعقبات ابى حیان األندلسى على الزمخشرى في تفسیره الكشاف في النصف الثانى من القران الكریم دراسة نحویة صرفیة تحلیلیة

Arabi13820نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيسلطان بن محمد بن خیشان المطرفيتعقبات اإلمام الشاطبي النحویة والصرفیة البن عصفور في المقاصد الشافیة

Arabi13821نحو، صرفكلیة دار العلوم جامعة القاھرةمحمد عبد المجید الطویلعادل علي منصور علي الصرافتعقبات الزجاج للفراء في معاني القرآن وإعرابھ

Arabi13822نحومجلة الدراسات اللغویةجمیل علوشتعلیق علي معجم النحو لحسن قطریب

Arabi13823لغویاتجامعة طرابلسعلي أبو القاسم عونأمل أحمد على مفتاحتعلیل الظواھر اللغویة عند ابن جنى

Arabi13824نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةحسن الملختعلیل عمل الحروف المختصة بین التشبیھ واالقتران

Arabi13825علم الصوتمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةماھر عیسة حبیبتعلیم الصوتیات العربیة وتعلمھا بالحاسوب

Arabi13826علوم اللسان العربيالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامسعود خالف شكورتعلیم اللسان العربي في البیئات متعددة األلسن بأیة مقاربة؟

Arabi13827نحومجلة المناھلتمام حسانتعلیم النحو بین النظریة والتطبیق

Arabi13828نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمنال محمد ھشام سعید نجارتعلیم نحو العربیة للناطقین بغیرھا مقامیا براغماتیا

Arabi13829نحومطبعة دار الكتبرمضان عبد التواب، صالح الدین الھاديأبي العباس محمد بن یزید المبردالمذكر والمؤنث

Arabi13830نحو، لغةجامعة وھرانبكري عبد الكریمرحموني العیدیةتعلیمیة الصیغ االفرادیة والبنى التركیبیة عند اللغویین الجزائریین

Arabi13831لغویاتمجلة التواصل في اللغات واآلدابلطیفة ھباشيتعلیمیة اللغات واللغة العربیة إشكالیات وتحدیات

Arabi13832علوم اللغةجامعة وھرانبن سعید محمدكریم بن سعیدتعلیمیة اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق

Arabi13833لغویاتاألكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةعبدهللا بوقصةتعلیمیة اللغة العربیة في الجزائر مقاربة تداولیة
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Arabi13834اللسانیاتجامعة وھرانأحمد یوسفبوفروم رتیبةتعلیمیة اللغة العربیة في مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبیقیة في مراكز تعلیم اللغات للكبار

Arabi13835اللسانیاتمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريسعاد بسناسيتعلیمیة اللغة في ضوء المعارف اللسانیة الحدیثة واقع وآفاق

Arabi13836ً اللسانیاتجامعة أبي بكر بلقایدنوریة شیخيعبد المؤمن رحمانىتعلیمیة النحو في ضوء المقاربة النصیة السنة الرابعة ابتدائى أنموذجا

Arabi13837نحوجامعة الجزائرصالح بلعیدعبد الكریم بن محمدتعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم الثانوي العام السنة األولى نموذجا دراسة تحلیلیة تقویمیة

Arabi13838( DIGITAL) علوم اللغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريعبد اللطیف حنيتعلیمیة علوم العربیة في ظل تحدیات عالم الرقمنة

Arabi13839أدباألھالي للطباعة والنشر والتوزیعالرشید بو شعیرالمرأة في أدب توفیق الحكیم

Arabi13840نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیة جامعة سبھایوسف عبدالرازق عبدالسالم العربيتغیر الصیغ الصرفیة في القراءات القرآنیة وأثره الداللي

Arabi13841أدبجامعة أم القرىأحمد خانالحسن بن محمد بن الحسن الصغانيالمرتجل فى شرح القالدة السمطیة فى توشیح الدریدیة

Arabi13842نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاآمنة صالح الزعبيتغیرات بنیة الفعل المثال في العربیة وغیرھا من اللغات السامیة: دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi13843علم الصوتمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلعزة عدنان أحمد عزتتغییر الداللة الصوتیة بتغییر المترادفات دراسة تطبیقیة في سورة الحجرات

Arabi13844نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیةعبد هللا عنبرتفاعل اللفظ والمعنى عند العرب في ضوء التماسك النصي

Arabi13845لغویاتمجلة الدراسات اللغویةھدى جنھویتشيتفاوت الصوائت العربیة في القوة

Arabi13846علم الداللةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتمحمد محمد یونس عليتفریق القرافي بین الداللة باللفظ وداللة اللفظ : دراسة براغماتیة لنموذج من المنھج الداللي األصولي

Arabi13847أدب، لغةمجلة جامعة اإلمامسیف بن عبد الرحمن العریفيتفسیر أبنیة سیبویھ وغریبھ للجرمي دراسة واستدراك

Arabi13848لغةجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبمیلود ربیعيتفسیر ابن عطاء هللا آلیات القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi13849تفسیر وعلوم القرآنجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةقاسم بشري حمیدانأحمد حسن صالح محمد الفقیھتفسیر الجملة القرآنیة في ضوء التأسیس والتوكید دراسة تحلیلیة

Arabi13850لغویاتمجلة العلوم العربیةعبدالمحسن بن عبدالعزیز العسكرتفسیر الكشاف بین التحلیل والتأویل

Arabi13851معجم، نحومجلة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقعیدة بنت سعدي الذبیانيتفسیر المعجم بین التجرید والسیاق

Arabi13852لغویاتجامعة الیرموكسلمان محمد القضاةشفیق علي عجاج بني مفرجتفسیر تقدیم الفاعل وتأخیره في المعلقات السبع بین البصریین والكوفیین تحلیال وداللة

Arabi13853لغةمجلة كلیة المعلمینھند سالم باخشوینتفسیر كتاب هللا الكریم بما یخالف لغة العرب دراسة نقدیة

Arabi13854نحومجلة جذورمحمد احمد العشیريتفعیل النحو تشكل الداللة

Arabi13855نحومجلة شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیامازن أحمد جراداتتقارض األدوات النحویة في الحكم

Arabi13856نحو، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةمصطفي فؤاد أحمد محمدتقارض(إال) و(غیر) في اللغة وفي القرآن الكریم

Arabi13857نحومجلة تبیان للدراسات القرآنیةمحمود بن عبد الجلیل روزنتقدیر االستفھام في القرآن الكریم

Arabi13858نحو، صرفمجلة المخبر جامعة بسكرةمالوي صالح الدینتقدیر الحذف و اإلضمار في ضوء نظریة العامل النحوي

Arabi13859نحو، صرفمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحأبو بكر حسینيتقدیر الحركات اإلعرابیة رؤیة في ضوء التفكیر الصوتي الصرفي

Arabi13860علم اللغةمجلة جامعة بابل العلوم االنسانیةابتسام عبد الحسین سلطانتقدیر الكون في اللغة العربیة

Arabi13861نحوالجامعة األردنیةجعفر عبابنةمالك احمد توفیق صادقتقدیر المعنى واالعراب فى النحو العربي

Arabi13862نحومجلة جامعة سامراء كلیة التربیةیوسف طارق السامرائيتقریب النحو نحو منھج وظیفي في تدریس النحو العربي

https://k-tb.com/book/Arabi13834
https://k-tb.com/book/Arabi13835
https://k-tb.com/book/Arabi13836
https://k-tb.com/book/Arabi13837
https://k-tb.com/book/Arabi13838
https://k-tb.com/book/Arabi13839
https://k-tb.com/book/Arabi13840
https://k-tb.com/book/Arabi13841
https://k-tb.com/book/Arabi13842
https://k-tb.com/book/Arabi13843
https://k-tb.com/book/Arabi13844
https://k-tb.com/book/Arabi13845
https://k-tb.com/book/Arabi13846
https://k-tb.com/book/Arabi13847
https://k-tb.com/book/Arabi13848
https://k-tb.com/book/Arabi13849
https://k-tb.com/book/Arabi13850
https://k-tb.com/book/Arabi13851
https://k-tb.com/book/Arabi13852
https://k-tb.com/book/Arabi13853
https://k-tb.com/book/Arabi13854
https://k-tb.com/book/Arabi13855
https://k-tb.com/book/Arabi13856
https://k-tb.com/book/Arabi13857
https://k-tb.com/book/Arabi13858
https://k-tb.com/book/Arabi13859
https://k-tb.com/book/Arabi13860
https://k-tb.com/book/Arabi13861
https://k-tb.com/book/Arabi13862


اللغة - المعتمد

4792019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi13863لغة، نحوجامعة الملك عبد العزیزصالح بن عیاد بن حمید الحجوريتقسیمات الكلمة عند النحویین بین القدماء والمحدثي

Arabi13864نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيزكریا أحمد أبو حمدیةتقعید اإلشارة إلى نھایة الجملة العربیة

Arabi13865تحلیل الخطابجامعة وھرانأحمد عزوزشیخ أعمر الھواریةتقنیات اإلقناع في الخطاب الدیني وآلیاتھ التداولیة دراسة في استراتیجیة التواصل اللساني

Arabi13866لغویاتمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةأشرف عدنان حسنتقویة المعنى بالفونیمات فوق القطعیة

Arabi13867لغویاتمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلأشرف عدنان حسنتقویة المعنى بزیادة الحروف غیر القیاسیة

Arabi13868نحومجلة دراسات مصطلحیةالشاھد البوشیخيتقویم المصطلح الفرع

Arabi13869علم اللغة التطبیقيجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةھدایة ھدایة الشیخ عليعبد الرحمن بن سعد الصراميتقییم مواقع تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا على الشبكة العالمیة فى ضوء المھارات اللغویة

Arabi13870نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةحسن محمد علي ازروالتكامل جھات اإلعراب في علوم العربیة

Arabi13871نحومجلة جامعة اإلمامعبدالرحمن بن عبدهللا الخضیريتكرار (بین) بین الضمیر والظاھر

Arabi13872نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيغانم قدوري الحمدتكون العربیة الفصحى

Arabi13873نحومجلة ثقافتناحسن عبد الغني األسديتكوین الجملة وامتدادھا عند سیبویھ في ضوء منھجھ التفسیري للنحو

Arabi13874نحومجلة التعریبسام عمارجان باتریك غیومتكوین نظریة أقسام الكالم وبناؤھا في العرف النحوي العربي

Arabi13875علم اللغةجامعة محمد األمین دباغینعزیز لعكایشيصافیة دراجيتلقي الخطاب القرآني في ضوء علم اللغة النصي جزء تبارك وجزء عم أنموذجا

Arabi13876نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد الرؤوف زھدي مصطفى ، سامي یوسف أبو زیدتلقي النحاة لشعر الفرزدق

Arabi13877أدب، شعردار الكتب العلمیةمحمد بن حسن بن عثمانالمرشد الوافي في العروض والقوافي

Arabi13878اللسانیاتمجلة تمام حسان رائداً لغویا ، عالم الكتب للنشرمازن الوعرروجرشاياللسانیات ودورھا في التحقیقات والقوانین الجنائیة

Arabi13879نحومجلة تمام حسان رائداً لغویا ، عالم الكتب للنشرمصطفى النحاسالتعلیق النحوي والفكر التولیدي التحویلي

Arabi13880لغویاتمجلة تمام حسان رائداً لغویا ، عالم الكتب للنشرأحمد مختار عمرلغة بغیر كلمات

Arabi13881أطلسمجلة تمام حسان رائداً لغویا ، عالم الكتب للنشرالطیب البكوشنحو أطلس لساني عربي المساھمة التونسیة

Arabi13882لغةمجلة تمام حسان رائداً لغویا ، عالم الكتب للنشرعبده الراجحيالنظریات اللغویة المعاصرة وموقفھا من العربیة

Arabi13883علوم اللسان العربيمجلة األستاذمؤید آل صوینت، خالد خلیل ھاديتمام حسان في معیار النقد اللساني

Arabi13884نحو، صرفجامعة مؤتةعبد الوھاب محمد عبد العالىتمثل المفردات الدخیلة فى العربیة اشكالھ ومعاییره دراسة تحلیلیة

Arabi13885لغویاتمجلة التربیة والعلمعاطف فضلتمثیالت المنھج الوصفي االحصائي في الدراسات اللغویة الحدیثة

Arabi13886علوم اللغةمجلة األستاذنعمة ھش فرحان الطائيتمظھرات النظریة السوسیولسانیة بین تجاذبات المقتضي وعقدیة اإلنتماء

Arabi13887نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للعلوم األنسانیةفاضل نواف ذیابتناقض آراء ابن عصفور في مسائلة الصرفیة في كتابھ الممتع

Arabi13888نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد فاضل صالح السامرائيتناقض النحاة البصریین والكوفیین من خالل كتاب اإلنصاف

Arabi13889نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادأیمن علي العتومتناوب معاني األبنیة الصرفیة في لغة القرآن الكریم

Arabi13890نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةأحمد عبد الماجدرحاب عوض السید عبد هللاتنبیھات األشموني النحویة أصولھا وموقعھا في الفكر النحوي دراسة إحصائیة وصفیة

Arabi13891أدب، لغةمجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات اإلسالمیة العربیةمحمد یوسف الحریريتنبیھات الخضري علي ابن عقیل جمعا ودراسة
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Arabi13892لغةالجامعة األردنیةمحمود السمرةعودة هللا منیع القیسيتنوع صیغ الكلمات ذات األصل اللغوي الواحد في القرآن الكریم لتنوع ألوان السیاق والمعاني

Arabi13893معجم، نحومجلة التعریبممدوح محمد خسارةتھجین األبجدیة العربیة المعجم الكبیر أنموذجا

Arabi13894نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد حلمي عبد السالمتھمیش على إعراب الدرویش

Arabi13895نحومجلة أماراباكمحمد سعد محمد أحمدتوافق قراءات القراء السبعة مع مذھب الكوفیین النحوى

Arabi13896دراسات لغویةكلیة اآلداب جامعة بابلحیدر فخري میران، منى یوسف حسینعلي بن أبي سعد بن الحسن الواسطي الدیوانيالمقامة الواسطة المغایرة للحریریة

Arabi13897نحومجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعة محمد الشاميتوجیة القراءات القرانیة نحویا

Arabi13898نحو، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعبد العزیز بن حمید الجھنيتوجیھ اإلمام ابن القیم رحمھ هللا للقراءات القرآنیة

Arabi13899لغة، نحوجامعة مؤتةمنصور الكفاوینسالم عاید صباح العمامرةتوجیھ التراكیب القرآنیة في معاني القرآن للفراء بین األفضلیة القواعدیة واألفضلیة االستعمالیة

Arabi13900نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمظھور محمود عباس الحشماويتوجیھ الخالف النحوي في لفظ (ویكأن) في سیاق اآلیة القرآنیة 82 سورة القصص

Arabi13901نحو، لغةجامعة مؤتةعادل بقاعینأحمد عبد المجید حمد القیسيتوجیھ الشاھد القرآني في معاني القرآن وإعرابھ للزجاج في ضوء نظریة األفضلیة اللغویة دراسة في علم اللغة المعاصر

Arabi13902نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد أحمد خاطرزمزم بنت أحمد بن على تقىتوجیھ الشاھد القرانى في مغنى اللبیب تأصیل وتطبیق منھج

Arabi13903دراسات لغویةدار المعارفمجموعة من األدباءالمقامة

Arabi13904نحو، بالغةمجلة جامعة كربالء العلمیةأسیل عباس حسینتوجیھ العلل النحویة إلي مقاصد بالغیة في التعبیر القرآني

Arabi13905نحو، لغةجامعة آل البیتزید القرالةأحمد فرج العقیل المھیداتتوجیھ القراءات القرآنیة في كتاب الحجة ألبي علي الفراسي

Arabi13906نحومجلة تبیان للدراسات القرآنیةأحمد بن علي بن حیان الحریصيتوجیھ القراءات عند اإلمام ابن جزي

Arabi13907تفسیر وعلوم القرآنجامعة أم القرىإبراھیم بن عبد هللا آل خضران الزھراءتوجیھ القراءات عند الفراء من خالل كتابھ معاني القرآن

Arabi13908نحو، لغةمجلة تبیان للدراسات القرآنیةسالم بن غرم هللا بن محمد الزھرانيتوجیھ المبرد للقراءات في كتابھ الكامل

Arabi13909نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابخالد أحمد عبد القادر المشھداني ، زیدون فاضل عبد الجمیليتوجیھ النحاة للمشكالت النحویة القرآنیة في األسماء

Arabi13910(377ھـ) نحو، لغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةجواد كاظم عناد،محمد محمود فالحتوجیھ قراءات اإلدغام في كتابي معاني القرآن وإعرابھ ألبي إسحاق الزجاج (311ھـ) والحجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي

Arabi13911نحو، لغةمجلة تبیان للدراسات القرآنیةناصر بن سعود القثاميتوجیھ ما اتفق علیھ القراء عند ابن الجزري في النشر جمعا ودراسة

Arabi13912نحوجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةنجوى عواد العطويتوجیھات ابن یعیش للخالفات النحویة في باب المرفوعات في كتاب شرح المفصل

Arabi13913نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمعلي محمود أحمد محمد خیرتوجیھات المفسرین النحویة في كتاب سیبوبھ

Arabi13914نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةخالد محمد عواد المساعفةتوجیھات قراءة اإلمام نافع المدني في ضوء آراء المدرسة التركیبیة

Arabi13915لغویاتجامعة الجزائرمحمد الحباسأحمد سعدونتوظیف حرف الظاء في القرآن الكریم دراسة إحصائیة تحلیلیة صوتیة داللیة

Arabi13916علم اللغةمجلة جذوررشید یحیاويالمرجعیة التواصلیة لمفھوم الكالم

Arabi13917نحو، صرفجامعة الملك خالدمحمد بن ناصر الشھريفاطمة بنت عساف الشھريالمقدمة السعدیة في ضوابط العربیة

Arabi13918نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةناصر إبراھیم صالح النعیميجذور نحو النص في التراث النحوي الكتابا نموذجا

Arabi13919علوم اللغةمجلة الجامعة األسالمیةعبد العزیز بن سالم الصاعديجذور ومؤشرات االرتباط بین اللغة والنفس عند القدماء ومراعاتھم ذلك في التحلیل اللغوي

Arabi13920نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعصام عبد المنصف أحمد أبو زیدجریان المصدر على غیر فعلھ في القرآن الكریم دراسة صرفیة داللیة
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Arabi13921لغویاتمجلة الدراسات اللغویةیوسف الصیداويجزاف الجزاف

Arabi13922علوم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الحمید النوريجعل العربیة الفصحى لغة مكتسبة

Arabi13923علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرعمار شلوايمحمد الصغیر میسةجمالیات اإلیقاع الصوتي في القرآن الكریم

Arabi13924تحلیل الخطابدار نشر عالم الكتبمحمد بن صالح مشريجمالیات االنزیاح في الخطاب القرآني من خالل أسلوب النداء

Arabi13925بالغة، نقدمجلة التراث العربيأحمد محمد ویسجمالیات التركیب بین الشعر والنثر في التراث البالغي والنقدي

Arabi13926اللسانیات النصیةجامعة وھرانمحمد ملیانيعلي بوعالمجمالیات التكرار وآلیاتھ في التماسك النصي قصیدة مدیح الظل العالي للشاعر محمود درویش انموذجا

Arabi13927نحو، لغةجامعة وھرانعمیش العربيھارون مجیدجمالیات الوقف والتنغیم في قراءات القرآن الكریم سورة الرحمن أنموذجا

Arabi13928نحوحولیات آداب عین شمسمحمد أمین الروابدةجمع التكسیر بین القاعدة و المثال

Arabi13929نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیةعالء الدین أحمد الغرایبةجمع التكسیر في جامع البیان في تأویل القرآن للطبري 410ھـ دراسة وتحلیل

Arabi13930نحو، صرفمجلة جامعة سامراء كلیة التربیةرافد حمید سویدانجمع الجمع

Arabi13931نحو، صرفمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةنعیم سلمان غالي البدريجمع الجمع في اللغة العربیة

Arabi13932لغویاتمجلة المعجمیةسناء الحماسيجمع المدونة اللغویة بین القاعدة والشذوذ

Arabi13933نحومجلة التراث العربيصالح الدین الزعبالويجمع المصادر

Arabi13934شعرمكتبة الخانجيأحمد عبد المجید ھریديأبي علي القالي إسماعیل بن القاسميالمقصود والممدود

Arabi13935نحومجلة جذورخلود صالح عثمان الصالحجملة الشرط عند النحاة واألصولیین العرب

Arabi13936نحومجلة اللسان العربيمازن الوعرجملة الشرط في ضوء النحو العالمي تشومسكي أنموذجا

Arabi13937نحومطبعة لیدنبولس برونلھأبي العبادس بن والد التمیميالمقصور والممدود

Arabi13938لغویات، نحومجلة كلیة اللغة العربیة بجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاججملة الصفة في القرآن الكریم أصلھا وبناؤھا الظاھر

Arabi13939نحو، تراكیبمجلة كلیة اآلداب جامعة بغدادنھاد حسوبي صالحجملة الغفران في القرآن الكریم دراسة تركیبیة داللیة

Arabi13940نحو، صرفحولیات اداب عین شمسخالد توكال مرسىجملة الفعل المبنى للمجھول دراسة تحویلیة

Arabi13941نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىحسن محمود شبانةجملة الفعل المبني للمجھول في العربیة

Arabi13942نحو، لغةمطبعة األمانةمحمد محمد سعیدابن السكیتالمقصور والممدود

Arabi13943لغویاتحولیات آداب عین شمسعبیر علي متولي عليجملتا التمني والترجي في اللغة األردیة دراسة وصفیة

Arabi13944نحو، لغةجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميمحمد حمدنا هللا رملى حمدنا هللاجموع التكسیر فى شعر النابغة الذیبانى 604 م دراسة صرفیة تطبیقیة وصفیة تحلیلیة

Arabi13945لغةجامعة أم القرىمحمود محمد الطناحيعفاف محمد سالم البارجموع التكسیر في القرآن الكریم

Arabi13946نحو، صرفكلیة اآلداب والعلوم األنسانیة جامعة آل البیتإبراھیم علي مخلف الجبوريجموع التكسیر في دیوان الھذلیین دراسة صرفیة داللیة

Arabi13947نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميخمیس محمد مبایعجموع التكسیر واستعماالتھا في القرآن الكریم من سورة الفاتحة إلى نھایة سورة النساء دراسة تطبیقیة تحلیلیة

Arabi13948نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیةمحمود محمد الطناحيجموع التكسیر والعرف اللغوي

Arabi13949علم الصوتمجلة علوم اللغةقباري محمد شحاتھجموع الصفات دراسة صوتیة صرفیة
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Arabi13950نحومجلة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتحمدي الجباليجموع ال مفرد لھا من لفظھا

Arabi13951نحوجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابنعوف أحمدعائشة محمد إبراھیم التومجھود أبي حیان النحویة من خالل كتابھ ارتشاف الضرب من لسان العرب

Arabi13952علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةسیدنا علي جوببثینة خوجلي عبد القادر ھبانيجھود أبي علي القالي البغدادي اللغویة من خالل كتابھ البارع في اللغة دراسة وصفیة داللیة

Arabi13953نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميالحبیب آدم عبد الكریم مصطفىجھود أبي عمرو بن العالء النحویة والصرفیة دراسة استقرائیة تحلیلیة وصفیة

Arabi13954علوم اللغةجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبواسیني بن عبد هللاجھود أبي منصور األزھري في التفسیر في معجمة تھذیب اللغة

Arabi13955أدبجامعة أم القرىمصطفى حسن عنایةأمل بنت حسن رشید العمريالمكان في الشعر األندلسي في عصر ملوك الطوائف

Arabi13956أدبدار األندلس للطباعة والنشر والتوزیععفیف عبدالرحمنمكتبة العصر الجاھلي وآدابھ

Arabi13957علوم اللغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابإسماعیل ونوغيجھود ابن خلدون اللغویة في ضوء الدرس اللساني الحدیث

Arabi13958علوم اللغةجامعة مؤتةفایز المحاسنةھاني عوض الزبنجھود ابن درید اللغویة في الجمھرة واالشتقاق

Arabi13959نحو، صرفمجلة الشاذلیاتمحمد بن باتل الحربيمجئ النافي قبل القسم، وحذفھ بعده

Arabi13960نحو، صرفمجلة كلیة التربیة جامعة سامراءصباح عالوي خلفالفاصلة الصوتیة وأثرھا في الجملة العربیة

Arabi13961علوم اللغةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلصالح كاظم عجیلالفرار اللغوي في كتاب سیبویھ دراسة في استقرائھ واصطالحھ وعللھ

Arabi13962نحو، لغةمجلة الموردجون أ دیوودالفراھیدي الخلیل بن أحمد

Arabi13963نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةحسین عبد إسماعیلالفرق التقدیري دراسة صرفیة

Arabi13964نحو، صرفوزارة األوقاف والشئون الدینیةموسى بناي علوان العلیليالفرق بین الضاد والظاء ألبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني

Arabi13965نحو، صرفمجلة القراءة والمعرفةعبد الرحمن بن محمود بن مختار الشنقیطيالفروع في النحو

Arabi13966نحو، داللةمجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریةرضا ھادي حسونالفروق الداللیة بین األفعال المزیدة في القرآن الكریم

Arabi13967علم الداللةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعة محمد الشاميالفروق الداللیة بین األلفاظ المترادفة

Arabi13968علوم اللغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةطیبة صالح الشذرالفروق الداللیة في التراث اللغوي

Arabi13969علوم اللغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات االسالمیةمحمد أدیب بن محمد شكور محمود امریرالفروق اللغویة بین ألفاظ األخذ في القران الكریم

Arabi13970دراسات لغویةالمعھد العالمي للفكر األسالميأحمد بسام ساعيالمعجزة إعادة قراءة اإلعجاز اللغوي في القرآن الكریم

Arabi13971لغویاتمجلة دراسات أسالمیة معاصرةمنتظر حسن عليالقراءات القرآنیة ومشكلة إنتاج المعنى في تفسیر الكشاف للزمخشري

Arabi13972لغةمجلة دراسات مصطلحیةعبد العزیز المطادالمصطلح العربي وقضایا التولید

Arabi13973علوم اللغةمجلة لغة كالمنصر الدین الشیخ بوھنيالمصطلح بین المفھوم اللغوي واإلصطالحي

Arabi13974نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیةبسام بركةالمصطلح في المعجم الثنائي مسائل لسانیة وداللیة

Arabi13975نحو، صرفكلیة التربیة جامعة سامراءفائق خلف سلیمانالمصطلحات المركبة تركیبا إضافیا في كتاب العین دراسة داللیة

Arabi13976نحو، لغةمجلة التعریبصابر الجمعاوي.المعالجة اآللیة للمصطلح الطبي العربي

Arabi13977نحومجلة كلیة اآلداب جامعة قسنطینةخلیل أحمد عمایرةالمعنى الداللي والقاعدة النحویة دراسة داللیة في تراكیب االستفھام

Arabi13978نحو، صرفمجلة األستاذحسام قدوري عبد الجبوريالمعنى العام في القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكریم دراسة تحلیلیة
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Arabi13979نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاھادي أحمد فرحان الشجیريالمعنى اللغوي و أثره في العمل النحوي

Arabi13980علم الداللةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةزیاد عز الدین العوفالمعنى بین التعیین والتضمین في ضوء علم الداللة

Arabi13981نحومجلة العلوم االنسانیةفضل محمد النمسالمفعول فیھ زماناً ومكاناً عند درویش في دیوانھ حالة حصار

Arabi13982أدب، شعردار الفكرعمر یحیى، فخر الدین قباوةالخطیب التبریزيالوافي في العروض والقوافي

Arabi13983أدبدار الشئون الثقافیة العامةعبدالعزیز المقالحالوجھ الضائع دراسات عن األدب والطفل العربي

Arabi13984دراسات لغویةجامعة الجزائرأحمد شامیةالطاھر شارفالمنحى الوظیفي في تفسیر التحریر والتنویر البن عاشور سورة البقرة نموذجا

Arabi13985لغویاتمجلة العلوم األنسانیةمحمد أحمد أبو عیدالمنطوق والمكتوب عند العروضیین العرب دراسة صوتیة معاصرة

Arabi139861993 نحومجلة كلیة التربیة جامعة سامراءسھیلة طھ محمد البیاتيالمنھج الوصفي في كتاب (النحو العربي نقد وتوجیھ) مھدي المخزومي ت

Arabi13987تفسیر، علوم القرآندار الكتب العلمیةمحمد عبد القادر عطاأبي محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربيأحكام القرآن

Arabi13988نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتفارس محمد عیسىالنصب على الخالف في ضوء نظریة العامل النحوي

Arabi13989نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھحماد بن محمد الثماليالنصب على الصرف عند الخلیل والفراء

Arabi13990نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةشھاب أحمد إبراھیمالنصب على نزع الخافض في الحدیث النبوي الشریف

Arabi13991أدب، شعرمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبد التوابابن فارس اللغويالفرق

Arabi13992نحو، صرفمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة جامعة الموصلعبد الجبار فتحي زیدانالنصب على نزع الخافض في القرآن الكریم قراءة جدیدة ودراسة تطبیقیة لشواھد قرآنیة مختارة

Arabi13993نحومجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةنافع علوان بھلول الجبوري، أحمد عطیة علو الجبوريالنصب على نزع الخافض في النحو العربي

Arabi13994لغویاتمجلة فصولھاشم محمد سویفي محمدالنصوص المنسوبة إلى السیرافي في كتابات التوحیدي أنماطھا و قضایاھا

Arabi13995ً لغةجامعة صالح الدینرضوان خضر البادینيسیروان أنور مجیدالنصیة في لغة اإلعالم السیاسي صحیفة الشرق األوسط أنموذجا

Arabi13996لغةمجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم األنسانیةصالح بن عیاد الحجوريالنظائر المخادعة في تعلیم اللغة األجنبیة وتعلمھا اللغة العربیة نموذجا

Arabi13997نحوكلیة اآلداب جامعة المنصورةمحمد عبد الفتاح العمراوىالنظائر في كتاب سیبویھ أشكالھا ووظائفھا

Arabi13998صرفمجلة الدراسات اللغویةحسین بن علي الزراعي، عبد الرحمن بن حسن البارقيالنظام التصریفي ألزمنة اللغات وجھاتھا

Arabi13999لغویاتمجلة الصوتیاتسھام موساويالنظام الرقمي للتعرف اآللي على الخط الیدوي العربي رسم الھمزة في خط النسخ أنموذجا

Arabi14000نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةأحمد عبد السالم صالح السوادحةالنظام السیمیائي للنحو العربي دراسة في كتاب سیبویھ

Arabi14001نحو، لغةجامعة الیرموكیوسف مسلم أبو العدوسعدنان حسن إبراھیم الدیاتانفتاح الداللة في النص القرآني دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi14002نحومجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات اإلسالمیة العربیةمحمد یوسف الحریريانفرادات الربعي الجلیة في بعض اآلراء النحویة

Arabi14003نحومجلة الدراسات اللغویةمھا بنت صالح بن عبد الرحمن المیمانانما في السیاق التركیب والداللة

Arabi14004نحو، لغةجامعة الكوفةزھیر غازي زاھدعلى میران جبارانماط التركیب القرآنى دراسة فى سورة آل حم

Arabi14005نحومجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیةعلي عبد الفتاح الحاج فرھود، علي عزیز عبد الكریمانماط الجملة الخبریة االسمیة في كالم اإلمام الباقر علیھ السالم دراسة نحویة

Arabi14006علوم اللغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليیحیى عالقاھمیھ السماع فى اكتساب اللغة وفي تعلمھا قبل التمدرس

Arabi14007نحو، لغةمجلة دیاليمحمد علي غناوي ، ھناء كاظم حسیناوزان الجموع وداللتھا في القران الكریم

https://k-tb.com/book/Arabi13979
https://k-tb.com/book/Arabi13980
https://k-tb.com/book/Arabi13981
https://k-tb.com/book/Arabi13982
https://k-tb.com/book/Arabi13983
https://k-tb.com/book/Arabi13984
https://k-tb.com/book/Arabi13985
https://k-tb.com/book/Arabi13986
https://k-tb.com/book/Arabi13987
https://k-tb.com/book/Arabi13988
https://k-tb.com/book/Arabi13989
https://k-tb.com/book/Arabi13990
https://k-tb.com/book/Arabi13991
https://k-tb.com/book/Arabi13992
https://k-tb.com/book/Arabi13993
https://k-tb.com/book/Arabi13994
https://k-tb.com/book/Arabi13995
https://k-tb.com/book/Arabi13996
https://k-tb.com/book/Arabi13997
https://k-tb.com/book/Arabi13998
https://k-tb.com/book/Arabi13999
https://k-tb.com/book/Arabi14000
https://k-tb.com/book/Arabi14001
https://k-tb.com/book/Arabi14002
https://k-tb.com/book/Arabi14003
https://k-tb.com/book/Arabi14004
https://k-tb.com/book/Arabi14005
https://k-tb.com/book/Arabi14006
https://k-tb.com/book/Arabi14007


اللغة - المعتمد

4842019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi14008نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحیدر فخري میران، محمد شاكر ناصر الربیعياوھام السیرافي في نسبة االراء الى الفراء دراسة نحویة

Arabi14009نحوجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار بالل منیرعبد الرحمن مركح خطیب مركحایات التربیة فى القصص القرآنى دراسة نحویة وصفیة

Arabi14010نحوجامعة البصرةسالم یعقوب یوسفیعرب فرج حاجمایات النعیم في القران الكریم دراسة في الداللة النحویة

Arabi14011علوم اللغةمجلة عالماتابوبكر احمد باقادرایدیولوجیا اللغة

Arabi14012"علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویةسیف بن عبدالرحمن العریفيباب أحست "دراسة لصورة من الصور التخلص من اجتماع المثلین بالحذف

Arabi14013نحو، لغةجامعة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الفتاح أحمد الحموزباب التصغیر في مظان النحو و اللغة بأمثلتھ الثرة المصنوعة توسم العربیة بھ بالتعمیة واإللباس

Arabi14014نحومجلة الدراسات اللغویةسارویناز قاسموفاباب النحو العربي في "المقدمة" لحمید الدین الدریري

Arabi14015نحومجلة الدراسات اللغویةحسین بركاتبحث حول نسبة منظومة نحویة للخلیل بن أحمد الفراھیدي قراءة نقدیة

Arabi14016ترجمةمجلة جسورحسن قبیسيلغتنا والترجمة بحث في العلة وتسكینھا

Arabi14017https://k-tb.com/book/Arabi14017لغة

Arabi14018نحو، صرفمجلة عالك الكتبعبد العزیز بن ناصر الخریفبذور التحقیق في كتب النحو والصرف دراسة تطبیقیة على بعض كتب النحو والصرف لعثمان بن جني ت 392ھـ

Arabi14019شعر، أدبمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةرفیع بن غازي السلميبراءة ابن مالك من التدلیس وصناعة الشواھد الشعریة

Arabi14020علوم اللغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةریم فرحان عودة المعایطةبراجماتیة اللغة ودورھا في تشكیل بنیة الكلمة دراسة لغویة في كتب لحن العامة

Arabi14021لغةمجلة األستاذجمانة خالد محمدبرامج النطق اآللي أو مایعرف بمركبات الكالم وعالقتھا باللغة العربیة

Arabi14022نحو، صرفمجلة الصرف بین التحویل والتحریف كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة بصفاقسصالح الماجري ، بشیر الورھانيبرنامج المحلل الصرفي اآللي للعربیة الصیاغة واإلشكالیات

Arabi14023شعرمطبعة الجمالیةمحمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك النحوي االندلسياألعالم بمثلث الكالم

Arabi14024نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةفائزة بنت عمر بن علي المؤیدبعض آراء ابن سیده النحویة من خالل شرحھ لمشكل شعر المتنبي

Arabi14025لغة ، علوم القرآنمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةعادل محمد یوسف الناجمبعض آلیات التحلیل الداللي عند الراغب األصفھاني المفردات في كتاب غریب القرآن

Arabi14026لغةحولیة كلیة األنسانیات والعلوم األجتماعیة جامعة قطرجالل شوقيالمثلثات اللغویة متنونھا ومنظوماتھا حتى نھایة المائة السابعة للھجرة

Arabi14027معجم، نحومجلة المعجمیةالطیب البكوشبعض االشكاالت المنھجیة الخاصة بالمعجم العربي التاریخي

Arabi14028علم الصوتجامعة المرقبمحمد منصف القماطيعبد الرحمن حسین عبد الرحمن الھماليبعض الظواھر الصوتیة في قراءة حمزة رضى هللا عنھ

Arabi14029علم اللغةمجلة العلوم األنسانیةعباس خضیر حسینبعض المدارس والحركات الحدیثة في علم اللغة

Arabi14030نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعدنان جرجس، محمد فرغلبعض المعوقات النحویة في الترجمة اآللیة وترجمة الطلبة

Arabi14031لغةحولیة كلیة األنسانیات والعلوم األجتماعیة جامعة قطرجالل شوقيالمثلثات اللغویة متونھا ومنظوماتھا من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الھجري

Arabi14032نحومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتنصیر زیتونيبعض مالمح نحو النص في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني

Arabi14033لغةمطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشقعز الدین التنوحيأبي الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبيالمثنى

Arabi14034لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعباس علي السوسوةبقایا األلفاظ التركیة في المحكیة الیمنیة

Arabi14035لغة، أدبالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةسلطان عبد هللا المعانيبقایا اللھجات السامیة في أسماء المواقع الجغرافیة في بالد الشام

Arabi140361952 1939 أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعلي شلشالمجالت األدبیة في مصر تطورھا
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Arabi14037لغةمجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةحامد علي أبو صعیلیكبالغة العدول إلى القطع مثل من العربیة والسیاق القرآني

Arabi14038نحو، بالغةمجلة علوم اللغةعبد هللا بن عبد الكریم العباديبالغة حذف الجزاء في أسلوب الشرط دراسة بالغیة موجزة

Arabi14039لغة، أدبمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمحمد یاس خضر الدوريبناء أفعولة في كالم العرب

Arabi14040علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضر بسكرةبلقاسم دفھلیلى كادهبناء التركیب االفضاحي فى القران الكریم

Arabi14041نحو، لغةجامعة منتوري قسنطینةعبد بو خلخالزھیة رویبحبناء الجملة االستفھامیة والجملة المنفیة في سورة یوسف

Arabi14042لغةمؤسسة الرسالةزھیر عبد المحسن سلطانأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغويمجمل اللغة

Arabi14043نحو، صرف1428ه، 2007ممحمد غالب عبد الرحمن وراقالجیلي األمین محمد الكباشيبناء الجملة االسمیة في شعر حسان بن ثابت دراسة نحویة وصفیة تطبیقیة

Arabi14044نحو، صرف1439همحمد غالب عبد الرحمن وراقأحمد حسن محمد رحمھ هللابناء الجملة االسمیة في شعر كعب بن زھیر دراسة نحویة وصفیة

Arabi14045علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجمحمد داؤد محمد داؤدبناء الجملة البسیطة في اللغتین العربیة والھوسویة دراسة تقابلیة

Arabi14046لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىسھیر إبراھیم أحمد سیفالظاھرة اللغویة ومناھج وصفھا وتفسیرھا الحذف في العربیة نموذجا

Arabi14047نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةأحمد إبراھیم عبد هللاعادل أحمد إبراھیم محمودالحكم اإلعرابي بین مقتضى الصناعة وموجب المعنى دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم

Arabi14048علم اللغةجامعة السانیة وھرانزروقي عبد القادریوسفي یوسفالنظام اللغوي في القرآن الكریم مقاربة قصدیة سورة الكھف أنموذجا

Arabi14049علم األصوات العربیةالجامعة األسالمیةمحمد رمضان محمود البعالھام حبیب دیاب أبو لبادالنظام المقطعى وداللتھ في سورة األنفال دراسة صوتیھ وصفیة تحلیلیة

Arabi14050علم اللغةمجلة التواصلخلیفة صحراويالنظام المقطعي في اللغة العربیة المفاھیم و األبعاد

Arabi14051نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة منتوري قسنطینةمحمد رباعالنظام المقطعي وھمزة الوصل في العربیة

Arabi14052نحوجامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیةمحمد غالب عبد الرحمنإیمان عثمان الفكي إبراھیمالنظام النحوي للغة العربیة دراسة لغویة وصفیة تحلیلیة

Arabi14053لغةجامعة محمد خیضربشار إبراھیمالنظر النصي في نماذج من التراث العربي

Arabi14054علم اللغةمعھد اللغة واألدب العربي جامعة الجزائرعبد الرحمن الحاج صالححسین بن زروقالنظریات العربیة حول حصول ملكة اللغة

Arabi14055علم اللغةمجلة جامعة اإلمامعبد العزیز بن إبراھیم العصیليالنظریات اللغویة والنفسیة وتعلیم اللغة العربیة

Arabi14056علوم اللسان العربيالجامعة األردنیةنھاد الموسىبدرة عمار علي فرخيالنظریة التحویلیة التولیدیة في الفكر اللساني العربي الحدیث

Arabi14057(الرتبة أنموذجا) علم اللغةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیاعبد المنعم محمد الحسن الكاروريالصدیق آدم بركات آدمالنظریة التحویلیة التولیدیة وتطبیقھا على النحو العربي

Arabi14058نحومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتأحمد المھدي المنصوري ، أسمھان الصالحالنظریة التولیدیة التحویلیة و تطبیقاتھا في النحو العربي

Arabi14059شعر، لغةمجلة عالماتبشیر القمريالنظریة التولیدیة والشعریة األدبیة

Arabi14060معجم، نحومجلة التعریبشوقي المعريالنظریة الثنائیة في المعجم العربي

Arabi14061لغةمجلة التواصل في اللغات والثقافة واآلدابالشریف بوشحدانالنظریة الخلیلیة الحدیثة وسبل ترقیة تعلیم اللغة العربیة فیما قبل الجامعة

Arabi14062علم الداللةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعبد هللا نایف عنبرالنظریة الداللیة : مقاربة بنائیة إلنتاج الداللة بین مرایا المبنى وتجلیات المعنى

Arabi14063علوم اللسان العربيمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريقبایلي عبدالغانيالنظریة اللسانیة العربیة الحدیثة لتحلیل التراكیب األساسیة في اللغة العربیة عند مازن الوعر

Arabi14064علوم اللغةجامعة مولود معمريالسعید حاوزةكاھنة محیوتالنظریة المعجمیة الحدیثة في فكر علي القاسمي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi14065علوم اللغةدار العلم والثقافة للنشر والتوزیعمحمد إبراھیم سلیمأبو ھالل العسكريالفروق اللغویة
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Arabi14066بالغة، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد المباركالنظم القرآني تركیب اآلیة والجملة في القرآن الكریم

Arabi14067علوم القرآنالجامعة األردنیةمحمد علي أبو حمدةعائشة ابراھیم حسن المالحالنظم القرانى في سورة النور

Arabi14068نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةزھراء خالد العبیدي ، طالل یحیى الطوبجيالنظم المعنوي و التركیبي لسورة البقرة دراسة لغویة في ضوء علم المناسبة

Arabi14069نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبدالنبي ھمانيالنظم بین نحو القواعد ونحو المباني

Arabi14070علوم اللغةمجلة الموردمحمود الجادرالنظم في فكر اللغویین و النقاد والبالغیین

Arabi14071نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوض ، حسن شحودالنظم من سیبویھ إلى الجرجاني

Arabi14072ةبیان علي یوسف العمريالنظیر الشعري في كتب الخالف النحوي دراسة صوتیة صرفیة نحویة نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتی

Arabi14073نحومجلة معھد اإلمام الشاطبيالسید إبراھیم المنسي سلیمالنظیر القرآني بین االتفاق واالختالف دراسة نحویة في ضوء القراءات السبع من طریق الشاطبیة

Arabi14074نحوالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد العمایرةرانیة الحلوالنعت بین النظریة واالستعمال

Arabi14075نحوالجامعة األردنیةفوز سھیل نزالجالل محمود محمد داوودالنعت في القرآن الكریم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi14076نحو، معجممجلة بصمات كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة ابن مسیك جامعة الحسن الثانيعبد اللطیف شوطاالنعت في النموذج المعجمي الوظیفي محاولة تطبیق

Arabi14077نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةأحمد إبراھیم عبد هللالعلیش الوسیلة محمد أحمدالنعت في موطأ األمام مالك دراسة نحویة داللیة

Arabi14078نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقعوضیھ احمد یوسفالنعت قى الحدیث النبوى الشریف دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة في صحیح مسلم

Arabi14079لغةجامعة آل البیتحسن خمیس الملخخولة درویش الشرعةالنفى الضمنى فى اللغة العربیة

Arabi14080نحو، لغةالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةمحمد عبد هللا عوض الخباصالنفي بین النظریة والتطبیق

Arabi14081(قراءة تطبیقیة في بناء الجملة) نحومجلة أماراباكأحمد داود دعمسالتركیب النحوي في شعر أسماء بن خارجھ الفزاري

Arabi14082صرف، نقدمجلة الصرف بین التحویل والتحریف كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة بصفاقسرزیق بوزغایةالمیزان الصرفي بین مصطلح المفھوم ومصطلح الوظیفة درس تأصیلي نقدي

Arabi14083لغة ، علوم القرآنجامعة آل البیتسعید جبر أبو خضرأحمد محمد فلیح العموشالتلطف في لغة القرآن الكریم

Arabi14084لغة، علوم القرآنمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةیوسف الكوفحيالتلمیح باألفعال اللغویة غیر المباشرة في الخطاب القرآني سورة المائدة نموذجا

Arabi14085علم الداللةمجلة العلوم والدراسات األنسانیةالعدوي محمد راضيالفروق الداللیة في أبنیة الكثرة دراسة في مفردات القرآن الكریم عبید وعباد إخوان وإخوة نموذجا

Arabi14086علم الصوتمجلة العلوم األنسانیة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیاضیاء الدین عثمان محمد، محمد داؤود محمدالقضایا الصوتیة في كتاب النقائض

Arabi14087علوم اللغةمجلة الفكر العربي المعاصریوسف الطعانياللغة كإیدیولوجیا

Arabi14088أدب، شعرمكتبة البشريمحمد خیر أبو الوفاء، مصطفى قصاصالمعلقات السبع مع الحواشي المفیدة للزوزني

Arabi14089معجم، لغویاتمجلة االداب والعلوم االجتماعیةخالد ھدنةالمادة غیر اللغویة في المعاجم العامة دراسة نقدیة

Arabi14090علوم اللغةمجلة العلوم األنسانیةتاج الدین مصطفىالمجاز بین الوضغ اللغوي والنظر العقلي

Arabi14091(مشكالتھ وتطویره ) لغویاتمجلة تعریب الطب مركز تعریب العلوم الصحیةعماد سید ثابتالمصطلح العربي

Arabi14092علوم اللغةمجلة تبینمحمد محمود مصطفىإلیاس یوسفالمصطلح العربي بین التكیف واالبتكار

Arabi14093نحومجلة العلوم العربیةسلوى محمد عمر عربالمعاییر األصولیة في نماذج من اعتراضات الشاطبي علي ابن مالك

Arabi14094معجم، نحومجلة تبینحسن حمزةالمعجم العربي وھویة األمة
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Arabi14095نحومجلة تبیان للدراسات القرآنیةھادي أحمد فرحان الشجیريالمعنى وأثره في التوجیھ النحوي في آي من التنزیل

Arabi14096لغةمجلة مركز دراسات الكوفةسلمان صبار بانيالمفردة العربیة بین األصالة واالستعمال

Arabi14097معجم، لغةمجلة المعجمیةعبدالرازق بن عمرالمناھج الكمیة وحدودھا في دراسة معجم اللغة

Arabi14098نحومجلة العلوم األنسانیةمحمد جمال صقرالمنظومات النحویة العمانیة بین المنظومات النحویة العربیة تأریخ ونقد

Arabi14099لغةمجلة الفكر العربي المعاصرمصطفى الكیالنيالمیتا لغوي والتأویلیة األنطولوجیة

Arabi14100نحو، شعرمجلة الذخائرعباس ھاني الجراخالنحویون وشواھد الشعر

Arabi14101لسانیاتجامعة الفاتح كلیة اآلدابعبد الحمید غیث مروان، صالح سلیم الفاخريالنظام الصرفي في اللغة العربیة من خالل اللسانیات الحدیثة

Arabi14102لسانیاتالجامعة األردنیةنھاد الموسىھدى سالم عبد هللا آل طھالنظام الصرفي للعربیة في ضوء اللسانیات الحاسوبیة مثل من جمع التكسیر

Arabi14103علم الصوتجامعة النجاح الوطنیةمحمد جواد النوريأروى خالد مصطفى عجولىالنظام الصوتي ودالالتھ في في سیفیات المتنبي وكافوریاتھ

Arabi14104لسانیاتالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةابراھیم عبد السالم صافارالنظام اللساني والتواصل الحیواني

Arabi14105نحو، صرفمجلة آداب النیلینمھا محمد عبدهالنفي الضمني في الجملة العربیة أسالیبھ و أدواتھ

Arabi14106نحو، صرفجامعة األندلس للعلوم والتقنیةمحمد حسین النقیبالنفي في الجملة العربیة وعالقتھ بالمعني

Arabi14107لسانیاتجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد الحمید ھیمةتوفیق جمعاتالنفي في النحو العربي منحى وظیفي وتعلیمي القرآن الكریم

Arabi14108نحو،صرفمجلة األندلسمطیعة بنت محمد بن شویط الحربيالنفي ودالالتھ بین ال النافیة للجنس وال النافیة للوحدة

Arabi14109نقدمجلة عالماتالشیخ بو قربةالنقد األدبي ولسانیات النص

Arabi14110نقدمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةبشیر سعید سھرالنقد اللغوي عند إبراھیم الیازجي

Arabi14111نقدمجلة آداب البصرةصباح عبد الكریم مھديالنقد اللغوي في جھود العراقیین

Arabi14112نقد، لغةجامعة دیاليمكي نومان مظلوم الدلیميحافظ رشید ظفیرالنقد اللغوي في معاني القرآن وإعرابھ للزجاج ت 311ھـ

Arabi14113نحو، نقدجامعة بغدادكاصر یاسر الزیديوفاء ھادي شویعالنقد اللغوي والنحوي في معاني القرآن للفراء

Arabi14114نقدجامعة قسنطینةالعلمي لراويرشیدة كالعالنقد المغربي القدیم في ضوء نظریة النص من خالل كتابي العمدة ومنھاج البلغاء

Arabi14115نحودار البشیر للنشر والتوزیعحسن موسى الشاعرصالح الدین خلیل كینكلدي العالنيالفصول المفیدة في الواو المزیدة

Arabi14116نحو، نقدمجلة العلوم األنسانیة جامعة بابلأسیل عبد الحسین حمیدي ، حسین علیوي حسین السیالويالنقد النحوي عند المرادي المرفوعات من األسماء أنموذجا

Arabi14117نحو، نقدمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةمحمد بن اسماعیل عبدهللالنقد النحوي قیمھ ومضامینھ

Arabi14118نقد، نحومجلة دیاليمحمد بشیر حسنالنقد النحوي للغات العرب في كتاب سیبویھ ت 180 ھـ

Arabi14119دراسات لغویةجامعة القصیمعز الدین محمد أحمد المجدوبمحمد بن فریح عقالء العقالءالنقصان والتمام في النحو العربي مفھومھا ومعاییرھما التركیبیة والداللیة األفعال الناقصة في القرآن الكریم نموذجا

Arabi14120نحوالجامعة األردنیةمحمد بركات حمدي أبو عليملك محمد حسن إسماعیلالنكت الحسان في شرح غایة اإلحسان ألبي حیان األندلسي دراسة في المنھج والتحقیق

Arabi14121نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةسعد حسن علیويالنكرة والمعرفة في الجملة العربیة

Arabi14122نحو،صرفمجلة المعجمیةالمختار كریمإنغوس ماكنتوشالنماذج والمجاالت

Arabi14123لغویاتجامعة مؤتةیحیى عبابنةنواف مسلم الھوانیةالنمط اللغوى والسبب النحوى عند ابن یعیش في شرح المفصل في ضوء علم اللغة المعاصر
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Arabi14124لغویاتجامعة مؤتةیحیى عبابنةمحمد أحمد ھویمل الخریساتالنمط اللغوي بین القاعدة الصرفیة والتداول االستعمالي دراسة في الفعل المعتل

Arabi14125نحومجلة اللسانیات واللغة العربیة جامعة بابجي مختارسھام موساويالنموذج الصوري لحوسبة المعجم النحوي العربي

Arabi14126لغویاتمجلة جذورعبد هللا الجھادالنموذج اللغوي عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi14127علوم القرآنمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةفرزدق روكان عبد العزاويالنھي وتطبیقاتھ في سورة النساء من خالل تفسیر مفاتیح الغیب للرازي

Arabi14128دراسات لغویةجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءأحمد عبد المجید حمد القیسيالنوادر اللغویة المنسوبة إلى كراع النمل دراسة صوتیة

Arabi14129لغویاتمجلة التراث العربيحسین جمعةالنوادر من التراث اللغوي إلى االستعمال الوظیفي

Arabi14130نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقمنى الحاج محمد الحاجالنواسخ الحرفیة في الثلث األول من صحیح البخاري دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi14131نحوجامعة أم درمان األسالمیةالحسن المثني عمر الفاروقعائشة محمد األمین الحسنالنواسخ الحرفیة في دیوان أحمد شوقي دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi14132نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعباس السر محمد عليمحمد جاسم محمد راضيالنواسخ الحرفیة في شعر جریر دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi14133نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةسلیمان بن یوسف خاطرمھدى بن أحمد محمد حكمىالنواسخ الفعلیة في الحدیث النبوى دراسة نحویة تطبیقیة على صحیح االمام مسلم

Arabi14134نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوفعلي السماني یوسفالنواسخ الفعلیة في القصائد العشر دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi14135نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيحسن محمد آدم حسب هللا (شیكة)النواسخ في شعر حسان بن ثابت األنصاري دراسة نحویة وصفیة إحصائیة تطبیقیة

Arabi14136نحو، صرفجامعة أم القرىمحمود محمد عبد المولى خمیسأمل بنت رشاد بن علي سروجيالنواسخ في معاني القرآن للفراء

Arabi14137نحو وظیفيجامعة سطیفمحمد بواديخدیجة مراتالنواسخ كان وأخواتھا بین النحو العربى والنحو الوظیفى سورتا البقرة والنساء أنموذجا

Arabi14138نحو، صرفجامعة مؤتةعلى الھروطیحیى خلیل عطیة الطالقالنواسخ وأثرھا التركیبي والداللي دراسة في كتاب إمالء ما من بھ الرحمن في ضوء المنھج التحویلي

Arabi14139لغویاتمجلة جامعة دمشقسمیرة الراھبالنون والمیم في اللغة األوغاریتیة دراسة مقارنة مع اللغة العربیة في ضوء اللغات السامیة

Arabi14140نحو، صرفالجامعة األسالمیةكرم محمد زرندحإبراھیم حمزة درویش جنیدالنونات في العربیة واستعماالتھا في القرآن الكریم

Arabi14141نحو، صرفمجلة جامعة الطائف لآلداب والتربیةنجالء محمد نور عبدالغفور عطارالنیابة في صیاغ االسماء

Arabi14142لغة، نحوجامعة الیرموكسمیر شریف استیتیةسالم محمد المقبل الحاج الخوالدةالنیابة والمجاز في القران الكریم األبنیة الصرفیة أنموذجا

Arabi14143نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةمحي الدین سالمالھمز بین التحقیق والتخفیف في القراءات القرآنیة

Arabi14144نحو، لغةجامعة آل البیتعلي حسین البوابمحمود أحمد حسن عبد هللالھمز بین القراء واللغویین

Arabi14145نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةاكرم علي حمدانالھمز بین القراء والنحاة

Arabi14146نحو، لغةمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوضالھمز في اللغة العربیة

Arabi14147نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةصباح عالوي خلف السامرائيالھمز والتسھیل عند شعراء قریش

Arabi14148نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الفتاح الحموزالھمزة التي لیس لھا تكأة

Arabi14149نحو، لغةمجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةقصي فرحان أحمد السید أحمدالھمزة المتطرفة المرسومة على الواو في الرسم العثماني لطائفھا وعللھا

Arabi14150نحو، لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتیحیي عبابنةالھمزة المقحمة ودورھا في تشكیل بنیة الكلمة دراسة في القراءات القرآنیة

Arabi14151نحومجلة میسان للدراسات األكادیمیةعباس علي األوسيالھمزة بین التحقیق و التخفیف

Arabi14152نحومجلة الدراسات اللغویة واألدبیة بالجامعة األسالمیة العالمیةإبراھیم محمد أبو الیزید خفاجةالھمزة بین التحقیق والتسھیل
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi14153نحو، لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةصالح الدین صالح حسنینالھمزة دراسة صوتیة تاریخیة

Arabi14154نحو، لغةمجلة العقیقكمال محمد المھديالھمزة في كتاب سیبویھ دراسة لھجیة

Arabi14155نحو، لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثصالح حیدر الجمیليالھمزة وأخواتھا بین القراء واللغویین

Arabi14156لغةمجلة تبینعبدالسالم المسديالھویة واللغة في الوطن العربي بین أزمة الفكر ومأزق السیاسة

Arabi14157دراسات لغویةجامعة القصیمعز الدین بن محمد المجدوبأفراح بنت علي المرشدالواجب وغیر الواجب في كتاب سیبویھ

Arabi14158أدبمجلة آفاق الثقافة والتراثعوض بن حمد القوزيالوافي في إنصاف أبي سعید السیرافي

Arabi14159أدب، شعرمركز الدراسات واألعالم دار اشبیلیاصالح بن حسین العایدأبي محمد سعید بن المبارك بن علي بن الدھان النحويالفصول في القواقي

Arabi14160نحو، صرفمجلة الجامعة العراقیةجمیل علیوي حسنالواو عند األصولیین وبعض تطبیقاتھا الفقھیة

Arabi14161نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادبشار عبید هللا مسلم الجدیعاتالواو في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi14162أدبدار الشرق العربيمصطفى لطفي المنفلوطيالفضیلة

Arabi14163نحوجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدصفاء عبد هللا نایف حردانالواو والفاء وثم فى القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة احصائیة

Arabi14164لغة، شعرمجلة المعجمیةزید عبدهللا الزایدالوتر أسماؤه وصفاتھ واألفعال المتعلقة بھ في المعاجم اللغویة والشعر العربي القدیم

Arabi14165علم اللغةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیابكري محمد الحاج، سعدیة موسى عمر البشیرتقى الدین مصطفى محمد عبد الباسط التمیمياألوجھ المقدمة أداء في القراءات السبع وتوجیھاتھا الصوتیة

Arabi14166لغةالجامعة األردنیةمحمود جفال الحدیدسائدة عمر عبد هللا العیصالوجھة االجتماعیة في منھج التحلیل اللغوي في الخصائص عند ابن جني

Arabi14167نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةریم فرحان المعایطةالوجوه النظریة والداللیة والجمالیة لوصف ظاھرة التصغیر وتفسیرھا وتقعیدھا في كتاب سیبویھ

Arabi14168نحومجلة المعجمیةتوفیق قریرةالوحدات االصطالحیة المركبة تركیبا معقدا في كتاب سیبویھ

Arabi14169صرفمجلة الصرف بین التحویل والتحریف كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة بصفاقسصالح سلیم الفاخريالوحدات الصرفیة ووظائفھا الداللیة في اللغة العربیة

Arabi14170صرفحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بالقاھرةإسماعیل أبو الیزید إسماعیل أبو العزمالوحدة الصرفیة (المورفونیم) في ضوء علم الحدیث

Arabi14171نحومجلة العمیدتومان غازي الخفاجيالوحدة النحویة المتكلسة في العربیة الملتبسة بأفعال القلوب وأثرھا في فھم النص القرآني والشعري الفصیح

Arabi14172نحومجلة آداب البصرةسالم یعقوب یوسف السلميالوحي واإلیحاء في القرآن الكریم ودراسة داللیة نحویة

Arabi14173صرفمجلة آداب ذي قارسلیمة جبار غانمالوزنان التصریفي والتصغیري في اللغة العربیة رؤیة في تیسیر الصرف العربي

Arabi14174نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الحمید النوري عبد الواحدالوسم اإلعرابي في األفعال العربیة

Arabi14175لغویاتمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةقاسم فلح حسن العكلیليالوسم دراسة مقارنة

Arabi14176نحو، لغةجامعة الیرموكسمیر شریف استیتیةزھیر محمد عقاب العرودالوصف بین التراث النحوي والدرس اللسانى المعاصر

Arabi14177نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد النجارالوصف وفعلھ

Arabi14178نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھامحمد بن نجم بن عواض السیاليالوصلة في النداء

Arabi14179نحو، لغةمجلة علوم اللغةأشرف عبد البدیع عبد الكریمالوظائف االحالیة لجملة الصلة في القران الكریم تضافر العناصر الموصولة مع العناصر اللغویة األخرى في تماسك النص

Arabi14180نحو، لغةكلیة الدراسات األسالمیة والعربیة بدبيمحمد ھاللفاطمة بنت ناصر سعید المخینىالوظائف التداولیة الداخلیة فى سورة االنعام

Arabi14181لغویاتمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسھاجر محمد إبراھیم الجویليالوظائف التداولیة في التوجیھ النظري
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Arabi14182دراسات لغویةجامعة منتوري قسنطینةفریدة بوساحةیاسة ظریفةالوظائف التداولیة في المسرح مسرحیة " صاحب الجاللة " لتوفیق الحكیم نموذجا

Arabi14183اللسانیاتجامعة محمد خیضرعمار شلوايراویة حباريالوظائف التداولیة في مسرحیات أحمد رضا حوحو

Arabi14184نحو وظیفيجامعة سطیفیوسف وسطانيعز الدین لعنانيالوظائف التركیبیة والداللیة والتداولیة في النحو الوظیفي دراسة تطبیقیة في سورة یوسف

Arabi14185نحو، صرفجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورنانعیسى قیزةالوظائف التركیبیة فى الجملة العربیة الجزء االول من القرأن انموذجا

Arabi14186نحو، صرفمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا جامعة تشرین وجامعة سمنانمحمد أحمد أبو عیدالوظائف الصرفیة والنحویة لقواعد اإلمالء العربي

Arabi14187نحومجلة الدراسات اللغویة واألدبیة بالجامعة األسالمیة العالمیةعبد المھدي ھاشم الجراحالوظائف العالئقیة للشرط في نماذج من الحدیث النبوي الشریف قراءة نحویة نصیة

Arabi14188لغویاتحولیات آداب عین شمسایھاب السید محمد عطاالوظائف اللغویة في خرافات الفونتین

Arabi14189دراسات لغویةجامعة وھران السانیةدرار مكيبن یحي فائزةالوظائف النحویة والداللیة للبنى التركیبیة في دیوان أبي الربیع عفیف الدین التلمساني

Arabi14190نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةمعاذ ھزاع الزعبيالوظائف النصیة لعناصر االتساق تطبیق على سورة ھود

Arabi14191بالغةحولیات جامعة الجزائرفتیحة لعالويالوظیفة االقناعیة للحجاج في الدراسات العربیة والغربیة

Arabi14192لغویاتمجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم األنسانیةكمال سعد أبو المعاطيالوظیفة التفاعلیة للصمت

Arabi14193لغة، أدبجامعة منتوري قسنطینةعبد هللا بو خلخالموھوب أحمدالوظیفة التنبیھیة في سورة البقرة

Arabi14194لغةجامعة السانیة وھرانصفیة مطھريبالول أحمدالوظیفة الداللیة للبنیة اإلفرادیة والتركیبیة في القراءات القرآنیة سورة البقرة أنموذجا

Arabi14195نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد عبد ذیاب الھیتيالوظیفة السیاقیة لضمیر الفصل

Arabi14196نحوجامعة النیلینمحمد غالب عبد الرحمن وراقعبد الحكمیم سبتي جمعھالوظیفھ النحویھ للجملة الفعلیھ الخبریھ المثبتھ في سوره البقره دراسة وصفیة داللیة

Arabi14197لسانیاتجامعة منتوري قسنطینةالطیب رزقيوسیلة جامعالوظیفیة الداللیة للباء الزائدة فى القرآن الكریم

Arabi14198[إنكلیزي - فرنسي - عربي] قاموسدار الكتب العلمیةلحام، فرح، ساسین، علوانالقاموس السیاسي ومصطلحات المؤتمرات الدولیة

Arabi14199نحومطبعة معارف سوریا الجلیلةمحمد عابدینالفوائد العجیبھ في اعراب الكلمات الغریبھ

Arabi14200لغة، دراسات قرآنیةجامعة وھران السانیةزعراط محمدمنصوري توفیقالوقف القرآني وأثره في التفسیر

Arabi14201لغویاتمجلة الدراسات اللغویةكمال سعد أبو المعاطيالوقف على المنون وظاھرة التطور اللغوي

Arabi14202نحو، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةمحمد بن شرعي بن سلیمان أبو زیدالوقف على تاء تأنیث االسم بین اللغة والروایة وحط المصاحف العثمانیة

Arabi14203لغةجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيخدیجة أحمد مفتىالوقف واالبتداء عند النحاة والقراء

Arabi14204علوم القرآنجامعة أم القرىحلمي عبد الرؤوف محمد عبد القويعبد هللا علي راجحي المطیريالوقف واالبتداء في القرآن العظیم وأثرھما في التفسیر واألحكام

Arabi14205نحو، صرفجامعة النجاح الوطنیةصفیة محمود عبد المجید دوابشةالوقف والوصل اإلجباریان في القرآن الكریم

Arabi14206نحومجلة تراثیاتزھران طلبة محرمالوقف والوصل وأثرھما في الوجھ االعرابي

Arabi14207نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةسلیمان یوسف خاطرعطیھ محمد عطیھ عبدهللالوھم واللبس واثرھما فى االحكام النحویھ والصرفیھ دراسة نحویة صرفیة تحلیلیة

Arabi14208نحومجلة الشاذلیاتعوض بن حمد القوزيالیاء المحذوفة في القرآن الكریم

Arabi14209اللسانیات العامةجامعة الحاج لخضرمحمد بوعمامةھشام بلخیرآلیات االقناع فى الخطاب القرانى سورة الشعراء نموذجا دراسة حجاجیة

Arabi14210لغویاتمجلة العلوم األجتماعیةمصرع اسمھانالیة التقابل المصطلحي ودورھا في تیسیر الدرس الصوتي عند تمام حسان
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Arabi14211أدبمطبعة السعادةأبي عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبيالقصد واألمم في التعریف بأصول أنساب العرب والعجم

Arabi14212صرفمجلة العمیدعادل نذیر بیري الحسانيامتناع توالي إعاللین قراءة صوتیة صرفیة

Arabi14213https://k-tb.com/book/Arabi14213نحو

Arabi14214لغةمجلة تبینمحمد الفتحيانتظام مستویات اللغة في اللسانیات النبویة

Arabi14215دراسات لغویةجامعة مؤتةیحیى عبابنةضرغام أحمد جعفر القرالھانتفاء األصل اللغوي في الشاھد الشعري الوارد في كتاب إعراب القرآن للنحاس في ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة

Arabi14216نحو، صرفجامعة مؤتةجزاء محمد المصاروةأحمد سلیمان البطوشانتقاء داللة العالمات اإلعرابیة

Arabi14217لغویاتجامعة آل البیتزید خلیل فالح القرالةإسراء احمد محمود النمیراتانتقاد القراءات القرآنیة المتواترة فى كتب االحتجاج دراسة وتوجیھ

Arabi14218معجم، نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةمھدي عرارانتقال الداللة المعجمیة من المادي إلى المعنوي في المعجم العربي

Arabi14219نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةمحمد علي رباعانحسار األصول وانتشار الفروع في نحو العربیة

Arabi14220نحو، تفسیرالجامعة األردنیةعبد الكریم الحیاريفھد معجب مرذب العتیبيبناء الجملة الفعلیة في سورتي األنبیاء والحج

Arabi14221نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن بن عوفمحمد النور األمین عساكر أبو ھدایةبناء الجملة الفعلیة في شعر ابن ھانئ األندلسي دراسة نحویة تحلیلیة تطبیقیة

Arabi14222نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقمحمود محمد محمود النوربناء الجملة الفعلیة في شعر عبد هللا الطیب دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi14223علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجإحسان عثمان محمد الطیببناء الجملة المركبة في شعر الفرزدق دراسة في ضوء نظریة تشومسكي

Arabi14224لغویاتجامعة أم درمان األسالمیةإبراھیم آدم إسحقأحمد محمد سلیمبناء الجملة بین اللغة العربیة واللغة الكردیة دراسة تقابلیة

Arabi14225نحو، لغةمنشورات جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیةأبو النور محمد أبو نعامةالمجمل في اإلمالء

Arabi14226نحو، لغةجامعة جرشأحمد فلیحنضال خالد محمد شویاتبناء الجملة فى سورة المائدة

Arabi14227دراسات لغویةجامعة المرقبسالم علي شلبیكرنا رجاء رسول صالحبناء الجملة في األمثال العربیة من خالل كتاب مجمع األمثال للمیداني

Arabi14228نحوجامعة صنعاءطارق عبد عون الجنابيعبد الغني شوقي موسى األدبعيبناء الجملة في السیرة النبویة البن ھشام

Arabi14229نحو، لغةالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةعاطف فضل محمد موسىبناء الجملة في جمھرة رسائل العرب في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi14230أدبدار العرب للبستانيأنطونیوس بشیرجبران خلیل جبرانالمجنون أمثالھ وأشعاره

Arabi14231نحوجامعة الخلیلیاسر الحروبخلود عبد السالم عبد الحلیم شبانةبناء الجملة في شرح ھاشمیات الكمیت دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi14232نحو، لغةجامعة آل البیتإبراھیم یوسف السیدإسماعیل عبد الغني أحمد مزھربناء الجملة في شعر البارودي

Arabi14233نحوحولیات آداب عین شمسیسري عبد الفتاح حسن عبد الموجودبناء الجملة في شعر الشریف العقیلي دراسة نحویة داللیة

Arabi14234نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجسعاد حسین أحمدبناء الجملھ االسمیھ فى الجلمع الصحیح لإلمام الترمذي دراسھ نحویھ وصرفیھ

Arabi14235نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقمحمود محمد محمود النوربناء الجملھ وداللتھا فى شعر ابى العالء المعرى دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi14236معجم، نحومجلة المعجمیة العربیةعز الدین البوشیخيبناء المعجم التاریخي للغة العربیة وإقتضاءاتھ النظریة

Arabi14237لسانیاتجامعة وھرانمحمد ملیانيعلي شاحطوبناء النص عند ابن حمزة العلوي مقاربة لسانیة ونصیة

Arabi14238نحومجلة الدراسات اللغویةزكریا بن سلیمان الخلیفة التمیميبناء فعلول

Arabi14239نحومجلة جامعة بنغازي العلمیةنجاة سعد محمد الورفليبناء مفعلة في اشتقاق ابن درید
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Arabi14240دراسات لغویةجامعة مؤتةیحیى عبابنةعبد هللا محمد خلف القرارعةبنیة األسالیب النحویة في األداء القرآني دراسة وصفیة تحلیلیة في القرآن الكریم وقراءاتھ

Arabi14241نحو، لغةجامعة صالح الدیننوزاد حسن أحمد خوشناونوراى عمر علىبنیة التشكیل الصوتى للثنائیات التقابلیة الشرطیة في القران الكریم

Arabi14242نحو، لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبدالحمید مصطفي السیدبنیة الجملة العربیة في ضوء المنھجین الوصفي والتحویلي

Arabi14243نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الحمید مصطفى السیدبنیة الجملة في اللغة العربیة

Arabi14244لسانیاتجامعة محمد خیضرمحمد خانحمدي منصور جوديبنیة الخطاب الحجاجي في كلیلة ودمنة البن المقفع

Arabi14245نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةزیدون فاضل عبدبنیة الضمیر المنفصل (أنا) دراسة لغویة موازنة

Arabi14246نحو، لغةمجلة آداب البصرةناظم علي عبادي العليبنیة الفعل الثالثي األجوف عند علماء العربیة والفكر عالم سبیط النیلي دراسة موازنة

Arabi14247(دراسة في البنیة الصوتیة لألصل الثالثي ) نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاآمنة صالح الزعبيبنیة الفعل الناقص بین العربیة والعبریة

Arabi14248علوم اللغةجامعة الحاج لخضرلخضر بلخیرنور الدین مھريبنیة الفعل في قراءة اإلمام نافع دراسة في الوظائف النحویة والداللیة

Arabi14249نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتسھى فتحي أسعد نعجةبنیة الكلمة العربیة بین الثبات الداللي والتغیر الصوتي

Arabi14250نحومجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرربیح عماربنیة الكلمة العربیة والقوانین الصوتیة

Arabi14251نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةجاسم سلیمان الفھیدبنیة الكنانة دراسة في شبكة العالقات الداللیة

Arabi14252لسانیات اللغةمطبعة البابلي الحلبي وأوالدهأحمد عیسىالمحكم في أصول الكلمات العامیة

Arabi14253لغةمجلة المعجمیةمحمد شندولبنیة المصطلح اللغوي في كتاب المقتضب للمبرد

Arabi14254لسانیاتجامعة منتوري قسنطینةیحیى بعیطیششعیب محموديبنیة النص في سورة الكھف مقارنة نصیة لالتساق والسیاق

Arabi14255نحو، لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمأمون عبد الحلیم محمد وجیھبنیة شبھ الجملة في التراكیب العربیة دراسة تحلیلیة في ضوء التراث النحوي والدرس اللغوي الحدیث

Arabi14256صرفالجامعة األردنیةجعفر عبابنةریم فرحان عودة المعایطةبنیھ االفعال العربیھ فى معاجم االفعال دراسة صوتیة صرفیة

Arabi14257أدب، شعرالقفطيالمحمدون من الشعراء

Arabi14258لغویاتمجلة الموردمحمد جواد محمد سعیدبواكیر االحتجاج العقلي األخفش والمازني أنموذجا

Arabi14259فقھالجامعة األسالمیةمازن إسماعیل ھنیةزیاد محمد احمدبیان السنھ لمجمل القرآن واثره علي الفروع

Arabi14260نحومجلة جرش للبحوث والدراساتعبدالحمید دباشبین البنیة التركیبیة والبنیة االخباریة للجملة

Arabi14261ترجمةجامعة منتوري قسنطینةمحمد األخضر صبیحيوھیبة لرقشبین الترجمة والتعریب المصطلح العلمي العربي وإشكالیة عدم استقراره دراسة تطبیقیة على بعض مصطلحات علوم الوراثة

Arabi14262لغةمجلة جامعة ذي قارنجاح حشیش بادع ، یعقوب یوسف خلفبین الجنى الداني و مغني اللبیب دراسة موازنة

Arabi14263سیمائیاتمجلة عالماتعبد الملك مرتاضبین السمة و السیمائیة

Arabi14264نحومجلة التراث العربيعمر مصطفىبین الالزم والمتعدي

Arabi14265لغویاتحولیات الجامعة التونسیةعبد القادر المھیريأندري رومانبین اللسان واالنسان

Arabi14266نحو، لسانیاتمجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریةعبدالحمید عبدالواحدبین النحو العربي واللسانیات الحدیثة

Arabi14267نحومجلة كلیة اإلمام األعظمجاسم الحاج جاسمإن ھذان لساحران ) بین النحویین والقراء

Arabi14268لغویاتمجلة جامعة محمد خیضرحمدي منصور جوديبین تداولیة األفعال الكالمیة والحجاج مقاربة مفاھیمیة
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Arabi14269لغةمجلة التعریبمحمد بسناسيبین مفھوم الصراع اللغوي والسلم بین اللغات

Arabi14270نحومجلة الموردمحمد خیر الحلوانيبین منطق أرسطو والنحو العربي في تقسیم الكالم

Arabi14271لغةمجلة األثررشید حلیمبین منھجي السماع العربي والوصف الغربي دراسة تأصیلیة مقاربتیة في أسس المنھجین

Arabi14272نحومجلة جامعة دمشقأیمن الشوابین نتائج الفكر للسھیلي وبدائع الفوائد البن القیم

Arabi14273نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمحمد بن ابراھیم السیفبین وشواھدھا في القران الكریم معنى واداء

Arabi14274لغةجامعة أبي بكر بلقایدعمر دیدوحسامیة غربيتأثر وسائل االتصال في تنمیة الملكة اللغویة

Arabi14275لغةمجلة الدراسات التربویة والنفسیة جامعة السلطان قابوسمیكائیل إبراھیمتأثیر االتجاھات واالنفعاالت على الرغبة في استخدام اللغة العربیة في العملیة االتصالیة دراسة حالة متعلمي اللغة العربیة بوصفھا لغة ثانیة في جامعة العلوم اإلسالمیة المالیزیة

Arabi14276لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةتوفیق محمد ملوح القفعان ،عوني صبحي الفاعوريتأثیر االزدواجیة اللغویة الفصیح والعامي في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi14277لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةیحیى علي أحمدتأثیر التشدید على طول الحركة في اللغة العربیة

Arabi14278علم الصوتمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةایمن عبد هللا احمدتأثیر الصوامت المتوسطة على الخصائص الفیزیاویة لصائت الفتحة

Arabi14279لغةمجلة تبینستیفان كیسكستأثیر اللغة الثنائیة في اللغة األم مقاربة اللغة الثنائیة

Arabi14280لغةمجلة االستشراقحكمت عبد المجید عالوويتأثیر اللغة العربیة في اللغة االسبانیة وأثرھا على الحركة الفكریة في االندلس

Arabi14281لغة الصوتمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةأیمن عبدهللا أحمد ، خلف حسین صالح الجبوريتأثیر المصوتات في األصوات المتوسطة دراسة طیفیة

Arabi14282لغةجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیثرينضیرة بوخاتمتأثیر المنطوق العامي في المستعمل االنجلیزي دراسة تداولیة للمستوى الصوتي الوظیفي

Arabi14283معجممجلة العلوم األنسانیةسالم الخماشتأثیل صوت ش السامي القدیم في معجم العربیة في ضوء اللغات السامیة

Arabi14284لغةجامعة فالدلفیایوسف ربابعةعلى جاسم جثیر عودهتأصیل الكلمات فى كتاب الزینة البي حاتم الرازى

Arabi14285علوم اللسان العربيجامعة الحاج لخضرعز الدین صحراويعبد الحلیم معزوزتأصیل اللسانیات العربیة عند تمام حسان وعبد الرحمن الحاج صالح دراسة ابستمولوجیھ في المرجعیة والمنھج

Arabi14286نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخیر الدین فتاح عیسى القاسميتأصیل المجاز في ضبط مستویات األداء النحوي

Arabi14287(بناء على استخدامھا في كتاب اإلنصاف) نحو، لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتمحمد أمین الروابدةتأصیل النظیر مصطلحا

Arabi14288لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتحسین الدراویشتأصیل ما في األعالم العربیة المقدسیة من الدخیل

Arabi14289نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحسین احمد بوعباستألیف المختلف عند ابي علي الفارسي كتاب اإلغفال مثاال

Arabi14290نقد، نحومجلة البحوث والدراساتعبد الرحمن تركيتأویل ألفاظ المتشابھ في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi14291لغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةحمزة فاضل یوسفتأویل القرآن سلطة القارئ أم سلطة النص

Arabi14292لغة، دراسات قرآنیةجامعة وھرانسلطاني الجیالليموصدق خدیجة السید عومرتأویل النص القرآنى عند ابن عربى من خالل تفسیرة

Arabi14293نحوالدار المصریة للكتابمحمد عثمانالمحیط في قواعد اللغة العربیة

Arabi14294صرف، نحومجلة آداب الفراھیديمظر محمود یحیىتاء التانیث دراسة صرفیة

Arabi14295ترجمةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة و األنسانیةمحمد حسن محمد عصفورتاثیر الترجمة على اللغة العربیة

Arabi14296نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةكفاح صابر رشیدتاثیر النحو العربي في علم النحو العبري

Arabi14297نحومجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعة محمد الشاميتاریخ التالیف في اعراب القران والغایة منھ
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Arabi14298لغةمجلة تبینعبد القادر الفاسي الفھريلغة الھویة والتعلم بین السیاسة واالقتصاد نموذج تماسكي تنوعي وتعددي

Arabi14299لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرمنال یعقوب عبد الرحمن یعقوبتجلیات الثقافة الجاھلیة في لغة السور المكیة

Arabi14300دراسات داللیةجامعة الحاج لخضرعز الدین صحراويحیاة دحمانتجلیات الحجاج في القرآن الكریم سورة یوسف أنموذجا

Arabi14301نحومجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطالمضرري محمد الغاليتجلیات الشروح في شرح كتاب سیبویھ شرح األعلم الشنتمري نموذجا

Arabi14302لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتناھدة أحمد الكسوانيتجلیات العولمة في اللغة العربیة

Arabi14303نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلمنى یوسف حسین ، حیدر فخري میرانتجلیات الھمزة واأللف أو تخفیھما في الدرس الصوتي العربي دراسة تحلیلیة في ضوء المستویین الفوناتیكي والفونولوجي

Arabi14304معجم، نحومجلة الزرقاء للبحوث والدراساتعبد الكریم مجاھدتحریر النص المعجمي عند العرب مادة شعر ومشتقاتھا أنموذجا مقاربة وإشكالیة

Arabi14305نحو، صرفمجلة العربحاتم بن صالح الضامنتحفة اإلحظاء في الفرق بین الضاد والظاء البن مالك الطائي المتوفي سنة 672ھـ

Arabi14306لغة، أدبمجلة المخبر في اللغة واألدببومعزة رابحتحقیق التأدیة المأمولة في اللغة واألدب من وجھة النظرتین السلوكیة واللغویة

Arabi14307(مرحلة الریادة) لغةمجلة جذورأحمد بن محمد الضبیبتحقیق التراث اللغوي ونشره في المملكة العربیة السعودیة

Arabi14308لغویاتمجلة المجمع العلمي العراقيعدنان محمد سلمانتحقیق على تعقیب كتاب الكتاب البن درستویھ

Arabi14309نحومجلة الدراسات األجتماعیةعبد الملك عبد الوھاب الحساميتحقیق قول النحاة :إن كان إثباتھا نفي ونفیھا إثبات

Arabi14310علم الداللةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصادق عبد هللا أبو سلیمانتحقیق وبحث في نطق فاء لفظ الفراسة ومجالھ الداللي

Arabi14311صرفمجلة الدراسات اللغویةحسن محمود ھنداويتحقیقات صرفیة في بعض كتب التراث

Arabi14312672 نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةسلیمان بن عبد العزیز بن عبد هللا العیونيتحقیقات في ترجمة ابن مالك النحوي ت

Arabi14313لغویاتمجلة المناھلعبد العلي الودغیريتحقیقات لغویة في ضبط ابن سیدة

Arabi14314أدبدار كنان للنشر والتوزیعخالد أحمد المال السویديمحمد بن أحمد بن إسماعیل المقري األبیاريالمختار من نوادر األخبار

Arabi14315نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسھى نعجة ، جمیلة أبو مغنمتحلیل األخطاء الصرفیة للناطقین بغیر العربیة في ضوء تقاطعاتھا اللغویة

Arabi14316نحومجلة البحوث والدراساترابح بومعزةتحلیل البنیة العمیقة لصور الجملة اإلعتراضیة في القرآن الكریم

Arabi14317نحومجلة المخبر في اللغة واألدب جامعة بسكرةبومعزة رابحتحلیل البنیة العمیقة لصور الوحدة اإلسنادیة المؤدیة وظیفة المضاف إلیھ في القرآن الكریم

Arabi14318علم اللغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتفایز أحمد محمد الكوميتحلیل البنیة النصیة من منظور علم لغة النص دراسة في العالقة بین المفھوم والداللة في الدرس اللغوي الحدیث

Arabi14319نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىنوال یاسین عبد القادر عتیليتحلیل الجملة العربیة في ضوء المنھج الشكلي

Arabi14320نحو، لغةمجلة معھد اللغة العربیة جامعة أم القرىمحمد ابراھیم البناتحلیل الجملة الفعلیة

Arabi14321نقدجامعة محمد خیضربشیر إبریراحمد مداستحلیل الخطاب الشعرى فى منظور اللسانیات النصیة دراسة تطبیقیة لقصیدتى المساء الیلیا ابى ماضى وقارئة الفنجان لنزار قبانى

Arabi14322.أدبجامعة الخلیلحسن عبد الھاديطالل عبد الرحیم طلب أبو شیخةالمدائح النبویة في شعر الدولتین الزنكیة واألیوبیة وأثرھا في العصور الالحقة

Arabi14323تحلیل الخطابمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاولید العناتيتحلیل الخطاب وتعلیم اللغة

Arabi14324تحلیل الخطابمجلة البصائرولید العناتتحلیل الخطاب وتعلیم مفردات العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi14325علم الصوتمجلة جامعة الملك سعودسمیر شریف ستیتیةتحلیل الظواھر الصوتیة في قراءة الكسائى

Arabi14326لسانیاتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعابد بوھاديتحلیل الفعل الدیداكتیكي مقاربة لسانیة بیداغوجیة
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Arabi14327نحومجلة المخبر جامعة بسكرةكادة لیلىتحلیل المركبات التعجبیة في األنموذج النحو التراثي

Arabi14328(دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث ) علم اللغةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمحمد أحمد أبو عیدتحلیل المظاھر الفونویتیكیة في الكتابة العربیة

Arabi14329تفسیر، علوم القرآنالجامعة األسالمیةعبد السالم حمدان اللوحإسالم دیب قنیطةتحلیل جملة الشرط وبیان أثره على المعنى التفسیري دراسة تطبیقیة على سورتي آل عمرن والنساء

Arabi14330تفسیر، علوم القرآنالجامعة األسالمیةعبد السالم حمدان اللوحاحمد حسن أبودانتحلیل جملة الشرط وبیان أثرھا على المعنى التفسیري دراسة تطبیقیة على سور لقمان السجدة األحزاب سبأ فاطر یس الصافات ص

Arabi14331لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةمحمد احمد سامي عیدتحلیل ظاھرتي االتباع واالبدال في المحتسب البن جني رؤیة صوتیة معاصرة

Arabi14332لغةمجلة الواحات للبحوث والدراساتعبدالكریم خلیلتحلیل مظاھر التحویل في اللغة العربیة بین القدیم والحدیث

Arabi14333نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةحماد بن محمد الثمالىتحمل الوصف للضمیر في الفكر النحوى

Arabi14334نحو، لغةجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةأریاف غازي جمال خلیفةتحول البنى النحویة بین التذكیر والتأنیث في اآلیات المتشابھة في القرآن الكریم

Arabi14335نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةخلف عاید إبراھیم الجراداتتحوالت البنى النحویة دراسة في التطور النحوي

Arabi14336لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعیسى عودة برھومةتحوالت الحرف العربي على الشابكة (اإلنترنت) بین رمزیة الھویة الثقافیة ورھانات العلولمة

Arabi14337تحلیل الخطابالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم اإلنسانیة واإلداریةمراد رفیق البیاريتحوالت الخطاب في النص القرآني دراسة في اإلفراد والتثنیة والجمع

Arabi14338معجم، نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىریمان یوسف جمیل عاشورتحوالت المعجم في العنوان الصحفي دراسة إحصائیة لتواتر المفردات

Arabi14339نحوالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةمرلین عدنان الغنمیینتحوالت النظام النحوي بین الوصف المعیار

Arabi14340لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاآمنة صالح الزغبيتحوالت بنیة الفعل األجوف بین العربیة والعبریة دراسة مقارنة

Arabi14341دراسات لغویةجامعة مؤتةیحیى عبابنةمحمد سالم إسماعیل المالحمةتحوالت بنیة الكلمة في غریب القرآن في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi14342نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعبد هللا ناصر القرنيتحویالت أبنیة الفعل الماضي في القراءات القرآنیة دراسة صوت صرفیة في قواعد التحوالت

Arabi14343عقیدةجامعة وھرانصافي حبیبمرزوق خالدتخریج االحكام العقدیة على القراءات القرآنیة جمعا ودراسة

Arabi14344تفسیر، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةعمر یوسف حمزةالنور الطاھر حسین على منصورتخریج القراءات وتوجیھھا في تفسیر االمام الشوكانى دراسة تحلیلیة موضوعیة من أول سورة یس إلى سورة الناس

Arabi14345تخریج األحادیثحولیة مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة كلیة دار العلوم جامعة القاھرةمھدي بن محمد رشاد الحكميتخریج حدیث (أبغض الحالل إلى هللا الطالق) ودراسة أسانیده

Arabi14346(أخوف ما أخاف على أمتي المنافق علیم اللسان) تخریج األحادیثمجلة فكر وإبداععصام بن إبراھیم الحازميتخریج حدیث

Arabi14347نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةالحسن المثنى عمر الفاروقكوثر الجنید الشیخ محمدأدوات الشرط عند النحاة دراسة تطبیقیة في مسند اإلمام أحمد بن حنبل

Arabi14348نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةعبد هللا خلف صالح ، ابراھیم عطیھ صالحتخطئة الفراء للقراء دراسة لغویة ونحویة

Arabi14349نحومجلة الجامعة االسالمیةجاسم الحاج جاسمتخطئة النحاس للنحویین في اعراب القران الكریم

Arabi14350لغةمجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةمحمد أحمد السید خاطرتخفیف البنیة أنواعھ وآثاره

Arabi14351تحلیل الخطابجامعة صالح الدیننشأت على محمودسعد صھیب خضرتحلیل الخطاب القرآني في ضوء االتجاه النصي تطبیقات على آیات الوعد والوعید في السور المكیة

Arabi14352تحلیل الخطابجامعة الحسن الثاني المحمدیةأحمد شحالنمحمد الفرانتحلیل الخطاب عند الزمخشري مباحثھ اللغویة وآلیاتھ التأویلیة

Arabi14353لسانیات النصجامعة وھرانمحمد ملیانيبن یحي ناعوستحلیل الخطاب في ضوء لسانیات النص دراسة تطبیقیة في سورة البقرة

Arabi14354نحومجلة جامعة الطائفخالد بن أحمد بن أسماعیل األكوعتداخل أزمنة الفعل

Arabi14355لغویاتمجلة الدراسات اللغویةخالد محمد المساعفة ، منصور عبدالكریم الكفاوین، یاسمین سعد الموسيتداخل أمثلة اللغة مع أمثلة اإلبدال الصوتي واللھجات واللحن في المعجمات العربیة
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Arabi14356نحومجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةماجد بن عمر القرنيتداخل اإلضافات في القرآن الكریم دراسة وصفیة

Arabi14357لسانیاتمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةحسین علي الزراعيتداخل الجھة والزمن والحدث في الدراسات اللسانیة الحدیثة

Arabi14358لغةجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءنایل مسلم الربطةتداخل اللھجات في اللغة العربیة

Arabi14359نحومجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودیوسف بن محمود فجالتداخل المعنى الوظیفي في الجملة عند النحاة الجملتین البدلیة و التفسیریة أنموذجا

Arabi14360نحو، لغةمجلة آداب البصرةاحمد عبد هللا نوحتداخل المعنى الوظیفي في القران الكریم انماط ودالالت

Arabi14361تحلیل الخطابمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابعمر بوشنةتداولیة الخطاب التعلیمي عند أبي العباس الفیومي ت 770ھـ من خالل معجمة المصباح المنیر

Arabi14362تخریج األحادیثمركز دیبونو لتعلیم التفكیرعلي إبراھیم عجینتدریس علم تخریج الحدیث الشریف باستعمال نموذج بطاقات برنامج الكورت لتعلیم التفكیر

Arabi14363نحومجلة عالم الكتبعفیف عبدالرحمن ، ولید محمد السراقبيتذكرة النحاة ألبي حیان األندلسي

Arabi14364نحومجلة آداب الرافدینعبد القادر عبد الرحمن السعديتذكیر الفعل وتأنیثھ جوازا في القراءات السبع

Arabi14365لسانیاتمجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانیة جامعة قطربكري محمد الحاجتراث العربیة والفكر االلسني الحدیث بحث في المنھج والتطبیق

Arabi14366معجممجلة مجمع اللغة العربیة األردنيأحمد محمد قدورتراث لحن العامة مصدرا من مصادر المعجم التاریخي

Arabi14367لغةمجلة المشكاة للعلوم األنسانیة واألجتماعیةفتحي إبراھیم خضرتراجع األداء اللغوي في وسائل اإلعالم العربیة

Arabi14368(دراسة نحویة) نحو، بالغةجامعة بابل كلیة التربیةعلي عبد الفتاح محیيكریم حمزة حمیديتراكیب االسلوب الشرطي في نھج البالغة

Arabi14369نحومجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةعدویة عبد الجبار الشرع ، ھاشم جعفر حسینتراكیب الشرط في نص الزیارة الجامعة الكبیرة

Arabi14370تراكیب لغویةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبدالفتاح الحموزتراكیب ابن رشد الفلسفیة اللغویة

Arabi14371تراكیب لغویةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحنان اسماعیل عمایرةتراكیب لغویة بین االلتزام المعیاري والتطور اللغوي مثل من تاریخ األمم والملوك للطبري

Arabi14372لغویاتمجلة العلوم األنسانیة جامعة منتوري قسنطینةآمنة بن مالكترتیب الحروف العربیة ومخارجھا: دراسة مقارنة

Arabi14373ترجمةجامعة وھرانفرقاني جازیةیوسف قویدرترجمة أدوات األتساق في الخطاب السیاسي

Arabi14374ترجمةجامعة منتوري قسنطینةفرحات معمريمنیر صایفيترجمة أسماء االعالم في القرآن الكریم أسماء األنبیاء أنموذجا

Arabi14375ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسعبد الحفیظ طیبيترجمة أسماء هللا الحسنى إلى الفرنسیة بین الداللة المعجمیة والسیاق القرآني سورة الحشر نموذجا دراسة تحلیلیة مقارنة لترجمات كازیمیسكي شوراكي وأبي بكر حمزة

Arabi14376ترجمةجامعة الجزائرالعیاشي عیسىطاوس قاسميترجمة أفعال الكالم من اإلنجلیزیة إلى العربیة في الخطاب السیاسي دراسة تحلیلیة

Arabi14377ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسإبراھیم باجوترجمة ألفاظ الزمن في القرآن الكریم أجزاء الیوم نموذجا إلى الفرنسیة عند أبي بكر حمزة ، وإلى اإلنجلیزیة عند یوسف علي

Arabi14378ترجمةجامعة منتوري قسنطینةأحمد شنیقيھاجر ذیبترجمة االدب المسرحي الھزلي ترجمة جوان لمولییر نموذجا

Arabi14379ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعبد الوھاب دخیھسمیر عبیداتترجمة التشبیھ في القرآن الكریم إلى اللغة اإلنجلیزیة من بدایة القرآن إلى سورة النساء أنموذجا دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi14380ترجمةجامعة بن یوسف بن خدةمختار محمصاجيمریم إبریرترجمة التعابیر الجاھزة الفرنسیة إلى العربیة دراسة تحلیلیة مقارنة لترجمة روایة البؤساء

Arabi14381ترجمةجامعة منتوري قسنطینةكحیل سعیدةلعریبي ریمةترجمة التعابیر المجازیة في النصوص العامیة لفیلیب مارسیھ أنموذجا دراسة تحلیلیة ونقدیة

Arabi14382ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسیاسین مالكترجمة الحقول الداللیة الصرفیة للفعل الثالثي المزید بالھمزة في القرآن الكریم إلى اللغة الفرنسیة دراسة تقابلیة نقدیة بین ترجمة جاك بیرك وترجمة محمد حمید هللا

Arabi14383ً ترجمةمجلة الدراسات اللغویةعبد الجبار تواميترجمة الصیغ الزمنیة في القرآن الكریم إلى الفرنسیة في ضوء المنھج التقابلي قسم الماضي نموذجا

Arabi14384ترجمةجامعة منتوري قسنطینةرابح دوبالمیاء شریبيترجمة القرآن الكریم بین تحدیات المصطلح ومطالب الداللة دراسة تحلیلیة مقارنة لترجمة المصطلحات اإلسالمیة في القرآن الكریم
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Arabi14385ترجمةمجلة اآلداب العالمیةسعید كحیلترجمة الكتاب العربي بین العالمیة والعولمة

Arabi14386ترجمةجامعة وھرانداود محمدزین الدین أبو بكر الصدیقترجمة المتالزمات اللفظیة في النصوص االقتصادیة

Arabi14387ترجمةجامعة تلمسانھشام خالديزكیة طلعيترجمة المصطلح التقني من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة دراسة تطبیقیة لمصطلحات علم الحاسوب

Arabi14388ً ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسھدى بولیفةترجمة المصطلح الطبي كتاب األلم المزمن لرتشارد توماس ترجمة ج .ب الخوري نموذجا

Arabi14389(أزمة تمثل المفاھیم أم موضة اختالف) ترجمةمجلة إشكاالت بالمركز الجامعي لتامنغستمسعود شریطترجمة المصطلح اللساني إلى اللغة العربیة

Arabi14390( مصطلحات علم الداللة نموذجا ) ترجمةمجلة التعریبسیدي محمد بن مالكترجمة المصطلح اللساني عند محمد یحیاتن

Arabi14391ترجمةمجلة التعریبالطاھر خلیفة القراضيترجمة المصطلحات بین الداللة المعجمیة والداللة المصطلحیة وأثر ذلك في إثراء المعجم العربي

Arabi14392أدبدار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالمدیح في الشعر العربي

Arabi14393ترجمةجامعة تلمسانھشام خالديفاطمة الزھراء ھبريترجمة النصوص المتخصصة في المجال الطبي من الفرنسیة إلى العربیة

Arabi14394ترجمةجامعة الجزائرمختار محمصاجيبن علي نسرینترجمة النصوص المتعلقة باللسانیات إلى اللغة العربیة وإشكالیة المصطلحات والمفاھیم دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi14395(حلة الزواج وانحاللھ في قانون األسرة الجزائري أنموذجا) ترجمةجامعة منتوري قسنطینةفرحات معمريمینة بوالمرقةترجمة بعض المصطلحات والمفاھیم المستمدة من القانون اإلسالمي إلى اللغة الفرنسیة

Arabi14396ترجمةجامعة قسنطینةناصیف العابدھشام فالحترجمة روایة الخیال العلمى المصطلح واالسلوب روایة الحصن الرقمى لدان براون ترجمة فایزة غسان المنجد انموذجا

Arabi14397ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسماجد األسدترجمة صیغ المبالغة فعال وفعول وفعیل في القرآن الكریم إلى اللغة الفرنسیة دراسة تحلیلیة مقارنة سورة البقرة أنموذجا

Arabi14398ترجمةجامعة منتوري قسنطینةفرحات معمريلزھر وزانيترجمة ضمیر الغائب ومرجعھ في القرآن الكریم

Arabi14399ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسعبد الجلیل قادريترجمة ظاھرة اإلطناب في قصص القرآن الكریم قصة سیدنا موسى علیھ السالم ترجمة أبي بكر حمزة إلى اللغة الفرنسیة أنموذجا دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi14400في المعجم اللساني دراسة تطبیقیة(Phonologie) ترجمةمجلة التعریبعبد الغني بن صولھترجمة مصطلحات الصواتة

Arabi14401ترجمةجامعة وھرانبلحیا الطاھرسریسر ملیكةترجمة معاني القرآن الكریم عند دونیز ماسون دراسة تطبیقیة

Arabi14402النفق للمؤلف ارنستو سابتو el tunel ترجمةجامعة الجزائرشكیري كلثومامیاس دلیلھترجمھ االلفاظ الماعددھىالمعاني من االشبانیھ الى العربیھ دراسھ تحلیلیھ مقارنھ بروایھ

Arabi14403ترجمةجامعة قسنطینةعمار ویسعادل بولخصایمترجمھ الصفات من القرات الكریم إلى اللغة االنجلیزیة إشكالیة العدد والجنس والترتیب والصفات المركبة والتفاضل بعض اآلیات من القرآن الكریم أنموذجا

Arabi14404تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىعبد العزیز عزت عبد الحكیم الوائليبدریة بنت عطیة بن حمزة الحرازي الشریفترجیحات أبي حیان األندلسي في التفسیر من االیة 80 من سورة النحل إلى آخر سورة مریم من خالل تفسیره البحر المحیط جمعاً ودراسة وموازنة

Arabi14405تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىشعبان محمد إسماعیلناھد بنت أحمد بن عبد الباسط باجنیدترجیحات اإلمام القرطبي في التفسیر من اآلیة الحادیة عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان جمعاً ودراسة وموازنة

Arabi14406نحو، صرفمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةصیوان خضیر خلفترخصات السیاب الصرفیة والنحویة في مجموعتھ أنشودة المطر

Arabi14407لغویاتمجلة مداد اآلدابھشام فالح حامدترك االستشھاد بالحدیث النبوي الشریف ظاھرة أندلسیة

Arabi14408نحومجلة الدراسات اللغویةحسن علوي سالم الحبشيتركیب (ال أبا لك) المعنى والغرض والتوجیھ النحوي

Arabi14409تراكیب لغویةمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرلیلى كادةتركیب المدح والذم من منظور وظیفي

Arabi14410تراكیب لغویةمجلة األثرفرید محمد العمريتركیب النداء یالیت ودااللتھ اللغویة

Arabi14411نحومجلة عالم الكتبالحسیني محمد القھوجيتعدد آراء أبي حیان في المسألة الواحدة

Arabi14412نحومجلة العلوم العربیة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسعد بن سویف المضیانيتعقب ابن مالك النحویین فیما نسبوه لسیبویھ

Arabi14413نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار بالل منیرخضرة محمد أحمد الخبیرتعقبات أبي حیان للزمخشري في تفسیره الكشاف دراسة نحویة وصرفیة في النصف األول من القرآن الكریم
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Arabi14414تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىأمین محمد عطیة محمد باشاحسن بن محمد علي آل أیوب عسیريتعقبات شھاب الدین األلوسي على ناصر الدین البیضاوي من خالل كتابھ روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني جمعاً ودراسة

Arabi14415لغویاتمجلة الدراسات اللغویةأبو أوس إبراھیم الشمسانتعقیب على بحث كاد عند القدامى والمحدثین دراسة في األحكام والداللة

Arabi14416نحوجامعة النجاح الوطنیةمأمون تیسیر محمد مباركةإیاد محمد توفیق زیدتعلق شبھ الجملة في دیوان امرئ القیس دراسة نحویة داللیة

Arabi14417معجم، نحومجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتمشھور اسبیتانتفسیر المعنى بالصورة في المعجم الوسیط وموازنتھ بالتفسیر بالوصف في المعاجم القدیمة أدوات الحرب مثاال

Arabi14418لغویاتمجلة العلوم العربیةحسام محمد أیوبتناوب الزحاف بین السببین الخفیفین دراسة عروضیة صوتیة

Arabi14419نحومجلة الجامعة األسالمیةحسن عبد الجلیل عبد الرحیم العبادلةتوجیھات الداني لظواھر الرسم القرآني

Arabi14420ترجمةمجلة جسورنوفل نیوفرومان یاكوبسونحول الجوانب اللسانیة في الترجمة

Arabi14421لغةالمجلس األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم األجتماعیةعبده الراجحيالسیوطي والدرس اللغوي

Arabi14422نحو، صرفجامعة ام درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميسكینة بدري مقبول بحريجھود ابن عصفور الصرفیة

Arabi14423لغویاتالجامعة األردنیةمحمود عبد هللا جفال الحدیدسالم خلیل عبد الھادى االقطشجھود احمد مختار عمر اللغویة دراسة تحلیلیة

Arabi14424نحومجلة واسط للعلوم األنسانیةزینب مدیح جبارة النعیميجھود التجدید والتیسیر عند شوقي ضیف وعبد الرحمن أیوب

Arabi14425نحومجلة جامعة المدینة العالمیةإبراھیم أحمد سالم الشیخ عیدجھود الجواري النحویة بین األصالة والتجدید

Arabi14426نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمن وراقھویدا حسین محمد حسینجھود الخالدي النحویة من خالل كتابة بغیة الطالب ومنیة الراغب على مقدمة ابن الحاجب

Arabi14427نحو، لغةجامعة آل البیتأمان أبو صالحفاطمة محمد سلیمان العلیماتجھود الدكتور تمام حسان في الدرس اللغوي والنحوي

Arabi14428لغةجامعة البصرةحامد ناصر الظالميحیدر فتنان طالبجھود الدكتور جواد علي في اللغة 1907- 1987م

Arabi14429نحومجلة آداب الرافدینرافع عبد هللا العبیديجھود الدكتور شوقي ضیف في تجدید النحو التعلیمي و تیسیره

Arabi14430نحومجلة جامعة كربالءصباح عباس السالم ، غانم كامل الحسناوي، محمد حسین عبد هللاجھود الدكتور نعمة رحیم العزاوي في تجدید النحو وتیسیره

Arabi14431نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعبد العزیز علي مطلكجھود الزجاجي النحویة في كتابھ مجالس العلماء

Arabi14432نحوجامعة أم درمان األسالمیةمناھل عباس أحمد عوض السیدجھود السیرافي النحویة من خالل شرحھ على كتاب سیبویھ

Arabi14433نحوجامعة آل البیتعلي البوابأمل محمد جضعان الھلیبانجھود الشرب الزیدى ت 539ھـ النحویة فى شرح اللمع البى جني

Arabi14434(دراسة لغویة مقارنة) لغویاتالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةآمنة صالح محمد الزعبيجھود العلماء المسلمین في تأصیل المفردات الحبشیة في اللغة العربیة

Arabi14435تفسیر، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةمحمد حسن محمد عبد الرحمنناصر عبد الرحمن أحمد النیجیريجھود الفیروز آبادي في التفسیر من خالل معجمھ القاموس المحیط

Arabi14436لغة، معجممجلة جامعة األنبار للغات واآلدابمصطفى كامل أحمدجھود الفیومي فیي بیان لغة الحدیث من خالل معجمھ المصباح المنیر

Arabi14437علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرصالح الدین مالويایمان بن حشانىجھود اللسانیین العرب في اعادة وصف اللغة العربیة وظیفیا تمام حسنا من خالل مصنفھ اللغة العربیة معناھا ومبناھا أنموذجا

Arabi14438نحوكلیة التربیة للبنات بالمدینة المنورةنادیة ھمامصفیة بنت علي بن عاید المحماديجھود المرادي وآراؤه النحویة دراسة تحلیلیة

Arabi14439معجم، نحوالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةجونغ كیو ليجھود المستشرقین األلمان في المعجم العربي

Arabi14440لغویاتجامعة أم القرىعلیان بن محمد الحازميعبد هللا عثمان عبد الرحمن سلطانجھود المنتجب الھمذاني اللغویة من خالل كتابھ الفرید في إعراب القرآن المجید

Arabi14441أدبدار المعرفةشلتاغ عبودالمالمح العامة لنظریة األدب اإلسالمي

Arabi14442تفسیر، علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیةعلي األمین عوض هللاأبو بكر حسن مالنجھود سیبویھ في التفسیر دراسة مقارنة في ضوء أقوال المفسرین
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Arabi14443لغة، أدبجامعة مولود معمريالسعید حاوزةخلیل حمیشجھود شوقى ضیف التجدیدیھ فى النحو العربي دراسة في األسس والمنھج

Arabi14444نحو، صرفجامعة آل البیتحسن خمیس الملخعلى موسى ناصر حمادجھود صالح الدین الصفدى ت764ه-1363 م فى النحو والصرف

Arabi14445نحوالجامعة األردنیةمحمود جفال الحدیدإلھام عبد الرحیم عبد هللا الجدوعجھود عباس حسن النحویة دراسة وتحلیل

Arabi14446نحوجامعة السانیة وھرانالمختار بوعنانيابن الدین بخولھجھود عبد الرحمن الدیسي(ت1921) النحویھ

Arabi14447صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعلي توفیق الحمدجھود عبد القاھر الجرجاني في الدراسات التصریفیة

Arabi14448لغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابرمیساء مزاھدیةجھود عبدالرحمان الحاج صالح في الصوتیات وتكنولوجیا اللغة الحدیثة

Arabi14449نقد، توثیق المخطوطاتمجلة التراث جامعة زیان عاشوریوسف سرطوطجھود علماء الحدیث في توثیق المخطوطات

Arabi14450لسانیاتجامعة الجزائرسالم علويسلیمة برطوليجھود علماء العربیة في الحفاظ على السالمة اللغویة

Arabi14451أدب، شعرجامعة أم القرىمحمد مریسي الحارثيعبد القدوس األنصاريالملك عبدالعزیز في مرآة الشعر

Arabi14452لغةجامعة القرآن الكریم والعلوم األنسانیةالبشري السیددریة عبد الرحیم محمود أحمدجھود علماء النفس في الدرس اللغوي الحدیث

Arabi14453علم الصرفمكتبة لبنان ناشرونفخر الدین قباوةابن عصفور اإلشبیليالممتع الكبیر في التصریف

Arabi14454معجم، نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةخضیر حسین صالحجھود قطرب في المعجم العربي

Arabi14455نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلحمزة أحمد الخالیفةجھود كل من داود عبده ومیشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة

Arabi14456لغة، نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلبدر سند السمیحیینجھود كمال بشر في الدرس اللغوي الحدیث

Arabi14457دراسات لغویةجامعة الجزائرأحمد حسانيعبد الرؤوف عباسجواب الشرط وجواب األمر في اللغة العربیة دراسة تركیبیة بالغیة مقارنة النص القرآني أنموذجا

Arabi14458لغةمجلة التربیة والعلمعز الدین محمد امین سلیمان ، نجاة عاصف كریمجواب الطلب في العربیة

Arabi14459نحو، صرفمجلة آداب الرافدینعبد الجبار أحمد صالحجواب جملة یسألونك في القرأن الكریم دراسة نحویة

Arabi14460لغة، نحوجامعة الیرموكیحیى عبابنةمنصور حسین علي العمرجوانب التفكیر الصرفي عند ابن المؤدب

Arabi14461دراسات اللغویةجامعة مؤتةیحیى عبابنةعزمي محمد عیال سلمانجوانب التفكیر النحوي عند الشاطبي في كتابھ المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة

Arabi14462دراسات لغویةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيعلي سلیمان الجوابرةجوانب من الدرس الصوتي والصرفي عند حیدرة الیمني

Arabi14463علم الصوتمجلة داسات لجامعة األغواطفاطمة برماتي ، إدریس بن خویاجوانب من الداللة الصوتیة في النص القرآني والتراث العربي

Arabi14464أدبمجلة الدراسات اللغویةتركي بن سھو العتیبيجوانب من حیاة علي أبو المكارم

Arabi14465نحو، صرفمجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم االنسانیةمحمد علي الصویركيجوانب نحویة وصرفیة في اللھجة الصفویة

Arabi14466لغةمجلة التربیة والعلمعمر محمد عوني عبد القادر ، كریم ذنون داؤدجموع العقالء التي ال واحد لھا من لفظھا في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi14467نحو، صرفمجلة المشكاة للعلوم األنسانیة واألجتماعیةناصر إبراھیم صالح النعیميحاشا في اللغة العربیة

Arabi14468( منظورات من التراث العربي ) لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد العبدحبك النص

Arabi14469شعرمجلة التراث العربيشوقي المعريحتى في شعر ذي الرمة

Arabi14470معجممجلة مجمع اللغة العربیةحسین محمد محمد شرفحتي دراسة مقدمة إلي لجنة المعجم الكبیر

Arabi14471نحوجامعة مولود معمريحاوزة سعیدكھینة زموشحجاج موسى علیھ السالم في النص القرانى دراسة تداولیة
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Arabi14472نحو، لغةمجلة أماراباكلؤي بدرانحجة الخصم بین المدرستین البصریة والكوفیھ

Arabi14473نحومجلة بحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدابھامحمد علي سلطانيحجة القراءات في منھج النحاة

Arabi14474فلسفةالجامعة األردنیةولید عطاريایمن حموده حسن حاج یاسینحجة اللغة الخاصة دراسة فى فلسفة فتجنشتین

Arabi14475لغویاتمجلة لغة كالمعبدالھادي بلمھبلحجیة القیاس بین اللغوین والفقھاء

Arabi14476علم الداللةمجلة جرش للبحوث والدراساتمحمد عقلھ الحسن العليحجیة مفھوم المخالفة بین المثبتین والنافین

Arabi14477لسانیاتمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةسعید فاھمحد الجملة بین علماء األصول والدرس اللساني الحدیث دراسة مقارنة

Arabi14478ترجمةجامعة الحاج لخضرسعیدة كحیلجابر جعالبحدود التصرف في الترجمة األدبیة بترجمتي محمد عثمان جالل وبشیر مفتاح إلى العربیة دراسة تحلیلیة ونقدیة

Arabi14479نحومجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابعبدهللا سید عبدهللا محمد غالمحدود الحریة في النظام النحوي العربي

Arabi14480نحومجلة المعجمیةرمزي منیر بسابكيحدود العالقة بین المكونات المعجمیة والنحویة في التراث النحوي العربي

Arabi14481تخریج األحادیثمجلة البحوث اإلسالمیةناصر بن محمد بن إبراھیم الھویملحدیث (بعث معاذ بن جبل إلى الیمن) تخریج ودراسة

Arabi14482تخریج األحادیثمجلة األصالح دار الفضیلة للنشر والتوزیعكمال قالميحدیث (ال إعتكاف إال في المساجد الثالثة) دراسة حدیثیة فقھیة

Arabi14483لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمود عبد هللا جفال الحدیدحدیث األحرف السبعة دراسة لغویة

Arabi14484لسانیاتمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسحسام مصطفى اللحام، عاطف فضل محمدحدیث النیة دراسة لسانیة من خالل نظریة القواعد التولیدة التحویلیة المعدلة

Arabi14485أحادیثمجلة اإلصالح دار الفضیلة للنشر والتوزیعكمال قالميحدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ (تسمع وتطیع لألمیر وإن ضرب ظھرك وأخذ مالك) تخریج ودراسة

Arabi14486لغویاتمجلة جذورعبد الرحیم الحلويحدیث عن العالمة

Arabi14487نحومجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتجھاد یوسف العرجا ، خلیل األسمرحذف التنوین في القرآن الكریم

Arabi14488نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاإسماعیل محمود القیامحذف العالمة اإلعرابیة بین الروایة الشفویة و النظام الكتابي

Arabi14489تفسیر، علوم القرآنمجلة مداد اآلداب الجامعة العراقیةأحمد صفاء عبد العزیز ، محمود فوزي عبد هللاحذف المتعلقات وتطبیقاتھ في سورة النجم دراسة داللیة نحویة

Arabi14490تفسیر، علوم القرآنمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتیوسف الرفاعيحذف المرفوعات والمنصوابات في سورة ھود دراسة نحویة داللیة

Arabi14491نحو، صرفجامعة أم القرىریاض بن حسن الخوامیاسر بن عبد العزیز بن عوض السلميحذف المضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ وأثره على المعنى في كتابي الكشاف للزمخشري ت 538ھـ والتبیان للعكبري ت 616ھـ جمع ودراسة

Arabi14492نحومجلة علوم اللغةحسن محمد عبد المقصودحذف تاء التأنیث الساكنة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi14493نحومجلة الجامعة األسالمیةعمر علي محمد الدلیمي، سعد صبار عبد الباقي اآللوسيحذف حرف الجر دراسة نحویة داللیة في بعض ایات القران الكریم

Arabi14494نحومجلة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعلي بن محمد أحمد الشھريحذف حرف الجر وآثاره النحویة

Arabi14495نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعبد هللا بن سرحان القرنيحذف فعل القول وشواھده في سورة البقرة دراسة نحویة وداللیة

Arabi14496نحو، معجممجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسربیعة عبد السالم محمد ھندرحرف الجر (الباء) بین السیاقات القرآنیة والداللة المعجمیة

Arabi14497نحو، صرفمجلة التراث العربيعمر الدقاقحرف الراء دراسة صوتیة مقارنة

Arabi14498علم الصرفدار إحیاء التراث العربيأحمد عزو عنایة، علي محمد مصطفىعلي بن مؤمن النحوي الحضرمي اإلشبیليالممتع في التصریف

Arabi14499لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصالح بن إبراھیم العوضحرف القاف ومخالسة اللھجات

Arabi14500نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعلي محمد نور المدنيحرفا التفسیر أي و أن وظیفتھما النحویة وأثرھما في اإلبانة عن داللة اإلشارة الحسیة في الحدیث الشریف
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Arabi14501نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةعمار نعمة نغیمشحرفا التنفیس في العربیة دراسة لغویة نحویة

Arabi14502نحومجلة العلوم اإلسالمیةحبیب أحمد علي العزاوي ، خلیل إبراھیم عالويحرفا الجواب (إن وال) في القرآن الكریم

Arabi14503نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيزكریا أبو حمدیةحركات التشكیل في الكتابة العربیة وأثرھا في مستوى االستیعاب دراسة تجریبیة

Arabi14504لغةمجلة أماراباكمحمود محمد الحربیاتحركات اللغة العربیة بني القدماء والمحدثین

Arabi14505لغةجامعة آل البیتإبراھیم السیداالء محمد محمود أحمدحركة االحتجاج بلھجات القبائل إلى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi14506نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد صفوت مرسيعبد العزیز بن عبد هللا الرومىحروف المعانى العاملة فى سنن ابى داود معانیھا واحكامھا واستعماالتھا

Arabi14507نحوجامعة جنوب أفریقیایوسف دادوعبد هللا حسن عبد هللاحروف المعانى بین االداء اللغوى والوظیفة النحویة

Arabi14508نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميسناء الشیخ سلیمان صالححروف المعانى عند النحاة واستعمالھا في القران الكریم

Arabi14509نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميبكاري مكامى فقیھحروف المعانى وتوجیھھا في كتاب بلوغ المرام حروف الجر دراسة نحویة وصفیة تحلیلیة

Arabi14510نحو، صرفمجلة كلیة التربیة جامعة عین شمسجمیل علي محمد عرابيحروف المعاني األحادیة دراسة في أسباب االختیار

Arabi14511نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمنیرة عبد هللا ناصر الفریجيحروف المعاني الثنائیة وتعدد دالالتھا الرئیسیة والثانویة

Arabi14512نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعلي الریح جالل الدینإبراھیم الصالح إسماعیلحروف المعاني دراسة وصفیة تحلیلیة تطبیقا على المعلقات السبع

Arabi14513نحو، صرفمجلة كلیة دار العلوم جامعة القاھرةفاطمة راشد الراجحيحروف المعاني عند األخفش بین أقوالھ في معاني القرآن ومرویات العلماء عنھ

Arabi14514نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوف أحمدعادل كرامة سالم معیليحروف المعاني فى القراءات العشر دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi14515نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةعادل مسلم بشیر الربطةحروف المعاني في االستعمال الجاري مثل من القدیم ومثل من الحدیث

Arabi14516نحوجامعة أم درمان األسالمیةیحیى علي الفادنيعبد اإللھ عباس البدري األمینحروف المعاني في العشر األخیر من القرآن الكریم دراسة تطبیقیة تحلیلیة

Arabi14517نحوجامعة الطائفعبدهللا بن محمد السلیمانيحروف المعاني في بعض االیات المتشابھھ لفظیا ودراسة نحویة وداللیة

Arabi14518نحو، بالغةدار الشرق العربيمحمد خیر الحلواني ، بدر الدین حاضريالمنجد فى االعراب والبالغة واالمالء

Arabi14519نحومجلة آداب الكوفةحسن عبد المجید عباس الشاعرحروف المعاني في دیوان الھذلیین

Arabi14520نحو، صرفمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةحسین محمد العربيحروف المعاني موازنة بین كتاب الكشاف للزمخشري وكتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي

Arabi14521فقھجامعة أم القرىمحمد محمد الخضراويحسین مطاوع حسین الترتوريحروف المعاني وأثرھا في اختالف الفقھاء

Arabi14522نحو، صرفمجلة الجامعة العراقیةحسین علي السعديحروف المعاني وتعدد معانیھا وتطبیقاتھا في القرآن الكریم

Arabi14523علوم اللغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةإحسان فؤاد عباسحسن األداء الصرفي في االستعمال اللغوي

Arabi14524علوم اللغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحسمیة جالیليحضور الدرس النفسي في اللسانیات

Arabi14525علوم اللغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطمحمد بولخطوطحضور المصطلح في التراث اللغوي العربي القدیم : المصطلح الصوتي الفسیولوجي أنموذجا بین الوضع واالستعمال

Arabi14526علوم اللسان العربيمجلة األثرأم السعد حیاةحضور بعض مقوالت لسانیات النص في المسند النظري الباختیني

Arabi14527نحو، لغةجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءعزمي محمد عیال سلمانحق الصدارة في النحو العربي بین النظریة والتطبیق

Arabi14528نحو، صرفمجلة األستاذحسام حسین مزبانحقا في القرآن الكریم وداللتھا على الوجوب عند األصولیین

Arabi14529نحوالعلم واإلیمان للنشر والتوزیعرمضان القسطاويأبو السعود سالمھ أبو السعودالمنجد في اإلمالء
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Arabi14530علوم اللغةمجلة العمیدعلي جاسب عبد هللا الخزاعيحقیقة البعد االتفاقي في مفھوم المصطلح

Arabi14531نحو، صرفمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةشكران حمد شوالكةحقیقة الترادف في القران الكریم دراسة في لفظتي الخشیة والخوف

Arabi14532نحوالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةحمزة إبراھیم یوسف الناديحقیقة الجھر والھمس عند سیبویھ

Arabi14533نحوالجامعة األردنیةمحمود جفال الحدیدمحمد علي الھروطحقیقة الخالفات النحویة في كتاب اإلنصاف البن األنباري

Arabi14534نحومجلة جامعة اإلمامسعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخنینحقیقة الزعم في كتاب سیبویة

Arabi14535علوم اللغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةابراھیم احمد محمد شویحط، محمود سالم خریساتحقیقة السماع ومراحل تقعید اللغة

Arabi14536نحومجلة العلوم العربیةعبد هللا بن محمد بن مھدي األنصاريحقیقة العلم المختوم ب ویھ وأحكامھ النحویة تحلیل صوتي داللي نحوي

Arabi14537نحومجلة دراسات البصرةحبیب عبد هللا عبد النبيحقیقة القراءات القرآنیة في كتاب سیبویھ

Arabi14538نحو، صرفمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةسعاد كریديحقیقة رأي البصریین والكوفیین في افعال المدح والذم

Arabi14539نحومجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةعبدالحمید حمودي الشمريحقیقة رأي الفراء في تركیب أداة اإلستثناء (إال) - تحقیق وتأصیل

Arabi14540(رب) نحومجلة كلیة التربیة جامعة واسطرعد كریم حسنحقیقة ما عزاه أبو البركات االنباري في إنصافھ للكوفیین والبصریین في

Arabi14541نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةثائر عبد الكریم شعالنحقیقة مدرسة األندلس النحویة بین األصالة والتقلید

Arabi14542نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایوسف محمود فجالحقیقة ھل واستعماالتھا اللغویة : دراسة داللیة تحلیلیة

Arabi14543نحومجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیةمحمد عصام مفلح القضاةحكم الوقف على الھمزة عند االمام حمزة والرواي ھشام عن ابن عامر

Arabi14544نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةأحمد محمد الخراطحكم تذكیر العدد وتأنیثھ إذا تأخر عن المعدود دراسة تاریخیة تأصیلیة

Arabi14545نحوجامعة أم درمان األسالمیةأم سلمة عبد الباقيھدى عبد اللطیف علي بكايحمزة بن حبیب الزیات وما انفرد بھ من قراءة وموقف النحاة منھ

Arabi14546(ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب هللا إال بأثر) ًنحو، لغةجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيوفاء عبد هللا قزمارحمزه بن حبیب الزیات وتوجیھ قراءتھ لغویاً ونحویا

Arabi14547نحو، شعرمجلة العلوم العربیةخالد بن سلیمان بن عبد العزیز الملیفيحمل القرآن على ضرورة الشعر دراسة نحویة

Arabi14548ة الجامعة األسالمیة للبحوث اإلنسانیةإسماعیل أحمد العمایرة، حنان إسماعیل العمایرةحواش علي الضمائر دراسة مقارنة نحومجل

Arabi14549(السیمیاء) سیمیاءمجلة عالم الفكرعادل الفاخوريحول إشكالیة السیمیولوجیا

Arabi14550نحومجلة الدراسات اللغویةعبد الحمید دباشحول األبنیة في الجملة محاولة في تحدید المفھوم

Arabi14551لغةمجلة الخطاب جامعة مولود معمريالطیب دبھحول البناء المعرفي للداللة اللغویة في الخطاب األصولي

Arabi14552معجم، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بمكة المكرمةعبد القادر دلماجيحول الضوابط المنھجیة لتحدید معاني المفردات قراءة في معاجم غریب الحدیث

Arabi14553شعر، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنينصرت عبد الرحمنحول داللة عمر في القسم والدعاء في الشعر الجاھلي

Arabi14554نحومجلة جذورحنا جمیل حدادحول كتاب القوافي لسیبویھ

Arabi14555معجم، نحومجلة المعجمیةفرحات الدریسيحول نظامیة المعجم

Arabi14556لغةحولیات الجامعة التونسیةمحمد الیعالويمالحظات في لغة القرآن من خالل اسمي االشارة والموصول

Arabi14557علم الداللةمجلة التراث جامعة مستغانملزھر مساعدیھعوامل التغیر الداللي

Arabi14558نحومجلة حولیات التراث جامعة مستغانمعلیة بیبیةاالتجاة الوظیفي في تدریس النحو العربي
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Arabi14559علم الصوتمجلة حولیات الجامعة التونسیةتوفیق العلويالرمزیة الصوتیة الحد والتجاوز

Arabi14560علوم اللغةمجلة حولیات الجامعة التونسیةنھاد الموسىاللغة العربیة بین الثبوت والتحول مثل من ظاھرة االضافة

Arabi14561لغةمجلة حولیات جامعة الجزائرفاطمة ولد حسینتحدید الدالالت اللغویة من خالل ظاھرة التعمیم والتخصیص

Arabi14562نحومجلة حولیات جامعة الجزائرمحمد األمین خویلدجھود تیسیر النحو بین التعسف والموضوعیة

Arabi14563لسانیاتحولیات جامعة بشارعبد الحفیظ تحریشيالتداولیة

Arabi14564نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةیوسف جمعة عاشورحیث في القرآن الكریم استعماال وداللة

Arabi14565نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةیوسف جمعة حسن عاشورحین في القرآن الكریم استعماال وداللة

Arabi14566اللسانیاتمجلة مركز الخدمة لإلستشارات البحثیة بكلیة اآلدابمحمد محمد الحسیني العشريخبر الجملة المنسوخة في ضوء اللسانیات الحدیثة خبر إن الجملة اإلسمیة المنسوخة في القرآن أنموذجا

Arabi14567نحومجلة العلوم اإلنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیة جامعة بابلصباح عطیوي عبدو الزبیدي ، عالء حسین خضیر المنصوريخرق اإلجماع النحوي في األسماء المنصوبة

Arabi14568نحومجلة جامعة اإلمامفائزة بنت عمر المؤیدخصائص أمھات األبواب النحویة

Arabi14569معجمیة وقضایا الداللةجامعة محمد لمین دباغینمحمد بواديعلي بعداشخصائص البنى التركیبیة للخطاب النبوي الشریف في صحیح مسلم مقاربة تداولیة

Arabi14570نحو، لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتمحمود محمد عبد الكریم الحریباتخصائص التراكیب ظواھر الربط وأثرھا في بنیة النص دراسة نحویة داللیة من منظور علم اللغة النصي

Arabi14571تراكیب ، لسانیاتمجلة جامعة اإلنبار للغات واآلدابصباح یحیى ابراھیم باعامرخصائص التركیب في كتاب سیبویھ من خالل إطالقھ الكالم دراسة لسانیة

Arabi14572لغةمجلة آداب البصرةانجیرس طعمة یوسفخصائص التطور الداللي في القرآن الكریم

Arabi14573دراسات قرآنیةمجلة جرش للبحوث والدراساتحسام محمد أیوبخصائص الخطاب الشفھي للقرآن الكریم

Arabi14574تحلیل الخطابجامعة باجي مختارالشریف بوشحدانصباح بوغازيخصائص الخطاب العلمي في حوار البیروني وابن سینا

Arabi14575تحلیل الخطابمجلة كیراالیوسف مقرانخصائص الخطاب اللساني العربي الراھن

Arabi14576بالغةجامعة أم القرىمحمد محمد أبو موسىإبراھیم علي الجعیدخصائص بناء الجملة القرآنیة ودالالتھا البالغیة في تفسیر التحریر والتنویر

Arabi14577نحوكلیة اآلداب والعلوم األنسانیةمحمد یحیاتننصیرة زید المالخصائص لغة ابن قیم الجوزیة من خالل كتابھ مفتاح دار السعادة

Arabi14578لسانیاتجامعة قاصدي مرباحأحمد بلخضرإبراھیم میھوبيخصائص نظام الجملھ الغربیة من خالل القرآن الكریم دراسة في المبنى والمعنى

Arabi14579لغویاتمجلة البحوث والدراساتفاتح زیوانخصوصیات المقام في الخطاب عند القدماء في ضوء الدراسات الحدیثة

Arabi14580أدبصادق حسین كنیجالموشحات األندلسیة بین األصالة والتقلید

Arabi14581لغةمجلة جذورأحمد جاسم الحسینخصوصیة اللغة الشعریة قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي

Arabi14582(دالالتھ ووظائفھ) لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودأمل عبد هللا الراشدخطاب الصمت في التواصل اللغوي

Arabi14583معجمیة وقضایا الداللةالجامعة المستنصریة كلیة اآلدابندى عبد الرحمن الشایعصادق بریسم كیطان العزاوىخطاب الكافرین في القران الكریم دراسة في الداللة المعجمیة للصیغ الصرفیة

Arabi14584لغویاتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةھالة حسني بیدس ، فاطمة محمد العلیماتخطاب المرأة اللغوي في القرآن الكریم

Arabi14585نحومجلة المجمعفھد أبو خضرةخطوات عملیة لتجدید النحو

Arabi14586نحومجلة جامعة أم القرىفرید بن عبد العزیز الزامل السلیمخفاء اإلعراب في المبنى وأثره في التقعید النحوي

Arabi14587نحو، صرفمجلة التربیة والعلمعبیر نواف محمود بني مصطفىخفة الحركات القصیرة وثقلھا بین القدماء وعلم الفیزیاء
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Arabi14588نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمعبد هللا عویقل السلميخالف األولى في الدرس النحوي بین التنظیر والتطبیق

Arabi14589نحو، صرفمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعھ الشاميخالفات و آراء صرفیة لبعض المفردات القرآنیة

Arabi14590علم اللغةالجامعة المستنصریةوسام مجید جابر البكريعلى كریم عیدانخمریات ابي نؤاس دراسة فى ضوء علم اللغة النصي

Arabi14591علم الصوتمجلة مجمع اللغة العربیةكمال بشرخواص صوتیة تمتاز بھا اللغة العربیة

Arabi14592نحوحولیات الجامعة التونسیةعبد القادر المھیريخواطر حول عالقة النحو العربي بالمنطق واللغة

Arabi14593نحوحولیات الجامعة التونسیةعبد الجبار بن غریبھھاینس غروتسفلدخواطر ھیكلیة في كتاب سیبویھ وكتب من جاء بعده من النحاة

Arabi14594صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيفوزي الشایبخواطر وآراء صرفیة

Arabi14595(العربي) معجم، نحومجلة المعجمیةفرحات الدریسيدائرات المعارف وصلتھا بالمعجم التاریخي

Arabi14596معجممجلة المعجمیةأحمد العایددائرة المعارف االسالمیة أصل من أصول المعجم العربي التاریخي

Arabi14597لغةمجلة الحصاد في اللغة واألدبتمام حسانالتحلیل اللغوي لألدب

Arabi14598نحوجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةعبد هللا بریمة فضلمبارك حسین نجم الدین بشیردائرة اللغة العربیة القیاس النحوي أصولھ وضوابطھ ووظیفتھ ودوره في بناء المدرستین الكوفة والبصرة

Arabi14599لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودحسین محمد بطاینة، حسین یوسف قزقدافع اللبس في اللفظ المؤنث الدال على المؤنث والمذكر

Arabi14600نحو، لغةمجلة جامعة اإلمامحسین بن محمد الحفظيدخول (أل)على االعالم دراسة نظریة تطبیقیة على االعالم الواردة مقترنة بأل في االصابة

Arabi14601نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريمھا خیر بك ناصرحركة المصطلحات النحویة بین شرعیة التداول وعلمیة االبتكار

Arabi14602نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادیوسف حسین السحیماتحركة تیسیر النحو العربى في جھود الباحثین المصریین في العصر الحدیث

Arabi14603صرفمجلس النشر العلمي جامعة الكویتعبدالعزیز علي سفرالممنوع من الصرف فى اللغة العربیة

Arabi14604نحو، لغةجامعة مؤتةجزاء المصاروةختام سالم الجعافرةحركة عین االسم الثالثي دراسة في القراءات القرآنیة

Arabi14605لغةمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسمیر كجو ، فاتن محجازيحركیة اللغة عند اللغویین العرب القدماء نظام الصوائت نموذجا

Arabi14606نحو، لغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األنسانیةقصي جدوع رضا الھیتيحروف اإلیجاب والتصدیق في اللغة العربیة

Arabi14607نحو، لغةمجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم األنسانیةفتحیة عبد الصمد محمد عبیدحروف الجر بین األصولیین واللغویین

Arabi14608نحو، صرفمجلة الترتث العربيأحمد مطر العطیةحروف الجر بین النیابة والتضمین

Arabi14609نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةذو الكفل بن مد عیسىحروف الجر والعطف في اللغتین العربیة والمالیویة دراسة تقابلیة

Arabi14610نحو، صرفمجلة جامعة ذي قارریاض السوادحروف الجر والموقع األعرابي

Arabi14611أدبدار المعرفة الجامعیةفوزي سعد عیسىالموشحات واألزجال األندلسیة في عصر الموحدین

Arabi14612نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار بالل منیرصدیق بن أحمد میرحروف الزیادة وأثرھا في المعنى واإلعراب دراسة تطبیقیة في العشر األخیر من القرآن الكریم

Arabi14613نحو، صرفمجلة التراث العربيأدھم محمد علي حمویةحروف العطف بین النحاة والفقھاء

Arabi14614نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرنعیمة سعدیةحروف العطف في األبنیة اللغویة من منظور اللسانیات الحدیثة

Arabi14615نحو،صرفمجلة علوم اللغةعبد الحمید علیوة مسعدحروف العلة دراسة لغویة

Arabi14616علم الصوتمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاسمیر شریف استیتیةحروف القلقلة دراسة فیزیائیة مخبریة
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Arabi14617علم الصرفعالم الكتبعبد العزیز علي سفرالممنوع من الصرف في اللغة العربیة

Arabi14618نحو، صرفمجلة كلیة اآلدابعبد الحسین موسى الساعديحقیقة االسم المرفوع بعد اداتى الشرط إن وإذا عند الكوفیین

Arabi14619نحو، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةرحیم جمعة علي الخزرجيحقیقة الخالف في خمس مسائل من اإلنصاف

Arabi14620معجم، نحومجلة جامعة سامراء كلیة التربیةأحمد ھاشم أحمد السامرائيحوسبة المعجم العربي والقضایا المعاصرة

Arabi14621نحوحولیات جامعة الجزائرفوزیة سریر عبدهللامدرسة النحاة الصوتیة سیبویة وابن جني انموذجا

Arabi14622معجم، نحوحولیة كلیة األنسانیات والعلوم األجتماعیة جامعة قطرعبد العزیز مطرالمعجم العربي األساسي إضاءة ونقد

Arabi14623لغةمجلة التراث العربيسكینة محمود موعددخول بعض الصفات على بعض من خالل كتاب اإلبانة في اللغة للصحاري

Arabi14624نحو، صرفمجلة جامعة ذي قارعمران عبد الكریم حزامدخول لوال على ضمائر النصب والجر من الفصیح القلیل الذي كثر بعد عصر الفصاحة

Arabi14625نحو، بالغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةالفي الحربيدراسات التقابل والمقارنة البالغیة في اللغویات المعاصرة : دراسة استطالعیة نقدیة

Arabi14626لغة، ترجمةمجلة عالماتمحمد بن عبدهللا العبد اللطیفدراسات اللغة ودراسات الترجمة

Arabi14627لسانیاتجامعة تلمسانرضوان محمد حسین النجارعبد الجلیل مرتاضدراسات سانتكسیة للھجات العربیة القدیمة

Arabi14628نحومجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیةأحمد یوسفشعریة العدول وفلسفة النحو

Arabi14629فلسفة اللغةمجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیةعز العرب لحكیم بنانيدور علم النفس في تأسیس فلسفة اللغة لدى أنطون مارتي

Arabi14630نحومجلة دراسات عربیة وإسالمیةمحمد حماسة عبد اللطیففاعلیة المعنى النحوي في بناء الشعر

Arabi14631نحومجلة دراسات عربیة وإسالمیةنجاة عبد الرحمن علي الیازجيابن الحاجب وجھوده النحویة وموقف الرضي في شرح الكافیة من شواھده النحویة الشعریة

Arabi14632نحو، بالغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا جامعة تشرین، جامعة سمنانابتسام أحمد حمدانأسس نحویة ولغویة في التفكیر البالغي عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi14633نقد، بالغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا جامعة تشرین، جامعة سمنانمحمد نبي احمدي علي سلیمينقد لحكم ابن ھشام على أبي حیان في ضوء أرائھ البالغیة

Arabi14634نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةأحمد الحوفيدراسات قرآنیة حذف المقابل لما بعد (ال) النافیة للمساواة

Arabi14635نحو، صرفجامعة المدینة العالمیةماھاما لطفي میسادراسة أبنیة المصادر في سورة یونس

Arabi14636معجممجلة الجنانإسحق رحمانيدراسة أسس ومبادئ إنجاز المعجم التاریخي للغة العربیة

Arabi14637نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا جامعة تشرین، جامعة سمنانمحمد إبراھیم خلیفة الشوشتريدراسة أھم ضوابط تشخیص القیاس الصحیح في الدرس النحوي

Arabi14638لغةمجلة الخطاب جامعة مولود معمريبوقرومة حكیمةدراسة األفعال الكالمیة في القرآن الكریم مقاربة تداولیة

Arabi14639دراسات لغویةجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةنھاد یاسین الموسىإلھام عبد هللا سلیمان أبو فریحةدراسة اإلبدال الصرفي في ضوء اللسانیات الحاسوبیة

Arabi14640لغة، بالغةجامعة المنصورة كلیة اآلدابمحمد سعد محمد السیددراسة الجذور اللغویة في معجم أساس البالغة للزمخشري دراسة في المنھج

Arabi14641نحومجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیةلمى عبد القادر خنیابدراسة الزمن في كتب تیسیر النحو وتجدیده عند المحدثین

Arabi14642نحومجلة جامعة الملك سعودصالح بن سلیمان العمیردراسة الظواھر النحویة في القراءات القرآنیة الواردة في كتاب شرح القصائد ألبي بكر بن األنباري

Arabi14643نحومجلة اوروكسیرین حسین كاظمدراسة القراءات القرانیة في شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك

Arabi14644لغةمجلة جامعة ذمار للبحوث والدراساتعلي بن معیوف بن عبد العزیز المعیوفدراسة اللغویین العرب المحدثین ألصوات العربیة قراءة ألربعة أمثلة

Arabi14645لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بمكة المكرمةعباس علي السوسوةدراسة اللھجات في الجامعات السعودیة : نظرة عن قرب
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Arabi14646أدبمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةخالد عبد الكاظم عذاري الماجديالموشحات األندلسیة تجسید فني لواقع مجتمع مرئي

Arabi14647لغةمجلة كلیة اآلداب واللغات جامعة محمد خیضربادیس لھویملدراسة المعنى في كتاب مفتحا العلوم للسكاكي بین الوضع واالستعمال

Arabi14648لغةمجلة الدراسات األجتماعیةمحمد فاضل السامرائيدراسة المفردة في درة التنزیل

Arabi14649نحو، لغةمجلة األندلس للعلوم األجتماعیة والتطبیقیةمھدي عریبي حسیندراسة تأصیلیة لبعض األلفاظ والمصطلحات التي تستخدم في الكتابة التاریخیة

Arabi14650نحوحولیات الجامعة التونسیةتوفیق قریرةدراسة تحلیلیة لكتاب من الكلمة إلي الجملة: بحث في منھج النحاة

Arabi14651تراكیب، أدبجامعة تونس االولي كلیة اآلدابمحمد صالح الدین الشریفتشو جین یونغدراسة تركیب الجملة العربیة وطرق الربط فیھا في ضوء النظریة التولیدیة من خالل الشحاذ لنجیب محفوظ

Arabi14652صرفمجلة العلوم والدراسات اإلنسانیةباسل فیصل سعد الزعبيدراسة تطبیقیة لمصدري المرة والھیئة في القران الكریم

Arabi14653نحو، لغةمحمد عامر أحمد حسنمحمد بن محمد بن أبي اللطف العشائرالموضح المبین ألقسام التنوین

Arabi14654نحو، لغةجامعة أم درمان األسالمیةإبراھیم آدم إسحقمحمد فردوس محمد یحيدراسة تقابلیة بین اللغة العربیة واللغة األتشیة على مستوى الجملة البسیطة

Arabi14655ً نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةرفیزة بنت حاج عبدهللا ، بسمة أحمد الدجانيدراسة تقابلیة بین اللغة العربیة واللغة المالیویة: التعریف والتنكیر نموذجا

Arabi14656لغةمجلة الدراسات اللغویةجاسم علي جاسمدراسة تقابلیة بین اللغتین العربیة والمالیزیة على مستوى العدد

Arabi14657لغةالجامعة األردنیةولید سیفمت طیب بن فادراسة تقابلیة بین اللغتین العربیة والمالیزیة على مستوى المركبات األسمیة والوصفیة والفعلیة

Arabi14658لغویاتمجلة الدراسات اللغویةعلي أبوالجي عبد الرزاقدراسة تقابلیة صوتیة بین الیوربا والعربیة

Arabi14659معجممجلة المعجمیةعلي حلمي موسىدراسة تقنیة مقارنة لمعاجم الصحاح و لسان العرب و تاج العروس

Arabi14660معجم، لغةمجلة اللسان العربيابتسام مرھون الصفاردراسة جدیدة عن الزبیدي وكتاب تاج العروس

Arabi14661نحوجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةیحیى عطیة عبابنةاروى قدور محمد نیھانالمصدر مركبا نحویا دراسة سیاقیة فى القرآن الكریم

Arabi14662نحومجلة أنسنة للبحوث والدراساتجاب هللا بایزیددراسة ظاھرة التعلیل في النحو

Arabi14663علم اللغةمجلة اماراباكفایز أحمد محمد الكوميدراسة في العالقة بین البنیة والداللة من منظور علم اللغة النص (نحو النص) في الدرس اللغوي الحدیث

Arabi14664لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةزیاد محمد أبو سمور ، یحیى عبابنھدراسة في حاشیة الصبان

Arabi14665نحو، لغةالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةملك محمد حسن إسماعیلدراسة في كتاب التضاد في القرآن الكریم لألستاذ محمد نور الدین المنجد

Arabi14666نحو، صرفمجلة أھل البیتسالم موجد خلخالدراسة في كم الخبریة واالستفھامیة

Arabi14667لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعوض الذنبیاتدراسة في منھج ابن درید األزدي في كتابة االشتقاق

Arabi14668نحومجلة مركز الوثائق والدراسات األنسانیة جامعة قطرفائزة بنت عمر بن علي المؤیددراسة كتاب األصول في النحو ألبن السراج

Arabi14669لغةمجلة الدراسات اللغویةتركي بن سھو بن نزال العتیبيدراسة لبعض مظاھر البیئھ اللغویة في الكتاب

Arabi14670دراسات لغویةالمنظمة العربیة للترجمةخالد جھیمةجان بریفو، جان فرانسوا سابلیرولالمولد دراسة في بناء األلفاظ

Arabi14671لغةجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیتريفضیلة مسعوديدراسة مخبریة لألداءات الصوتیة في القراءات القرآنیة

Arabi14672تراكیب، نحوحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات بالزقازیقمحمد عطیة علي عطیةدراسة نحویة في أحد التراكیب العربیة

Arabi14673نحو، لغةمجلة میسان للدراسات األكادیمیةعلي كریم ناشددراسة نحویة مقارنة بین التنكیر والتعریف في اللغة العربیة واللغة االنكلیزیة

Arabi14674نحو، لغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةعلي كریم ناشدالنداء دراسة نحویة مقارنة بین اللغة العربیة واللغة اإلنكلیزیة

https://k-tb.com/book/Arabi14646
https://k-tb.com/book/Arabi14647
https://k-tb.com/book/Arabi14648
https://k-tb.com/book/Arabi14649
https://k-tb.com/book/Arabi14650
https://k-tb.com/book/Arabi14651
https://k-tb.com/book/Arabi14652
https://k-tb.com/book/Arabi14653
https://k-tb.com/book/Arabi14654
https://k-tb.com/book/Arabi14655
https://k-tb.com/book/Arabi14656
https://k-tb.com/book/Arabi14657
https://k-tb.com/book/Arabi14658
https://k-tb.com/book/Arabi14659
https://k-tb.com/book/Arabi14660
https://k-tb.com/book/Arabi14661
https://k-tb.com/book/Arabi14662
https://k-tb.com/book/Arabi14663
https://k-tb.com/book/Arabi14664
https://k-tb.com/book/Arabi14665
https://k-tb.com/book/Arabi14666
https://k-tb.com/book/Arabi14667
https://k-tb.com/book/Arabi14668
https://k-tb.com/book/Arabi14669
https://k-tb.com/book/Arabi14670
https://k-tb.com/book/Arabi14671
https://k-tb.com/book/Arabi14672
https://k-tb.com/book/Arabi14673
https://k-tb.com/book/Arabi14674


اللغة - المعتمد

5072019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi14675لـ م.أ.ك ھالیداى ورقیة حسن Cohesion in English ترجمةجامعة الجزائرالحواس مسعوديشریفة بلحوتاإلحالة دراسة نظریة مع ترجمة الفصلین األول والثانى من كتاب

Arabi14676معجممجلة المنارةناھد الكسواني ، ناجیة الحموددراسة نقدیة في معجم جمھرة اللغة البن درید األزدي

Arabi14677نحومجلة اماراباكدالل دحیدلدراسة نقدیة نحویة في نظریة التلقي عند سیبویھ من منظور لسانیات الخطاب

Arabi14678لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساترسول بالوي ، عبد الرسول الھابيدراسة وصفیة في اللھجة العربیة الخوزیة ومقارنتھا باللغة الفصحى

Arabi14679لغةمجلة التواصل في اللغات والثقافة واآلدابعمار بوقریقةدراسة وصفیة لظاھرة االلتباس في اللغة

Arabi14680(علم العروض كما لم یعرض من قبل) علم اللغةمكتبة مدبوليمحجوب موسىالمیزان

Arabi14681نحومجلة مجمع اللغة العربیةتمام حساندرجات الصواب والخطأ في النحو واألسلوب

Arabi14682صرفمجلة مجمع اللغة العربیةأحمد علم الدین الجنديدرسات في النظام الصوتي الصرفي

Arabi14683(صیغة فعال وداللتھا) لغةمجلة آداب الرافدینحازم الحاج طھدرسات لغویة

Arabi14684نحومجلة الجامعة األسالمیةشریف عبدالكریم النجاردریود وآراؤه النحویة

Arabi14685لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةداود عبدهدفاع عن االصل المقدر

Arabi14686نحومجلة عالم الكتببھاء الدین عبد الرحمندفع التعارض عن كتاب سیبویھ

Arabi14687لغةجامعة بغداد كلیة التربیةمحمد یاس خضر الدورىدقائق الفروق اللغویة فى البیان القرآنى

Arabi14688لسانیاتمجلة الواحات لللبحوث والدراساتعائشة براراتدالئل االعجاز من البنیویة إلى التداولیة

Arabi14689علم الداللةجامعة وھرانصفیة مطھريجلول سلیم حمریطدالالت أبنیة الفعل في المیة العرب للشنفري

Arabi14690علم الداللة ، بالغةمجلة الدراسات االجتماعیةحسین حامد الصالحدالالت أسلوب التقدیم والتأخیر في النسق القرآني

Arabi14691علم الداللةمجلة األثر جامعة ورقلةعمر دیدوحدالالت األدوات الزائدة في التراكیب العربیة

Arabi14692تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىأمین محمد باشاعبد الرحمن عبد هللا سرور الجرمان المطیريدالالت األلفاظ وأثرھا في التفسیر دراسة نظریة وتطبیقیة من خالل تفسیر أضواء البیان للشنقیطي

Arabi14693علم الداللةالجامعة الھاشمیةعبد الحمید السیدنسیبة خمیس المحمد الجبردالالت األفعال ودورھا في وصف الظاھرة النحویة وتقعیدھا

Arabi14694نحو، صرفجامعة فرحات عباسبلقاسم دفةبعداش عليالمیزان الصرفي العربي أصولھ وتطبیقاتھ األفعال دراسة أنموذجیة في دیوان زھیر بن أبي سلمى

Arabi14695علم الداللةمجلة الدراسات اللغویةمسعود صحراويدالالت األلفاظ في القرآن الكریم من منظور سیاقي قراءة نقدیة لتعامل محمد أبي القاسم حاج محمد مع لغة القرآن في كتاب العالمیة اإلسالمیة الثانیة

Arabi14696علم الداللةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةمجید طارش عبد، عزیز سلیم عليدالالت األمر في الخطاب القرآني

Arabi14697علم الداللةمجلة الباحث الجامعيذكرى یحیى القبیليدالالت االستفھام في شعر المقالح دیوان بلقیس نموذجا

Arabi14698علم الداللةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةتراث حاكم مالك الزیادي ، محمد كریم جباردالالت التعقیب بین األحداث والدوات في القرآن الكریم

Arabi14699علم الداللة، لغةجامعة بیرزیتمشھور موسى مشھور مشاھرةغادة محمد عمر قندیلدالالت التناسب اللغوي في صحیح البخاري دراسة تحلیلیة أسلوبیة

Arabi14700(سورة یوسف نموذجا) ترجمةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودخلیفة المیساوي، عمر محمد األمیندالالت الحذف في ترجمة معاني القرآن الكریم وآثرھما في فھمھ

Arabi14701علم الداللةجامعة وھرانسلطان الجیالليطواولة عثماندالالت الحوار في القرآن الكریم

Arabi14702علم الداللةالجامعة الھاشمیةخلود إبراھیم العموشسامى عوده عبید الخوالدةدالالت العدول الصرفى فى الحدیث الشریف

Arabi14703علم الداللةجامعة الحاج لخضرأحمد جالیليعبد الناصر مشريدالالت العدول الصرفي في القرآن الكریم

https://k-tb.com/book/Arabi14675
https://k-tb.com/book/Arabi14676
https://k-tb.com/book/Arabi14677
https://k-tb.com/book/Arabi14678
https://k-tb.com/book/Arabi14679
https://k-tb.com/book/Arabi14680
https://k-tb.com/book/Arabi14681
https://k-tb.com/book/Arabi14682
https://k-tb.com/book/Arabi14683
https://k-tb.com/book/Arabi14684
https://k-tb.com/book/Arabi14685
https://k-tb.com/book/Arabi14686
https://k-tb.com/book/Arabi14687
https://k-tb.com/book/Arabi14688
https://k-tb.com/book/Arabi14689
https://k-tb.com/book/Arabi14690
https://k-tb.com/book/Arabi14691
https://k-tb.com/book/Arabi14692
https://k-tb.com/book/Arabi14693
https://k-tb.com/book/Arabi14694
https://k-tb.com/book/Arabi14695
https://k-tb.com/book/Arabi14696
https://k-tb.com/book/Arabi14697
https://k-tb.com/book/Arabi14698
https://k-tb.com/book/Arabi14699
https://k-tb.com/book/Arabi14700
https://k-tb.com/book/Arabi14701
https://k-tb.com/book/Arabi14702
https://k-tb.com/book/Arabi14703


اللغة - المعتمد

5082019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi14704علم الداللة ، شعرمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةیاسر عبد الحسیب رضواندالالت القسم في الشعر العربي - حلفت برب الراقصات نموذجا

Arabi14705علم الداللةمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةحسین جعفر عبید، عماد فاضل عبددالالت الالم في الصحیفة السجادیة

Arabi14706علم الداللةجامعة آل البیتأحمد یاسین القرالةمروة عبد الجبار أحمد مزھردالالت الواو المفردة التي تدخل على أول الكلمة دراسة أصولیة تطبیقیة

Arabi14707علم الداللة، نحومجلة كلیة التربیة األساسیة الجامعة المستنصریةأوراس عبد الحسین عبد هللادالالت الواو ووظائفھا في العربیة

Arabi14708علم الداللةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةعاید محمد عبدهللادالالت بعض الفاظ العدد في القران الكریم

Arabi14709علم الداللةمجلة كلیة التربیة األساسیةسناء حمید البیاتيدالالت بناء فعل وبناء یفعل في النظم

Arabi14710علم الداللة، نحوالجامعة األردنیةفرید مصطفى السلمانمیادة محمود إبراھیم الدلقمونيدالالت حروف المعاني (الجر والعطف) وأثرھا في التفسیر

Arabi14711لغة، نحوجامعة آل البیتإبراھیم یوسف السیدأحمد داود عبد هللا دعمسدیوان الحطیئة دراسة صرفیة وتركیبیة وداللیة

Arabi14712نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد حماسة عبد اللطیفظاھرة اإلعالل واإلبدال في العربیة بین القدماء والمحدثین

Arabi14713تراكیب، نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةطالل وھبھ ، حسن األبیضعلم التراكیب الوظیفي في مشكلة الحدود بین النحو وعلم المعاني

Arabi14714معجممجلة المعجمیة.عبد العزیز المسعوديمن قضایا التمثیل واالستشھاد في المعجم اللغوي العام تطبیق على المحیط معجم اللغة العربیة

Arabi14715الكتابة العربیةمجلة الموردغانم قدوري حمدموازنة بیررسم المصحف والنقوش العربیة القدیمة

Arabi14716نحوالجامعة األردنیةفرید مصطفى سلمانمیادة محمود إبراھیم الدلقمونيدالالت حروف المعاني الجر والعطف واالستفھام وأثرھا في التفسیر

Arabi14717علم الداللةجامعة محمد خیضرصالح عیاد حمید الحجوريدالالت زمن الفعل الماضي بین العربیة واإلنجلیزیة دراسة تقابلیة الجزء األول

Arabi14718علم الداللةمجلة مركز دراسات الكوفةمحمد حسین الصغیر ، ثراء عبد الرسول حسندالالت لغة البصر في القرآن الكریم

Arabi14719علم الداللةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتعلي یوسف عوض الرواشدهدالالت مصطلح الفُحش ومشتقاتھ في اللغة ، واستعماالتھا في القرآن الكریم

Arabi14720علم الداللة، نحوالجامعة األردنیةأحمد نوفل، محمد حسن عوادأمجد قورشةداللة (إلى والباء واللالم) في القرآن الكریم بین المفسرین والنحویین والبالغیین واألصولیین

Arabi14721نحومجلة سر من رأيعبد الرزاق فیاض علي الجبوري ، عبد هللا خلف صالح الجبوريداللة أبنیة المصادر والمشتقات في شرح السیرافي لكتاب سیبویھ

Arabi14722علم الداللةمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةإبراھیم البب، غیاث بابوداللة أدوات الشرط

Arabi14723علم الداللةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتإبراھیم خلیل أبو غالیةداللة أفعال الیقین في القرآن الكریم

Arabi14724علم الداللة ، نحومجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیةمصطفى ھاتف بریھي ، عبد الحسن جدوع العبوديداللة أفعال الیقین والرجحان عند النحویین

Arabi14725علم الداللةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةمحمود مصطفى موسىداللة أقل الجمع عند األصولیین وتطبیقاتھ الفقھیة

Arabi14726نحومجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةأنور رحیم جبر أحمدداللة أوجھ التعجب النحویة في العربیة

Arabi14727بالغةدار ابن حزم، الشركة الجزائریة اللبنانیةابن عبد هللا أحمد شعیبالمیسر في البالغة العربیة دروس وتمارین

Arabi14728نحومجلة آداب الرافدینھالل علي محمودداللة اختالف قراءة (فاعل) و (فعل ) في القرآن الكریم

Arabi14729علم الداللةمجلة العلوم األنسانیةعماد أحمد سلیمان الزبنداللة اسم الجنس وعلم الجنس بین الوضع اللساني والتأسیس المنطقي

Arabi14730علم الداللةمجلة جامعة األقصىمحمد رمضان البعداللة األصوات في فواصل آیات جزء عم

Arabi14731(تطبیقات علي بعض األنساق القرآنیة) علم الداللةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابفراكیس امحمدداللة األصوات للصفات العامة في القرآن الكریم

Arabi14732علم الداللةجامعة وھرانقادة محمدقاسم قادةداللة األلفاظ بین المعجم والتفسیر في ضوء المنھج السیاقي
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Arabi14733علم الداللةمجلة األثر جامعة ورقلةعبد السالم األسمر بلعالمداللة األلفاظ على العلة الشرعیة في نصوص الكتاب والسنة

Arabi14734علم الداللةمجلة الجمعیة الفقھیة السعودیةعبد هللا بن سعد آل مغیرةداللة األمر على اإلجزاء دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi14735علم الداللةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةھاتف بریھي شیاع الثوینيداللة األمر وألفاظھ في القرآن الكریم

Arabi14736علم الداللةجامعة وھرانصفیة مطھريحفیظة سي بوعزةداللة األنس في لیالي اإلمتاع والمؤانسة ألبي حیان التوحیدي

Arabi14737علم الداللةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةعبد الوھاب خلف هللا إمبیةداللة اإلسارة وأسرارھا في التراث العربي

Arabi14738لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحإدریس بن خویاداللة اإلیماء واإلشارة في الفكر اللغوي واألصولي

Arabi14739علم الداللةمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلمیعاد یوسف نصرهللا، أحمد مدلول عليداللة االدوات في الحماسة المغربیة البي العباس الجراوي

Arabi14740علم الداللةجامعة آل البیتأحمد یاسین القرالةمحمد على أحمد أبو شعلةداللة االشارة وتطبیقاتھا عند األصولیین دراسة مقارنة

Arabi14741نحوحولیات المخبر جامعة محمد خیصرلیلى جغامداللة االقتضاء بین النحو والتداولیة

Arabi14742فقھ، تشریعجامعة النجاح الوطنیةرمضان مصطفى سعید شتاتداللة االقتضاء

Arabi14743علم الداللةجامعة البصرةفاخر ھاشم الیاسريعباس عبد السادة شریفداللة البنى التركیبیة في السور القرآتیة القصار

Arabi14744نحومجلة دراسات البصرةسعید إبراھیم صھیودداللة التركیبات النحویة لـ (ال) النافیة للجنس في التعبیر القرآني

Arabi14745نحو، داللةمجلة أبحاث جامعة سرتسالمة صالح محمد العماميداللة التضمن بین األصولیین والنحاة دراسة تحلیلیة

Arabi14746نحومجلة كلیة التربیة جامعة بابلعبد الوھاب حسن حمدداللة التعلق النحوي

Arabi14747داللةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةفائزة عباس حمیدي، شھاب أحمد إبراھیمداللة التعلق في العربیة

Arabi14748علم الداللةمجلة كلیة التربیة األساسیةحسام عبد العلي الجمل ، حسین مرزة حمزةداللة التعلیق والحذف والتقدیر بالحروف القرآن الكریم إنموذجا

Arabi14749علم الداللةجامعة آل البیتمحمود محمد الدیكيمصطفى محمود كتابداللة التنكیر فى القرآن الكریم دراسة داللیة تطبیقیة

Arabi14750داللة، لغةمجلة المعجمیةزكیة السائح دحمانيداللة الجذر على المعنى في نظر اللغویین القدامى

Arabi14751علم الداللةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسام عبد علي الجملداللة الجملة العربیة في ضوء نظریة السیاق ونظریة الفضاء الذھني

Arabi14752علم الداللةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةسیروان عبد الزھرة ھاشمداللة الحال في التعبیر القراني بین التاسیس والتاكید

Arabi14753علم الداللةجامعة وھرانعشراتي سلیمانولد النبیة یوسفداللة الحركات الجسدیة في الخطاب القرآني

Arabi14754داللة، نحومجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیةداود سلمان داود ، حامد عبد المحسن كاظم الجنابيداللة الحروف عند ابن شھر آشوب ت 588ھـ في كتابھ متشابھ القرآن والمختلف فیھ

Arabi14755داللةمجلة األستاذإیاد محمد علي األرناؤوطيداللة السایاق اللغوي في سورة یوسف دراسة في تفسیر المیزان

Arabi14756(دراسة تطبیقیة) علم الداللة، لغةمجلة علوم اللغةعبد المنعم السید أحمد جداميداللة السمات شبة اللغویة المصاحبة لألداء الكالمي في عملیة التواصل

Arabi14757تفسیرالجامعة األردنیةمصطفى إبراھیم المشنيأحمد الفي فالح بطي المحیة المطیريداللة السیاق القرآني في تفسیر أضواء البیان للعالمة الشنقیطي دراسة موضوعیة تحلیلیة

Arabi14758علم الداللةمجلة آداب الفراھیديعزت إبراھیم حماشداللة السیاق في الجملة االعتراضیة عند العیني ت 855ھـ في كتابھ عمدة القاري

Arabi14759تفسیر، علم الداللةكلیة اآلداب والتربیة األكادیمیة بالدنماركعلي حمید خضیرداللة السیاق في النص القرآني

Arabi14760علم داللةجامعة الكوفةمحمد حسین علي الصغیرأحمد سلمان والى الشافعىداللة السیاق في توجیھ معانى آیات األحكام

Arabi14761تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىمحمد بن عمر بازمولفھد بن عبد المعین الشتويداللة السیاق واثرھا في توجیھ المتشابھ اللفظي في قصة موسى علیھ السالم دراسة نظریة تطبیقیة
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Arabi14762علوم اإلتصال ، اإلتصالجامعة الجزائرمخلوف بوكروحإیمان عفانداللة الصورة الفنیة دراسة تحلیلیة سیمولوجیة لمنمنمات محمد راسم

Arabi14763الداللةجامعة وھران أحمد بن بلةصفیة مطھريأحمد بن عثمانداللة الصیغ الصرفیة االسالمیة في روایة ریح الجنوب

Arabi14764علم الداللةمجلة الدراسات األدبیة واللغویةتالر ساالر أحمد، صالح محجوب محمد التنقاريداللة الضمة في القرآن الكریم : دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi14765لغةجامعة وھران أحمد بن بلةمحمد سعیديرشیدة بودالیةداللة الظواھر فوق مقطعیة في توجیھ الخطاب القرآني

Arabi14766نحو، داللةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة جامعة الموصلزاھدة عبدهللا محمدداللة العدد النحویة في القرآن الكریم

Arabi14767داللةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحكلثوم مدقنداللة العدد في القرآن الكریم

Arabi14768داللةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةرائد عماد أحمدداللة العفو في القرآن الكریم

Arabi14769علوم اإلعالم، اإلتصالجامعة الجزائربوكروح مخلوفھادف لیندة خدیجةداللة العناصر السردیة في اإلشھار التلفزیوني دراسة تحلیلیة سیمولوجیة لومضات نجمة للھاتف النقال

Arabi14770نحومجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةفتحي حسن علي خطابداللة الفاء في العربیة

Arabi14771نحوحولیات آداب عین شمسوفاء عباس حسن حویتداللة الفعل على الزمن دراسة نحویة تحلیلیة من خالل دیوان النابغة الذبیاني

Arabi14772لسانیاتجامعة فرحات عباسیوسف وسطانياألمین بوخاريداللة الفعل في القرآن الكریم سورتا البقرة واألعراف أنموذجا

Arabi14773فقھ، أصولجامعة وھران أحمد بن بلةحمحامي مختارجقبوب رضا مالكداللة اللفظ القرآني من خالل الرسم وأثره في الفقھ

Arabi14774علم الداللةمجلة بابل للعلوم االنسانیةرحیم جبر أحمدداللة المتضایفین في سیاق النظم القرانى في سورة المائدة

Arabi14775صرف، داللةالجامعة األسالمیة العالمیةأبو سعید عبد المجیدداللة المصدر الصرفیة في النصوص القرآنیة

Arabi14776علم الداللةمجلة المعجمیةزكیة السائح دحمانيداللة المصطلح العلمي بین التوسیع والتضییق

Arabi14777داللة ، تفسیرمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسناء طاھر محمد ، حازم ذنون إسماعیلداللة المقطع الصوتي في سورة الفلق

Arabi14778نحو، داللةمجلة العلوم األنسانیةصابر الحباشةداللة النحو ونحو الداللة . ھل تدور اللغة على ذاتھا ؟

Arabi14779فقھجامعة آل البیتقحطان بن عبد الرحمن الدوريإبراھیم بن راشد بن سیف الغماريداللة النص عند األصولیین وتطبیقاتھا الفقھیة

Arabi14780فقھجامعة آل البیتجابر إسماعیل الحجاحجةفراس محمد راشد الخوالدةداللة النكرة عند األصولیین وأثرھا في الفقھ اإلسالمي

Arabi14781عم الداللةمجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیةأحمد راضي جبرداللة الوقف المتعانق في القرآن الكریم

Arabi14782علم الداللة، نحومجلة الكلیة اإلسالمیة الجامعةفاطمة عبد الحسین صیھودداللة بعض حروف المعاني المفردة في القرآن الكریم

Arabi14783علم الداللة، نحوالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةعبدالسمیع خمیس العرابیدداللة بنیة صفات الحروف على المعنى

Arabi14784علم الداللة، نحومجلة األستاذزھیر محمد علي االرناؤوطيداللة تفعل على المبالغة في القران الكریم

Arabi14785علم الداللة، نحومجلة آداب البصرةعبد الكریم خالد التمیميداللة تنوع جموع التكسیر في القرآن الكریم

Arabi14786علم الداللة، نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةصیوان خضیر خلف، حیدر عبد العالي جاسمداللة جموع التصحیح والتكسیر في سور الطواسین

Arabi14787علم الداللة ، نحومجلة آداب البصرةعبد الجبار عبد األمین ھاني، سكینة باقر حسونداللة حذف الجملة الفعلیة في سیاقات القصص القراني

Arabi14788علم الداللة، نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةفرھاد عزیز محیي الدینداللة حذف المفعول بھ في القرآن الكریم

Arabi14789فقھ، تشریعجامعة النجاح الوطنیةحسن سعد عوض خضرمحمد سامي صالح الطویلداللة حروف العطف وأثرھا في اختالف الفقھاء

Arabi14790نحو، صرفجامعة آل البیتعبد الجبار جعفر القزازمحمد خیر الدین بن أمان رزاليداللة حروف العطف والجر عند النحاة واألصولیین وأثرھا في فھم النص التشریعي
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Arabi14791علم الداللةمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةفرھاد عزیز محیى الدینداللة ظاھرتي التثنیة والتصغیر في األمثال العربیة

Arabi14792علم الداللةمجلة األندلسعبد هللا محمد محمود عبد هللاداللة لفظ األمر عند األصولیین دراسة تطبیقیة في سورة األعراف

Arabi14793علم الداللة، تفسیرالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةأحمد جعفر داودداللة لفظ الكتاب في االستعمال القرآني

Arabi14794نحو، داللةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعماد أحمد الزینداللة لو االمتناعیة في بصائر النحاة والعقالنیین

Arabi14795علم الداللةمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلعماد فاضل عبدداللة لوال في االستعمال القراني

Arabi14796علم الداللةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةھشام خالديداللة مصطلح الكلمة في القرآن الكریم دراسة وصفیة

Arabi14797علم الداللةجامعة الحاج لخضرعادل محلوسمیحة االبیضداللھ التراكیب فى سورة النساء

Arabi14798علم الداللة، نحوجامعة الشرق األوسطأمل شفیق العمريشادي محمد جمیل عایشداللھ سیاق اسم الفاعل فى الحدیث النبوى فى صحیح مسلم أنموذجا

Arabi14799المعجمیة، صناعة المعجمجامعة وھرانعمار مصطفاويعبد الحمید فضةدور االستشراق في صناعة المعجم العربي معجم دوزي أنموذجا

Arabi14800نحوالجامعة الھاشمیةحسن موسى الشاعرعزام محمد ذیب اشریدهدور الرتبة في الظاھرة النحویة

Arabi14801نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىموسى ابراھیم موسى حسن الشلتاويدور السیاق فى منھج التحلیل النحوى عند سیبویھ

Arabi14802نحو، لغةمجلة علوم اللغةمحمد أحمد خضیردور السیاق في تقدیر مرجع الضمیر في الدراسات اللغویة والقرآنیة

Arabi14803فقھ اللغةجامعة أم القرىمحمد أحمد العمريرجاء حسین محمد العباديدور السیاق في دالالت صیغة افتعل في القرآن الكریم دراسة إحصائیة تطبیقیة

Arabi14804علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجمنال كمال سلیمان عمردور الصیغ الصرفیة في بناء الجملة االسمیة في شعر البارودي دراسة لغویة وصفیة

Arabi14805نحوجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیاعبد الرحیم سفیانعصام عبد هللا محمددور الضمیر في الربط من خالل سورتي (محمد ویوسف) دراسة نحویة

Arabi14806معجممجلة المعجمیةفیدیركو كورینطيدور العامیة والسامیة في المعجم العربي التاریخي

Arabi14807نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاوفاء محمد قطیشاتدور العالئق التركیبیة النحویة والسیاقیة الشائعة استعماال في تیسیر قواعد النحو العربي دراسة تحلیلیة إحصائیة

Arabi14808نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث اإلنسانیةجمال دلیع العرینيدور الفونیمات الثانویة في أسلوب النداء

Arabi14809تراكیب، نحوحولیات آداب عین شمسعبدهللا محمد القرارعة، أحمد عبد الرحمن الذنیبیاتدور القراءة القرآنیة في تحول التراكیب بین الجملة واالسلوب النحوي

Arabi14810أدبدار الشروقمحمد زكي العشماويالنابغة الذبیاني مع دراسة للقصیدة العربیة فى الجاھلیة

Arabi14811أدب، شعرمجلة األقالمبشار عواد معروفالناقدون األولون لشعر السیرة

Arabi14812معجم، لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتعباس عبد الحلیم عباسدور اللغة العربیة في نقل المعلومات الرقمیة والتبادل الثقافي عبر الشبكات صناعة المعجم اآللي نموذجا

Arabi14813لغةمجلة حولیات آداب عین شمسحسنة عبد الحكیم الزھاردور اللغة في دعم جدلیة الذات واآلخر

Arabi14814لغویاتمجلة جامعة ابن رشد في ھولنداأحمد راغب أحمددور المؤثرات السیاقیة في تقدیر المدى الزمني للفونیم دراسة فونولوجیة حاسوبیة

Arabi14815تراكیبمجلة علوم اللغةمحمد أحمد محمد خضیردور المدرسة التحویلیة في تحلیل دالالت التراكیب

Arabi14816لغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاببركاھم العلويدور المشافھة في تثبیت الملكة التواصلیة

Arabi14817ترجمةمجلة عالماتشحادة الخوريدور المصطلح العلمي في الترجمة والتعریب

Arabi14818لغةكلیة اآلداب والعلوم األنسانیةمحمد یحیاتنیوسف مقراندور المصطلحیات في اللسانیات دراسة إبستیمولوجیة

Arabi14819معجممجلة تبیننادر سراجدور المعاجم الثنائیة اللغة في حركة الترجمة العربیة : معجم بارتلیمي أنموذجا
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Arabi14820لسانیاتجامعة وھران السانیةیوسف أحمدوسعي بشیردور المعجم في تعلیمیة اللغة المعجم الثنائي نموذجا

Arabi14821ترجمةجامعة الجزائربن صافي زلیخةبدري سھامدور المقاربة المعجمیة في اكتساب اللغة االنجلیزیة وعالقتھا بالترجمة : ترجمة طلبة اللیسانس للعبارات االصطالحیة نموذجا

Arabi14822نحو، لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىولید حسین محمد عبد هللادور المنھج االستبدالي في وصف العربیة وتقعیدھا

Arabi14823نحومجلة أوروك لألبحاث األنسانیةمحمد عباس نعمان الجبوريدور النحو واإلعراب وأھمیتھما في تفسیر النص القرآني

Arabi14824نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لألداب والعلوم االنسانیةمحمد عویس جمعة محمد صبرةدور النعت في تماسك النص القرآني سورة (ق) نموذجا

Arabi14825نحو، صرفحولیات الجامعة التونسیةأمیرة غنیمدور النواسخ الفعلیة في اإلعراب عن الزمان

Arabi14826تفسیر، داللةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساترحماني زھر الدیندور داللة تعلق شبة الجملة في تفسیر القرآن الكریم

Arabi14827نحوجامعة آل البیت كلیة اآلداب والعلومسعید جاسم الزبیديعبیر محمود شریف داوددور شروح األلفیة في تیسیر النحو العربي (ابن الناظم 686ھـ /والمرادي 749ھـ/ وابن ھشام 761ھـ/ وابن عقیل 769ھـ)نموذجا

Arabi14828نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحالخثیر داوديدور نحویة الكلمة في تبلیغ رسالة النص

Arabi14829بالغةالجامعة األسالمیةمحمد شعبان علوانخولھ توفیق السكنىدوال الخوف ومدلوالتھا فى القران الكریم دراسة أسلوبیة

Arabi14830لغةمجلة الدراسات اللغویةلیلى بلخیردیداكتیك اللغة العربیة ومشاریع اإلصالح

Arabi14831شعرمجلة الموردناظم رشیدالقدس في شعر القرن السادس للھجرة

Arabi14832نحو، صرفجامعة أم القرىعلي محمد النوريمحمد صالح زكریا برناويرتب المعارف وأثرھا في إعراب القرآن

Arabi14833فقھجامعة آل البیتمحمد حمد عبد الحمیدماجد بن محمد بن سالم الكنديرجوع حكم المستثني على الجمل المتعاطفة قبلھ عند األصولیین وتطبیقاتھ الفقھیة

Arabi14834لغویاتمجلة عالماتمحمد ربیع الغامديرحلة العالمة من النطق إلى الكتابة

Arabi14835نحومجلة آفاق الثقافة والتراثعلي أكرم قاسم یحیى الحیاليرد ابن الوراق على الكوفیین في كتابھ علل النحو

Arabi14836نحومجلة الدراسات اللغویةأمین عبد هللا سالمرد على بحث مشكالت النحو

Arabi14837نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسعود بن عبد هللا آل حسینرد على مراجعة وتعقیب تتعلق ببحث رمز التنوین في العربیة ومواضعھ الكتابیة

Arabi14838نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةفاضل عبد أحمدردود أبي جعفر النحاس في كتابھ إعراب القرآن على ابي عبید القاسم بن سالم في القراءات

Arabi14839نحومجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةمحمد حسن عباس االسديردود أبي حیان األندلسي وترجیحاتھ في تذكرة النحاة

Arabi14840نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةقاسم خلیل إبراھیم األوسيردود ابن الشجري علي النحاة في مسائل الخالف عرض وتوجیھ

Arabi14841نحومجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةمجبد خیر هللا الزامليردود ابن بري النحوي على الجوھري في التنبیھ و اإلیضاح

Arabi14842لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسعد صالح احمد المفرجيردود االمام النووي ونقوده اللغویة

Arabi14843لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة جامعة الموصلشیماء اسماعیل قاسم النقیب، عامر باھر اسمیر الحیاليردود التادلي في الوشاح توھیم المجد الصحاح دراسة وصفیة

Arabi14844نحومجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةھند قصي حسینردود السمین الحلبي النحویة المتوفي سنة 756ھـ علیى أبي حیان بین الدلیل النقلي والدلیل العقلي الزمخشري أنموذجا

Arabi14845نحوشریفة رحميالنحو التولیدي التحویلي

Arabi14846نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخیر الدین فتاح عیسى ، عماد مجید عليردود الشیخ عبد الخالق عضیمة على النحاة في كتابھ دراسات ألسلوب القرآن الكریم

Arabi14847نحوجامعة دیاليإبراھیم رحمن حمید األركيعلي عبد هللا محیسنردود الكرماني على النحاة في كتابھ غرائب التفسیر وعجائب التأویل

Arabi14848نحوجامعة بغدادخدیجة عبد الرزاق الحدیثيمدیحة عبد علي الشمريردود المرادي وابن ھشام علي ابن مالك في شرحیھما لأللفیة
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Arabi14849نحو، لغةجامعة آل البیتزید القرالھعبد العزیز یاسین حسینردود مكي بن أبي طالب اللغویة في كتابھ مشكل إعراب القرآن

Arabi14850نحومجلة األستاذعلى جبار عیسىردود ناظر الجیش على النحویین في باب االحرف المشبھھ بالفعل

Arabi14851لغةمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات األسالمیةولید محمد السراقبيرسائل اللغة ألبي محمد عبد هللا بن السید البطلیوسي 444-521ھـ

Arabi14852لغةمجلة الدراسات اللغویةعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العماررسالة في سوى

Arabi14853نحومجلة جذورعبدهللا الجھادرسالة كتاب سیبویھ

Arabi14854لغةالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةعبدالعزیز عزت الخیاطرسم المصحف والكتابة بغیر الخط العثماني

Arabi14855لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةسیف الدین طھ فقراءرسوبات لغویة من اللھجة الیمانیة في اللھجة العامیة المعاصرة في األردن

Arabi14856دراسات لغویةجامعة مؤتةعبد القادر مرعيأحیاء عادل الحجاجرضى الدین االستراباذى نحویا

Arabi14857نحو، لغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادفضل خلیل إبراھیم الشیخ حسنرضي الدین االستراباذي ومنھجھ في شرح الكافیة

Arabi14858لغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطنبیل شایبرمزیة التعدد اللغوي ورھانات التواصل االفتراضي عبر مواقع التواصل االجتماعي بین اإلبالغ والقصدیة االفتراضیة

Arabi14859نحوجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدجھاد عزات حسین زكارنةروابط الجملة االسمیة اللفظیة فى شعر الوصف والمدیح عند محمد مھدى الجواھرى دراسة نحویة داللیة

Arabi14860نحو، لغةحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقرضا عبدالجید السید فرج عزامروایات األصمعي(ت216ھـ) في كتاب الخصائص وموقف ابن جني (ت392ھـ) منھا

Arabi14861نحوجامعة أم درمان األسالمیة مجلة العلوم التربویةالحسن المثنى عمر الفاروقروایة الشعر وأثرھا في مناھج النحو العربي

Arabi14862نحو، لغةالجامعة األسالمیةمحمد رمضان محمود البعجمیل محمد جبریل عدوانروایتا حفص وشعبة عن عاصم دراسة صوتیة موازنة

Arabi14863دراسات لغویةالجامعة األسالمیةمحمد رمضان محمود البعسندس محمد سلیمان قاسمروایتا شعبة وورش دراسة لغویة موازنة

Arabi14864لسانیاتمجلة كلیة التربیة األساسیةعلي حاتم حسنزئبقیة المعنى دراسة في الماھیة واالنتاج

Arabi14865نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةلطفي عمر علي بن الشیخ أبو بكرزیادة (إلى) بین الفراء و ابن مالك

Arabi14866علوم الحدیثحولیة كلیة المعلمین في أبھامحمد بن عوض الخباصزیادة الثقة عند المحدثین بین المتقدمین والمتأخرین

Arabi14867نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاطھ محمود عطیة صالحةزیادة الحروف في عصور االحتجاج دراسة نحویة داللیة

Arabi14868فقھ اللغةمجلة العلوم األنسانیةإسماعیل أحمد عمایرة، صالح أحمد سعیدزیادة العین في اول الرباعي دراسة تأصیلیة في ضوء فقھ اللغة الوصفي والتاریخي المقارن

Arabi14869(دراسة صرفیة-صوتیة-داللیة-معجمیة) نحو، صرفجامعة الطائف مجلة العلوم األنسانیةأریج بنت عثمان بن إبراھیم المرشدزیادة الھاء في الرباعي غیر المضعف في تاج العروس

Arabi14870نحومجلة الجامعة األسالمیةیاسر محمد خلیل الحروبزیادة حرف الجر من في التراكیب ومذھب األخفش االوسط في زیادتھ

Arabi14871نحومجلة الدراسات اللغویةحسن محمود ھنداويزیادة حروف المعانى عند النحویین

Arabi14872نحومجلة الدراسات القرآنیةعماد طھ أحمد الراعوشزیادة حروف المعاني في القرآن الكریم بین دوافع المجیزین و محظورات المانعین

Arabi14873نحو، لغةمجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةحصة بنت زید بن مبارك الرشودزیادة من في اإلیجاب دراسة تطبیقیة في سورة البقرة

Arabi14874نحودار الكتاب الحدیثعلي محمود النابيالنحو العربي

Arabi14875نحومجلة العلوم العربیةعبدهللا بن محمد بن جار هللا النغیمشيسؤاالت ابي علي الفارسي النحویة لشیخھ أبي بكر بن السراج جمعاً ودراسة

Arabi14876لغویاتمجلة المناھلمحمد العربي الخطابيسحر األلفاظ الكلمة والكالم

Arabi14877لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةإسماعیل محمود القیامسرقة التصحیح اللغوي
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Arabi14878لغةمجلة سر من رأي جامعة سامراءصباح علي سلیمانلھجة عكل

Arabi14879نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاخالد فھميسطوة آراء سیبویھ على الخالفین في الصوتیات العربیة

Arabi14880(رؤیة علمیة جدیدة) نحوجامعة بنھامحمد سالمھشام عبد السالم محمدسفسطائیة النحاة في قضیة أصل االشتقاق

Arabi14881نحو، صرفمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةمازن المباركسقي واسقي

Arabi14882لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحصالح عیاد الحجوري، محمد إبراھیم الجراحسلسلة الكتاب في تعلم العربیة في ضوء إرشادات المجلس األمریكي لتعلیم اللغات األجنبیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi14883نحومجلة فصولعید بلبعسلطة الجذور األثر السلبي للنحو على الدرس البالغي سلطة النحو

Arabi14884نحو، لغةمجلة الموردعبد االمیر محمد أمین الوردسلم اآلحاد العدى لألعداد العربیة

Arabi14885(دراسة في الداللة الصوتیة)( علم الصوت، داللةمجلة التربیة والعلمكولیزار كاكل عزیز ، خالد عوال خضرسمات الوحدات الصوتیة لمادة (س، ب ،ح) في القرآن الكریم

Arabi14886علم الداللة ، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعباس السوسوةسمو داللة األلفاظ وانحطاطھا في اللغة العربیة لحمود الشعلي

Arabi14887لغةمجلة عالماتمنذر عیاشيسیمیاء الفكر واللغة

Arabi14888(الكنیة أنموذجا) لغةمجلة دراسات لجامعة األغواطإبراھیم براھميسیمیاء أسماء أعالم األشخاص

Arabi14889نحومجلة العلوم العربیة األنسانیة جامعة القصیممحمد بن سلیمان بن صالح الخزیمسواء دراسة في البنیة والمعنى واإلعراب

Arabi14890نحو، تفسیرمجلة دراسات الكوفةھدى صالح محمد عليسواء في القران الكریم

Arabi14891فلسفة اللغةجامعة البصرةفاخر ھاشم سعد الیاسريعبد الرحمن فرھود جساس الزیرجاوىسور الحوامیم القرآنیة دراسة فى داللة البنیة والتراكیب

Arabi14892نحو، صرفجامعة البصرةصیوان خضیر خلفحیدر عبد العالي جاسمسور الطواسین دراسة في داللة البنیة الصرفیة والنحوبیة

Arabi14893لسانیاتمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةأمل حامد بدرسورة اإلنسان في ضوء لسانیات النص

Arabi14894نحو، تفسیرالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد العزیز علي سفرسورة البقرة احالل الجملة االسمیة محل االسم المفرد

Arabi14895نحو، صرفجامعة أم القرىصابر بكر أبو السعودإبراھیم عبد السالم أدیبولوسورة الحج دراسة نحویة وصرفیة

Arabi14896تفسیر، علوم القرآنالجامعة األردنیةمحمد القضاةعدالة مصطفى موسى السالمسورة الصافات دراسة أسلوبیة

Arabi14897تفسیر، علوم القرآنمجلة آداب الرافدینعزت عدنان احمد عزت، رافع عبد هللا مالوسورة الضحى دراسة صوتیة

Arabi14898تفسیر، علوم القرآنمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةسمیة محمد طاھر عبد هللا الطحانسورة الطور دراسة صوتیة

Arabi14899تفسیر، علوم القرآنمجلة مركز دراسات الكوفةعالء ناجي جاسم ، حیدر عبد الزھرة معیوفسورة القارعة دراسة لغویة

Arabi14900داللة ، تفسیرالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعالء الدین أحمد الغرایبةسورة القمر دراسة داللیة في البنیة اللغویة

Arabi14901تفسیر، علوم القرآنمجلة جامعة كربالءأسامة عبدالغفورسورة القمر دراسة صوتیة

Arabi14902تفسیر، علوم القرآنجامعة قاصدي مرباح ورقلةعبد الناصر مشريسورة الكھف دراسة داللیة

Arabi14903تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلإلیاس الحاج إسحاقسورة الكھف دراسة صرفیة

Arabi14904لسانیاتجامعة منتوري قسنطینةالسعید ھادفقدادرة عبد السالمالمبحث التركیبى فى الدراسة اللسانیة الحدیثة بین كتاب القواعد للسنھ السابعھ اساسي وكتاب اللغھ العربیة للسنھ االولى من التعلیم المتوسط

Arabi14905أدبدار المسیرةعفیف عبد الرحمنأبي حیان األندلسيتقریب المقرب

Arabi14906نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيبنیة األسم اللفظیة
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi14907نحو، تراكیبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةعمر یوسف عكاشةإن َ ْ ) و ( أن َ َّ ) و ( إن ْ ) و ( إن َ ْ ) دراسة في العالقات التركیبیة والتطور اللغوي

Arabi14908بالغةمجلة أبحاث میسانعبد الواحد خلف وساكأي) في القرآن الكریم ونھج البالغة

Arabi14909نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاحماد بن محمد الثماليأي) الموصولة في الدرس النحوي

Arabi14910دراسات لغویةجامعة الجزائرصالح بلعیدعبد الرزاق ھندايآثار الدرس اللساني في تفعیل الدرس اللغوي العربي دراسة میدانیة في الجامعة الجزائریة

Arabi14911نحومجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةعبد المجید فالحآراء أبي حیان األندلسي النحویة بین كتبھ التنظیریة والتطبیقیة

Arabi14912نحو، صرفالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديمھند عوني خضر عوادآراء أبي حیان األندلسي النحویة والصرفیة في كتاب ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع للسیوطي

Arabi14913صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد الرحمن بن عبد هللا الحمیديآراء أبي طالب العبدي التصریفیة جمعا ودراسة

Arabi14914نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةخولة محمود فیصل ، فیحاء قحطان ممدوحآراء أبي علي الفارسي الصرفیة في كتاب التنبیھ على شرح مشكالت الحماسة البن جني

Arabi14915نحو، صرفجامعة أم القرىكریمة بنت أحمد بن طاھر البشیرآراء أبي علي الفارسي النحویة وتطبیقھا على كتاب الحجة للقراء السبعة

Arabi14916نحو، صرفمجلة تبیان للدراسات القرآنیةلبنى بنت خالد بن محمد العرفجآراء أحمد بن جعفر الدینوري وأقوالھ في الوقف واالبتداء جمعاً ودراسة

Arabi14917لغةجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةعبد هللا عبد ربھ الذیباتآراء ابن القیم اللغویة في كتابھ بدائع الفوائد

Arabi14918لغةجامعة وھرانمحمد زعراطعبد القادر بوعصابةآراء ابن حزم اللغویة وأثرھا في التفسیر

Arabi14919نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحاحمد جالیليآراء ابن رشد النحویة في كتابھ الضروري في صناعة النحو

Arabi14920معجممجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعھ الشاميآراء ابن سیده األندلسي في معجمھ المخصص

Arabi14921لغة، دراسات قرآنیةجامعة وھرانمحمد زعراطبودر بالة فریدآراء ابن عباس في التفسیر من خالل جامع البیان للطبري دراسة لغویة

Arabi14922اللسانیات العامةجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورناننعیمھ روابحآراء ابي العلى القالى فى امالیھ في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi14923نحو، لغةمجلة اوروكأبھر ھادي محمدآراء األفراد المفقودة من كتاب معاني القرآن من خالل التفسیر الثعلبي

Arabi14924كتاب، سنةجامعة أم القرىأمین بن محمد عطیة باشاعبد الماجد بن محمد ولي بن محمد علي ابراھیمآراء اإلمام ابن قتیبة في التفسیر من سورة الحج إلى نھایة سورة الناس جمعا ودراسة

Arabi14925نحوجامعة الجزیرةعلي عبد هللا النعیم، محمد آدم الزاكيعبد الغنى شوقي موسى االدبعيآراء الزركشي النحویة فى البرھان

Arabi14926نحومجلة العلوم العربیةعبدالعزیز بن محمد الحربيآراء الزمخشري في المفصل التي خالفھا الكشاف

Arabi14927نحومجلة األستاذیسرى ناصر غازيآراء الفارسي النحویة في كتاب شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك

Arabi14928نحومجلة آداب الرافدینحسن أسعد محمدآراء الفراء النحویة في مسال خالفیة من خالل كتابة معاني القرآن

Arabi14929نحومكتبة الخانجيرمضان عبد التوابالتطور النحوى للغة العربیة

Arabi14930فقھجامعة أم القرىعلي عباس الحكميجیالني غالتامامي الباليالتعارض والترجیح في االقیسة بین النظریة والتطبیق

Arabi14931نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيعبد العزیز بن سعدي بن أحمد المطرفيآراء الكساني النحویة في كتاب مغني اللبیب

Arabi14932نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسلیمان بن سلیمان العنقريآراء الكوفیین الخالفیة المعزوة إلیھم في معاني القرآن وإعرابھ للزجاج جمع ودراسة

Arabi14933نحوجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدمحمد عبد الرحمن حمديآراء المنتجب الھمذاني النحویة حول المسائل الخالفیة في كتابھ الفرید في إعراب القرآن المجید

Arabi14934نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيبخیتة الفكي الشیخ البدويآراء الواسطي الضریر من خالل شرحھ علي اللمع البن جني دراسة نحویة

Arabi14935لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريفتیحة حدادآراء تحلیلیة للمفاھیم المراسیة في العملیة التواصلیة من خالل كتاب اللغة والتواصل لعبدالجلیل مرتاض
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Arabi14936نحو، صرفجامعة األزھرعبد النعیم علي محمدوداد رجب محمد حسنآراء سیبویھ النحویة والصرفیة في كتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الھمذاني المتوفي 643 ھـ (من سورة الفاتحة إلى نھایة سورة ھود) جمعاً وتثیقاً ودراسة

Arabi14937نحو، معجمالجامعة األسالمیةأسامة خالد حمادعطیة الخیر عبد القادر علي مھاديآراء صالح الدین الزعبالوي النحویة في كتابھ (معجم أخطاء الكتاب) دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi14938لغةالمجلة األدرنیة في اللغة العربیة وآدابھاریم فرحان عودة المعایطةآراء قطرب اللغویة في معجم لسان العرب

Arabi14939نحو، صرفالمجلة األدرنیة في اللغة العربیة وآدابھاریم فرحان المعایطةآراء كراع النمل الصرفیة في لسان العرب دراسة تأصیلیة

Arabi14940نحو، لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريقبایلي عبد الغانيآراء مازن الوعر اللغویة وقضایا جملة الشرط بین النحاة واألصولیین ونظریة النحو العالمي لتشومسكي

Arabi14941ادب، شعرمكتبة التوبةفضل بن عمار العماريتحلیل القصائد طریقة والمنھج

Arabi14942نحو، صرفالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديسوزان زھیر بدر حسینآراء ھشام الضریر وتغلب النحویة والصرفیة في كتابي ارتشاف الضرب ومنھج السالك ألبي حیان األندلسي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi14943نحوالجامعة الھاشمیةعبد الكریم مجاھدأھیف عبد العزیز محمد بورینيآراء ھشام النحویة بین البصرة والكوفة في كتاب مغني اللبیب

Arabi14944لسانیات، تراثجامعة باجي مختارخلیفة صحراويآمنة جاھميآلیات االنسجام النصي في خطب مختارة من مستدرك نھج البالغة للھادي كاشف الغطاء

Arabi14945لسانیاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمحمد الغریبيآلیات التجدید اللغوي من خالل دروس في اللسانیات العامة لفردینان دي سوسیر

Arabi14946(الخطاب األدبي أنموذجا) تحلیل الخطابمجلة عالماتعبد القادر عوادآلیات التداولیة في الخطاب

Arabi14947لسانیاتجامعة وھرانصفیة مطھريطالب أمین زھر الدینآلیات الترابط في التركیب اللغوي سورة البقرة أنموذجا

Arabi14948لسانیاتجامعة الحاج لخضرمحمد بو عمامةصالح بو ترعةآلیات التواصل عند ابن عربى

Arabi14949تحلیل الخطابمجلة كلیة اآلداب واللغات جامعة محمد خیضربشیر ابریرآلیات تحلیل الخطاب في كتاب سیبویھ

Arabi14950تحلیل الخطابمجلة جامعة الملك سعودنادیة لقجع جلول سایحآلیات تحلیل النص التراثي في ضوء المناھج المعاصرة السیمیائیة التداولیة

Arabi14951نحومجلة العمیدناصر سعید ناصر العیشيآلیات توحید المصطلح العربي

Arabi14952لسانیاتمجلة آفاق الثقافة والتراثھشام خالديآلیات صناعة المصطلح اللساني الحدیث

Arabi14953نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةیوسف وغلیسيآلیة االشتقاق ودورھا في تشكیل المصطلحات النقدیة الجدیدة

Arabi14954معجمالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد الكریم جرادات ، عمر عبد المحسن الخزاعلةآلیة التغیرات الصوتیة في ألفاظ معجم العین الفارسیة المعربة

Arabi14955معجممجلة آفاق الثقافة والتراثملیك جواديآي مستقبل للمعجمیة العربیة في ضوء التكنولوجیا الحدیثة

Arabi14956أدبدار غیداء للنشر والتوزیععصام حفظ هللا واصلالتناص التراثي في الشعر العربي المعاصر

Arabi14957أدب عربيجامعة وھران السانیةمختار بوعنانيعكوش ھشامأثر التوظیف النحوي في تیسیر التفسیر للشیخ أمحمد بن یوسف أطفیش ت 1332ھـ 1914م ضمن مشروع الدراسات النحویة في الجزائر مجاالتھا وموضوعاتھا ومنطلقاتھا

Arabi14958أدبمكتبة مصرعلي أحمد باكثیرالتوراة الضائعة

Arabi14959أدب، شعرالعلم واإلیمان للنشر والتوزیعمصطفى رجبأبو زید بیوميالتوظیف الفني للشعر في القصة العربیة القدیمة

Arabi14960(الجامد والمشتق ) نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيعلم النحو العربي

Arabi14961أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعسلیم دولةالجراحات والمدارات

Arabi14962لغةجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد بلخضرھنیة عریفأخطاء األعداد في البحوث اللغویة األكادیمیة دراسة تحلیلیة لعینة من الرسائل الجامعیة الجزائریة

Arabi14963نحومجلة كلیة التربیة للبنات جامعة بغدادغانم عودة شرھان السودانيالجملة الفاعلیة بین البصریین والكوفیین

Arabi14964أدبجامعة منتوري قسنطینةلخضر عیكوسسكینة قدورالحبسیات في الشعر العربي
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Arabi14965نحوجامعة الملك سعودجنان التمیميالحدود النحویة في التراث كتاب العریفات للجرجاني نموذجا

Arabi14966أدبجامعة أم القرىمعتوقة بنت سالم جابر المعطانيالحدیث والموروث في رثاء الملك فیصل دراسة تأصیلیة تحلیلیة

Arabi14967نحودار غریب للطباعة والنشر والتوزیععلي أبو المكارمالحذف والتقدیر في النحو العربي

Arabi14968نحو، بالغةمنشورات وزارة الثقافةعبد المعین الملوحي، أسماء الحمصيابن الشجريالحماسة الشجریة

Arabi14969أدبجامعة النجاح الوطنیةوائل أبو صالحمھا روحي إبراھیم الخلیليالحنین والغربة في الشعر األندلسي عصر سیادة غرناطة 635- 897 ھجریة

Arabi14970نحو، لغةمجلة الزرقاء للبحوث والدراساتأبو سعید محمد عبد المجیدأسلوب صیغ المبالغة في القرآن الكریم واللغة

Arabi14971لغة، أدبجامعة باتنةمتقدم الجابريسعاد حمیتيالخطاب المسرحي الجزائري المعاصر دراسة تداولیة

Arabi14972أدبدار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعحاتم صالح الضامنأبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعيأبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعي

Arabi14973أدبجامعة الحاج لخضرعبد الرزاق بن السبععبد المالك مغشیشاألشكال النثریة في األدب المغربي في العھد العبیدي

Arabi14974لغةملتقى أھل الحدیثعادل محمد علي الطنطاويمنصور بن ناصر الفارسيالدرة البھیة في علم العربیة

Arabi14975علم الصرفجامعة البصرةحتمد ناصر عبود الظالميجاسم صادق غالب الموسويابستیمولوجیا علم التصریف العربي

Arabi14976أدبمجلة التراث العربيسمر روحي الفیصلابن األثیر وكتابھ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

Arabi14977نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةشریف عبد الكریم النجارابن األبرش األندلسي حیاتھ وآراؤه

Arabi14978أدبمجلة التراث العربينشأت حمارنةابن األكفاني ومؤلفاتھ

Arabi14979نحوجامعة القاھرة كلیة اآلدابشوقي ضیفمحمد ھاشم عبد الدایمابن الحاجب فى كتابھ االمالي النحویة آرآؤه فى االیات القرآنیة والمفصل

Arabi14980نحومجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعمار بن أمین بن محمد الددوابن النجار الدمشقي وكتابھ القواعد الحسان في إعراب أم القرآن دراسة منھجیة نقدیة

Arabi14981نحوجامعة طرابلسفاطمة محمد األزھريزینب رمضان عبد هللا أحمدابن النحاس الحلبي نحویا ت 698ھـ دراسة تحلیلیة في كتابھ التعلیقة على المقرب

Arabi14982نحوجامعة أم درمان األسالمیةیحي على محمد الفادنيأمین بابكر محمد األمین اإلمامابن جریر الطبري وجھوده النحویة في تفسیره جامع البیان دراسة نحویة وصفیة في النصف األول من القرآن الكریم

Arabi14983لغةمجلة الحكمةغانم قدوري الحمدالخط العربي تطوره وأنواعھ

Arabi14984أدبریاض الریس للكتب والنشرفواز صالح فوازسبط ابن الجوزيالجلیس الصالح واألنیس الناصح

Arabi14985نحومؤسسة الرسالة، دار األملعلي توفیق الحمدأبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجيالجمل في النحو

Arabi14986(الدراسات السابقة في علم اللغة االجتماعي) علم اللغةالجامعة األسالمیة الحكومیة ماالنجعارف الدینالحركات الجسمیة فى اتصال العرب

Arabi14987نحومجلة كلیة التربیة القسم األدبيكمال سعد أبو المعاطياستعماالت سمع في القرآن الكریم دراسة في النحو والداللة

Arabi14988نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابمحمد خالد رحال العبیدياسم الجنس الجمعي دراسة نحویة

Arabi14989نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبد الرحمنخدیجة السر محمد علىاسما الفاعل والمفعول في القران الكریم دراسة نحویة صرفیة وصفیة داللیة

Arabi14990نحو، لسانیاتمجلة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلحیدر غضبان محسن جبورياشكالیة المصطلح واثرھا في تصنیف المناھج اللسانیة (الوصفیة والبنویة والتولیدیة واللسانیات) أنموذجا

Arabi14991أدبمكتبة األسرةمختار السویفيتشارلز دیكنزدافید كوبرفیلد

Arabi14992فیزیاءجامعة طیبةنجدیة محمد إبراھیم صالحنھى عبد الحمید یوسف التركستانيتركیزات العناصر المشعة الطبیعیة والصنعیة بالتربة السطحیة بالمدینة المنورة

Arabi14993أدب، شعرمجلة التربیة والعلم جامعة الموصلنھى محمد عمرالرؤیة اللونیة في شعر حسان بن ثابت
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Arabi14994أدبمجلة جامعة الملك سعودسعود بن دخیل الرحیليالرؤیة النواسیة قراءة في مدحیة وخمریة

Arabi14995أدبدار المعارفعبد المحسن طھ بدرنجیب محفوظالرؤیة واألداة

Arabi14996أدبكلیة اآلداب جامعة بغدادفاروق عمر فوزيالرایات واأللویة وشعارات الحرب عند العرب

Arabi14997لغةمجمع اللغة العربیةسید رمضان ھدارة، عطیة عبد السالم عاشورمحمود مختارالرموز والوحدات والدالالت في اللغة العلمیة العربیة

Arabi14998(العصر الجاھلي) أدبالھیئة المصریة العامة للكتابیوسف خلیفالروائع في االدب العربي

Arabi14999أدبدار الشروقفاروق خورشیدالروایة العربیة عصیر التجمیع

Arabi15000نحو، صرفأحمد عبد اللطیف محمود اللیثيالصرف في مجالس ثعلب

Arabi15001أدب، نقددار الشرق العربيمحمد عزامالمصطلح النقدي في التراث األدبي العربي

Arabi15002لسانیاتجامعة محمد بوضیافسلیمان بوراسخولة بوراسالمعاییر النصیة وتطبیقھا في قصیدة الذبیح الصاعدي لمفدي زكریا

Arabi15003نحوجامعة أم درمان اإلسالمیةبكري محمد الحاجلطفي عمر بن الشیخ أبو بكرأنماط الرتبة في القرآن الكریم دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi15004نحوجامعة الیرموكحنا جمیل حدادشذي عطا سلیم جرارإبرام الحكم النحوي عند ابن جني

Arabi15005علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانعبد الكریم حاقةإبالغیة الخطاب القرآني من منظور لسانیات النص دراسة في سورة البقرة

Arabi15006نحومجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةسعد حسن علیويإبن إیاز النحوي

Arabi15007أدبجامعة مولود معمريبوجمعھ شتواننعیمة یعمراننالحجاج في كتاب المثل السائر البن األثیر

Arabi15008باقتباس مصطفى لطفي المنفلوطي وترجمة عباس حافظ إلى العربیة دراسة تحلیلیة ونقدیة ( Cyrano de Bergerac لـ .Edmond Rostand ) ترجمةجامعة الحاج لخضركحیل سعیدةحواس عادلإشكالیة االقتباس في الترجمة األدبیة مسرحیة

Arabi15009أدبدار قباء للنشر والتوزیعأزرق بن علوالرحلة أساطیر تاریخ أدب حكایات

Arabi15010نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةاحمد مطر عطیةما) الزائدة والكافة استعمالھا وداللتھا

Arabi15011نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةخالد محمد المساعفةائتالف الصوامت في بنیة الكلمة العربیة عند اللغویین القدماء دراسة صوتیة صرفیة

Arabi15012نحوالجامعة األردنیةعبد هللا عنبرافتخار محمد علي الرمامنھابراھیم أنیس وأنظاره الداللیة والنحویة

Arabi15013لغویاتإبراھیم السامرائيالبن دریدالسرج واللجام

Arabi15014أدبمنشورات وزارة الثقافةمھا حسننیكوالس تاكرالطفل والكتاب دراسة أدبیة ونفسیة

Arabi15015نحو، لغةمجلة آداب البصرةھناء عبد الرضا رحیم الربیعيالظواھر اللغویة والنحویة في قراءة محمد بن مسلم الزھري ت 124ھـ

Arabi15016لغةمجلة مجمع اللغة العربیة االردنيیوسف وغلیسياألشكال الجدیدة للنحت ودورھا في التنمیة اللغویة المعاصرة

Arabi15017نحودار األملعلي توفیق الحمد ویوسف الزعبيالمعجم الوافي في أدوات النحو العربي

Arabi15018نحو، لغةمكتبة الفالحمصطفى النحاسالعدد في اللغة دراسة لغویة ونحویة

Arabi15019نحومجلة كلیة اآلدابعبد الحمید حمودي الشمريالعدول عن المألوف في إعراب الجملة

Arabi15020(ت 328 ھـ) نحو، صرفمجلة كلیة العلوم األسالمیةعبد الحمید حمد شحاذة، صبیحة حسن طعیسالعلة النحویة والصرفیة في كتاب إیضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا ألبي بكر بن األنباري

Arabi15021صرفدار المعارفالبدراوي زھرانأبي بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجانيالعمد كتاب في التصریف

Arabi15022نحو، صرفجامعة الخرطومالصدیق عمر الصدیقزكیة مبارك الطیب الفكاكالشواھد النحویة والصرفیة في شعر جریر دراسة وصفیة تحلیلیة
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Arabi15023أدبمطابع الیمامةمحمد بن سعید بن حسینالشیخ محمد بن عبدهللا بن بلیھد وآثاره األدبیة

Arabi15024نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد صفوت مرسيحسین بن سفر بن جابر المالكيالظرف والمصدر في النحو التعلیمي

Arabi15025أدبمكتبة األنجلو المصریةمحمد السعید عبد المؤمنالظواھر األدبیة في العصر الصفوي

Arabi15026نقدماھر عبد القادر محمدالعلم العربي أصول العقالنیة النقدیة

Arabi15027أدب، لغةدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعشھاب الدین أبو عمروأبي منصور محمد بن أحمد األزھريالزاھر في غریب الفاظ الشافعي

Arabi15028معجممدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیةمحمد محمد حلمي ھلیلنحو معجم عربي معاصر

Arabi15029تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىخالد بن عبد هللا القرشيعبد الرحمن عبد هللا سرور جرمان المطیريالسیاق القرآني وآثره في التفسیر دراسة نظریة وتطبیقیة من خالل تفسیر ابن كثیر

Arabi15030أدبدار مارون عبودخلیل مطرانبیاركورنايالسید

Arabi15031لغةدار نینويمنذر عیاشيبییر جیروالسیمیائیات دراسة األنساق السیمیائیة غیر اللغویة

Arabi15032نحوالجامعة األردنیةمحمود جفال الحدیدوفاء محمد علي السعیداالستثناء على القاعدة النحویة

Arabi15033نحو، صرفكلیة الدراسات األسالمیة والعربیةحاتم صالح الضامنالصرف

Arabi15034تفسیر، علوم القرآنالجامعة األسالمیة الحكومیة موالنا مالك إبراھیم ماالنجأندوس أحمد مزكيدیدیك ھموانتحلیل معانى الكلمات في األیة [١٠٩] من سورة الكھف دراسة تحلیلیة سمیوتیكیة

Arabi15035أدب، شعرمجلة جامعة دمشقحسناء أقدحالصورة الشعریة عند المعتمد بن عباد

Arabi15036أدبوزارة الثقافةمحمد علي ذیابالصورة الفنیة في شعر الشماخ

Arabi15037أدبمطبعة القدیس جاورجیوسيناصیف الیازجي اللسنانيالطراز المعلم في علم البیان للیازجي

Arabi15038لغة ، أدبجامعة الحاج لخضرعیاش فرحاتجمال كویحلالظواھر الّلغویة في القراءات األربعة الشاذة دراسة تطبیقیة تحلیلیة

Arabi15039نحومجلة كلیة اللغة العربیة جامعة أم القرىعلیاء محمد الحازمياالشتقاق

Arabi15040لغویاتدار الجیلعبد السالم محمد ھارونأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحاالعثمانیة

Arabi15041لغةدار النھضة الحدیثةعبده الراجحيالعربیة الجامعیة لغیر المختصین

Arabi15042أدبشركة دار األرقم بن أبي األرقمعمر فاروق الطباعناصیف الیازجيالعرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب

Arabi15043أدبدار العرب للبستانيجبران خلیل جبرانالعواصف

Arabi15044أدبدار الحوار للنشر والتوزیعمحمد جمیل الحطابالعیون في الشعر العربي

Arabi15045أدبمنشورات دائرة الثقافة واألعالممحمد نور الدین أفایةالغرب في المتخیل العربي

Arabi15046نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلعیسى متقي زاد، یعقویعلي آقاعلي بورتعریضات الجاني على الرضي في شرح الكافیة

Arabi150472008 تقریركلیة الھندسة جامعة القاھرةأعضاء اللجنة بمحافظات القاھرةتقریر لجنة تكریم مستخمي ومصممي مواقع المشروع واألوائل لصیف

Arabi15048لسانیات اللغةدار المعارفعبد العزیز مطرأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيتقویم اللسان

Arabi15049نحومجلة علوم اللغةأشرف عبد البدیع عبد الكریمالبنیة الداللیة واإلحالیة للضمائر

Arabi15050لغةدار سعاد الصباحعبد هللا محمد الغذاميثقافة األسئلة

Arabi15051سیمیائیاتمجلة عالماتمحمد الداھيكریماص و لندوفسكيالتداولیة والسیمیائیة
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Arabi15052نحوجامعة أم القرىالتعجب من الفعل الالزم على ثالثة أحرف

Arabi15053معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقماھر عیسى حبیبالتغیر الداللي بین التغیر السیاقي والتغیر المعجمي لفظة (القمیص) أنموذجا

Arabi15054(استصفي من علم األصول) لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمھدي أسعد عرارالدرس اللغوي االجتماعي عند اإلمام الغزالي عن مصنفھ

Arabi15055علم الداللة، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد العمريالداللة التاریخیة للشعر ظاھرتا الغزل والنقائض في القرن األول الھجري نموذجا

Arabi15056نحو، صرفمجلة المعلم الجامعيرضاتھ حسین صالحآراء ابن سیدة في الجموع في كتاب المخصص

Arabi15057نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليبلخیر شنینآراء ابن عصفور االشبیلي النحویة فى كتابیھ المقرب وشرح الجمل

Arabi15058نحو، صرفجامعة القصیمنبوي عشماوي النمسعائشة بنت ناصر بن صالح البطاحآراء ابن مالك واختیاراتھ في حروف المعاني في كتابھ شرح الكافیة الشافعیة منھجاً وموازنة

Arabi15059نحومجلة جامعة بحري لآلداب والعلوم األنسانیةأبو بكر أحمد عیسىآراء المبرد النحویة الواردة في كتاب شرح ابن عقیل

Arabi15060ً أدب، لغةمجلة جامعة الملك فھد الوطنیةمحمد خیر محمود البقاعيآراء المستشرقین في نسبة كتاب العین إلي الخلیل بن أحمد الفراھیدي غراف دوالسال أنموذجا

Arabi15061علوم اللغةأحمد مطلوبالحقیقة الشرعیة وتنمیة اللغة العربیة

Arabi15062(الفصل الثاني المبحث الثاني ) صرفدار صفاء للنشر والتوزیعخدیجة زبار الحمدانيأبحاث صرفیة

Arabi15063نحو، صرفمجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثخطاب عمر بكرأفعال القلوب إلغاء وتعلیقا

Arabi15064أدبمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةعبد هللا أبو ھیفالمصطلح السردي تعریبا وترجمة في النقد األدبي العربي الحدیث

Arabi15065أدبجامعة ابن زھر كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة (مطبعة المعارف الجدیدة)عبد الرحمن طھالتواصل والحجاج

Arabi15066نحومجلة كلیة العلوم األسالمیةإشكالیة فھم مسألة ما أغفلھ عنك شیئا عند سیبوبھ

Arabi15067(الفصل الثالث المبحث األول ) صرفدار صفاء للنشر والتوزیعخدیجة الحمدانيأبحاث صرفیة

Arabi15068أدبجامعة بغدادعبد اللطیف سلمان الدوريابن الخل الشاعر 482-552ھـ

Arabi15069أدبمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقخالد هللا الشریفابن جبارة المقدسي 648 - 728ھـ وكتابھ المفید في شرح القصید

Arabi15070نحوحایف النبھانأبي عبد هللا محمد بن محمد بن داود الصنھاجي الشھیر بابن اجروماآلجرومیة

Arabi15071لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقحمودا حسناألسماء الفرعیة : مفھومھا واستعماالتھا

Arabi15072نحو، لغةعبد الفتاح السید سلیماإلبانة والتفھیم عن معاني بسم هللا الرحمن الرحیم

Arabi15073أدبوزارة التراث القومي والثقافةمحمد أمین عبد هللالفتنانت كولونیل أي . إس. جي . جایاكارالعمانیون حكمھم وأمثالھم الشعبیة

Arabi15074بالغةدار المنھاجأنور بن أبي بكر الشیخي الداغستانيمجد اإلسالم أبي بكر عبد القاھر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعيالعوامل المئة

Arabi15075أدبعبد الرضا عليالسیاب یتحدث عن تجربتھ الشعریة تولیف ودراسة

Arabi15076تفسیر، علوم القرآنالجامعة األسالمیة العالمیةفوزیة میر تاجالتحلیل النصي في التفاسیر القرآنیة البیانیة والموضوعیة دراسة تحلیلیة في ضوء منھج نحو النص

Arabi15077نحو، تراكیبمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقسعد الدین مصطفىالتركیب البسیط و العربیة

Arabi15078لغةرمضان عبد التوابأبي الحسین أحمد بن فارسالثالثة

Arabi15079علم األصواتمجلة الخطاب جامعة مولود معمريالتعدد الصوتي من خالل السخریة في المنظور التداولي

Arabi15080لغةعبد العزیز مطرالتعریف بالمخطوطات على الزبیدي في لحن العامة
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Arabi15081أدبالجاحظالرسائل

Arabi15082أدب، لغةعبد الكریم حبیبالروضة للمبّرد تقدیم ونصوص منھ

Arabi15083(التخلص من المتماثالت خطا ) نحو، لغةجامعة الملك سعودحسن شاذلي فرھودالشاذلیات

Arabi15084معجمیة عربیةجامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيبالل لعفیوندور الجھود الجماعیة في ضبط آلیات المعجم العربي منھجاً ومادة ، المعجم الوسیط للمجمع المصري أنموذجا دراسة لباب الباء

Arabi15085لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصادق عبد هللا أبو سلیماندور الحركات في مبنى الكلمة ومعناھا أمارة وإمارة مثاال

Arabi15086أدبمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحالجوھر خالفدور السوسیولسانیات في بناء الصورة األدبیة

Arabi15087تاریخ أسالميجامعة البصرةحمید سراج جابر األسديقصي عبد الصمد عبد الحي یاسینرؤیة ابن منظور لإلمام علي ابن أبي طالب صلوات هللا علیھ دراسة في معجم لسان العرب

Arabi15088نحومكتبة المنارة األسالمیةمحمود سلیمان یاقوتالنحو التعلیمي والتطبیق في القرآن الكریم

Arabi15089لغةمجلة الدراسات اللغویةعبد الفتاح عوضرؤیة حول بناء الجملة الفعلیة في اللغتین العربیة واإلسبانیة وفقا لعلم اللغة المعاصر

Arabi15090نحو، لغةمجلة الدراسات األنسانیة واألجتماعیة جامعة األردنیةحنان إسماعیل العمایرة، آالء محمد حسنرؤیة في تعلیم التذكیر و التأنیث للناطقین بغیر العربیة

Arabi15091نحومجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم األنسانیةخلود صالح عثمان الصالحرؤیة لتأسیس منھج وظیفي داللي حدیث في النحو التعلیمي

Arabi15092نحومجلة المخبر جامعة محمد خیضردلیلة مزوزرؤیة وظیفیة في المقولتین االسمیة والفعلیة

Arabi15093نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةریم المعایطةراي في حذف المبتدأ أو الخبر وجوبا

Arabi15094(الكامل في اللغة و األدب) لغة، أدبمجلة الدراسات التاریخیة والحضاریةحسن ھادي المحمديردود المرصفي في شرحھ (رغبة اآلمل من كتاب الكامل ) على أبي العباس المبرد في كتابھ

Arabi15095لغة، نحومجلة النیل العلمیةسالم الشیخ، یحیى فضل هللا مختاررسم الھمزة في العربیة

Arabi15096لغة، فقھمجلة العدلبكر بن عبد اللطیف الھبوبرفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون

Arabi15097نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةسعود بن عبد هللا آل حسینرمز التنوین في العربیة ومواضعھ الكتابیة

Arabi15098شعرمحمد یحیى زین الدینزیادت أخرى في شعر حمید بن ثور

Arabi15099نحودار األمانةرمضان عبد التوابزینة الفضالء في الفرق بین الضاد والظاء ألبي البركات األنباري

Arabi15100معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقإسماعیل عمایرةسبیل معجم تاریخي محاولة التأصیل

Arabi15101أدبمجلة الدرعیةعبدالعزیز ابن علي الحربيسكتات حفص في القرآن الكریم من طریق الشاطبیة وتوجیھھا

Arabi15102لغةمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةسیروان أنور مجیدسلطة الكلمة في الفضاء اإلعالمي المعاصر : دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi15103تفسیر، علوم القرآنالمجلة الجامعةعلي حسن مزبانسورة البقرة بین قراءتي حفص وقالون دراسة لغویة

Arabi15104تفسیرمجلة آداب ذي قارشاكر سبع االسديسورة الناس دراسة صوتیة داللیة

Arabi15105تفسیر، لغةمجلة جامعة تكریت للعلومأسیل رعد تحسینسـورة النبـأ - دراسة لغویة وصفیة

Arabi15106تفسیر، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةمیثاق حسوني سلطانسورة النحل دراسة صوتیة

Arabi15107تفسیر، لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد فاضل صالح السامرانيسورة النصر دراسة لغویة بیانیة

Arabi15108نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناعلي محمد النوريسورة النوردراسة تحلیلیة نحویة

Arabi15109تفسیر، لغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةمحمد أیمن عواد الكبیسيسورة الھمزة دراسة تحلیلیة داللیة
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Arabi15110تفسیر، لغةجامعة الشرق األوسطعودة خلیل أبو عودةكمال سلمي شحادة الكوزسورة فصلت دراسة لغویة بیانیة

Arabi15111(الجز الثاني ) تفسیرجامعة أم القرىیوسف عبد الرحمن الضبعسید إبراھیم سید ناصرسورة مریم دراسة لغویة

Arabi15112تفسیرجامعة أم القرىیوسف عبد الرحمن الضبعسید ابراھیم سید ناصرسورة مریم دراسة لغویة

Arabi15113لسانیاتجامعة الحاج لخضرفرحات عیاشثلجة شتاحسوره (یس) دراسة داللیة

Arabi15114دراسات لغویةجامعة السلیمانیةھیوا عبد هللا كریممحمد نجم الدین طھسوره سبأ دراسھ لغویھ

Arabi15115نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةخولة عبید خلفسوى وسواء في اللغة العربیة

Arabi15116أدب، لغةحولیات آداب عین شمسوفاء عباس حسن الحویتسیاق الحال بین الفكر العربي والفكر الغربي

Arabi15117لسانیاتجامعة وھرلنأحمد عزوزسامیة بن یامنةسیاق الحال فى الفعل الكالمى مقاربة تداولیة

Arabi15118تحلیل الخطابالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةحسین محمد زعلوطسیاق الحال في فھم خطاب القرآن والسنة لدى الطاھر بن عاشور

Arabi15119نحوحولیات آداب عین شمسأحمد جمال الدین أحمدسیاق الموقف عند سیبویھ وأثره في تشكیل الكالم

Arabi15120نحومجلة األستاذكمال إبراھیمسیبویھ أثره في تطور الثقافة العربیة ومنھجة في البحث العلمي

Arabi15121نحو، صرفمجلة الدرعیةخالد بن عبدالكریم بسنديحذف الفاعل واستتاره بین التنظیر والواقع االستعمالي

Arabi15122نحو، صرفمجلة الدرعیةاحمد بن عبدهللا سالمحذف حروف المعاني للضرورة

Arabi15123معجم، نحومجلة التراث العربيأحمد حسن الخمیسيحركة التألیف المعجمي في مفردات القرآن

Arabi15124نحومجلة جامعة طیبةحكم المضاف إلى یاء المتكلم من حیث البناء أو اإلعراب أو التوسط بینھما

Arabi15125نحوجامعة الخرطومیوسف نور الدائمفوزیة عمر محمد علي العوضحمزة بن حبیب الزیات قرائتھ وتوجیھھا في النحو العربیة

Arabi15126نحومجلة الدرعیةخالد بن إبراھیم النملةخالصة القول في الخصائص النحویة للفظ الجاللة هللا

Arabi15127120-109 تفسیر، لغةمجلة كلیة العلوم األسالمیةخواتیم سورة المائدة دراسة لغویة

Arabi15128نحو، لغةمجلة التراث األدبيمھین حاجي زادهدراسة آراء سیبویھ الصوتیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث

Arabi15129نحومجلة اللغة العربیة وآدابھاعیسى متقي زادةدراسة المحاوالت التیسیریة في النحو العربي عند المحدثین

Arabi15130علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميعبد الرسول احمد عاید علیاندراسة خصائص البنیویة بین القداماء والمحدثین من علماء اللغھ دراسة مقارنة

Arabi15131علم الداللةمجلة كلیة اللغات جامعة المرقبأبو شعفة محمد العصلبداللة القراءات القرآنیة على بعض الظواھر الصرفیة

Arabi15132نحو، صرفمجلة دراسات تربویةرجاء عبد الرحیم خاشعداللة صیغة فاعول في القرآن الكریم

Arabi15133علم الداللةمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابأیمن محمد األحمدداللة كاد المنفیة في القرآن الكریم والشعر الجاھلي

Arabi15134نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابیحیى عبابنةدلیل اإلحراج وأثره في االستدالل النحوي دراسة وصفیة تحلیلیة في الخالف النحوي

Arabi15135بالغةدار المعارفعلى الجارم، مصطفى أمیندلیل البالغة الواضحة البیان المعاني البدیع للمدارس الثانویة

Arabi15136معجممجلة الجامعة العلمیة اإلیرانیة للغة العربیة وآدابھارمضان رضائي ، ید هللا رفیعيدور ابن درید في صناعة المعجم

Arabi15137أدبالمطبعة السلفیة ومكتبتھامحب الدبن الخطیبأبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبةالمیسر والقداح

Arabi15138نحو، لغةدوریة العلوم والبحوث األسالمیة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیافضل هللا النور عليالمشترك اللفظي في سورة الكھف
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Arabi15139أدبشعبان محمد مرسيدیوان السلطان الغوري

Arabi15140أدبمجلة الموردمحمد یوسف حسن، عدنان باقر النقاشأثر الفكر العربي األسالمي في تقدم علوم األرض

Arabi15141شعرناصر الدین األسدأبي عبد هللا محمد بن العباس الیزیدي عن األصمعيدیوان شعر الحادرة

Arabi15142أدب، شعرنوري حمودي القیسيدیوان مالك بن الریب حیاتھ وشعره

Arabi15143(الجار والمجرور ، الظرف) نحو، شعرالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةأمینة مسلم أبو العدوسشبة الجملة في دواوین الحماسة

Arabi15144نحو، لغةجامعة آل البیتعبد القادر عبد الرحمن السعديأحمد حسن عواد أبو حسانشبھ الجملة في القرآن الكریم

Arabi15145نحومجلة التراث العربيسعد محمد الكرديشبھ الجملة في النحو العربي مفھومھا وأھمیتھا في السیاق

Arabi15146نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعلي جمعة عثمانمریا محمد عیسىشبھ الجملة وأحكامھا النحویة في القرآن الكریم

Arabi15147لغةمجلة جذورحسن خمیس الملخشخصیة ابن علي القالي اللغویة

Arabi15148نحومركز األھرام للترجمة والنشرسلیمان فیاضالنحو العصرى

Arabi15149نحومطبعة لجنة البیان العربيمحمد أحمد برانقالنحو المنھجى

Arabi15150نحو، صرفجامعة وھرانمختار بوعنانيعیسى العزرىشرح االجرومیة لدى الجزائریین دراسة فى المنھج والمحتوى

Arabi15151نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابوعد محمد سعید العانيشرح االعراب في قواعد االعراب للكافیجي ت 879ھـ دراسة نحویة

Arabi15152دراسات لغویةدائرة األثار والتراثمھدي عبید جاسمالبن ھشام اللخميشرح الفصیح

Arabi15153بالغةمجمع اللغة العربیة بدمشقصیفي الدین الحليشرح الكافیة البدیعیة في علوم البالغة ومحاسن البدیع

Arabi15154شعردار الرائد العربيیاسین األیوبي، قصي الحسینشرح الواحدي لدیوان المتنبي

Arabi15155لسانیات اللغةالمدرسة العلیا في اآلداب والعلوم األنسانیة بوزریعةعمار ساسيحسین بوشنبالنحو العربي القدیم والنقد اللساني الوصفي الخارجي

Arabi15156نحو، لغةملتقى أھل األثرمحمود محمد العاموديشرح المیة العرب للتبریزي

Arabi15157نحو، لغةدار الفكر اللبنانيأحمد محمد فارسالنداء في اللغة و القرآن

Arabi15158أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرولید محمود خالصالنص الغائب في أوالد حارتنا لنجیب محفوظ دراسة في تفاعل النصوص

Arabi15159نحو، لغةمجلة األستاذكریم عبد الحسین حمودشرط صفة العقل في الدرسین اللغوى والنحوى

Arabi15160علوم القراءاتجامعة الحاج لخضركافي منصورحمزة عوادشرط موافقة الرسم العثماني دراسة نقدیة

Arabi15161آداب اللغةجامعة بغدادطھ محسننصیف جاسم محمد الروايشروح جمل الزجاجي دراسة تحلیلیة موازنة

Arabi15162علم اللغةجامعة آل البیتإبراھیم یوسف عبد القادر السیدسعد عبد هللا جبریل مقدادشروح فصیح ثعلب المطبوعة بین المعیاریة والتطور اللغوي

Arabi15163علم الداللةمجلة الموردمحمد عبد المطلب البكاءالیھود في القرآن الكریم بحث في الداللة والمعنى

Arabi15164نحومكتبة المعارفعبد هللا أنیس الطباع ، عمر أنیس الطباعالوجیز في قواعد اإلمالء واإلنشاء

Arabi15165شعرملتقى أھل األثرحسین عطوانشعر الحسین بن مطیر األسدي

Arabi15166شعرملتقى أھل األثرمحمد قاسم مصطفى، سناء طاھر محمدشعر الخبزأرزي في المظان

Arabi15167أدبجامعة الحاج لخضرمحمد زرمانسعاد بولحواششعریة االنزیاح بین عبد القاھر الجرجاني وجان كوھن
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Arabi15168أدب، شعرمجلة البیانأحمد بوزیانشعریة االنزیاح في التراث العربي بین حضور المعنى وغیاب المصطلح

Arabi15169تراكیب لغویةمجلة عالماتأحمد محمد ویسشعریة التركیب اللغوي من منظور النقد الغربي

Arabi15170أدبالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادفضل خلیل إبراھیم الشیخ حسنشفاء العلیل في إیضاح التسھیل ألبي عبد هللا السلسیلي دراسة تحلیلیة

Arabi15171نحو، صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةعبد الرحمن بن عبد هللا الخضیريإبراھیم بن حمد المحیمیدشھاب الدین القرافي وجھوده النحویة والتصریفیة

Arabi15172نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةفرید بن عبد العزیز الزامل السلیمشواذ اإلعالل واإلبداع في القرآن الكریم براویة حفص عن عاصم

Arabi15173صرف، لغةمجلة الدراسات اللغویةیحیى بن عبد هللا بن حسن الشریفشواذ التصغیر دراسة صرفیة لغویة

Arabi15174نحو، لغةجامعة النجاح الوطنیةحمدي محمود الجباليمحمد خالد أحمد كمیلشواذ النسب في العربیة، الظواھر والعلل

Arabi15175نحوجامعة آل البیتعبد القادر عبد الرحمن السعديعاطف عبد المجید عبد النبي أبو جاجةضمیر الغائب في القرآن الكریم دراسة نحویة تحلیلیة أسلوبیة

Arabi15176نحو، صرفبحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدابھاعبد العظیم فتحي خلیلضمیر الفصل في العربیة أحكام وشواھد

Arabi15177نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتیحیى بن محمد الحكميضمیر الفصل بین الدراسة النحویة النظریة والتطبیق القرآني

Arabi15178نحوحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقمھا بنت عبد العزیز الخضیرضمیر الفصل دراسة نحویة قرآنیة

Arabi15179نحوالمجلة العربیة للعلوم االنسانیةمحمد عبد هللا ھزایمھضمیر الفصل عند النحاة دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم

Arabi15180نحو،صرفجامعة أم درمان األسالمیةعلى الریح جالل الدینسالم محمد علي خلیفةضمیر الفصل فى الحدیث النبوى الشریف دراسة نحویة إحصائیة في موطأ اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنھ

Arabi15181نحوجامعة النیلینمحمد غالب عبد الرحمن وراقسمیرة عثمان الحاج الفضلضمیر الفصل فى القران الكریم دراسة نحویة وصفیة داللیة

Arabi15182نحو، تفسیرالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخلود إبراھیم العموشضمیر الفصل في العربیة ودوره في أداء المعنى : سورة یوسف علیھ السالم نموذجا

Arabi15183أدبعبید مجول العجميالوصایا والمواعظ الذھبیة في اإلسالم والجاھلیة

Arabi15184نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیةحسین بركاتضمیر الفصل: مفھوم المصطلح ووظائفھ التركیبیة والداللیة

Arabi15185أدبدار الراتب الجامعیةمحمد عبدالرحیمالوصایا والنصائح في الشعر العربي من ل النبالء في مجالس الشعر

Arabi15186نحوأحمد عبد الستار الجواريالوصف نظرة أخرى في قضایا النحو العربي

Arabi15187معجممجلة التعریبعز الدین حفارضوابط الصناعة المعجمیة في المعاجم المختصة قراءة في معجم اصطالحات اإلعاقة النطقیة والسمعیة ل محمد حساوي

Arabi15188علوم القرآنمجلة جامعة الملك سعودسر الختم الحسن عمرالوقف وأثره في المعنى

Arabi15189لغةمجلة دراسات لجامعة األغواطقاسم الحاج امحمدضوابط قبول الروایات عند اللغویین دراسة مقارنة مع ضوابط القبول عند علماء الحدیث

Arabi15190لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةامنة صالح الزعبيضیاع الحركات في النظام المقطعي في االدغام الكبیر عند أبي عمرو بن العالء

Arabi15191داللة ، لغةمجلة األستاذحیدر علي حلو الخرسانضیق داللة المفردة في اللغة العربیة

Arabi15192علم القراءاتكولیبالى سیكوطبیعة االختالف بین القراء العشرة وبیان ما انفرد بقراءتھ كل منھم من خالل إعراب القرآن وتفسیره

Arabi15193معجممجلة الدراسات المعجمیة الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیةبوشعیب راغینطبیعة الحد المعجمي ودوره في تخصیص المعلومة القاموسیة في المنظومة التراثیة العربیة

Arabi15194علم اللغةمجلة اللغة العربیةزینة مداوسطبیعة الدرس اللغوي

Arabi15195علوم اللسان العربيمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقمصطفى غلفانطبیعة المفھوم اللساني وتحدیده في معجم اللسانیات الحدیثة

Arabi15196لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحشریف بلحوتطبیعة النص وعالقتھ بسیاق المقام من منظور مایكل ھالیداي ورقیة حسن
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Arabi15197نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةعبدهللا صالح بابعیرطرائق التخلص من إلتقاء الساكنین في العربیة الفصحى

Arabi15198نحوحولیات آداب عین شمسعادل بقاعینطرائق النحاة في االستدالل في باب االضافة

Arabi15199نحومجلة العلوم األنسانیة جامعة منتوري قسنطینةزین الدین بن موسىطرائق تعلیم النحو العربي بین القدیم والحدیث

Arabi15200معجممجلة دراسات تربویةفالح محمد علوان الجبوريطرائق ضبط المفردات في المعاجم العربیة

Arabi15201لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامحمد بن حماد القرشيطرد الباب على وتیرة واحدة ومظانھ في العربیة

Arabi15202نحو، صرفمجلة اآلداب جامعة قسنطینةآمنة بن مالكطرق التعبیر عن المعاني النحویة والصرفیة

Arabi15203أدبدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعأحمد درویشدراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث

Arabi15204لسانیاتمجلة اللسانیات العربیةلطفي الذویبيطرق التمثیل التركیبي في اللسانیات العربیة المعاصرة وحدود كفاءتھا في تحلیل الجملة : تجربة الجامعة التونسیة نموذجا

Arabi15205نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحبلخیر شنینطرق تدریس القواعد النحویة وعالقتھا بفكر ابن خلدون

Arabi15206أدبمجلة دراساتقویدري األخضرطرق تزكیة النفس عند اإلمام أبي حامد الغزالي

Arabi15207تخریج األحادیثمجلة جامعة األمام محمد بن سعود األسالمیةسعود بن عید الصاعديطرق حدیث عمرة في رمضان تعدل حجة جمع ودراسة

Arabi15208تراكیب، نحومجلة الدراسات اللغویةعلي بن معیوف المعیوفطرق في االستدالل التركیبي اآللي لدي سیبویھ والجرجاني

Arabi15209لغة، أدبمجلة مجمع اللغة العربیةخلیل محمود عساكرطریقة لكتابة نصوص اللھجات العربیة الحدیثة بحروف عربیة

Arabi15210لغة، أدبمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةطریقة نطق العلم المختوم ب ویھ

Arabi15211أدبمؤسسة الثقافة الجامعیةنقوس زكریا سعیدخرافات االفونتین في األدب العربي

Arabi15212علم اللغةجامعة أم القرىتمام حسانردة هللا رده الطلحيطلب الخفة في االستعمال العربي

Arabi15213علم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةعبد الحمید األقطشطلیعة التفكیر اللغوي العربي إلى نھایة صدر اإلسالم

Arabi15214علوم اللغةمجلة علوم اللغةأحمد إبراھیم ھنديطول اإللف وأثره في التطور اللغوي دراسة في ضوء علم اللغة التاریخي

Arabi15215علوم اللغةمجلة جامعة دمشقیحیى علي أحمدطول الحركة في اللغة العربیة وعالقتھ بالبنیة المقطعیة

Arabi15216علم اللسانیاتدار فرحة للنشر والتوزیعأحمد عارف حجازيالوقف واإلبتداء في ضوء علم اللسانیات الحدیث

Arabi15217نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمیمونة بنت احمد الفوتاريظاھر كالم سیبویھ عند الشیخ االزھري في التصریح

Arabi15218علوم اللغةمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةنعمة دھش فرحان الطائيظاھرة (االزدواج اللغوي) وأثرھا في النسیج االجتماعي

Arabi15219لغةمجلة المعجمیةمحمد لطفي الزلیطنيظاھرة (الحرف) عند اللغویین العرب القدماء

Arabi15220علم األصواتجامعة آل البیتصقر نصر هللا العلیماتظاھرة أمن اللبس في الدرس اللغوى في ضوء علم األصوات

Arabi15221نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاإبراھیم یوسف السیدظاھرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بین القراء والنحاة

Arabi15222نحو، لغةالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةبسام حسن عبد الفتاح مھرةصیغة أفعل في اللغة العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi15223لغةمجلة التعریبسام عمارصیغة استفعل في اللغة العربیة بحث في المعاني التي تولدھا زیادة األلف و السین و التاء على األفعال الثالثیة المجردة

Arabi15224تفسیرالجامعة األردنیةعبد الجلیل عبد الرحیم عليعیسى مصباح أحمد اللداويصیغة استفعل ودالالتھا في القرآن الكریم

Arabi15225نحومجلة جامعة كركوكعماد مجید علي، فرھاد عزیز محیي الدینصیغة افضل التفضیل بین شروط النحاة وواقع اللغة دراسة في األمثال العربیة
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Arabi15226نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةإبراھیم أنیسصیغة الجمع فعالن مثل قضبان وفعالن مثل غلمان

Arabi15227نحو، صرفمجلة كلیة اآلدابجنان ناظم حمید ، حسین عبد المھديصیغة فاعلة في القرآن الكریم بین االحتمال الصرفي واإلعجاز البیاني

Arabi15228نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابظافر عكیدي فتحي ، كاطع جار هللا سطامصیغة فعال في القرآن الكریم بین البناء الصرفي و اإلعجاز البیاني

Arabi15229نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلسعد بن سیف المضیانيصیغة فعالة في القرآن الكریم دراسة صرفیة داللیة

Arabi15230نحو، لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمیةسید أحمد عبد الواحد أبو حطبصیغة فعل في العربیة

Arabi15231نحو، صرفمجلة الثقافة والتنمیةأسامة عطیة عثمانصیغة مفعال في التنزیل بین علماء التصریف وعلماء التفسیر

Arabi15232(دراسة مقارنة في ضوء العربیة واللغات السامیة) علوم اللغةمجلة أماراباكصالح أحمد محمد سعید السلمانصیغة ھفعل في التراث اللغوي العربي

Arabi15233نحو، لغةحولیات آداب عین شمسیحیى بن عبد هللا الشریفصیغتنا فعل وافعل

Arabi15234ترجمةجامعة الجزائرزلیخة حسایننور الدین شوقىصیغھ المبنى للمجھول من االنجلیزي إلى العربیة

Arabi15235لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیةمحمود تیمورضبط الكتابة العربیة

Arabi15236أدبأحمد اإلسكندري ، مصطفى عنانيالوسیط في األدب العربي وتاریخھ

Arabi15237نحوالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم األنسانیة واألداریةعبد العزیز بن عبد الرحمن الخثالنضمیر الشأن : دراسة نحویة

Arabi15238معجمحولیات الجامعة التونسیةسمیة المكيضمیر الشأن في العربیة إقحام معجمي أم تولید إعرابي

Arabi15239نحو، بالغةمجلة جامعة كربالء العلمیةعمار نعمة الزیاديضمیر الشأن في القرآن الكریم دراسة نحویة بالغیة

Arabi15240نحو، تفسیرمجلة جامعة دیاليعبدالرسول سلمان إبراھیم الزیديغازي فیصل عزاويضـمیر الشأْن وعالقتھ بمفسره في الحدیث النبوي الشریف , صحیح البخاري أُنموذجا

Arabi15241لغةمجلة الدراسات اللغویةإبراھیم بن صالح الحندودظاھرة إطالق األحكام في ألفیة ابن مالك

Arabi15242نحوجامعة الیرموكحنا جمیل حدادیونس سویلم عودة أبو احمیدظاھرة إلغاء العمل في الدرس النحوي

Arabi15243نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحرابح دفرورظاھرة اجتماع الساكنین بین إثبات القراء ورد النحاة قراءة نافع نموذجا

Arabi15244نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعلي جمعة عثماناحمد ابراھیم عبد هللا حسب القوىظاھرة اختالف الروایة في الشعر العربى وأثرھا في الدرس النحوى

Arabi15245لسانیاتجامعة وھرانصفیة مطھريعبد الحق خلیفيظاھرة األفعال الكالمیة عند الشاطبي دراسة تحلیلیة في ضوء اللسانیات التداولیة

Arabi15246لغةحولیات آداب عین شمسمجدي حسین أحمد شحاداتظاھرة اإلبدال بین الممائلة والمخالفة قراءة جدیدة في میكانیكیة النطق

Arabi15247نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة قسنطینةعبدهللا بوخلخالظاھرة اإلبدال عند اللغویین والنحاة العرب

Arabi15248معجممجلة دراسات لجامعة األغواطجیاللي الحیرشظاھرة اإلبدال في القراءات القرآنیة وأثرھا في الصناعة المعجمیة المخصص البن سیده أنموذجا

Arabi15249لغةمجلة التراث العربيأحمد عبد الرحمن سالم بالخیر، مزید نعیمظاھرة اإلتباع في العربیة دراسة تحلیلیة

Arabi15250قراءاتمجلة آفاق الثقافة والتراثمحمد السید علي بالسيظاھرة اإلتباع في القراءات القرآنیة

Arabi15251سیمیولوجیا االتصالجامعة الجزائر كلیة العلوم السیاسیة واألعالمفایز یخلفمحرز حمایميسیمیائیة األحالم في التراث العربي كناب تفسیر األحالم البن سیرین أنموذجا

Arabi15252سیمیائیاتحولیات جامعة الجزائرنصیرة زروطةسیمیائیة الحجاج في الخطاب الكاریكاتوري من السخریة الصریحة الى االستدالل المضمر

Arabi15253سیمیولوجیا االتصالمجلة الواحات للبحوث والدراساتعبد الواحد كریمةسیمیولوجیا االتصال في الخطاب االشھاري البصري

Arabi15254سیمیولوجیا االتصالجامعة الجزائریخلف فایزةغمشي بن عمرسیمیولوجیا االتصال في الخطاب الدیني قصص األنبیاء في القرآن الكریم نموذجا
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Arabi15255لغة، نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةرانیا سالم الصرایرةشاھد الضرورة الشعریة بین القواعدیة واالستعمال دراسة في المستوى النحوي التركیبي

Arabi15256قراءات، لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتیحیى القاسمشاھد القراءات القرآنیة عند السیوطي وعلماء اللغة القدامى دراسة صوتیة فنولوجیة

Arabi15257لغویاتالجامعة الھاشمیةخلود إبراھیم العموشمحمد أحمد ھویمل الخریساتشواھد الشعر في كتاب معانى القران للفراء دراسة توثیقیة تحلیلیة في ضوء المنھج الوصفى

Arabi15258معجممجلة الدراسات المعجمیة الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیةالحبیب النصراويشواھد المتالزمات اللفظیة في القاموس األلفبائي و المعجم العربي االساسي

Arabi15259نحو، صرفجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیابابكر النور زین العابدین، محمد علي أحمد عمرالصفا محمد إسماعیل سید أحمدشواھد النحو الشعریة في شرحي ابن الناظم واألشموني أللفیة ابن مالك

Arabi15260لغویاتجامعة الملك خالدمحمد بن علي العمريدغیثر بن مقبول محمد بن إبراھیم حكمىشواھد النحو الشعریھ المحكوم علیھا بالقلة والندرة والضرورة والشذوذ في ضوء نظریة تضافر القرائن

Arabi15261نحومجلة علوم اللغةمأمون عبد الحلیم وجیھشواھد امرئ القیس في التراث النحوي توثیق ودراسة

Arabi15262(المرفوعات أنموذجا) نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةلبنى شحدة العطابيشواھد سیبویھ الشعریة في ضوء قضیة المتبقي

Arabi15263نحوجامعة جرش األھلیة الخاصةقاسم محمد الحمدسمیة إبراھیم ربیعشواھد سیبویھ الشعریة في كتاب شعراء النصرانیة في العصر الجاھلي دراسة نحویة

Arabi15264نحومجلة سر من رأي جامعة سامراءعبد الرازق عباس محمد، منتصر خلیل إبراھیم أحمدشواھد سیبویھ من شعر النابغة الجعدي

Arabi15265نحو، صرفجامعة مؤتةعلي الھروطعبد الرحمن محمود أحمد حسنشواھد سیبویھ من شعر شعراء النصرانیة (صدر اإلسالم) دراسة نحویة صرفیة داللیة

Arabi15266لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةكمال أحمد المقابلة ، محمد علي مقابلةصحیفة أبي نصر الفارابي في الفصیح من لغات العرب: دراسة وتأصیل

Arabi15267لغةمجلة الدراسات اللغویةابوعبدالرحمن بن عقیل الظاھريصداع العقول اداة ام ومعناھا الوضعي

Arabi15268لغویاتجامعة مؤتةیحیى عبابنةرانیا سالم سالمة الصرایرةصراع األنماط اللغویة دراسة في بنیة الكلمة العربیة

Arabi15269نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةكامل عمر أحمد محمدصرف ابن مالك في الكافیة الشافیة

Arabi15270صرفجامعة الناصرإبراھیم عبد هللا أحمد الزینصرف ما ال ینصرف ومنع صرف المنصرف

Arabi15271معجممجلة المعجمیةشوقي ضیفصعوبات االستشھاد الشعري في المعجم العربي التاریخي

Arabi15272لغةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةالطاھر محمد المدنيصفات األصوات العربیة ومصطلحاتھا

Arabi15273نحومجلة الجامعة األسالمیة للبحوث اإلنسانیةعبیر بني مصطفىصفات قوة األصوات عند سیبویھ

Arabi15274أدبمجلة التراث العربينافذ سویدصناعة األسلحة في العصر اإلسالمي وصناعة السیوف العربي وتاریخھا

Arabi15275نحو، لغةمجلة اللسان العربينعمان بوقرةصناعة المصطلح عند الفارابي

Arabi15276معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقأحمد عزوزصناعة المعاجم العربیة وآفاق تطورھا

Arabi15277(1085ھـ) معجم، نحومجلة آداب البصرةخالد نعیم الشناويصناعة المعجم العربي بین المنھج والمستعمل من األلفاظ قراءة في مجمع البحرین لفخر الدین الطریحي

Arabi15278معجممجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابجمیات مریمصناعة المعجم بین األصالة والمعاصرة

Arabi15279معجممجلة مؤتة للبحوث والدراساتأحمد شیخ عبد السالمصناعة معجم للمجازات العربیة قضایا ومقترحات

Arabi15280لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمنیر تیسیر الشطناويصوامت مد النغم في العربیة

Arabi15281(دراسة صوتیة) علم الداللة، لغةمجلة اللغة العربیة وآدابھاجالل مرامي ، سعید سواريصوت الراء ردوده الجمالیة والداللیة في سورتي التكویر واالنفطار

Arabi15282لغویاتجامعة بغدادمیساء صائب رافعفاطمة كاظم خضیر راشدصوت السین العربیة في ضوء لھجات شبھ الجزیرة العربیة دراسة لغویة موازنة

Arabi15283لغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةنبأ عبد األمیر عبدصوت الشین وأثره في اللھجات العربیة
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Arabi15284علم األصواتمجلة الدراسات اللغویةمنیرة بنت علي األزرقي، جانیت سي إي واتسونصوت الضاد بجنوب غرب المملكة العربیة السعودیة دراسة میدانیة

Arabi15285علم األصواتالجامعة األسالمیةمحمد رمضان البعنضال أحمد الشریفصوت الضاد في اللغة العربیة دراسة وصفیة تاریخیة

Arabi15286نحوالجامعة األسالمیةإبراھیم رجب بخیتجھاد محمد رمضان الحناويظاھرة اإلغراب عند ابن الشجري في كتابھ األمالي ت 542ھـ دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi15287قراءاتمجلة المخبر جامعة محمد خیضرصفیة طبنيظاھرة اإلمالة وقیمتھا في التناسب الصوتي دراسة في تفسیر روح المعاني لأللوسي

Arabi15288لغةجامعة مؤتةعادل سلمان البقاعینبیان احمد حسین السحیماتظاھرة االستغناء فى الصرف العربي دراسة فى تصریف االفعال

Arabi15289لغةجامعة مؤتةجزاء المصاروةباعث فیصل الحروبظاھرة االستغناء في أبنیة الجمع ودالالتھا

Arabi15290لغة، علم الداللةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةأشواق محمد إسماعیل النجارظاھرة االستقصاء الداللي في القرآن الكریم

Arabi15291لسانیاتمجلة علوم اللغة العربیة وآدابھاكادة لیلىظاھرة االستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي

Arabi15292لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىجھاد یوسف العرجاظاھرة االشتغال في العربیة

Arabi15293معجم، لغةمجلة األستاذحیدر علي نعمةظاھرة االشتقاق وأثرھا في إثراء الداللة اللغویة والمعجمیة للمفردة القرآنیة

Arabi15294لغةمجلة علوم اللغةرباح الیمني مفتاحظاھرة االشتقاق في التراث العربي

Arabi15295نحوعبد هللا بن سلیمان العتیقالیاقوت فی اصول النحو

Arabi15296علوم اللسان العربيجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریرنعمان بو طھرةامتداد نظریة االصل و الفرع في الدرس اللغوي الحدیث

Arabi15297صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميعائشة ابراھیم المھدي عبد الرحمنظاھرة االلحاق في الصرف العربى

Arabi15298لغویاتجامعة منتوري قسنطینةرابح دوبھدیة جیليظاھرة االنزیاح في سورة النمل دراسة أسلوبیة

Arabi15299لسانیاتجامعة منتوري قسنطینةأحمد غرس هللاآمنة لوط، وداد لوطظاھرة االنزیاح في قصیدة "إرادة الحیاة" ألبى القاسم الشابى

Arabi15300لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلھایل محمد الفقراءظاھرة االنسجام الصوتي في القرآن الكریم دراسة صوتیة

Arabi15301لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىجمعة عوض عبد هللا الخباصظاھرة البدل في العربیة

Arabi15302نحوالجامعة األردنیةجعفر عبابنةیوسف عبد الرحیمظاھرة البناء فى النحو العربي

Arabi15303(سورة البقرة أنموذجا) نحو، صرفجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضنوال حامدظاھرة التأویل بالحذف في النحو العربي

Arabi15304نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمحمد بن عبدالقادر ھناديظاھرة التأویل في إعراب الشواھد الشعریة النحویة في باب إن وأخواتھا

Arabi15305نحومجلة عالم الكتبصالح الدین صالح حسنینظاھرة التأویل في الدرس النحوي بحث في المنھج لعبد هللا بن حمد الفئران

Arabi15306نحو، صرفجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءعاطف طالب الرفوعظاھرة التبادل اللغوى فى العربیة دراسة نحویة صرفیة

Arabi15307نحو، صرفمجلة جامعة الملك سعوددفع هللا عبد هللا سلیمانظاھرة التبادل بین المفرد والمثنى والجمع

Arabi15308نحو، بالغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابوھیبة بوشلیقظاھرة التحویل بین النحو التحویلي والتراث النحوي البالغي العربي

Arabi15309صرف، لغةمجلة أبحاث الیرموكعبد القادر الخلیلظاھرة التخلص من إلتقاء الساكنین في العربیة الفصحى

Arabi15310نحو، لغةمجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیةعاید جدوع حنونظاھرة الترادف بین الواقع اللغوي وآراء الدارسین

Arabi15311نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل أحمد عمایرةمحمد سلمان مرزوق الرقبظاھرة التصعید الخطابي في السور المكیة (المدثر والقیامة) أنموذجین

Arabi15312نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةحبیبة نعمان جبر الرفاعىظاھرة التعارض والترجیح في أصول النحو العربى
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15313نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةوسمیة بنت عبد المحسن المنصورظاھرة التعدد في األبنیة الصرفیة

Arabi15314نحومجلة جامعة ذي قارریاض یونس السواد ، رعد ھاشم عبودظاھرة التعریف في النحو العربي سعة الحد وقصور التطبیق

Arabi15315أدبدار نضھة مصر للطباعة والنشرعباس محمود العقادأنا

Arabi15316نحو، صرفالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجازیاد خلف عودة أبو حلیبظاھرة التعلیل في صحیح البخاري دراسة نحویة

Arabi15317علم الداللةالجامعة األسالمیةمحمدرمضان البعحنین عبد القادر الھنديظاھرة التغیر الداللي في العصر الحدیث دراسة داللیة في ضوء المعجم الوسیط

Arabi15318ترجمة، تفسیرمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةصفاء صابر مجید البیاتيظاھرة التفسیر بالترجمة في المعاجم العربیة تھذیب اللغة لألزھري نموذجا

Arabi15319علوم القرآن، بالغةمجلة رسالة المعلمصالح فلیح زعل المذھانظاھرة التقاء الساكنین في القرآن الكریم

Arabi15320علم اللغةمجلة كلیة دار العلوم جامعة القاھرةعزة عبد الفتاح عبد الحكیمظاھرة التقاء الساكنین في اللغة العربیة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi15321صرفمجلة جامعة المنصورة كلیة اآلدابطاھر عبد الحي محمد شبانةظاھرة التقارض أبعاد صرفیة ومالمح داللیة

Arabi15322دراسات لغویةحولیات الجامعة التونسیةتوفیق قریرةظاھرة التكریر في العربیة رؤیة عرفانیة

Arabi15323نحوجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزخلف عاید إبراھیم.الجراداتظاھرة التكریر.في التراكیب النحویة

Arabi15324معجم، لسانیاتحولیات الجامعة التونسیةصالح الماجري ، بشیر الورھانيظاھرة التكلس المعجمي في اللسان العربي

Arabi15325علوم اللغةعالم الكتبأحمد مختار عمرانا واللغة والمجمع

Arabi15326علوم اللغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھامالك یحیاظاھرة التناوب اللغوي بین المشتقات الدالة غلى الفاعلیة والمفعولیة والمصدر

Arabi15327لغویاتمجلة اآلداب جامعة قسنطینةآمنة بن مالكظاھرة التنغیم في البحث الصوتي بین القدیم والحدیث

Arabi15328نحو، لغةمجلة التراث العربيھایل محمد طالبظاھرة التنغیم في التراث العربي

Arabi15329لغةمجلة الجامعة األسالمیةزیاد محمد أبو سمورظاھرة التنوین بین القدماء والمحدثین

Arabi15330نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسام عبد علي الجملظاھرة التنوین في العربیة

Arabi15331نحو، لغةمجلة جرش للبحوث والدراساتغالب المطلبيظاھرة التنوین في العربیة األصول والظیفة

Arabi15332نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحسین عباس الرفایعةظاھرة التوطئة في النحو العربي

Arabi15333نحو، لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىوفاء محمد على السعیدظاھرة التوكید في العربیة

Arabi15334نحو، صرفمجلة البیانلیلى السبعانظاھرة التوھم عند المعاصرین دراسة وتحلیل 2-2 التوھم في باب الجمع

Arabi15335دراسات لغویةحولیات آداب عین شمسرشدي علي حسنظاھرة الثنائیة اللغویة وأثرھا في تداول العربیة الفصیحة

Arabi15336نحوحولیات آداب عین شمسنایف محمد سلیمان النجاداتظاھرة الثنائیة في نحو اللغة العربیة

Arabi15337نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد بركات حمدي أبو عليحفظي حافظ محمد اشتیةظاھرة الحذف في القرآن الكریم

Arabi15338نحو، لغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادفایق محمد فالح الجبورظاھرة الحكایة بین النظریة واالستعمال

Arabi15339نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاقاسم محمد صالحظاھرة الحمل على الجوار المنفصل في النحو

Arabi15340نحومجلة جرش للبحوث والدراساتقاسم محمد صالحظاھرة الحمل على الموضع

Arabi15341فقھجامعة أم القرىفضل هللا األمین فضل هللامریم حسین علیان الحربيصیغ اإلیجاب دراسة أصولیة تطبیقیة في جزء المجادلة
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15342نحو، صرفكلیة اآلداب جامعة المنصورةموضى بنت حمید بن رمیزان السبیعيصیغ التعجب بین البصریین والكوفیین وخالفھم في ما أفعلھ

Arabi15343نحو، صرفجامعة طیبةبو شعیب راغینسلطان بن سعود طاسحيصیغ الجعل والمطاوعة في دیوان اإلمام الشافعي ت 204ھـ دراسة تحلیلیة

Arabi15344شعرالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیم، علي محمد البجاويعلي بن عبد العزیز الجرجانيالوساطة بین المتنبي وخصومھ

Arabi15345نحوالمجلة العلمیة لكلیة التربیةعبد الغني شوقي األدبعيصیغ الحدث والوظائف النحویة دراسة داللیة نحویة

Arabi15346تفسیر، علوم القرآنجامعة النیلینمھا محمد عبدهام كلثوم عبد هللا سبیل ادریسصیغ الزوائد ودالالتھا فى سورتى البقرة وال عمران دراسھ وصفیة داللیة

Arabi15347نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةیوسف دفع هللا أحمدعواطف عبد السالم عباس محمدصیغ الزیادة ومعانیھا في الربع األول من القران الكریم

Arabi15348لغةالجامعة األردنیةمحمد صالح جابرحارث محمد سالمھ العیسىصیغ العموم عند األصولیین وأثرھا في الفروع الفقھیة

Arabi15349نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد أمین الروابدةصیغ المبالغة القیاسیة اتحاد المبني والمعني

Arabi15350صرفمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاإحسان إسماعیلي طاھريصیغ المبالغة المركبة المنسیة في الصرف العربي

Arabi15351نحو، صرفبحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدابھاعیاد بن عید الثبیتيصیغ المبالغة بین القیاس والسماع

Arabi15352نحو، صرفمجلة آداب الرافدینحازم طھ مجیدصیغ المبالغة في القرآن الكریم

Arabi15353نحو، صرفجامعة أم القرىعلي أحمد طلبفاطمة بنت عبد هللا بن عوض مراوعيصیغ المبالغة في القرآن الكریم

Arabi15354نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمواد الحسنصیغ المشتقات بالوضع واالستعمال

Arabi15355نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعثمان الفكي بابكرصدیق خالد الحاج األمامصیغ جمع التكسیر في القرآن الكریم دراسة نحویة صرفیة

Arabi15356نحو، صرفمجلة الخلیج العربيسمیر داود سلیمانصیغ جموع التكسیر في شعر بدر شاكر السیاب

Arabi15357نحوجامعة أم درمان األسالمیةعبد هللا بریمة فضلآمنة محمد علي أبو سبیبصیغ ھمزة االستفھام الداخلة على (لم وال) النافیتین للمضارع في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi15358نحو، صرفمجلة الموردرمضان عبد التوابصیغة أفعال في العربیة وأثر الوزن الشعري في نشوء صیغ جدیدة

Arabi15359(دراسة نحویة) نحومجلة الجامعة األسالمیة للبحوث اإلنسانیةأحمد إبراھیم الجدبة ، بسام حسن مھرةصیغة أفعل التفضیل في القرآن الكریم

Arabi15360نحو، صرفجامعة أم القرىعلیان محمد الحازميعبد العزیز بن القناوى صافى الجیلصیغة أفعل الفعلیة ومعانیھا في القران الكریم

Arabi15361أدب، شعرمجلة الثقافة الوطنیة الدیمقراطیةعبد الحمید الحساميتقنیة السرد في الشعر الیمني المعاصر

Arabi15362ً نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتھمحمد ذنون یونس ، أحمد صالح یونسظاھرة اإلجحاف في الدرس الصرفي والنحوي مفھوماً وتطبیقا

Arabi15363نحو، لغةجامعة الیرموكعلى الحمدإیناس كمال صالح یعقوبظاھرة اإلدغام بین اللغویین وعلماء القراءات والتجوید مع دراسة تطبیقیة في الجزء الخامس عشر من القرآن الكریم

Arabi15364لغةمجلة كلیة أصول الدین بجامعة أم درمان األسالمیةمحمد حمدنا هللا رمليظاھرة اإلشباع اللغوي

Arabi15365نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمصطفى شعبانظاھرة اإلشعار في العربیة

Arabi15366نحو، لغةمجلة تبینعبد النبي الھمانيظاھرة اإلعراب بین المواضعات اللغویة والعالقات التجاوریة

Arabi15367نحو، لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةسامي عوضظاھرة اإلعراب وموقف علماء العربیة قدامى ومحدثین

Arabi15368نحو، لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةأحمد مختار عمرظاھرة الترادف بین القدماء والمحدثین

Arabi15369معجم، نحومجلة بحوث أسالمیة واجتماعیة متقدمةعلي أبوالجي عبد الرازقظاھرة التعدد الداللي في المعاجم العربیة الحدیثة : عرض ونقد

Arabi15370نحو، لغةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیافضل هللا النور عليظاھرة التقدیم والتاخیر في اللغة العربیة
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15371نحو، صرفمجلة العلوم العربیةابراھیم بن سلمان بن ابراھیم المطروديظاھرة الجمود النحوي والصرفي في العربیة

Arabi15372نحو، صرفمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعمر بوبفارظاھرة الجنس(التذكیر والتأنیث) مقاربة لسانیة

Arabi15373(دراسة في جھود المحدثین)لغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةسامي علي جبارظاھرة الحمل في القرآن الكریم

Arabi15374لغةالجامعة األردنیةجعفر عبابنةمأمون سلیمان محمد الغنامظاھرة الخطأ بین النظریة والتطبیق

Arabi15375لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلمنصور عبد الكریم الكفاوینظاھرة الركام اللغوي بین القدماء والمحدثین

Arabi15376نحومجلة الدراسات اللغویةسامیة بوزیادظاھرة الروم واإلشمام بین النحاة والقراء دراسة صوتیة

Arabi15377لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةوفاء محمد علي القطیشات ، مفلح عطا هللا الفایزظاھرة الزمن في البناء التركیبي الجملي السیاقي بین النظریة والتطبیق

Arabi15378نحو، صرفمجلة البحث العلمي في اآلدابأمیرة أحمد یوسففاطمة علي محمد المرغنيظاھرة الزیادة دراسة صرفیة ونحویة

Arabi15379لغةجامعة آل البیتإبراھیم السیدقصي محمد نایف عبابنةظاھرة العدول اللغوي عند الشاعر ابي العالء المعري دیوان اللزومیات نموذجا دراسة لغویة أسلوبیة

Arabi15380نحو، صرفجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزحسین عباس الرفایعةظاھرة العدول عن المطابقة في العربیة

Arabi15381لغةجامعة بنجابذو الفقار علي ملكمحمد إبراھیم عبد السالمظاھرة العدول في الحروف

Arabi15382لغةجامعة مؤتةسیف الدین طھ الفقراءأحمد رحمان ثابت الزكيظاھرة الغلط في الدرس النحوي حتى نھایة القرن الرابع للھجرة

Arabi15383(دراسة تحلیلیة) نحو، لغةجامعة مؤتة للبحوث والدراساتیوسف عواد القمازظاھرة القسم بوساطة الحروف في القرآن الكریم

Arabi15384نحو، صرفمجلة التربیة والعلمریاض یونس خلفظاھرة اللبس في الصرف العربي تطبیق على عدد من المسائل الصرفیة

Arabi15385لغةمجلة الجامعھ العراقیھتغرید محمد صالحظاھرة اللحن وأثرھا في اللغة

Arabi15386نحو، لغةمجلة جامعة أم القرىیحیى علي مباركيظاھرة المد في األداء القرآني دراسة تطبیقیة في المدة الزمنیة المد الفرعي بسبب الھمز

Arabi15387لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلسھاد یاس عباس.ظاھرة القصر والمد في اللغة

Arabi15388( دراسة فونولوجیة تحلیلیة وصفیة) نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةایمان محمد امین خضر الكیالنيظاھرة المد والیاء فتحھا وحذفھا في قراءة ورش عن نافع

Arabi15389نحومجلة المعجمیةأمجد طالفحةظاھرة المشترك في مصطلحات الكتاب

Arabi15390نحو، صرفمجلة المخبر جامعة بسكرةمالوي األمینظاھرة المطابقة في الجملة الفعلیة بین التقنین والتفسیر

Arabi15391لغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةعلي عبد روميظاھرة المعاقبة في اللغة العربیة دراسة لغویة

Arabi15392نحومجلة جامعة بابل العلوم اإلنسانیةسعد حسن علیويظاھرة المالزمة في الدرس النحوي

Arabi15393نحومجلة العلوم العربیةمدحت یوسف السبعظاھرة المالزمة في النحو العربي دراسة في أقسام الكالم

Arabi15394نحوالجامعة المستنصریةمازن عبد الرسول سلمان ابراھیم الزبیديظاھرة المنع فى النحو العربي

Arabi15395لغةمجلة الدراسات اللغویةیاسر عبد هللا سرحانظاھرة المھجور اللفظي في العربیة ونفوذ السیاق االجتماعي الدیني

Arabi15396نحو، صرفالجامعة األردنیةنھاد الموسىسلوى زھدي فرفورةظاھرة النداء في العربیة

Arabi15397نحوجامعة آل البیتحسن خمیس الملخمحمود سلیمان مصلح حمدظاھرة الندرة في النحو العربي بین السماع والقیاس

Arabi15398نحو، لغةمجلة الواحات للبحوث والدراساتمھدي عز الدین شنینظاھرة النصب بین فرضیة التیسیر وخصوصیة االستعمال قراءة في كتاب اتجاھات تجدید النحو عند المحدثین ألحمد الزھراني

Arabi15399نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعبد القادر بن عبد الرحمن السعدياھداف االعراب وصلتھ بالعلوم الشرعیة والعربیة
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15400نحو، صرفجامعة مؤتةمحمد أمین الروابدةمنصور بن دباس بن عبد هللا العتیبىظاھرة النقل في اللغة العربیة

Arabi15401نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیة جامعة سبھامضطفى إدریس أبو عریضة محمدظاھرة الھمز في روایة قالون عن نافع

Arabi15402نحو، صرفالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجاھدیل حسن حسین المشھراويظاھرة انعكاس الضمیر في اللغة العربیة دراسة وصفیة

Arabi15403نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمھدي أسعد عرارظاھرة تعدد المعاني الصرفیة في العربیة من المواضع والبواعث

Arabi15404( الخبر - الحال - النعت ) نحو، لغةجامعة الملك سعودمحیي الدین محسبمھا عبد الرحمن السبیعىظاھرة تعدد الوظیفة النحویة فى التركیب اللغوى

Arabi15405نحومجلة األندلسھو زینغ بینغظاھرة تعدد رأي النحوي في المسألة الواحدة في النحو العربي

Arabi15406نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةبلقاسم بلعرجظاھرة تعلیل األلفاظ

Arabi15407نحو، لغةمجلة اللسان العربيبلقاسم بلعرجظاھرة تعلیل األلفاظ

Arabi15408نحو، لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودحسن محمود ھنداويظاھرة حذف المبنى في األفعال على غیر قیاس

Arabi15409نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعاطف فضلظاھرة حذف المفعول بھ: دراسة وصفیة إحصائیة تحلیلیة نماذج من القرآن الكریم

Arabi15410لغویاتحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقابراھیم بن علي بن محمد آل قاید عسیريظاھرة رجوع العالم عن آرائھ أبو العباس المبرد نموذجا

Arabi15411لغویاتمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد القادر مرعي الخلیلظاھرة كراھیة توالي االمثال في العربیة

Arabi15412نحومجلة آداب الرافدینمحمد ذنون یونس فتحيظاھرة لزوم الدور في النحو العربي مشكالتھا وطرائق دفعھ

Arabi15413صرفمركز الدراسات الشرقیة بجامعة القاھرةمحمد أحمد محمد عسیرظاھرة منع الصرف بین القرآن والشعر

Arabi15414علم األصواتالجامعة األسالمیةفوزي إبراھیم أبو فیاضخالد محمود أبو مصطفىظاھرتا الھمز واإلمالة عند القراء الكوفیین الثالثة عاصم وحمزة والكسائي دراسة صوتیة وصفیة تحلیلیة

Arabi15415معجمیةجامعة محمد لمین دباغینصالح الدین زرالالشریف بوشاربظاھره الترادف واالشتراك اللفظى فى كتابي الفروق اللغویھ وفقھ اللغھ دراسة لسانیة تداولیة

Arabi15416نحو، لغةجامعة آل البیتكمال جبري عبھريمؤمن عمر محمد البدارینبناء الجملة العربیة في شعر السلمیین الخفاف بن ندبة 20ھـ والخنساء بنت عمرو 24ھـ والعباس بن مرادس 18ھـ

Arabi15417لغة، شعرمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةصیوان خضیر خلفبنیة األفعال في قصیدة (أزخ عن صدرك الزبدا) للشاعر محمد مھدي الجواھري دراسة صوتیة

Arabi15418نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الرحمن بودرعبنیة اإلسناد إلى الفاعل في اللغة العربیة ،دراسة تركیبیة نماذج من كتاب سیبویھ

Arabi15419نحومجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةدلدار غفور حمد أمین ، أمان صالح حسنبنیة التركیب الفعلي في القرآن الكریم دراسة داللیة في آیات الجھاد

Arabi15420نحومجلة المخبر جامعة بسكرةصفیة طبنيبنیة التركیب النحوي وعالقتھ بالداللة دراسة لنموذج شعري

Arabi15421علوم اللغةمجلة سیاقاتمؤید آل صوینتبول ریكور وسؤال اللغة

Arabi15422تحلیل الخطابمجلة الموقف األدبيعلم الدین عبد اللطیفبین الكالم والخطاب

Arabi15423لغة، بالغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحابراھیم طبشيبین فصاحتین

Arabi15424نحو، لغةالمجلة الجامعةانتصار محمد الطیاريتاء التأنیث المفتوحة والمقفلة بین األصالة والعرضیة في اللغات العروبیة

Arabi15425نحو، لغةحولیة كلبة البناتفتحي عبد العزیز الحدادتاء التأنیث بین اللغة العربیة الجنوبیة القدیمة المسند واللغة العربیة دراسة مقارنة

Arabi15426نحو، لغةمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة آل البیتزید القرالةتاءات البزي المفھوم والحقیقة الصوتیة

Arabi15427نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمنمنیرة عبد هللا الفریجيتتبع موطن الجملة وأثره في النحو العربي

Arabi15428لسانیاتمجلة مقالیدذیب بلخیرتجلیات الفعل الكالمي عند جالل الدین القزویني
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idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15429لغةمجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیةیوسف بن خلف العیساويتحقیق الغایة بدراسة المسألة الزنبوریة روایة ودرایة

Arabi15430نحومجلة الخطاب جامعة مولود معمريتداولیة التجوز واالتساع في كتاب سیبویھ

Arabi15431نحومجلة الباحث الجامعيعبد الرازق عبد الرحمن السعديتنازع العامل النحوي وأثره في الخطاب

Arabi15432علوم اللغةالمجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاثعبد الخالق فضل رحمھ هللاتواصیلة اللغة

Arabi15433(الجزء األول) نحومجلة الدرعیةمحمد بن خالد الفاضلتوجیھ ما خرج عن القاعدة من األسماء المعربة بالحروف

Arabi15434(الجزء الثاني) نحومجلة الدرعیةمحمد بن خالد الفاضلتوجیھ ما خرج عن القاعدة من األسماء المعربة بالحروف

Arabi15435لغةملتقى أھل األثرمصطفى الحدريمن أمالي ابن ناصر الدین جزء فیھ: جواب عن بیت شعر

Arabi15436نحو، صرفمجلة كیراالإدریس خویا ، فاطمة برماتيجوانب من البحث الصرفي في تراث العلماء األصولیین

Arabi15437نحو، صرفمجلة دراسات مصطلحیةفریدة زمردحد التأویل في اصطالح القرآن والحدیث

Arabi15438لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد أحمد أبو عیدذكورة اللغة الشارحة في كتابات علماء العربیة القدماء

Arabi15439نحومجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمؤمن عمر محمد البدارینذو في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi15440نحوجامعة أم القرىمحمد أحمد خاطرأحمد محمد سالم الغامديرأي ابن فارس في أصل الرباعي والخماسي المجردین عرض وتقویم

Arabi15441نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةاحمد سلیمان البطوشصور الخروج على القاعده فى كتاب امالى ابن الشجرى دراسة تأویلیة نحویة

Arabi15442(المسند والمسند إلیھ وما أصلھما كذلك أنموذجا) نحومجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیةساھر حمد مسلم القرالةصور الفصل الجائز بین المتالزمات النحویة بالتقدیم والتأخیر

Arabi15443نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةسكینة مسلم عبد القادر الزغالیلصور الفعل المضارع في القراءات السبع بین الصیغ البدیلة وقضایا األصالة والفرعیة

Arabi15444نحو، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات األسالمیةزید بن علي بن مھدي مھارشصور المشترك اللفظي في القرآن الكریم وأثرھا في المعنى

Arabi15445لسانیاتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةرابح بو معزةصور الوحدة اإلسنادیة الفعلیة المؤدیة وظیفة الفاعل في القرآن الكریم

Arabi15446أدب، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةعمر رشید شاكرصورة اللغة العربیة في العصر الجاھلي ومصادر دراستھا

Arabi15447نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةالبشري السید محمد ھاشمآدم عبد الشافع سلیمان بختصورة المفاعیل عند العلماء العرب على ضوء الدراسات النحویة الحدیثة

Arabi15448تفسیر، علوم القرآنمجلة جامعة كربالءأسامة عبد الغفورسورة یوسف علیھ السالم دراسة صوتیة

Arabi15449نحو، لغةمجلة علوم اللغةمحمد محمود بندقصوغ اسم التفضیل من األلوان والحلى والعیوب بین السماع والقیاس

Arabi15450نحو، لغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجھدى الدردیري المبارك عبد القادرصیغ األسماء الرباعیة والخماسیة في القرآن الكریم دراسة اشتقاقیة داللیة

Arabi15451نحو، صرفمجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةعبد هللا بن عویقل السلميصیغ األلوان والعیوب وأحكامھا دراسة نحویة وتصریفیة

Arabi15452نحو، لغةمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلدابأحمد محمد بشاراتصیغ األمر في اإلعراب أو البناء قراءة جدیدة في البنیة التركیبیة والوظیفیة الداللیة

Arabi15453فلسفة اللغةمجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة الیرموكخالد بني دوميضمیر التثنیة في التعبیر القرآني بین فلسفة اللغة وحدود التأویل

Arabi15454نحومجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةسوزان عبد الواحد عبد الجبارظاھره التقارض النحوى فى القران الكریم

Arabi15455لغویاتمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةابتسام حسینظاھرة التفخیم الصوتي في اللغة العربیة دراسة نطقیة - وصفیة - مخبریة

Arabi15456نحو، لغةمجلة جامعة كربالء العلمیةعلي كریم ناشدظرف الزمان في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة : دراسة نحویة مقارنة

Arabi15457تفسیر، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةصالح سایر فرحان العبیديظواھر االختالف المنھجي في تألیف كتب غریب القرآن
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Arabi15458نحو، تراكیبمجلة أماراباكفایز احمد محمد الكوميظواھر التركیب المتعلقة بالجملة المحولة دراسة في العالقة البنائیة والداللیة من منظور علم نحو النص

Arabi15459أدبمركز دراسات الوحدة العربیةمحمد الشیخمحمد عابد الجابري مسارات مفكر عربي

Arabi15460لغةمجلة تبیان للدراسات القرآنیةمحمد شفاعت ربانيظواھر الرسم المختلف فیھا بین مصاحف المشارقة ومصاحف المغاربة المعاصرة

Arabi15461علم الداللةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتإبراھیم عبد هللا عبد الجوادظواھر داللیة في شرح ابن النحاس للمعلقات

Arabi15462نحو، صرفمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةعباس فالح حسن المرھونظواھر صرفیة في لھجة أبي الخصیب

Arabi15463نحو، صرفكلیة اآلداب جامعة المنصورةلیلى خلف السبعانظواھر صرفیة معاصرة في أجھزة االعالم الخلیجیة

Arabi15464علم األصواتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعالء الدین أحمد الغرابیةظواھر صوتیة في كتاب ما یحتمل الشعر من الضرورة للسیرافي

Arabi15465علم األصواتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعمر عبد المعطي السعوديظواھر صوتیة في لھجة بصیرا دراسة وصفیة تاریخیة

Arabi15466نحو، صرفجامعة مؤتةجزاء مصاروةعبد هللا عودة الفقھاءظواھر صوتیة وصرفیة في األمثال العربیة مجمع األمثال للمیداني أنموذجا

Arabi15467علم األصواتمجلة األندلس للعلوم األجتماعیة والتطبیقیةعبد العزیز الصیغظواھر صوتیھ في العامیة العمانیة

Arabi15468نحو، لغةمجلة الباحث الجامعيعبد الغني شوقي األدبعيظواھر فونولوجیة في كتاب إعراب ثالثین سورة البن خالویة ت 370ھـ

Arabi15469علوم اللغةمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واألنسانیة جامعة بابلریاض رحیم المنصوري ، حسن غازي السعديظواھر لغویة فریدة في القرآن الكریم

Arabi15470علوم اللغةمجلة آداب البصرةسعید إبراھیم صیھودظواھر لغویة في شعر الجواھري

Arabi15471نحومجلة علوم اللغةمحمد رجب محمد الوزیرعالقات االقتران في الجملة العربیة دراسة في الفكر النحوي والدرسات اللغویة الحدیثة

Arabi15472(2الجزء) نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناوفاء عباس حسن الحویتعالقات التراكیب دراسة نحویة

Arabi15473(1الجزء) نحو، صرفجامعة أم القرىمحمد إبراھیم البناوفاء عباس حسن الحویتعالقات التراكیب دراسة نحویة

Arabi15474علوم اللغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحنضیرة بن زایدعالقة التاویل بالسیاق ودوره في بناء المعنى

Arabi15475نحوحولیات الجامعة التونسیةنرجس بادیسعالقة الضمیر الغائب بمفسره بین التبعیة في المنوال النحوي والتسلط في المنوال التداولي العرفاني

Arabi15476علوم اللغةمجلة جامعة اإلمامعبد العزیز بن إبراھیم العصیليعالقة اللغة األم باكتساب اللغة الثانیة دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi15477علوم اللغةمجلة األستاذیعقوب یوسف بورنجف، السید مجتبي أحمد الحسینيعالقة اللغة الفارسیة باللھجة البصریة قدیما وحدیثا

Arabi15478علوم اللغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمخدیجة بصالحعالقة اللغة باألدب

Arabi15479فقھ، نحوحولیات كلیة اللغة العربیة بمراكشأحمد كرومعالقة معاني الحروف بالتعلیق في الشرط

Arabi15480نحومجلة اآلدابسري مؤید فاضل، حسن خلباص الزامليعالقة نظریة النحو الوظیفي في اكساب المفاھیم النحویة

Arabi15481نقد، بالغةجامعة أبي بكر بلقایدمحمد عباسعبود خلیفھعالقھ الدرس النحوى بالدرس البالغي عند عبد القادر الجرجانى

Arabi15482نحومجلة معھد اللغة العربیة جامعة أم القرىأحمد علم الدین الجنديعالمات اإلعراب بین النظر والتطبیق

Arabi15483أدبمركز دراسات الوحدة العربیةفؤاد المرعيجبران خلیل جبران

Arabi15484نحومجلة دیاليمازن عبدالرسول سلمانعالمات في الفكر النحوي العربي - بحث في نظام الجملة عند أبي جني (ت392ھـ) القواعد والمنطلقات التأسیسیة

Arabi15485نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعبدهللا عنبرعالمة اإلعراب: مقاربة بنائیة بین تحوالت المعني وتشكیل النص

Arabi15486أدبمركز دراسات الوحدة العربیةفیصل دراجعبد الرحمن منیف وروایة االلتزام
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Arabi15487(رؤیة نقدیة) نحومجلة الجوف للعلوم األجتماعیةمقبل عاید السالمعلل إعمال إن وأخواتھا وكفھا عن العمل

Arabi15488نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمحمد یاس خضر الدوري، عبد هللا أدھم نصر الدینعلل االختیار الصرفي عند الجعبري في شرحھ على متن الشاطبیة

Arabi15489لغةمجلة آداب الفراھیديأحمد عطیة علوعلل االختیار الصوتي في اإلشمام في كتب الحجج

Arabi15490لغةجامعة دیاليعالء حسین علي الخالديعلى أحمد إبراھیم أمین الجاووشيعلل االختیار عنج العكربي في كتبھ المعنیة بإعراب القرآن وقراءاتھ والحدیث النبوي والشعر

Arabi15491نحومجلة جامعة تكریت للعلومعلي جاسم محمد حسین، نافع علوان بھلولعلل االختیارات النحویة في القراءات السبعة عن الجعبري ت 732ھـ في األسماء

Arabi15492نحومجلة الموردقیس اسماعیل األوسيعلل االعراب والحركات االعرابیة في العربیة

Arabi15493نحومجلة آداب الفراھیدينافع علوان بھلول ، وعد دلیان أنورعلل الترجیح في كتب النحاة األسماء المعربة المرفوعة أنموذجا

Arabi15494لغةجامعة أم القرىالحسن العیاشي محمد السعیديفاطمة عبید عبد هللا الثبیتيعلل التسمیة في المحكم البن سیده ت 458ھـ

Arabi15495نحومجلة العمیدخالد حویر الشمسعلل التسمیة في المصطلح النحوي شرح المفصل البن یعیش أنموذجا

Arabi15496قراءاتجامعة منتوري قسنطینةیمینة بن مالكمحي الدین سالمعلل القراءات القرآنیة دراسة لغویة وصفیة تحلیلیة

Arabi15497نحو، صرف، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة بغدادفاضل صالح السامرائيعلل المنع من الصرف عند النحاة

Arabi15498علوم اللغةمجلة عالماتأبوبكر أحمد باقادر، سعید حسن بحیريتوماس لوكمانعلم اجتماع اللغة

Arabi15499علم األصواتمجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسشعبان عمارة ضو الحریزيعلم األصوات السمعي

Arabi15500علم األصواتالشبكة العربیة لألبحاث والنشرسعد هللا الصویانایام العرب األواخر اساطیر ومرویات شفھیة في التریخ واألدب من شمال الجزیرة العربیة مع شذرات مختارة من قبیلة آل مرة وسبیع

Arabi15501بالغةدار النھضة العربیة للطباعة والنشرعبد العزیز عتیقعلم البیان

Arabi15502نقدجامعة مولود معمريآمنة بلعليمنصف دقاشيعلم التخاطب في مناظرات ابن تیمیة

Arabi15503تفسیرمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیةعبد الرزاق بن إسماعیل ھرماسعلم التفسیر في كتابات المستشرقین

Arabi15504لغویاتمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةسالم حمدعلم الجنس واسم الجنس دراسة تحلیلیة

Arabi15505علم الداللةمجلة عالماتمازن الوعردیفید كرستالعلم الداللة

Arabi15506علم الداللةمجلة علوم اللغةعبد الكریم محمد حسن جبلعلم الداللة

Arabi15507علم الداللةمجلة اآلدابدلخوش جار هللا حسین دزة یيعلم الداللة االدراكي المبادئ والتطبیقات

Arabi15508علوم اللغةالجامعة العراقیة مجلة مداد اآلدابمثنى نعیمایھام الترادف في نصوص الجنة في القران الكریم

Arabi15509علم الداللةمجلة نوافذفتحي الجمیلجیرارتسعلم الداللة المعجمي

Arabi15510علم الداللةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةمحمد بصل، فاتن محجازيعلم الداللة بین العرب والغربیین

Arabi15511أدبدار الفارابيالطیب الریاحيبابلو نیروداالحث على إبادة نیكسون واالشادة بالثورة التشیلیة

Arabi15512مقاربتھ وعالجھ dysgraphie (اضطراب الكتابة) لغویاتمجلة الدراسات اللغویةالجمعي بولعراسعلم الدیسغرافیا

Arabi15513علم السیمیاءمجلة التراث العربيبلقاسم دفةعلم السیمیاء في التراث العربي

Arabi15514صرفمجلة األستاذإسراء عامر شمس الدینعلم الصرف بین افسلة المتقدمین واغرفة المحدثین رؤیة جدیدة في تعلیمھ

Arabi15515صرفمجلة الدراسات اللغویةخلیل إبراھیم العطیةعلم الصرف عند الكوفیین
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Arabi15516علوم اللغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةھاشم عبد هللا المراديعلم اللغة التحویلي التولیدي

Arabi15517ً علوم اللغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةجاسم علي جاسمعلم اللغة التطبیقي في التراث العربي: الجاحظ نموذجا

Arabi15518علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةعبد العزیز بن حمید الحمیدعلم اللغة الجغرافي بین حداثة المصطلح و أصولھ لدى العرب

Arabi15519علوم اللغةمجلة مداراتیوسف الكحلوتعلم اللغة الكوني

Arabi15520أدبالمجلس األعلى للثقافةالسید عبد الظاھرإیملیا دي ثولیتاتاریخ النقد األسبانى المعاصر

Arabi15521بین األدبیات اللسانیة و الدراسات النفسیة Psycholinguistique علوم اللغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة واالجتماعیة جامعة محمد خیضرعزیز كعواشعلم اللغة النفسي

Arabi15522أدب، تاریخدار الیقظة العربیةرفیق المھاینيتاریخ الخالفة األمویة والعباسیة والدول األسالمیة والعصور الوسطى في أوربا

Arabi15523علم اللغة، نقدمجلة فصولعبده الراجحيعلم اللغة والنقد األدبي علم األسلوب

Arabi15524نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعمر محمد أبو نواسعلم المخاطب بین التوجیھ النحوي والتداولیة

Arabi15525معجممجلة المعجمیةحلمي خلیلعلم المعاجم عند أحمد بن فارس بین النظر والتطبیق

Arabi15526نحو، بالغةمجلة المورداحالم موسى حیدر الزھاويعلم المعاني بین النحو والبالغة دراسة نقدیة مقارنة للنشأة والتطور

Arabi15527لغةمجلة كلیة اآلداب واللغات جامعة محمد خیضرفھیمة لحلوحيعلم النص : تحریات في داللة النص وتداولھ

Arabi15528نحومجلة التربیة والعلممحمد ذنون یونس فتحي الراشديعلم الوضع مرجعیة التبویب النحوي

Arabi15529نقد، بالغةمنشأة المعارفمحمد زغلول سالمتاریخ النقد البالغي األدبي والبالغة حتى القرن الرابع الھجري

Arabi15530علم الزوائدمجلة الجنانماجد الدرویشعلم زوائد الحدیث النبوي الشریف

Arabi15531علوم اللغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعزمي محمد عیال سلمانعلم لغة النص اإلرھاصات األولى وبدایات النشأة

Arabi15532علوم اللغةمجلة العلوم األنسانیةعزمي محمد عیال سلمانعلم لغة النص من المتتالیات الجملیة إلى البنیة الكلیة

Arabi15533علوم اللغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعزمي محمد عیال سلمانعلم لغة النص ونظریة التواصل

Arabi15534(البدیع والبیان والمعاني) بالغةالمؤسسة الحدیثة للكتابمحمد أحمد قاسم، محي الدین دیبعلوم البالغة

Arabi15535علم اللغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعبد الرحیم بن عبد هللا الشنقیطيعلوم العربیة في منظومة الشاطبیة : دراسة استقرائیة وصفیة

Arabi15536معجممجلة علوم اللغةمحمد رجب الوزیرلفظ هللا دراسة في التاصیل المعجمي في السامیة والخصائص المورفولوجیة والتركیبیة والداللیة

Arabi15537علوم اللغةمجلة علوم اللغةإبراھیم الدسوقياإلدغام في لغة األمثال العامیة

Arabi15538علم الداللةمجلة علوم اللغةأشرف عبد البدیع عبد الكریمالتنوعات الداللیة لقضایا األمر والنھي عند اإلسنوي

Arabi15539نحومجلة علوم اللغةأحمد عارف حجازي عبد العلیمنعوت المرأة في الشواھد الشعریة في كتاب سیبویھ دراسة في المجاالت الداللیة

Arabi15540نحو، صرفمجلة علوم اللغةرجب عبد الجواد إبراھیمقضیة اإللحاق الصرفي لأللفاظ الفارسیة المعربة

Arabi15541لغةمجلة علوم اللغة وآدابھامحمد بن عبد الواحدبین المعرب والدخیل

Arabi15542لغة، نقدمجلة علوم اللغةمحي الدین محسباألسلوبیة التعبیریة عند شارل بالي أسسھا ونقدھا

Arabi15543لغةمجلة علوم اللغةھاشم محمد سویفيالمنظور المعاصر لنظریة القیاس ودوره في تنمیة العربیة

Arabi15544لغةمجلة علوم اللغةقباري محمد شحاتھتخفیف عین الكلمات الثالثیة دراسة صوتیة من خالل القراءات القرآنیة
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Arabi15545لغةمجلة علوم اللغةھاشم محمد سویفي محمدجدلیة األضداد في التراث العربي بین الواقع اللغوي والتعسف

Arabi15546نحو، صرفمجلة علوم اللغةفایز صبحي عبد السالم تركيتنبیھات البطلیوسي على غیر الجائز صرفیا ونحویا من خالل كتابھ شرح أبیات الجمل

Arabi15547نحومجلة علوم اللغةمحمد بن حماد القرشياإلعراب والمعنى

Arabi15548نحومجلة علوم اللغةمجدي إبراھیم یوسفمكانة كتاب التفاحة في النحو ألبي جعفر النحاس ت 337ھـ حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi15549نحومجلة علوم اللغةأسماء بنت محمد بن عساف العسافأشباه النفي ماھیتھا ومسائلھا دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi15550نحو، لغةمجلة علوم اللغةصالح الدین صالح حسنینبناء الجملة في العبریة والعربیة دراسة تولیدیة

Arabi15551معجممجلة علوم اللغةأحمد عبد العزیز دراجالداللة المعجمیة وآلیات التولید الداللي دراسة تطبیقیة مقارنة

Arabi15552نحو، صرفمجلة علوم اللغةأشرف عبد البدیع عبد الكریمظاھرة المد الفرعي في األداء القرآني دراسة تطبیقیة للمدة الزمنیة

Arabi15553نحومجلة علوم اللغةحسن عبد المقصوداالسئناف في كتاب سیبویھ درس في النحو والداللة

Arabi15554لغةمجلة علوم اللغةمحمد رجب الوزیرالسیاق اللغوي ودراسة الزمن في اللغة العربیة

Arabi15555نحومجلة الملك سعودمنیرة بنت محمود الحمدعلة إھمال الحرف العامل في النحو العربي

Arabi15556أدبمجلة الجامعة األسالمیةحمد فھد محمد جنبان القحطانيعمایة( الحصاة) في األدب العربي

Arabi15557أدبمجلة قراءات جامعة بسكرةمحیي الدین حمديعمل القول بین اإلمكان واالمتناع

Arabi15558نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد عاید سعید العواودةعمل المصدر والمشتقات االسمیة دراسة تأصیلیة

Arabi15559نحو، صرفمجلة جامعة اإلمامعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمارعمل لیس ومعموالھا

Arabi15560نحومجلة الدراسات اللغویةعباس علي السوسوةعن صعوبة الھمزة وتحول القاف ھمزة في المحكیات العربیة

Arabi15561أدبمجلة علوم اللغة العربیة وآدابھادور ملوك الطوائف في األندلس في الحركة الثقافیة واألدبیة داللة الحركة اإلعرابیة في روایة ورش مقارنة بغیرھا

Arabi15562دراسات لغویةمجلة كلیة العلوم األسالمیةعمار فیصل كاظمرأي دراسة لغویة في القرآن الكریم

Arabi15563لغةمجلة مجمع اللغة العربیةرمضان عبد التوابرأي في تفسیر الشواذ في لغة العرب

Arabi15564لغةمجلة التربیة والعلمحیدر محمود عبد الرزاقرأي في زیادة الحروف لمعنى ومطل الحركات لغة أو ضرورة

Arabi15565نحومجة الواحات للبحوث والدراساتبلقاسم غزیلرؤى جدیدة في نقد المصطلح النحوي وتطویره الملحق بالمثنى نموذجا

Arabi15566نحو، لغةمجلة اتحاد الجامعة العربیة لآلداب جامعة الیرموكعمر یوسف عكاشةرجع النظر في بعض مسائل االستفھام

Arabi15567نحو، صرفمجلة العربأیمن غباشي محمود زغیبكلمة تقویم الصورة واألداء واألصل الصرفي

Arabi15568شعر، أدبملتقى أھل األثرعادل عطا هللا الفریجاتزھیر بن جناب الكلبي أخباره وما تبقى من شعره

Arabi15569لغةاألكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة اإلنسانیةأحمد مدانيسوسیولوجیة اللغة لدى الجاحظ البیان والتبیین أنموذجا

Arabi15570معجماألكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة اإلنسانیةعبدالقادر سالميسیاق الحال وبعض شواھده من القران والسنة والسیرة والمعجم

Arabi15571علم الداللةمجلة العلوم والبحوث األسالمیةإكرام زین العابدین الطیب، محمد داؤد محمد داؤدسیاق المقام و أثره في توجیھ داللة النص دراسة تطبیقیة في تفسیر القرآن الكریم

Arabi15572تفسیر، علوم القرآنمجلة كلیة العلوم األسالمیةخلیل محمود حسین النمشةسیاقات العطاء في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة

Arabi15573لغةمجلة سیاقاتسعد مصلوح، بسیم عبد العظیمالعربیة بین اللغات رؤیة مغایرة
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Arabi15574نحوجامعة دیاليلیث أسعد عبد الحمیدولید عبد هللا أحمد مروح الدلیميسیبویھ في كتابي الكشف والمشكل لمكي القیسي

Arabi15575نحومجلة دراسات وبحوثسلیمان بن إبراھیم العایدسیبویھ مؤسس للنحو العربي أم مصنف لھ قراءة جدیدة في تفسیر نشأة النحو العربي

Arabi15576نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةإبراھیم خلیلسیبویھ والتغییر الفونولوجي في صوائت العربیة وصوامتھا

Arabi15577نحومجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةسامي عوضسیبویھ ومؤلفاتھ في النحو

Arabi15578ً نحومجلة الدرعیةسلیمان بن عبدالعزیز العیونيسیرة ألفیة ابمن مالك - تألیفاً وإبرازاً وتحقیقا

Arabi15579نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحنا حدادبید والسیما بین ثبات المصطلح وتمرد االستعمال

Arabi15580نحومجلة دراسات أسالمیةحسن منصور أحمد سوركتيشواھد األسماء المبھمة في كتاب البیان في غریب إعراب القرآن البن األنباري

Arabi15581أدب، لغةمكتبة الملك فھد الوطنیةعلي بن إبراھیم النملةالوراقة و أشھر أعالم الوراقین دراسة في النشر القدیم ونقل المعلومات

Arabi15582علوم اللسان العربيمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةأبراھیم خلیلصوتیات ابن سینا

Arabi15583الصوتیاتجامعة وھران السانیامكي دراربلحسین نادیةصوتیات الداللة في فن المقامة مجمع البحرین لناصف الیازجي أنموذجا مشروع الصوتیات والعروض وموسیقى الشعر

Arabi15584الصوتیاتمجلة آفاق الثقافة والتراثخالد مسعود خلیل العیساويصوتیات القرآن الكریم

Arabi15585علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضررابح بو معزةعمار زربیطصور التحویل بالحذف في التراكیب اإلسنادیة نھج البالغة لإلمام على رضى هللا عنھ أنموذجا

Arabi15586نحومجلة التراثمختار درقاويصور التغیر النحوي للعربیة

Arabi15587نحو، لغةحولیات جامعة الجزائرعاشور مزیلخصور التوظیف اللغوي في ضوء الدراسة النحویة عند الزمخشري

Arabi15588( دراسة واستنتاجات ) علد الداللةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلطالب خلیف السلطانيعلم الداللة من وجھة نظر معاصرة

Arabi15589لغةمجلة كلیة العلوم األسالمیةظاھرة المشترك اللفظي في كتاب إصالح المنطق البن السكیت ت 244 ھـ دراسة ومعجم

Arabi15590أدب، شعرمركز دراسات الوحدة العربیةماجد صالح السامرائيبدر شاكر السیاب شاعر عصر التجدید الشعري

Arabi15591نحومجلة آداب الرافدینفراس عبد العزیز عبد القادرعالقة الصوت بالمعنى في صیغة الفعل الرباعي المضاعف فعلل في التعبیر القرآني

Arabi15592لغة، نقدمجلة نزوىعماد عبد اللطیفعالم اإلنشاء المغلق ماركیوز ونقد لغة السیاسة

Arabi15593سیمیائیاتمجلة عالم الفكرمحمد إقبال عرويالسیمیائیات وتحلیلیھا لظاھرة الترادف في اللغة والتفسیر

Arabi15594لغةمجلة عالم الكتبإبراھیم السامرائيالتصحیح اللغوي وكتب لحن العوام

Arabi15595نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة الحسینخالد المساعغةعامل التقریب في النحو الكوفي

Arabi15596نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةیوسف محمد كوفحيعامل الجزم في جواب الشرط بین البصریین والكوفیین

Arabi15597نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةصالح ھندي صالح حبیب الحلبوسيعامل النصب في الظرف الواقع خبرا حقیقتھ بین البصریین والكوفیین

Arabi15598لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعباس بن علي السوسوةعبارة عن حشو شائع في اللغة العربیة

Arabi15599لغةجامعة البصرةسامي علي جبارعدي جاسب عليعبد الحسین المبارك سیرتھ وجھوده في اللغة والتحقیق

Arabi15600نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةعلي جمعھ عثمانصالح الدین یعقوب أحمد یعقوبعبد العزیز بن جمعة آراؤه النحویة من خالل شرحھ أللفیة ابن معط

Arabi15601نحومجلة علوم اللغة العربیة وآدابھازكریا سلمانعبد القاھر الجرجاني مذھبھ النحوي وموقفھ من األحكام النحویة

Arabi15602نحو، صرفجامعة القصیمسلیمان یوسف خاطرغادة بنت صالح الحربيعبد الكریم األسعد وجھوده النحویة والصرفیة دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة
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Arabi15603لغةالجامعة األردنیةیحیى محمد على الرمامنةعبد الكریم خلیفة وجھوده في اللغة والتراث

Arabi15604نحو، صرفجامعة القصیممحمد بن إبراھیم المرشدعبد اإللھ بن عبد هللا الحسنعبد هللا الحسیني المعروف ب (النقره كار) ومنھجھ في النحو والتصریف دراسة وتقویما

Arabi15605شعر، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمجاھد مصطفيعبد هللا بن أیوب التیمي شعره بعد دیوانھ

Arabi15606نحومجلة الدراسات اللغویةإبراھیم بن صالح الحنودعبداللطیف البغدادي والجانب النحوي في حیاتھ

Arabi15607نحو، لغةمجلة كلیة اللغات جامعة المرقبحسین صالح محمد الدبوسعدم النظیر عند انتفاء الدلیل

Arabi15608تفسیر، علوم القرآنجامعة الیرموكمحمد الشافعياحمد فالح محمود الخالدىعرف القرآن الكریم والمعھود من معانیھ واستعماالتھ واثره فى الترجیح الداللى دراسة تأصیلیة تطبیقیة

Arabi15609لغةمجلة بحوث ودراساتمحمد رباععریة عصر االحتجاج كما یصورھا ابن خلدون :أوحدة أم ازدواج؟

Arabi15610نحومجلة جامعة االنبار للغات واآلدابرقیب لطیف علي الدلیميعسى بین الوظیفة النحویة والداللیة واالستعمال في القرآن الكریم

Arabi15611(قراءة في ضوء البنیة الوظیفیة لمعظم التوابع) نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيفیصل إبراھیم صفاعطف البیان والبدل باب واحد أم بابان

Arabi15612نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةمحمود المتولي عوض حجازعطف التغایر في القرآن الكریم قراءة جدیدة في تراث تلید

Arabi15613نحو، بالغةمجلة آداب الفراھیدياحمد سامي نصیفعطف الجمل بین البالغیین والنحاة

Arabi15614نحوجامعة آل البیتمحمود الدیكيإیمان محمد فلیح العموشيعفیف دمشقیة وجھوده النحویة في سیاق حركة إحیاء النحو العربي

Arabi15615نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةمحمد بن عبد الحي عمار السالمتعقیبات الصبان في حاشیتھ على العیني في فرائد القالئد في مختصر شرح الشواھد

Arabi15616نحو، علم الصوتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةجھاد أحمد العرایفي ، ابتسام حسین جمیلعالج صوت الراء المضطرب نطقیا في العربیة دراسة صوتیة عالجیة

Arabi15617علم اللغةالمجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریبعبد المجید الطیب عمرعلم اللغة الجنائي نشاتھ وتطوره وتطبیقاتھ

Arabi15618نحو، معجممجلة إنسانیاتمحمد ملیانيعلوم النحو واھمیتھ في صناعة المعاجم

Arabi15619نحو، صرفمجلة المجمعمراد موسىعمل ال النافیة للجنس في اسمھا وتعلیل تحدید البناء لھ أو اإلعراب وفق نظریة العمل عند نحویي القرون الوسطى

Arabi15620(مقدمة في المعرفة اللغویة) علوم اللسان العربيحولیات آداب عین شمسرضوان منیسي عبد هللا جاب هللاعناصر االتصال في الدرس اللساني بین القدامى والمحدثین

Arabi15621دراسات لغویةجامعة مؤتةیحیى عبابنةیاسر محمد البستنجيعناصر التحویل التوكیدي في النص القرآني في ضوء األلسنیة الحدیثة

Arabi15622نحو، لغةمجلة دیالينصیف جاسم محمد الخفاجيعناصر التحویل في المقتضب للمبرد ت 285ھـ

Arabi15623علم الداللةالجامعة األردنیةنھاد الموسىصائل رشدي شدیدعناصر تحقیق الداللة في العربیة دراسة لسانیة

Arabi15624(ابن یعیش نموذجا) نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةریاض رزق هللا منصور أبو ھوالعنایة النحویین بالتخاطب في تحلیل النص وبنائھ

Arabi15625نحو، صرفالجامعة األسالمیةسامیة مونس خلیل ابو سعیفانعوارض التركیب فى سوره البقره دراسة نحویة وصفیة

Arabi15626نحو، لغةدار الفكر للطباعة والنشرمحمد بن محمد عمر بحرق الحضرميجمال الدین أبي محمد القاسم ابن علي الحریري البصريتحفة األحباب وطرائق األصحاب على ملحة اإلعراب وسنحة اآلداب

Arabi15627نحوجامعة آل البیتعلي حسین البوابإبراھیم خلیل عالوي النعیميعوارض التركیب في سورة األعراف دراسة نحویة داللیة

Arabi15628تفسیر، علوم القرآندار البشیرسعد أبو دیةأبي منصور الثعالبيتحفة الوزراء

Arabi15629نحو، صرفجامعة المنصورةمحمود سلیمان الجعیديمحمد عبد المنعم محمد عليعوارض التركیب في قصیدة المدح عند الصنوبري دراسة نحویة داللیة

Arabi15630لغةجامعة سرتمحمد سعد محمد أبو عباصالح سلیمان حید محمدعوامل إثراء اللغة في بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي دراسة داللیة تصنیفیة

Arabi15631بالغةالجامعة اإلسالمیةعلي بن دخیل هللا بن عجیان العوفيشمس الدین محمد بن یوسف الكرمانيتحقیق الفوائد الغیاثیة
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Arabi15632نحو، صرفمجلة بحوث كلیة اآلدابمحمد سعید صالح ربیع الغامديعین الفعل الثالثي في العربیة أحكامھا الصرفیة ودورھا في بناء الكلمة

Arabi15633لغویاتجامعة منتوري قسنطینةعبد بو خلخالنورة مروشعیوب النطق عند الجاحظ من خالل البیان والتبیین دراسة لغویة

Arabi15634دراسات لغویةمجلة الدراسات اللغویةالجمعي بولعراسعیوب النطق في الدراسات األرطفونیة المعاصرة

Arabi15635لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلباسم مفضي المعایطةعیوب النطق وأمراض الكالم

Arabi15636نحومجلة المجمع العلمي العراقيشمس الدین بن النجار، طھ محسنغایة المراد في معرفة إخراج الضاد

Arabi15637نحو، لغةمجلة اآلدابتغرید حریز محمدغلبة المصطلح البصري في الدرس اللغوي قراءة في الخالف وأسبابھ

Arabi15638فلسفة اللغةجامعة الجزائربن سباع محمد، عبد الرحمان بوقاففینومنولوجیا اللغة عند میرلوبونتي

Arabi15639نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخلود إبراھیم العموشفاتحة سورة اإلنسان ودورھا في التشكیل النصي

Arabi15640نحوجامعة الخلیلدالل علي دحیدلمحمد یوسف محمد إبریوشفاضل السامرائي وآراؤه النحویة

Arabi15641معجم، لغةمجلة علوم اللغةمجدي إبراھیم یوسففعال دراسة عند اللغویین العرب ومعجم

Arabi15642معجم، نحوجامعة وھرانھني سنیةسنوسي ربیعةفعالیة االشتقاق الداللي في وضع مصطلحات المعجم الوسیط حق العلوم اإلنسانیة

Arabi15643علوم اللسان العربيمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحدیدوح عمرفعالیة اللسانیات الحاسوبیة العربیة

Arabi15644نحو، صرفمجلة آداب الرافدینكرم ولید عبد صالحفعل (أمر) في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة

Arabi15645علوم اللغة، فقھمجلة العمیدعلي حسن عبد الحسین الدلفيفقة اللغة وعلم اللغة والفیلولوجیا مداخالت اصطالحیة

Arabi15646فقھ، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيأحمد محمد قدورفقھ اللغة المصطلح واألسس المعرفیة

Arabi15647فقھمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةادھام محمد حنشفقھ المصطلح الفني في الخط العربي

Arabi15648لغةمجلة الدراسات اللغویةعبد الرزاق بن فراج الصاعديفك التضعیف باإلبدال

Arabi15649.لغةدیر القدیس العفیفة دمیانة ببراري بلقاساألنبا بیشويموریس تاوضروستحلیل لغة االنجیل للقدیس متى في اصولھا الیونانیة

Arabi15650نحو، لغةدار الكتاب العربيعباس مصطفى الصالحيجمال الدین أبي محمد عبد هللا بن یوسف بن ھشام األنصاريتخلیص الشواھد وتلخیص الفوائد

Arabi15651نحومجلة المخبر جامعة بسكرةأحمد تاولیلیتفكرة التقسیم العددي في نظر النحاة العرب بین المفھوم والوظیفة

Arabi15652نحومجلة الجامعة األسالمیةعلي سلیمان محمد الجوابرةفكرة العامل وأثرھا في بناء المصطلحات النحویة عند سیبویھ

Arabi15653دراسات لغویةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةمحمد حسن مصطفىفكرة النظم بین الحقیقة والوھم

Arabi15654فلسفة اللغةمجلة اللسان العربيأحمد األخضر غزالفلسفة الحركات في اللغة العربیة

Arabi15655نحو، صرفمجلة النھضةخالد كمونةفلسفة الصرف العربي

Arabi15656فلسفة اللغةمجلة نوافذسعید بو عطیةأوزفالد دوكروفلسفة اللغة

Arabi15657فلسفة اللغةمجلة عالماتأحمد یوسففلسفة اللغة دراسة في النشأة واألصول

Arabi15658فلسفة اللغةجامعة الجزائربوساحة عمرقروج بولفعةفلسفة اللغة عند زكي نجیب محمود دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi15659فلسفة اللغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةمھا عیسى العبد هللافلسفة اللغة لدى أفالطون

Arabi15660فلسفة اللغةمجلة التراث العلمي العربيیعقوب حسن عبد ، محمد سلمان جمیلفلسفة اللغة وأثرھا في اإلعجاز القرآني
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Arabi15661فلسفة اللغةاألكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة اإلنسانیةمصطفى بلبولةفلسفة اللغة واللسانیات في الفكر المعاصر على خطي ھمبولت

Arabi15662فلسفة اللغةجامعة األزھر حولیة كلیة اللغة العربیة بنبن بجرجاعزمي محمد عیال سلمانفلسفة اللغة ونظریة التواصل

Arabi15663فلسفة اللغةمجلة المنارةحسین إرشید العظاماتفلسفة المبني للمجھول في العربیة

Arabi15664فلسفة اللغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابباھي عمر ، قویدر شنانفلسفة الموصول األسمى في اللغة العربیة

Arabi15665فلسفة اللغةمجلة جذورقدور العبدالويفلسفة النقط واإلعجام بین الجاھلیة واإلسالم

Arabi15666دراسات لغویةجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدمنیر عاید محمود الصالحفن المقالة عند مصطفى الرافعي دراسة لغویة داللیة وحي القلم نموذجا

Arabi15667تخریج األحادیثمجلة كلیتي الشریعة وأصول الدین والعلوم العربیة واالجتماعیة بالقصیمعزت علي عید عطیةفن تخریج الحدیث

Arabi15668نحو، معجممجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابريفُنُعل و فِنِعل دراسة تصریفیة معجمیة

Arabi15669قراءاتمجلة الدراسات اللغویةعبد العزیز بن حمید الجھنيفھرس القراءات الشاذة في كتاب غایة النھایة في طبقات القراء البن الجزري

Arabi15670نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلسیف طارق حسین العیساوي ، ھاشم راضي جثیر محمد العواديفھم الصیغ الصرفیة وتطبیقھا لدى طلبة قسم اللغة العربیة في كلیة التربیة األساسیة

Arabi15671علوم اللغةمجلة األستاذقیس عبد الرحمن جاسم محمدفھم النص القرآني في ضوء اللغة العربیة

Arabi15672نحو، لغةمجلة علوم اللغة وآدابھاأحمد الشایب عرباويفواصل القرآن عند الفراء

Arabi15673في لسانیات النص وتحلیل الخطاب (Cohesion & Coherence) لسانیاتمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمیلود مصطفى عاشور ، إیاد عبد هللافوضى تعریب مصطلحي

Arabi15674أدبوزارة الثقافة المصریة ، مطبعة بریزم الثقافیةعبدالمنعم إبراھیم الجمیعيتطور الموسیقى والطرب في مصر الحدیثة

Arabi15675نحوالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةیوسف عبد هللا الجوارنةفولفدیتریش فیشر ونشأة النحو العربي

Arabi15676علم األصواتجامعة عین شمسمحمد الدسوقي الزغبي، محسن عبد الرازق رشواناحمد راغب احمدفونولوجیا القرآن دراسة الحكام التجوید فى ضوء علم االصوات الحدیث

Arabi15677لغةالمركز الثقافي العربيمحمد عباسعبد القادر مباركآراء تمام حسان فى نفد النحو العربي

Arabi15678نحومجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةمحمد عطوي وعلي الحمدفي آراء المبرد في شرح كتاب سیبویھ للسیرافي دراسة نقدیة مقارنة

Arabi15679نحودار المعرفةمحمد راجي بن حسن كناستعلم اإلمالء من األلف إلى الیاء

Arabi15680لغویاتمجلة جذورمحمد ذنون زینو الصائغفي أصل الحرف والكتابة العربیة

Arabi15681نحومجلة مجمع اللغة العربیةإبراھیم مصطفىفي أصول النحو

Arabi15682معجمالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاسعید جبر أبو خضرفي إشكالیة تعریف مصطلح المعجمیات

Arabi15683معجم، نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھابانا بالل شبانيفي إشكالیة ضبط المصطلح المعجمي

Arabi15684لغة، نحومجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةعمر عتیقفي إشكالیة مصطلحات العروض والقافیة

Arabi15685نحو، تفسیرمجلة جامعة ذمار للبحوث والدراساتمحمد ولید سیف الدین حالقاسلوب الحذف على ضوء الدراسات القرانیة والنحویة

Arabi15686لغویاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةداود عبده ، سلوى حلو عبدهفي اكتساب المفردات عند الطفل

Arabi15687(الجاحظ نموذجا ) لسانیاتمجلة المعجمیةمحمد رشاد الحمزاويفي األسلوبیة التعبیریة

Arabi15688لغةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةنجیب غزاويفي االقتصاد اللغوي

Arabi15689نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةحسن خمیس الملخفي التحلیل االجتماعي للظاھرة النحویة المثال النحوي في كتاب سبویھ بین الداللة االجتماعیة والقاعدة النحویة
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Arabi15690نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد عبدو فلفلفي التحلیل النحوي للنص الشعري

Arabi15691لغةمجلة الموردطھ محسنخلیل بنیان الحسونفي التصحیح اللغوي والكالم المباح

Arabi15692نحو، لغةمجلة العمیدغالب فاضل المطلبي ، صالح كاظم عجیلفي التطور البنائي الوظیفي للفعل تأمالت في ضوء الفیلولوجیا السامیة

Arabi15693نحو، معجممجلة آفاق الثقافة والتراثھالل م . ناتوتفي التعریب والمصطلح والمعاجم

Arabi15694علم الداللةمجلة الدراسات اللغویةمحمد عبدو فلفلفي الداللة اإلسنادیة للفعل

Arabi15695علم الداللةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيأحمد محمد قدورفي الداللة والتطور الداللي

Arabi15696صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةفوزي حسن الشایبفي الصرف العربي ثغرات ونظرات

Arabi15697لسانیاتمجلة جامعة ذي قارمجید مطشر عامرفي الفكر اللسانى الحدیث لیو سبیتزر وأسلوبیتھ التكوینیة

Arabi15698نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھافضل خلیل الشیخ حسنفي القیاس النحوي عند الخلیل والفراء

Arabi15699لسانیاتمجلة عالم الكتبسعد عبد العزیز مصلوحفي اللسانیات العربیة المعاصرة دراسات ومثاقفات

Arabi15700لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثعبد الوھاب محمود الكحلةفي اللغة العربیة أصوات ال حروف لھا

Arabi15701لغة، لسانیاتمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةنسرین عبد هللا شنوففي اللغة العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة بین القدامي واللسانیات العربیة الحدیثة

Arabi15702نحو، صرفمجلة كلیة التربیة األساسیةجاسم مولى محسرفي المصطلح الصرفي الحمل على النظیر

Arabi15703معجممجلة األثر جامعة ورقلةعبد القادر سالميفي المعجمیة العربیة

Arabi15704معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن عیادفي المفھمة في المعجم

Arabi15705صرفمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد عبد هللا جبر سلومةفي الممنوع من الصرف حده وإعرابھ

Arabi15706لغةمجلة رسالة األسالمعلي النجدي ناصففي النقد اللغوي

Arabi15707نحومجلة المعجمیةحسن حمزةفي الوضع واالشتقاق والداللة

Arabi15708معجم، نحومجلة المعجمیةفرحات الدریسيفي بنیة النص المعجمي

Arabi15709نحومجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةفیصل ابراھیم صفافي بنیة ما یدعى بالجملة االسمیة في العربیة

Arabi15710علوم اللغةمجلة األستاذابراھیم السامرانيفي تاریخ المشكلة اللغویة

Arabi15711نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایحیى عطیھ عبابنةفي تاریخ ظاھرة الھمز في اللغة العربیة واللھجات العربیة البائدة وأثرھا في بنیة الكلمة

Arabi15712صرفمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةمازن المباركفي تاریخ علم الصرف ومصطلحاتھ

Arabi15713لغةمجلة الفكر العربي المعاصرعبد السالم إسماعیلي علويفي تداولیات التأویل

Arabi15714لسانیاتمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةإدریس مقبولفي تداولیات القصد

Arabi15715(كتابات سعد مصلوح أنموذجا) علوم اللسان العربيمجلة الواحات للبحوث والدراساتحافظ إسماعیلي علويفي تقویم البحث اللساني العربي المعاصر

Arabi15716نحومجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرةمحمد شوقي أمینفي تیسیر اإلمالء األلف اللینة

Arabi15717صرفمجلة المعجمیةزكیة السائح دحمانيفي داللة الصیغ الصرفیة

Arabi15718معجم، نحومجلة المعجمیةمحمد رشاد الحمزاويفي سبیل نظریة مصطلحیة عربیة ممكنة
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Arabi15719لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةأحمد فلیحفي سورة الھمزة مقاربة لغویة تكاملیة

Arabi15720نحوجامعة الشرق األوسطأمل شفیق العمريفھد حسن ھجرس بن غیامفي شعر الشافعي الجملة الطلبیة دراسة تركیبیة داللیة

Arabi15721لغة، معجممجلة المعجمیةمنجیة عرفة منسیةفي علم اللفظ عند بعض المفكرین القدامى

Arabi15722نحو، قراءاتمجلة الجامعة األسالمیةاحمد محمد مفلح القضاةالواو في قراءات القراء ورسم المصاحف

Arabi15723تحلیل الخطابجامعة الملك سعودعبدالرحمن بورداعفي لسانیات النص وتحلیل الخطاب نحو قراءة لسانیة في بناء النص للقران الكریم

Arabi15724نحوحولیات الجامعة التونسیةسمیة المكيفي مدى كلیة نظریة الربط التولیدیة

Arabi15725نحو، صرفمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةعبد الرحمن الجھنيفي مشكل تعیین الجواب في القرآن الكریم دراسة في جواب أداة الشرط

Arabi15726لغویاتحولیات الجامعة التونسیةشكرى السعديفي مفھوم الغریب عند القدامى

Arabi15727معجممجلة التراث العربيجورج عیسىفي نقد المعجم المدرسي

Arabi15728لغویاتمجلة عالماتحمادي صمودفي نقلة المصطلح نموذج من انحسار المجال الداللي

Arabi15729لغویاتمجلة الدراسات اللغویةالجمعي بولعراسفیزولوجیا النشاط اللغوي

Arabi15730لغویاتجامعة وھرانمكي درارإبراھیمي بوداودفیزیاء الحركات العربیة بین تقدیرات القدامي وقیاسات المحدثین

Arabi15731نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةزكي عثمان عبد المطلب عمرقاعدة مسوغات االبتداء بالنكرة بین اإلبقاء واالستغناء

Arabi15732( دراسة نحویة تطبیقیة ) نحومجلة الدراسات اللغویةخالد بن سلیمان بن عبد العزیز الملیفيقاعدة یغتفر في الثواني ما ال یغتفر في األوائل

Arabi15733لغویاتمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةسامر زھیر بحرةقانون المخالفة الصوتیة وأثره في نمو الثروة اللفظیة للعربیة الفصحي

Arabi15734لغةكلیة اآلداب جامعة الخرطومأبو إدریس عبد الرحمن محمدقبس من اللغة العربیة و إعرابھا

Arabi15735نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخولة جعفر القرالةقد استعماالتھا، دالالتھا، شروطھا والخالف حولھا

Arabi15736نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةعبد الوھاب حسن حمدقد بین االسمیة والحرفیة التثنیة والجمع

Arabi15737أدب، لغةمجلة الموردیوسف ذنونقدیم وحدیث في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة

Arabi15738( دراسة نحویة ) نحومجلة جامعة األزھرأحمد إبراھیم الجدبة ، سماح أسعد رضوانقراءات االسم المعطوف في القرآن الكریم

Arabi15739نحوالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةسماح أسعد رضوانقراءات االسم في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi15740نحو، تحلیل الخطابمجلة جامعة الملك سعودأیمن محمود محمد إبراھیمأسلوب النداء في العربیة دراسة في تداولیة الخطاب

Arabi15741نحومجلة الجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم الجدبةقراءات الفعل المضارع المعطوف في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi15742نحوجامعة مؤتةعادل بقاعینمحمود على شومانقراءات النحاة البصریین من أصحاب االختیارات الشاذة في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi15743نحوالجامعة األسالمیةأحمد إبراھیم محمد الجدبةنسرین شحدة أحمد المدھونقراءات حروف المعاني في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi15744نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعلي توفیق الحمدقراءات في حرف الوصل بین القدماء و المحدثین

Arabi15745نحومجلة كلیة اللغة العربیة والدراسات األنسانیة جامعة القصیممحي الدین محسبالرتبة بین التراث النحوي وتداولیات الخطاب

Arabi15746نحو، لسانیاتمجلة كلیة اللغة العربیة والدراسات األنسانیة جامعة القصیمعز الدین محمد المجدوبمفاھیم النحو العربي في میزان مكتسبات النظریة اللسانیة

Arabi15747لغة، لسانیاتمجلة كلیة اللغة العربیة والدراسات األنسانیة جامعة القصیممصطفى غلفانالتراث اللغوي العربي واللسانیات الممكن والمستحیل
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Arabi15748(التجدید النحوي نموذجا ) نحومجلة كلیة اللغة العربیة والدراسات األنسانیة جامعة القصیممحمد سعید ربیع الغامديفجوات في تجدید علوم العربیة

Arabi15749(أزمة تقادم أم أزمة كفایة ) لغویاتمجلة كلیة اللغة العربیة والدراسات األنسانیة جامعة القصیممحمد العمريالتراث اللغوي العربي

Arabi15750لغویاتمجلة كلیة اللغة العربیة والدراسات األنسانیة جامعة القصیمأبوأوس إبراھیم الشمسانحضور التراث في أعمال داود عبده

Arabi15751نحو، لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلعبد القادر عطوى الضمورقراءة أبى بن كعب في ضوء نظریة المستویات

Arabi15752نحو، لغةجامعة مؤتةأنور أبو سویلمقفطان إبراھیم الذنیباتقراءة أبي رجاء العطاردي دراسة تحلیلیة

Arabi15753نحو، صرفجامعة البصرةعدنان عبد الكریم جمعةعبد الباسط یاسین سلطانقراءة أبي رجاء العطاردي دراسھ صرفیة ونحویة

Arabi15754نحو، صرفمجلة الدراسات القرآنیة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةفراج بن ناصر الحمدقراءة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضى هللا عنھ دراسة صرفیة نحویة

Arabi15755نحو، لغةعادل محمد عبد الرحمن الشنداحقراءة إبراھیم بن أبي عبلة دراسة صوتیة

Arabi15756معجم، لغةمجلة جامعة الملك سعودعبد الرحمان أحمد یجیويالمعجمیة الحدیثة وإعادة قراء التراث اللغوي العربي

Arabi15757علوم اللسان العربيمجلة جامعة الملك سعودرشید رمضان عمرانالتناول النصي في التراث النقدي العربي دراسة في ضوء لسانیات النص

Arabi15758لغویاتمجلة الدراسات اللغویةابراھیم بن سالم الصاعديقراءة الحجاج بین الفصاحة وصحة النسبة عرض ومناقشة

Arabi15759تحلیل الخطابمجلة جامعة الملك سعودخلیفة بن الھادي المیساويقراءة القرطاجني في ضوء نظریات تحلیل الخطاب الحدیثة

Arabi15760لسانیاتكلیة اللغة العربیة والدراسات األجتماعیة جامعة القصیممحمد صالح الدین الشریفقراءة اللسانیات العربیة القدیمة في ضوء المناھج اللسانیة الحدیثة

Arabi15761قراءاتمجلة الجامعة األسالمیةعبد هللا أحمد خلیل إسماعیلقراءة جدیدة في قضیة الدعوة إلى العامیة

Arabi15762قراءاتمجلة المعجمیةمنجیة عرفة منسیةقراءة حضاریة لمصطلح اللباس عند ابن منظور

Arabi15763نحو، صرفمجلة الزرقاء للبحوث والدراساتصالح أبو صینيقراءة صوتیة صرفیة في بناء الكلمة العربیة مقاربة من نظام بناء الفعل

Arabi15764قراءاتمجلة مؤتة للبحوث والدراساتمحمود حسني محمودقراءة عبد هللا بن أبي اسحاق في المیزان

Arabi15765قراءاتجامعة السانیا وھرانابن عبد هللا األخضربزاویة مختارقراءة فى القراءات القرانیة معجم القراءات القرآنیة نموذجاً من اول سورة المؤمنون الى اخر سورة لقمان دراسة احصائیة تحلیلیة

Arabi15766قراءات، نحوجامعة وھرانمحمد ملیانيحبیب بوسغادىقراءة فى نحو القراءات من الفاتحة الى الكھف دراسة داللیة

Arabi15767قراءاتمجلة األثرحسین زعطوطقراءة في آلیات فھم الخطاب الشرعي عند األصولیین

Arabi15768قراءاتمجلة دراسات لجامعة األغواطسعید فاھمقراءة في اإلسھامات اللسانیة الحاسوبیة العربیة آفاق ورھانات

Arabi15769قراءاتمجلة جامعة ابن رشد في ھولندالخضر حدادقراءة في البعد الداللي العقائدي للفعل المجرد الثالثي دراسة في المستوى الصرفي

Arabi15770قراءات، نحومجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةمحمد توفیق عبد المحسنقراءة في التوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة ومظاھره في تنویع التفسیر القرآني

Arabi15771لغة، قراءاتمجلة المخبر جامعة بسكرةحسین یوسف قزق ، إنصاف المومني ، مریم جبر فریحاتقراءة في الفكر الداللي عند الراغب األصبھاني مفردات القرآن أنموذجا

Arabi15772قراءاتمجلة المخبر جامعة بسكرةلحلوحي صالحقراءة في القراءات القراآنیة الشاذة قراءة عبد هللا بن مسعود أنموذجا

Arabi15773دراسات لغویةجامعة وھرانابن عبد هللا األخضربن وزغار مختارقراءة في القراءات من خالل معجم القراءات القرآنیة من سورة السجدة إلى سورة فصلت

Arabi15774نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الحمید النوري عبد الواحدقراءة في المصطلح النحوي العربي

Arabi15775قراءات، دراسات لغویةمجلة الجامعة األسالمیةمحمد ساميقراءة في عنوانات اثار بن ھشام االنصاري

Arabi15776قراءات، دراسات لغویةمجلة الدراسات اللغویةضاحي عبد الباقي محمدقراءة في غریب القرآن للسجستاني
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Arabi15777قراءات، دراسات لغویةمجلة الدراسات اللغویةولید محمد السراقبيقراءة في كتاب : عناصر یونانیة في الفكر اللغوي العربي

Arabi15778نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعبد الخالق ولي فتاحقراءة في كتاب أسالیب نحویة جرت مجرى المثل دراسة تركیبیة داللیة

Arabi15779قراءاتمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةماھر خضیر ھاشمقراءة في كتاب العربیة واألمن اللغوي للدكتور زھیر غازي زاه

Arabi15780قراءاتمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقإبراھیم عطیةقراءة في كتاب المدارس اللسانیة للدكتور أحمد عزوز

Arabi15781علم الداللةمؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیعمحمد شیبانيفاعلیة السیاق في تفجیر داللة العبارة القرآنیة أسلوب االستفھام التقریري أنموذجا

Arabi15782(دراسة سیمیائیة) سیمیائیاتمجلة دراسات البصرةخالد لفتة باقر ، ناصر شاكر االسديفاعلیة العالقات في حكایات كلیلة ودمنة

Arabi15783لسانیاتجامعة وھران أحمد بن بلھناصر اسطمبولعبد الباسط برباشفاعلیة القرائن اللفظیة في تحقیق التماسك النصي سورة المؤمنون انموذجا

Arabi15784نحومجلة المخبر جامعة محمد خیضررشید بن قسمیةفاعلیة المعنى النحوي في إضاءة النصوص الشعریة دراسة في المیة العرب للشنفرى

Arabi15785صرفمكتبة اإلمام الوادعيأبي عبد الرحمن فتح بن عبد الحافظ بن إسماعیل القدسيفتح الودود اللطیف بجمع وترتیب أھم دروس التصریف ویلیھ المدخل إلى علم الصرف

Arabi15786نحو، صرفمجلة الجامعة العراقیةلیث قھیر عبد هللا الھیتيأبي الصالح علي نور الدین بن محسن الصعیدي المالكيفتوى في مسألة الضاد

Arabi15787علم الداللةمحلة الدرعیةیحیى بن احمد العریشيفروق داللیة بین ألفاظ تخدم العملیة التربویة

Arabi15788نحومجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتطارق إبراھیم محمود الزیاداتفساد الشاھد الشعري النحوي في كتاب ( اإلنصاف) لألنباري مسالة القول في أولى العاملین بالعمل في التنازع أنموذجا

Arabi15789علم األصواتالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةمشعل سلیمان حامد الخوالدةفصاحة الكلمة العربیة في ضوء علم األصوات الحدیث

Arabi15790دراسات لغویةمجلة فصولعید بلبعالتداولیة البعد الثالث في سیمیوطیقا موریس

Arabi15791لغةحولیات آداب عین شمسسید سلیمان محمد علیانقراءة لغویة في النص العبري الحالي للتوراة

Arabi15792نحوحولیات آداب عین شمسحامد محمد عبد العزیز أیوبقراءة نحویة نصیة في روایة بعد الغروب لمحمد عبد الحلیم عبد هللا

Arabi15793معجممجلة جامعة اإلماممحمد بن نافع المضیاني العتريقراءة نقدیة في المعجم العربي األساسي

Arabi15794قراءاتمجلة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمحمد موسى السعید جبارهقراءة یزید بن قطیب دراسة صوتیة وداللیة

Arabi15795قراءاتالجامعة األردنیةأحمد نصیف الجنابيمحمد عبد اسماعیل الطراونھقراءه زید بن على في ضوء نظریة المستویات

Arabi15796نحوجامعة الیرموكفوزي حسن الشایبخلیفة محمد خلیل الصماديقرائن التحلیل النحوي عند المعري في شروحھ

Arabi15797قراءاتحولیات آداب عین شمسعصام عید محمودقرارات مجمع اللغة العربیة وأكادیمیة اللغة العبریة دراسة مقارنة في منھج التجدید اللغوي

Arabi15798علوم اللغةدار المعارفعبد العزیز مطرأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيتقویم اللسان

Arabi15799نحوجامعة عین شمسأمیرة أحمد یوسفإیھاب عبد الحمید عبد الصادق سالمةقرینة السیاق ودورھا في التقعید النحوي والتوجیھ اإلعرابي في كتاب سیبویھ

Arabi15800نحوجامعة الحاج لخضرعیاش فرحاتمحمد بن صالحقرینة المطابقة في النحو العربي وتطبیقھا في القران الكریم دراسة نظریة تطبیقیة

Arabi15801علم اللغةجامعة بني سویفصالح الدین صالح حسنینمحمود عوض محمود سالمقصة ابراھیم علیھ السالم في القران الكریم دراسة في ضوء علم اللغة النصى

Arabi15802علم اللغةمجلة األستاذمحمد حسین عليقصة ابني آدم دراسة لغویة

Arabi15803صرفمجلة جامعة اإلمامخالد بن إبراھیم النملةقصر الجمع المكسر دراسة تصریفیة

Arabi15804لغةمجلة آداب البصرةسلیمة جبار غانمقصیدتان في المقصور والممدود البن درید وشرحھما دراسة لغویة مقارنة

Arabi15805لغویاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمحمد صالح الضالعقضایا اساسیھ فى ظاھره التنغیم في اللغة العربیة

https://k-tb.com/book/Arabi15777
https://k-tb.com/book/Arabi15778
https://k-tb.com/book/Arabi15779
https://k-tb.com/book/Arabi15780
https://k-tb.com/book/Arabi15781
https://k-tb.com/book/Arabi15782
https://k-tb.com/book/Arabi15783
https://k-tb.com/book/Arabi15784
https://k-tb.com/book/Arabi15785
https://k-tb.com/book/Arabi15786
https://k-tb.com/book/Arabi15787
https://k-tb.com/book/Arabi15788
https://k-tb.com/book/Arabi15789
https://k-tb.com/book/Arabi15790
https://k-tb.com/book/Arabi15791
https://k-tb.com/book/Arabi15792
https://k-tb.com/book/Arabi15793
https://k-tb.com/book/Arabi15794
https://k-tb.com/book/Arabi15795
https://k-tb.com/book/Arabi15796
https://k-tb.com/book/Arabi15797
https://k-tb.com/book/Arabi15798
https://k-tb.com/book/Arabi15799
https://k-tb.com/book/Arabi15800
https://k-tb.com/book/Arabi15801
https://k-tb.com/book/Arabi15802
https://k-tb.com/book/Arabi15803
https://k-tb.com/book/Arabi15804
https://k-tb.com/book/Arabi15805


اللغة - المعتمد

5462019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15806نحوجامعة طرابلسفرج ونیس الساعدي الصیدفوزیة محمد عمر شلوفقضایا األصول النحویة عند بان السراج من خالل كتابھ األصول في النحو

Arabi15807لغةالھیئة المصریة العامة للكتابرشید عبد الرحمن العبیديأبي منصور محمد بن أحمد األزھري الھرويتھذیب اللغة

Arabi15808معجممجلة المعجمیةابراھیم بن مرادقضایا التاریخ في مدونة الشعر الجاھلى المعجمیة

Arabi15809معجممجلة المعجمیةاحسان النصقضایا التعریف الداللیة في المعجم العربي والتاریخي

Arabi15810نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد هللا محمد آدم أبو نظیفةأم سر أحمد حامد التاجقضایا التقدیر النحوي في إعراب الربع األخیر من القرآن الكریم

Arabi15811نحو، صرفجامعة األزھرعبد هللا أحمد خلیل إسماعیلأسامة إسماعیل إسماعیل ابو غبنقضایا التیسیر الصرفیة والنحویة عند الشیخ مصطفى الغالییني دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi15812نحومجلة علوم اللغةفتح هللا أحمد سلیمانقضایا الخالف النحوي عند المالقي في كتابھ رصف المباني

Arabi15813معجم، علم الداللةمجلة المعجمیةسالم بني حمزةقضایا الداللة في تعریف المقترضات المعجمیة في المعجم العام العربي الحدیث

Arabi15814لسانیاتجامعة الحاج لخضرمحمد بوعمامةنضیرة صحراوىقضایا الداللة في تفسیر الجاللین

Arabi15815دراسات لغویةجامعة طرابلسعلي الطاھر الفاسيحسین أحمد ضوقضایا الرتبة في الجملة العربیة من خالل دیوان ابن خفاجة األندلسي دراسة تحلیلیة نحویة

Arabi15816نحوالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةمحمد شحادة یوسف عطويقضایا الفاعل في النحو العربي

Arabi15817نحو، لغةدار العصماءعدنان العظمة، محمد علي سلطانيابن ھشام األنصاريتھذیب وإغناء شرح قطر الندى وبل الصدى

Arabi15818علوم اللغةمجلة المناھلتمام حسانقضایا اللغة

Arabi15819لغویاتجامعة مؤتةتوفیق الفي علي النواصرةقضایا الھمزة وأثرھا في تشكیل بنیة الكلمة العربیة

Arabi15820نحومجلة علوم اللغةطیبة صالح الشذرقضایا بنیة الكلمة في األعداد األحادیة في اللغة العربیة

Arabi15821نحومجلة الممارسات اللغویةإسماعیل ونوغيقضایا في وضع النحو العربي ووظائفھ

Arabi15822( اسم اآللة نموذجا ) لغةمجلة التعریبشوقي المعريقضایا لغویة معاصرة

Arabi15823نحوالرك للفلسفة واللسانیات والعلوم االجتماعیةنعیم سلمان البدريقضایا لھجیة في شواھد شعریة

Arabi15824نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاعبد المحسن أحمد الطبطبائيقضایا نحویة وصرفیة في كتب العقیدة

Arabi15825نحو، لغةمجلة جامعة الملك سعودحمزة بن قبالن المزینيقضیة اإلحتجاج للنحو واللغة

Arabi15826علم الداللةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةمھدي عرارقضیة التطور الداللي بین اإلنكار واإلثبات ومنھج الحل

Arabi15827نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد المالك خلف التمیميقضیة التعریب في المغرب العربي

Arabi15828لغةعضو أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا بالقاھرةأحمد سلیمان سعید بشاراتقضیة القوة والضعف وأثرھا في التعلیل اللغوي

Arabi15829نحو، لغةمجلة العلوم العربیةقاسم بدماصيقضیة تعاقب الحروف ومذاھب العلماء فیھا

Arabi15830نحومجلة الدراسات العربیة جامعة المنیامحمد سعید صالح ربیع الغامديقضیة نشأة النحو العربي في آثار الدارسین عرض ونقد

Arabi15831لغةجامعة الخرطومعوض علي بشیر منصوراشراقھ نورالدین الصافى محمدقضیھ اللحن فى اللغھ العربیھ حتي نھایھ القرن الرابع الھجرى

Arabi15832لغةحولیات آداب عین شمسنایف محمد النجاداتقط وفقط في التراكیب اللغویة دراسة لغویة صوتیة وصرفیة ونحویة وداللیة

Arabi15833نحو، صرفالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم األنسانیة واألدرایةزیاد محمد أبو سمورقطع الفعل المضارع بعد أو

Arabi15834نحو، لغةمجلة جامعة اإلماممؤمن بن صبري غنامقطع ھمزة الوصل في الدرج مواضعھ عللھ أحكامھ وظائفھ
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Arabi15835نحوجامعة الیرموكعلي الحمدمحمد محمود عبد الرحمن ربابعةقواعد اإلعمال بین الشواھد والتقعید النحوي

Arabi15836نحومجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقعمر الدقاققواعد اإلمالء العربي نظرات في غابرھا وحاضرھا

Arabi15837نحومجلة علوم اللغة وآدابھاطواھریة مسعودقواعد االحتجاج النحوي عند سعید األفغاني

Arabi15838نحو، صرفالجامعة األردنیةأحمد خالد شكريیحیي احمد سلیمان جاللقواعد الترجیح واالختیار فى القراءات عند االمام مكي بن ابي طالب القیسي

Arabi15839نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةإبراھیم خلیلقواعد التماسك النحوي عند عبدالقاھر الجرجاني في ضوء علم النص

Arabi15840صرفمجلة كلیة دار العلوم جامعة القاھرةمحمود محمد الطناحيعصام عبد الفتاح محمد نداقواعد التوجیھ في الصرف العربي

Arabi15841نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمیةعبد الفتاح محمد الحلوأبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعريتاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرھم

Arabi15842نحو، لغةمجلة الجامعة األسالمیةزیاد أبو سمورقواعد التوجیھ في كتاب اللمع البن جني

Arabi15843لغةجامعة وھرانمحمد ملیانيجحافي سفیانقواعد الرتبة في اللسان العربي في ضوء النظریة التولیدیة التحویلیة

Arabi15844لغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاوحید صفیةقواعد العدد في اللغة العبریة دراسة مقارنة مع اللغة العربیة

Arabi15845نحو، صرفالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادمحمد إسماعیل عمایرهقواعد الفاعل بین النظریھ والتطبیق

Arabi15846نحومجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیة بجامعة األمیر سطام بن عبد العزیزمحمد حماسة عبد اللطیفقواعد النحو وتعلم العربیة

Arabi15847نحو، صرفمجلة أھل البیتعباس علي اسماعیلقواعد بناء المفردات والجمل في لھجات قبائل االزد

Arabi15848لغةمجلة مجمع اللغة العربیةمحمود فھمي حجازيقوانین المقابالت الصوتیة في اللغات السامیة

Arabi15849(دراسة أصولیة) لغةمجلة دراسات الكوفةھادي الكرعاويقول اللغوي وأثره في االستنباط الفقھي

Arabi15850تفسیر، علوم القرآنمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةربي ذنون یونس المال ذنونقولھ تعالى (ان ھذان لساحران) قراءة وتوجیھ

Arabi15851نحو، لغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاباألمین مالويقیاس أوضاع اللغة على أحوال العالم دراسة في الفكر النحوي

Arabi15852نحومجلة آداب الرافدیننوفل علي مجید الراويكتاب اعرابات القراءات السبع وعللھا المنسوب خطأ إلى ابن خالویھ األصبھاني ت 603ھـ دراسة في تصحیح نسبة الكتاب

Arabi15853نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمحمد علي عطاكتاب األلفاظ المشتركة إلمام الفاضلیة ولیس البن درید

Arabi15854لغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادھیثم حماد احمود الثوابیةكتاب االبانة فى اللغھ العربیة ومنزلتھ فى التراث اللغوى

Arabi15855نحو، لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثعبد اإللھ أحمد نبھاندراسة في منھجھ التنظیمي وإلقاء الضوء على مصادره النحویة

Arabi15856نحومجلة جامعة تشرین للدراسات للبحوث العلمیةسمیر كجوكتاب االضداد للصفاني

Arabi15857نحومجلة الدراسات اللغویةحماد بن محمد الثماليكتاب الجمل للخلیل بن أحمد و لیس لغیره

Arabi15858نحو، لغةمجلة التراث العربيمحسن إسماعیل محمد ، طھ صالح أمین آغاكتاب الحفایة بتوضیح الكفایة للبیتوشي عرض وتعریف

Arabi15859علم الداللةجامعة مؤتةفایز عیسى المحاسنةھدیة فایز مناور الرشیديكتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة دراسة في التطور الداللي

Arabi15860لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعطا هللا بوخیرةكتاب الفرق لألصمعي و تراث الفرق في العربیة عرض ومقارنة

Arabi15861لغةمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبدالتواببحوث ومقاالت في اللغة

Arabi15862لغةمجلة جامعة كیراالالصادق محمد آدم سلیمانمعالم التالقي بین ابن جني واالتجاھات اللغویة الحدیثة دراسة في توظیف السیاق في الدرس اللغوي العربي القدیم

Arabi15863فلسفة اللغةجامعة البصرةمحمد عبد كاظمحسن حمید محسنكتاب المستنیر في القراءات العشر البن سوار البغدادي ت 496ھـ دراسة صوتیة في ضوء علم الصوت الحدیث
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Arabi15864معجممجلة المعجمیةالحبیب النصراويكتاب المقاییس البن فارس مصدرا للتعریف في المعجم العربي التاریخي

Arabi15865معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادكتاب النبات ألبي حنیفة الدینوري بین المعجم العام والمعجم المختص

Arabi15866نحو، لغةمجلة جذورحنا حدادكتاب الھمز ألبي زید سعید بن أوس األنصاري

Arabi15867نحوحولیات آداب عین شمسیحیى عبد الفتاح عبد الحمیدكتاب تجدید النحو للدكتور شوقي ضیف في المیزان

Arabi15868نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحسن حمزةكتاب حروف المعاني في تحقیق نسبتھ وعنوانھ

Arabi15869دراسات لغویةجامعة الفاتحمیلود میالد الصغیر الراجحيأسامة عبد هللا طمینكتاب دقائق التصریف للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi15870صرفمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمنوریة بویشكتاب فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف المؤلف والمنھج

Arabi15871لغة، أدبجامعة الجزائرأحمد بلخضراسماعیل العریبيكتاب فتح اللطیف في التصریف على البسیط والتعریف للعالمة عمر بن أبي حفص الزموري ت 1410ھـ - 1990م دراسة في المنھج والقضایا

Arabi15872نحو، لغةمجلة عالم الكتبسیف بن عبد الرحمن العریفيكتاب معاني الحروف المنسوب إلى الرماني تحقیق اسمھ ونسبتھ إلى ابن فضال المجاشعي

Arabi15873قراءاتجامعة بغدادعبد الرحمن مطلك الجبوريشیماء إسماعیل خلیلكتاب معاني القراءات ألبي منصور األزھري ت 370 ھـ دراسة لغویة

Arabi15874نحوجامعة بغدادقیس إسماعیل األوسيمیاسة ولید طھكتاب معاني القراءات لالزھري دراسة نحویة

Arabi15875فقھ اللغةمجلة الموردمحمود عبدهللا الجادركتاب نسیم السحر للثعالبي توثیق وتأصیل

Arabi15876لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةحنین بنت عبد هللا الشنقیطيكتابة العربیة بحروف التینیة بحث في األسباب واآلثار والحلول

Arabi15877نحومجلة تبیان للدراسات القرآنیةعمار أمین الددوكتب إعراب الفاتحة بین التقلید والتجدید دراسة منھجیة مقارنة

Arabi15878نحومجلة الجامعة األسالمیةأكرم علي حمدانكتب االحتجاج والصراع بین القراء والنحاة

Arabi15879نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةسحر أحمد محمد، نافع علوان بھلولال النافیة الداخلة على الجمل االسمیة دراسة تطبیقیة في سورة البقرة

Arabi15880نحو، صرفالجامعة األردنیةحسین عطوانسعد ناصر سوید العجميال النافیة للجنس بین النظریة واالستعمال

Arabi15881نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للغات واألدابإلھام عبد الكریم یعقوبال النافیة للجنس في القرآن الكریم

Arabi15882نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةثمینة أحمد ھیالنال النافیة للجنس واستعماالتھا في القرآن الكریم

Arabi15883لغویاتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةناصر ابراھیم النعیميال جرم بین النظریة واالستعمال

Arabi15884علم اللغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامنصور عبد الكریم الكفاوین، إبراھیم عبد الرحمن النعانعةالتعاقب بین صوتي الھمزة والعین في العربیة دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi15885نحوجامعة الموصلعبد العزیز یاسین عبد هللاغازي علي حواسال في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi15886نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةناصر إبراھیم النعیميالت بین التقعید النحوي واالستعمال

Arabi15887نحو، صرفمجلة مؤتة للبحوث والدراساتمحمد أمین الروابدةالحقة التاء في المصادر وجموع التكسیر

Arabi15888نحو، لغةجامعة الیرموكعبد الحمید األقطشخالد علي حمد الزعبيلعربي الحدیث دراسة في الجمع والوضع والتعریف في ضوء الصناعة المعجمیة الحدیثة

Arabi15889ًعلم الداللةمجلة دیاليكمال حسین أحمدالظالل الداللیة في كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي(175ھـ) المصطلح المركب تركیباً إضافیاً مثاال

Arabi15890نحومجلة التربیة والعلمعز الدین محمد أمین سلیمانالم العاقبة والصیرورة في القرآن الكریم دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi15891دراسات لغویةجامعة مؤتةعادل بقاعینزكریا محمد البطوشالم في التقعید النحوي

Arabi15892لغویاتمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةسعد حسن علیوياللھجات العربیة في كتاب شرح التصریح لألزھري
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Arabi15893معجمیةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھارائد فرید نجیب طافش، منیر تیسیر منصور الشطناويتصویر الحیاة االجتماعیة عند العرب في كتاب العین

Arabi15894لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىباھرة أیوب عبد الرحمن الشاميلحن الخطاب في القرآن الكریم دراسة في البرمجة اللغویة العصبیة

Arabi15895نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيریاض حسن الخداملدن ولدى بین الثنائیة والثالثیة وأحكامھا النحویة

Arabi15896لغةمجلة جامعة األنبار واللغات واآلدابخولة عبید خلف الدلیميلدي ولدن في القران الكریم

Arabi15897معجممجلة التراث العربيعمر موسى باشالسان العرب المعجم اللغوي العربي الكبیر في التراث العربي

Arabi15898صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد العزیز علي سفرلسان العرب في المیزان الصرفي

Arabi15899لسانیاتمجلة الجنانعبد الوھاب صدیقيلسانیات الخطاب : من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص دراسة في بعض مؤلفات مشروع أحمد المتوكل الوظیفي

Arabi15900لسانیاتمجلة اللسانیات العربیةصالح بن فھد العصیميلسانیات المتون بین القبول والرفض : قضایا إبستمولوجیة ومنھجیة

Arabi15901لسانیاتمجلة العلوم العربیةصالح بن فھد العصیميلسانیات المتون وتطبیقاتھا في تعلیم اللغة الثانیة

Arabi15902لسانیاتمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة جامعة سیدي محمد بن عبد العزیزصالح فھد المصیميلسانیات المتون وعلوم اللغة

Arabi15903لسانیاتمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريعبد الجلیل مرتاضلسانیات الملفوظ نظریا و تطبیقیا

Arabi15904لسانیاتمجلة عالماتخیرة حمر العینلسانیات النص

Arabi15905لسانیاتجامعة دیاليحسین إبراھیم مبارك التمیميمروان راغب حمید الربیعىلسانیات النص القرانى في الدراسات الجامعیة العراقیة حتى عام 2014م دراسة تحلیلیة

Arabi15906لسانیاتمجلة العلوم األنسانیةعوض عباس الھدي، محمد داود محمد، محمد علي أحمدلسانیات النص والمعاییر الخطاب الصحافي دراسة تطبیقیة علي الصحافة اإلماراتیة

Arabi15907لسانیاتمجلة العلوم األنسانیةثلیثة بلیردوحلسانیـات النـص- آفــاق التطـور ومجـاالت التطبیـق

Arabi15908لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة منتوري قسنطینةمحمد مشريلغات األسماء الموصولة في الفصیح من كالم العرب

Arabi15909لغة، معجممجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعلي الھروطلغات العرب في البحر المحیط

Arabi15910لغة، معجمالمجلة االردنیة في اللغة العربیة وآدابھاولید أحمد العناتيلغات العرب في معجم العین

Arabi15911لغةحولیات آداب عین شمسعباس رحیل حردان العیاشلغات الفعل الماضي مع المضارع مضموم العین

Arabi15912لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةنافع علوان بھلول الجبوريلغات القبائل دراسة وصفیة تحلیلیة من خالل شرح ابن عقیل

Arabi15913نحومجلة آداب الفراھیديأنور راكان شالللغات القبائل في شرح ابن عقیل وتوجیھھا نحویا

Arabi15914لغةمجلة جامعة األمامعبدالرحمن بن محمد العمارلغة (أكلوني البراغیث) دراسة نظریة وتطبیقیة

Arabi15915لغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانممیساء صائب رافعلغة أكلوني البراغیث بین العربیة ولھجات شبة الجزیرة العربیة

Arabi15916لغةمجلة كلیة اللغة العربیة بأسیوطزینب زیادة دسوقي البغداديلغة إلزام المثنى األلف

Arabi15917لغةمجلة مجمع اللغة العربیةتمام حسانلغة اإلعالم

Arabi15918شعر، تراجمالمطبعة العلمیةمحمد بدر الدین الرافعي الخلوتيبدیع التحبیر شرح ترجمان الضمیر

Arabi15919لغةجامعة محمد لمین دباغیننوراي سعودينجوى فیرانلغة التخاطب العلمي الجامعي دراسة سوسیو لغویة جامعة سطیف أنموذجا

Arabi15920لغةجامعة الشرق األوسطرائد أحمد البیاتيھیثم منصور عبد القادر عنیدهلغة الجسد فى برامج الرسوم المتحركة دراسة تحلیلیة فى النسخة العربیة من برنامج مغامرات عدنان

Arabi15921لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراساتخالد عبد الرؤوف الجبرلغة الجسد في التراث العربي

https://k-tb.com/book/Arabi15893
https://k-tb.com/book/Arabi15894
https://k-tb.com/book/Arabi15895
https://k-tb.com/book/Arabi15896
https://k-tb.com/book/Arabi15897
https://k-tb.com/book/Arabi15898
https://k-tb.com/book/Arabi15899
https://k-tb.com/book/Arabi15900
https://k-tb.com/book/Arabi15901
https://k-tb.com/book/Arabi15902
https://k-tb.com/book/Arabi15903
https://k-tb.com/book/Arabi15904
https://k-tb.com/book/Arabi15905
https://k-tb.com/book/Arabi15906
https://k-tb.com/book/Arabi15907
https://k-tb.com/book/Arabi15908
https://k-tb.com/book/Arabi15909
https://k-tb.com/book/Arabi15910
https://k-tb.com/book/Arabi15911
https://k-tb.com/book/Arabi15912
https://k-tb.com/book/Arabi15913
https://k-tb.com/book/Arabi15914
https://k-tb.com/book/Arabi15915
https://k-tb.com/book/Arabi15916
https://k-tb.com/book/Arabi15917
https://k-tb.com/book/Arabi15918
https://k-tb.com/book/Arabi15919
https://k-tb.com/book/Arabi15920
https://k-tb.com/book/Arabi15921


اللغة - المعتمد

5502019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15922لغةالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةعمر عبد الھادي عتیقلغة الجسد في القرآن الكریم

Arabi15923لغةالجامعة األردنیةشرف القضاةمحمد شریف الشیخ صالح الخطیبلغة الجسم فى السنھ النبویة دراسة موضوعیة

Arabi15924لغةالجامعة األردنیةأحمد شكري، إبراھیم أبو عرقوبخیرى زھیر الجنیدىلغة الجسم في القران الكریم

Arabi15925لغةالجامعة األردنیةجاسر خلیل أبو صفیةعریب محمد علي عیدلغة الحركة أصولھا وشواھدھا في الحدیث النبوي الشریف

Arabi15926علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضربشیر إبریرحوریة رزقيلغة الخطاب التربوي في صحیح البخاري بین التبلیغ والتداول

Arabi15927دراسات لغویةجامعة وھران السانیةسلیمان عشراتيابراھیم فواتیح عبد الرحیملغة الخطاب القرآنى بین جمالیة البیان وصرامة المنطق

Arabi15928لغة، لسانیاتمجلة الدراسات اللغویةعباس علي السوسوةمنیر عبده أحمد عليلغة السوق الیمني دراسة لسانیة اجتماعیة

Arabi15929لغةجامعة جرش األھلیةعزمي الصالحيفاطمة حسین عیسى العفیفلغة الشعر النسوي العربي المعاصر نازك المالئكة، وسعاد الصباح، ونبیلة الخطیب، نماذج

Arabi15930لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةآالء محمد الزملغة الشعر عند الشواعر الجاھلیات

Arabi15931فلسفة اللغةجامعة الكوفة كلیة اآلدابحاكم حبیب الكریطيكوثر ھاتف كریم عبد الرضا الشیبانيلغة الشعر في دیوان األصمعیات

Arabi15932نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةسلیمان بن یوسف بن خاطرعبد العزیز بن عبد الرحمن المقحملغة الصحافة دراسة فى المستوى الصوابي مع التطبیق على اھم الصحف السعودیة

Arabi15933لغةجامعة مولود معمريالسعید حاوزةالعیاشي العربيلغة الطفل العربي والمنظومة اللغویة في مجتمع المعرفة الجزائر أنموذجا

Arabi15934دراسات لغویةجامعة الفیوم كلیة دار العلومحسام البھي علي البھنساوي، خالد حسن أحمد أبو غالیةمحمد مصطفى احمد یونسلغة الطفل دراسة تطبیقیة على أطفال الریاض والمرحلة االبتدائیة في ریف مركز یوسف الصدیق بمحافظة الفیوم في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة

Arabi15935دراسات لغویةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعبد هللا بن ناصر القرنيلغة العامة في الصحاح دراسة لغویة

Arabi15936نحو، لغةمجلة التربیة والعلمأمین لقمان الحبارلغة العرب ولغة القرآن قراءة نقدیة في جمھرة أشعار العرب ألبي زید القرشي

Arabi15937لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة الریاضعادل امین الصیرفيلغة الفصاحة

Arabi15938لغةمجلة جامعة االنبار للغات واآلدابمحمد اقبال یاسین المشھدانيلغة القانون

Arabi15939لغةحولیات آداب عین شمسإبراھیم سعد مجید صالحلغة الكلمة في كتاب : شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات لألنباري

Arabi15940لغةمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةحنان اسماعیل عمایرة، فوز سھیل نزاللغة المثل العربي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi15941لغةمجلة األستاذعلي حلو حواسلغة المصطلح االسالمي االصول والفروع

Arabi15942لغةجامعة بیروت العربیةأحمد فارس، بشیر فرجماھر برھوميلغة المواریث في القرآن الكریم والحدیث الشریف دراسة سیاقیة

Arabi15943نحو، لغةمجلة جامعة أم درمان األسالمیةمحمد غالب عبدالرحمن وراقلغة النحو وطریقة تعلمھ وتعلیمھ

Arabi15944( دراسة لسانیة تداولیة ) لسانیاتمجلة اللسانیات العربیةإنجاز عبد المجید محمد علي الغیلي، حاتم عبیدلغة النزاع في القضایا الدولیة

Arabi15945لغة، معجممجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعلي خلف العبیديلغة اھل العراق في المعجمات العربیة القدیمة

Arabi15946لغة، تفسیرالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةفاطمة محمد العلیمات، مني محمد محیالنلغة خطاب المرأة في سورة یوسف

Arabi15947لغةجامعة األزھرعبد هللا عبد الجلیل علي، موسى علي طالبعمر صادق محمد علیانلغة مراسلي األخبار السیاسیة في قناة العربیة دراسة داللیة

Arabi15948لغةالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادفھد معجب مرذب العتیبيلغة ھوازن

Arabi15949"لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةأحمد مصطفي أبو الخیرلغتنا العربیة بین حضور القاعدة ومرونة االستعمال "دراسة تطبیقیة علي المفرد الذي جمع مصححاً ومكسراً في القرآن الكریم

Arabi15950لغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةمجید بدر ناصرلفظ األخ في القرآن الكریم دراسة داللیة

https://k-tb.com/book/Arabi15922
https://k-tb.com/book/Arabi15923
https://k-tb.com/book/Arabi15924
https://k-tb.com/book/Arabi15925
https://k-tb.com/book/Arabi15926
https://k-tb.com/book/Arabi15927
https://k-tb.com/book/Arabi15928
https://k-tb.com/book/Arabi15929
https://k-tb.com/book/Arabi15930
https://k-tb.com/book/Arabi15931
https://k-tb.com/book/Arabi15932
https://k-tb.com/book/Arabi15933
https://k-tb.com/book/Arabi15934
https://k-tb.com/book/Arabi15935
https://k-tb.com/book/Arabi15936
https://k-tb.com/book/Arabi15937
https://k-tb.com/book/Arabi15938
https://k-tb.com/book/Arabi15939
https://k-tb.com/book/Arabi15940
https://k-tb.com/book/Arabi15941
https://k-tb.com/book/Arabi15942
https://k-tb.com/book/Arabi15943
https://k-tb.com/book/Arabi15944
https://k-tb.com/book/Arabi15945
https://k-tb.com/book/Arabi15946
https://k-tb.com/book/Arabi15947
https://k-tb.com/book/Arabi15948
https://k-tb.com/book/Arabi15949
https://k-tb.com/book/Arabi15950


اللغة - المعتمد

5512019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi15951لغةمجلة الجامعة األسالمیةمحمد یحیى سالملفظ الجاللة (هللا) في العربیة

Arabi15952لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةنافع علوان بھلول الجبوري، مظھور محمود عباس الحشماويلفظ الجاللة هللا في اصل الوضع العربي وداللتھ

Arabi15953دراسات لغویةالجامعة األسالمیةفوزي إبراھیم أبو فیاضیوسف فوزي عودة عبد العاللفظ العذاب ومشتقاتھ في القران الكریم دراسة لغویة

Arabi15954نحومجلة الدراسات اللغویةعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمارلفظ لیس ومعناھا في التراث النحوي

Arabi15955قراءاتمجلة العلوم األنسانیةریاض رحیم ثعبان المنصوريلفظة (أئمة) في القراءات القرآنیة

Arabi15956نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمھدي حمد مصطفيلفظة (أخ) في القرآن الكریم دراسة نحویة إحصائیة

Arabi15957لغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةنوري یاسین الھیتيلفظة آمین حقیقتھا ولغاتھا ومعانیھا

Arabi15958نحو، لغةمجلة األستاذزھیر محمد علي األرناؤوطيلفظة الرحمن في سورة مریم دراسة داللیة

Arabi15959لغةمجلة دراسات أسالمیة معاصرةھدى محمد صالحلفظة ضرب من االستعمال اللغوي إلى االستعمال القرآني

Arabi15960نحو، لغةمجلة آداب البصرةحیدر محمد رحملفظة فعول واشتقاقھا في العربیة

Arabi15961لغویاتمجلة جامعة كربالء العلمیةكریمة نوماس محمد المدنيلفظة كذلك في القرآن الكریم دراسة داللیة سیاقیة

Arabi15962معجم، نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاسمیر الدروبيلفظة مكس أصولھا وتطورھا الداللي والتداولي في المعاجم العربیة ومصادر التراث العربي

Arabi15963نحو، لغةمجلة التربیة والعلمأیمن توفیق عبد هللا، زیاد عبد هللا عبد الصمدلفظتا نفع وضر في القرآن الكریم ومشتقاتھما في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi15964علم األصواتمجلة الصوتیات جامعة لونیسي عليمختار بن جلولالمماثلة بین الصوائت في بعض آي القرآن الكریم ظاھرة االتباع أنموذجا

Arabi15965فلسفة اللغةجامعة بغدادلمى فائق العانيماجد عبد الحسین عباس الجبوريالمباحث الصوتیة عند الباحثین العراقیین في النصف الثاني من القرن العشرین في كتبھم المطبوعة

Arabi15966نحومجل مجمع اللغة العربیة بدمشقسعد الكرديالعلل التعلیمیة وأھمیتھا في النحو العربي

Arabi15967لغویاتعدنان محمد سلمانالفارابي وآراؤه اللغویة في كتاب الحروف

Arabi15968نحوالبندري بنت عبد العزیز العجالن، منیرة بنت ناصرالفعل الرباعي المجرد في كالم العامة دراسة تأصیلیة

Arabi15969لغةمجلة الجامعة األسالمیةالقلب المكاني في صوامت صیغ العربیة

Arabi15970نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاثسارا حسن الزھرانيالقواعد في تصریف عین الفعل الثالثي

Arabi15971لغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةعبد الكریم سید رمضانالكفاءة اللغویة واكتساب اللغة بین المعنى الداللي وتطور المصطلح

Arabi15972لغةمجلة العلوم األجتماعیةنبیلة قدوراللغة العربیة من المنطق الریاضي إلي الحوسبة

Arabi15973نحومجلة آراء وأفكارصفاء الدین محمد أحمدالمؤثرات األجنبیة في نشوء النحو العربي

Arabi15974نحومجلة جامعة ذي قارعبد الرحمن فرھود جساسكثرة االستعمال في النحو العربي بین الظاھرة والتوجیھ النحوي

Arabi15975نحومجلة جامعة الملك عبد العزیز لآلداب والعلوم األنسانیةنوح یحیى الشھريكثرة االستعمال وأثره في التقعید النحوي عند ابن األنباري

Arabi15976أدب، شعرالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرإحسان عباسبدر شاكر السیاب دراسة في حیاتھ وشعره

Arabi15977لغةكلیة دار العلوم جامعة القاھرةمحمد محمود وھیبكراھة توالى األمثال في اللغة العربیة

Arabi15978لغةمجلة الدراسات اللغویةعاطف محمد المغاوري إبراھیمكشاف زیادات الرازي في مختاره على الجوھري في صحاحھ

Arabi15979لغةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعلي سلیمان الجوابرةكل وكال وكلتا دراسة لغویة تأصیلیة في ضوء اللغات السامیة
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Arabi15980(دراسة في القرآن الكریم) نحو، بالغةحولیات آداب عین شمسمحمد عبد المجید محمدكال بین اآلراء النحویة والمقامات البالغیة

Arabi15981نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحازم ذنون إسماعیلكال مواضعھا وسیاقاتھا في القرآن الكریم

Arabi15982نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الفتاح أحمد الحموزكالم أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى هللا عنھ وأصول النحو واللغة ومقاییسھما

Arabi15983لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبدالفتاح الحموزكالم االمام الشافعي رضى هللا عنھ واالحتجاج بھ وجھ من سعة العربیة

Arabi15984لغةمجلة الدراسات اللغویةف . عبد الرحیمكلمة الشطرنج وبعض مصطلحات ھذه اللعبة تأصیلھا ورحلتھا من العربیة إلى اللغات األخرى

Arabi15985نحومحلة الجامعة األسالمیةمحمد رمضان البعكلمة سبح ومشتقاتھ في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة

Arabi15986نحو، لغةمجلة علوم اللغةسعید بن حمان الغامديكلمة كم بین البساطة والتركیب في ضوء آراء الكوفیین والبصریین

Arabi15987نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةمحمد رمضان البعكلمتا إذ ویومئذ في القرآن الكریم استعماالتھما ودالالتھما

Arabi15988نحومجلة الجامعة األسالمیةعبد الھادي عبد الكریم برھومكم االستفھامیة والخبریة في القرآن الكریم دراسة نحویة

Arabi15989(دراسة ومعجم)معجممجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةأصیل محمد كاظم ، كاظم داخل جبیركنى الحیوان

Arabi15990لغةمجلة الدراسات اللغویةالمعتز با السعیدكیف نبني مدونة لغویة موسمة تركیبیا للغة العربیة بطریقة نصف الیة

Arabi15991نحومجلة آداب البصرةسلمان صبار بانيكیف و أخواتھا في النحو العربي

Arabi15992نحو، صرفمجلة اللسان العربيمحمد خانكیف یصنف المنادي وماوظیفتھ

Arabi15993نحو، لغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةعدنان طھماسبي ، رسول بازیاركیفیة تطور علم المصطلح في اللعة العربیة

Arabi15994تفسیر، علوم القرآنحولیات الجامعة التونسیةعلي الشنوفيلفظة (أمر) في القرآن

Arabi15995قراءاتمجلة العلوم األنسانیةریاض رحیم ثعبان المنصوريلفظة شركائي في القراءات القرآنیة

Arabi15996لسانیاتمجلة الدراسات اللغویةخالد محمود جمعةلم الدراسة اللسانیة اإلحصائیة للنص؟ وھل لھا مناھج محددة؟

Arabi15997نحو، صرفمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھایونس على یونسلم ولما الجازمتان ودالالتھما في القرآن الكریم

Arabi15998نحومجلة اللغة العربیة بدمشقعودة أبو عودةلما بین القراءات القرآنیة والقواعد النحویة

Arabi15999لغةمجلة األستاذصفاء توفیق كاظم الفحاملمحات من فكر ھاشم طھ شالش اللغوى

Arabi16000نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليقمره كرامالمصطلح النحوى ى اثار محمد الطاھر التلیلي

Arabi16001نحومجلة المعجمیةعبد الفتاح الفرجاويقاعدة الرد إلى األصل في األبنیة والمنحوتات

Arabi16002دراسات لغویةجامعة القاھرة كلیة دار العلومكمال بشر، سعد مصلوحأحمد مصطفى أحمد أبو الخیرقراءة األربعة الشواذ الحسن البصري, واألعمش الكوفي وابن محیصن المكي والیزید البصري دراسة لغویة تاریخیة

Arabi16003فقھ اللغةجامعة القاھرة كلیة دار العلومأحمد مصطفي أبو الخیرقراءة المدینة في القرن األول الھجري دراسة صوتیة تاریخیة

Arabi16004معجم، نحومجلة اللسانیات العربیةعمر محمد سعیدأحمد مطلوبقراءة في كتاب النحت في اللغة العربیة دراسة ومعجم

Arabi16005لسانیاتمجلة جامعة قسنطینة للعلوم األنسانیةمحمد تحریشيقراءة في كتاب مباحث في اللسانیات لصاحبھ االستاذ أحمد حساني

Arabi16006نحوالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةمحمد حسن عوادقراءة في كتاب نظریة النحو القرآني للدكتور أحمد مكي األنصاري

Arabi16007نحوالمجلة العلمیة لكلیة التربیةعبدالحكیم محمد باديقراءة في كتاب"الكوكب الدري فیما یتخرج علي األصول النحویة من الفروع الفقھیة" لإلسنوي وصف ونماذج

Arabi16008لغةمجلة جامعة كربالء العلمیةمحمد حسین علي زعین، عباس علي إسماعیلقراءة في مصادر الدرس الصوتي عند الكوفیین
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Arabi16009علم األصواتمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرحسین كتانة، عبد الحمید زاھیدقراءة في مفھوم فصاحة الكلمة في ضوء علم األصوات الحدیث

Arabi16010لسانیاتمجلة األستاذأنفال جاسم محمدقراءة لسانیة تداولیة في ظاھرتي اإلعراب والبناء

Arabi16011لسانیاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبیر نجارقراءة لسانیة في داللة كلمة جنح ومشتقاتھا في القرآن الكریم

Arabi16012صرفمجلس التعلیم األسالميعبد القادر الفیضي، عبد هللا الدراميتیسیر الصرف

Arabi16013لغةمجلة العلوم والبحوث األسالمیة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیاسمیة سید الخلیل یوسف، حسن منصور أحمد سوركتيقضیة النسب عند الصیمري في كتابھ التبصرة والتذكرة

Arabi16014نحومجلة دراسات الجامعة األسالمیة العالمیة شیتا غونغأبو سعید محمد عبد المجیدقضیة مجئ المصدر المنكر حاال في القرآن الكریم : دراسة نحویة نقدیة

Arabi16015نحوكلیة التربیة جامعة واسطورود سعدون عبدقیاس الشبھ في كتاب سیبوبھ ت 180ھـ

Arabi16016نحوجامعة آل البیتحسن خمیس الملخثروت عجرم سالم العظاماتقیاس النقیض في النحو العربي

Arabi16017(دراسة تطبیقیة لنماذج من كتابات خلیل جبران والمنفلوطي والریحاني) دراسات لغویةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاأمیر مرتضى، حامد صدقيقیاس خاصیة تنوع المفردات في األسلوب

Arabi16018لغویاتجامعة منتوري قسنطینةصالح خدیشرزیق بوزغایةقیام الساعة في القرآن الكریم مدلولیة النص ومرجعیتھ

Arabi16019نحومجلة المخبر جامعة بسكرةمالوي صالح الدینقیمة الحركة اإلعرابیة على ضوء جدل اللفظ والمعنى

Arabi16020نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحنان محمد احمد ابو لبدةقیمة الخالف النحوي بین البصریین والكوفیین

Arabi16021نحو، صرفمجلة جامعة الملك سعودمحمد الباتلكاد واتصال خبرھا بأن في التراث

Arabi16022نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحكم عمر وھیب ، حسین عبد اسماعیلكان التامة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi16023أدب، شعرمكتبة الملك فھد الوطنیةعمر خلوفالبحر الدبیتي (الدوبیت) دراسة عروضیة تأصیلیة جدیدة

Arabi16024نحومجلة كلیة التربیة األساسیةرحیم جمعة علي الخزرجيكتاب إحیاء النحو (إبراھیم مصطفى ) دراسة وتحلیل ونقد

Arabi16025نحومجلة تراثیاتعشري محمد عليكتاب الرد النحاة قراءة في الفكر النحوي لشوقي ضیف

Arabi16026نحومجلة معھد المخطوطات العربیةبغداد عبد المنعمكتاب البئر البن االعرابي والمصطلح الھندسي

Arabi16027نحوالھیئة المصریة العامة للكتابمحمد علي النجاركتاب سیبویھ

Arabi16028لغویاتمجلة اللسان العربيمحمد كشاشكتب الغریب بین حقیقة المعنى وواقع التألیف

Arabi16029علم الداللةالجامعة األردنیةمحمد عوادیاسمین سعد كلیب الموسى.كتب الفروق اللغویة في ضوء علم الداللة

Arabi16030نحوجامعة الیرموكفوزي الشایبناصر إبراھیم صالح النعیميكتب مسائل الخالف النحویة دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة

Arabi16031نحو، صرفمجلة شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیامازن أحمد جراداتكلمة ایا وما یتصل بھا من الضمائر بین التأصیل واالستعمال

Arabi16032نحومجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةأسماء محمد رفعت عبد الحكیم مرادالعدول عن المطابقة بین الضمیر ومرجعھ دراسة نحویة تحلیلیة في القرآن الكریم

Arabi16033شعر ، لغةمنشأة المعارفمنیر سلطانبدیع التراكیب في شعر أبي تمام الكلمة والجملة

Arabi16034نحومجلة مداد اآلدابأثیر طارق نعمانلھجات العرب الواردة في الصحیحین دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi16035دراسات لغویةجامعة القصیممحمد راضي الزینيعبد العزیز بن سلیمان الحسنلھجات العرب في ارتشاف الضرب وأثرھا في التقعید عند أبي حیان دراسة صرفیة نحویة

Arabi16036شعرمنشورات الھیئة العامة السوریة وزارة الثقافةبسمة شیخوعبث مع الكلمات

Arabi16037أدبجامعة بنغازيعوض محمد الصالحبسمة محمد عوض الخفیفيالرمز في شعر أمل دنقل 1940-1983م
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Arabi16038نحو، لغةالدار التونسیة للنشرجعفر ماجدأبي جعفر اللبليبغیة اآلمال في معرفة مستقبالت األفعال

Arabi16039نحو، لغةمطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد أحمد الداليأبي الفتح عثمان بن جنيبقیة الخاطریات

Arabi16040لغةمجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثاحمد عبد هللا محمد النشميلھجة مدینة ذمار بین الفصحى والعامیة

Arabi16041نحومجلة الدراسات اللغویةناھد بنت عمر بن عبدهللا العتیقلو في صحیح البخاري دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi16042نحو، صرفجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةعباس محجوب محمودأماني محمد منوفلي عبد العاطيلو ولوال وعملھما النحوي دراسة نحویة تطبیقیة في الربع الثاني من القرآن الكریم

Arabi16043نحو، صرفجامعة المنصورة كلیة اآلدابموضي بنت حمیدبن رمیزان السبیعيلیس وما الحجازیة أحكامھما والعالقة بینھما

Arabi16044نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةطالل وھبة ، حسن األبیضلیست الھمزة أصل جمیع أدوات اإلستفھام

Arabi16045نحوجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمطلحة آدم أحمد صالحمآخذ أبي جعفر النحاس النحویة في كتابھ إعراب القرآن على أبي زكریا الفراء في كتابھ معاني القرآن

Arabi16046شعرمجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمعلي بن إبراھیم بن محمود السعودمآخذ ابن الخباز على ألفیة ابن معط

Arabi16047نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةأحمد الزین محمد غالب عبد الرحمن وراقإبراھیم عبد هللامآخذ ابن خروف علي ابن بابشاذ من خالل شرح جمیل الزجاجي عرض ودراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi16048دراسات لغویةجامعة القصیمیاسر الخلیلعلى بن صالح الحدیثيمآخذ ابن ھشام االنصارى على ابي حیان فى شرح اللمحة البدریة جمعا ودراسة

Arabi16049دراسات لغویةجامعة القصیمسلیمان بن علي الضحیانأروى بنت عبد الرحمن الصعبمآخذ ابن ھشام الحفید (835ھـ) على جده ابن ھشام األنصاري (761ھـ) في حاشیتھ على أوضح المسالك جمعاً ودراسة

Arabi16050نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةیونس علي یونسمآخذ ابن ھشام على الجوھري في میزان النحو

Arabi16051نحوجامعة الخرطوممحمد یوسف مصطفى الواثقسعدیة ھمة یوسف أحمدمآخذ بدر الدین بن الناظم النحویة على ألفیة ابن مالك

Arabi16052دراسات لغویةجامعة القصیمإبراھیم بن صالح الحندودفاطمة بنت صالح الخلفمآخذ شارحي ألفیة ابن معطي على ناظمھا في الشروح المطبوعة جمعا ودراسة

Arabi16053نحومجلة آفاق الثقافة والتراثحسن اسعد محمدمأخذ الفراء النحویة في كتاب معاني القران علي الكسائي

Arabi16054تفسیر، علوم القرآنالجامعة األردنیةأحمد إسماعیل نوفلفادي عون إبراھیم الشاميبالغة االلتفات عند أبي السعود في تفسیره إرشاد العقل السلیم

Arabi16055نحو، صرفمجلة العلوم العربیةعبد العزیز بن صالح العمريما أعرب قسما في القرآن على خالف الظاھر

Arabi16056لغةمجلة آداب الفرھیديناظم ذیاب أحمدما احتجت بھ كتب اللغة من كالم أبي فقعس األسدي

Arabi16057نحو، صرفمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةعلي بن الحسن بن ھاشم السرحانيما اختلف في إعمالھ من الحروف

Arabi16058نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةعبدالعزیز بن إبراھیم الدباسيما اعربھ الخلیل من القرآن الكریم في كتاب سیبویھ

Arabi16059دراسات لغویةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرمصطفى عبد الجبار زیدانما الحق بالمثنى فى لسان العرب دراسة لغویة

Arabi16060نحو، صرفمجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریةفاطمة ناظم العتابيما بمعنى من في القرآن الكریم نقد وتوجیھ

Arabi16061نحو، صرفجامعة النجاح الوطنیةبرھان مصطفى یوسف دراغمةما تعاقب فیھ الواو والیاء من الفعل الثالثى لمعنى واحد في لسان العرب

Arabi16062أدبمكتبة الخانجي، دار الرفاعيرمضان عبد التوابما تلحن فیھ العامة ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي 119- 189ھـ

Arabi16063نحومجلة الدراسات اللغویةابراھیم سلیمان البعیميما تّمم من االفعال الناسخة في القران

Arabi16064نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةصالح علي الشیخما جاءعلى فعلوت في القرآن الكریم رؤیة وتأصیل

Arabi16065نحو، صرفمجلة التراث العربيصالح الدین الزعبالويما جاء على مفعلة

Arabi16066نحو، لغةكلیة اللغة العربیة بأسیوطمحمد عبدالمنعم محمود سلطانما جھل اشتقاقة من مفردات اللغة اسبابھ ومظاھر

https://k-tb.com/book/Arabi16038
https://k-tb.com/book/Arabi16039
https://k-tb.com/book/Arabi16040
https://k-tb.com/book/Arabi16041
https://k-tb.com/book/Arabi16042
https://k-tb.com/book/Arabi16043
https://k-tb.com/book/Arabi16044
https://k-tb.com/book/Arabi16045
https://k-tb.com/book/Arabi16046
https://k-tb.com/book/Arabi16047
https://k-tb.com/book/Arabi16048
https://k-tb.com/book/Arabi16049
https://k-tb.com/book/Arabi16050
https://k-tb.com/book/Arabi16051
https://k-tb.com/book/Arabi16052
https://k-tb.com/book/Arabi16053
https://k-tb.com/book/Arabi16054
https://k-tb.com/book/Arabi16055
https://k-tb.com/book/Arabi16056
https://k-tb.com/book/Arabi16057
https://k-tb.com/book/Arabi16058
https://k-tb.com/book/Arabi16059
https://k-tb.com/book/Arabi16060
https://k-tb.com/book/Arabi16061
https://k-tb.com/book/Arabi16062
https://k-tb.com/book/Arabi16063
https://k-tb.com/book/Arabi16064
https://k-tb.com/book/Arabi16065
https://k-tb.com/book/Arabi16066


اللغة - المعتمد

5552019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi16067( دراسة نحویة داللیة ) نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمفرید بن عبد العزیز الزامل السلیمما جوزه الزجاج من وجوه اإلعراب في القرآن الكریم ولم یقرأ بھ

Arabi16068نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیة مجلة كلیة التربیة جامعة بابلعبد الستار مھدي عليما حذف من الحروف في العربیة لكثرة االستعمال

Arabi16069نحوالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادسامي محمد أحمد حمامما خالف القاعدة النحویة في القرآن الكریم

Arabi16070نحو، صرفمجلة جامعة طیبةما خالف القیاس في أفعل التفضیل

Arabi16071أدب، بالغةجامعة فرحات عباسیوسف وسطانيصبرینة ماضيبالغة أسماء هللا الحسنى بین الداللة المعجمیة و اإلستخدام القرٱني

Arabi16072لغةمجلة التراث العربيسكینة محمود موعدما ُذكر في تفصیل أحوال الشجاع من ألفاظ داللتھا ومعانیھا

Arabi16073نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةالحسن المثني عمر الفاروقابراھیم عبد هللا أحمد الزینما صح عربیة ولم یثبت قراءة في معانى القران الكریم واعرابھ للزجاج دراسة نحویة صرفیة لغویة

Arabi16074ً بالغةمجلة جامعة دمشقمنیرة محمد فاعوربالغة األجوبة المسكتة األسلوب الحكیم نموذجا

Arabi16075نحو، صرفمجلة الموردھاشم طھ شالشما قیل في كلمة اشیاء

Arabi16076نحو، صرفحولیات آداب عین شمسمجدي إبراھیم یوسفما ال تدخلھ ھاء التأنیث من صیغ نعوت المؤنث عند أبي بكر بن األنباري ت 328ھـ في كتابھ المذكر والمؤنث

Arabi16077لغةمجلة كلیة األمام األعظمعادل محمد عبدالرحمنلھجة بني عقیل

Arabi16078لغةجامعة آل البیتزید خلیل فالح القرالةعلى عبد الحفیظ خالد طعامنھمآخذ الزجاج اللغویة على بعض القراءات القرآنیة المتواترة دراسة وتوجیھ

Arabi16079نحو، لغةجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيعلي بن حسین بن یحیى األمیرمآخذ الزجاج النحویة على الفراء في كتابھ معاني القرآن واعرابھ

Arabi16080بالغة، لغةمكتبة اآلدابتوفیق الفیلبالغة التراكیب دراسة في علم المعاني

Arabi16081نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةقاسم بدماصيما ال ینصرف من الجموع دراسة نحویة وصرفیة

Arabi16082لغةمجلة العلوم العربیةبدر بن محمد بن عباد الجابريما لم یستقر في كالم العرب تأصیل ودراسة عند ابن عصفور اإلشبیلي

Arabi16083نحو، صرفجامعة األسكندریة كلیة اآلدابطاھر سلیمان حمودةكریمة مصطفى السید األمیرما لم یسم فاعلھ في القرآن الكریم

Arabi16084نحومجلة الدراسات اللغویةسعد بن سویف المضیانيما نسب إلى الفراء و في كتابھ معاني القرآن ما یخالفھ

Arabi16085أدبجامعة الحاج لخضرعلي خذرينور السادات جوديبالغة التقابل في روایات عز الدین جالوجي

Arabi16086نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةسلیمان بن عبدالعزیز بن عبد هللا العیونيما نقلھ الثعلب في مجالسھ عن سیبویھ جمعا ودراسة

Arabi16087لغةمجلة كلیة اللغة العربیة جامعة أم القرىعبد الرحمن محمد إسماعیلما ورد في القرآن الكریم بغیر لغة قریش

Arabi16088نحوجامعة أم درمان األسالمیةبلھ عبد هللا مدنيعمار الشیخ إدریس عمرما ووظیفتھا النحویة في القرآن الكریم دراسة وصفیة تحلیلیة في الثلث الثاني من القرآن الكریم

Arabi16089لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةفیصل بن جمیل الغزاويما یجوز لغة ولم یقرأ بھ دراسة تأصیلیة

Arabi16090لغةمجلة الدراسات اللغویةأسماء بنت محمد بن عساف العسافما یختص بھ النفي من أحكام

Arabi16091لغة، لسانیاتمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاببودیة محمدما یذكر ویؤنث معا من ألفاظ القرآن الكریم

Arabi16092نحو، لغةمجلة أھل البیتحكمت عبید الخفاجيما یكتب بالضاد والظاء البن فھد الشافعي 848ھـ - 885ھـ دراسة وتحقیق

Arabi16093نحومجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیةھدى طاھر محمدما ینتصب بعد تمام الكالم في سورة البقرة دراسة نحویة داللیة

Arabi16094نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةحمادة محمد حسین أحمد بوديمابلغ غایة الشذوذ واألكثر شذوذا في النحو والصرف دراسة تحلیلیة

Arabi16095نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةنافع علوان بھلولماجرى مجرى المثل في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة في تفسیر ابن عاشور التحریر والتنویر اإلظھار في موضع اإلضمار
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Arabi16096نحومجلة جامعة محمد خیضرفوزیة دندوقةماحوالت تیسیر النحو العربي عرض وتقویم

Arabi16097نحومجلة التربیة والعلمحسن اسعد محمد، علي أكرم قاسمماخد السمین الحلبي النحویة على الكوفیین في كتابھ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi16098نحو، معجممجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة جامعة الموصلأحمد إبراھیم خضر اللھیبيمادة (ظ. ھـ .ر) المعجمیة ودالالتھا في القرآن الكریم

Arabi16099لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاوداد أحمد عبدهللا القحطانيمادة الحب في العربیة دراسة لغویة

Arabi16100علم الداللةمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة جامعة قناة السویساحمد عبدالرحمن محمد ادریسمادة درس دراسة داللیة تاصیلیة تاریخیة

Arabi16101قراءاتمجلة تبیان للدراسات القرآنیةشادي بن أحمد بن توفیق الملحمماالیحتملھ رسم المصحف من القراءات العشر

Arabi16102صرفمجلة كلیة التربیة جامعة المنصورةابراھیم بن حمزة حسن الصبیحيماالیدخلھ االشتقاق والتصریف في العربیة

Arabi16103علم الداللةمجلة األثر جامعة ورقلةمحمد األمین خویلدماھیة الداللة الصوتیة

Arabi16104لغةمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطمداني إیمانماھیة المعنى وحدوده دراسة في المصطلح واألبعاد

Arabi16105نحومجلة دراسات الكوفةمحمد كاظم البكاءمایصغر على وفق قواعد خاصة في كتابھ سیبویھ تصنیف منھجي وشرح لغوامض الكتاب وشواھده

Arabi16106نحومجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد جمعھ محمد الشاميمایعرب باكثر من وجھ من آي الذكر الحكیم

Arabi16107فقھ، أصولجامعة الحاج لخضرسعید فكرةمحمد عاشوريمباحث دالالت األلفاظ وأثرھا في السیاسة الشرعیة

Arabi16108نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة منتوري قسنطینةیحیى بعیطیشمبادئ النحو البنیوي دراسة تطبیقیة على اللغة العربیة

Arabi16109لسانیاتمجلة الدراسات اللغویةالجمعي بولعراسمبادئ طبولوجیا المقابلة اللسانیة

Arabi16110نحومجلة آداب البصرةحسین مزھر السعدمبحث الجملة عند سیبویھ

Arabi16111لسانیاتمجلة العمیدمشتاق عباس معنمبدأ التجاور الحركي وأثره في تغیر قیم الصوائت

Arabi16112نحومجلة الدراسات اللغویةعائشة عبیزةمبدأ الفائدة ودورھا في دراسة الجملة العربیة

Arabi16113نحومجلة اآلداب جامعة الملك سعودھادي أحمد فرحان الشجیريمبطالت العمل النحوي

Arabi16114نحو، لغةمجلة مركز دراسات الكوفةسیروان عبد الزھرة الجنابيمبنى الصیغة ومعناھا في النص القرآني صیغة أفعل أنموذجا

Arabi16115نحو، لغةجامعة الدول العربیة معھد البحوث والدراسات العربیةكمال محمد بشرجھاد یوسف إبراھیم العرجامتعلقات الفعلیات في القران الكریم دراسة تركیبیة

Arabi16116نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابأیمن حوري یاسین الھیتيمجئ إن الشرطیة بمعنى إذا الظرفیة عرض ودراسة آلراء النحاة والمفسرین

Arabi16117نحو، لغةمجلة جرش للبحوث والدراساتأبوسعید محمد عبدالمجیدمجئ الفعل الماضي حاال بین القرآن الكریم واللغة

Arabi16118نحو، تحلیل الخطابمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةظافر بن غرمان العمريمجازات النداء وحقیقتھ وأغراضھا في الخطاب القرآني

Arabi16119نحومجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةأحمد عبد هللا ظاھرمجاالت التحلیل النحوى عند أبى على الفارسى

Arabi16120نحومجلة أنسنة للبحوث والدراساتیوسف بن ھورةالنحو العربي األجرومیة نموذجا

Arabi16121نقدمجلة إشكاالت في اللغة واألدبعلي خلف حسین العبیديالنقد المعجمي وأثره في تحقیق كتاب العین المطبوع القسم األول نقد معجمي في تحقیق ضبط ألفاظ العین

Arabi16122لغةمجلة آتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة أم القرىعبد الرحمن حسن العارففي المصطلح اللغوي عند الدكتور تمام حسان

Arabi16123نحو، ترجمةمجلة آفاق الثقافة والتراثعبد الحمید دباشبنیة الجملة والترجمة من خالل القرآن الكریم

Arabi16124لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثابراھیم بن عبد الرحمن براھميباب األسماء واأللقاب والكنى في مصنفات اللغویین العرب القدامى دراسة واصفة
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Arabi16125علم األصواتمجلة آفاق الثقافة والتراثحسام سعید النعیميجھود القدماء في دراسة المقطع الصوتي

Arabi16126نحو، قراءاتمجلة آفاق الثقافة والتراثعامر عیدان عليسورة الواقعة ضوء على القراءات القرآنیة والتوجیھات النحویة

Arabi16127لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثعبد الرسول سلمان الزیدينظرة في االستثناء المنقطع

Arabi16128نحومجلة آفاق الثقافة والتراثغانم قدوري الحمدمناھج التألیف النحوي عرض ومناقشة

Arabi16129لغةمجلة آفاق الثقافة والتراثھناء محمود شھابالقرائن الداللیة في الحدیث النبوي الشریف

Arabi16130دراسات لغویةمجلة األستاذمھند ذیاب فیصل، أحمد حیال جھاددور النظریات الحدیثة في تحدبد المعنى

Arabi16131لغویاتمجلة التراث العربيعدنان البنيالعرب والكتابة

Arabi16132نحومجلة التراث العربيمحمد طاھر الحمصيالقسم المحذوف المقدر عند النحاة حقیقة ھو أم ادعاء دراسة تحلیلیة للقسم المقدر في القرآن الكریم

Arabi16133معجممجلة التراث العربيعبد هللا أبو ھیفمستقبل اللغة العربیة حوسبة المعجم العربي ومشكالتھ اللغویة والتقنیة أنموذجا

Arabi16134نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةمحمد خالد رحال العبیديردود ابن حیان على ابن مالك

Arabi16135نحو، صرفدار الشرق العربيمحمد االنطاكىالمحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا

Arabi16136أدبدار الفكر الجدیدفیصل دراجالواقع والمثال مساھمة في عالقات األدب بالسیاسة

Arabi16137نحومجلة الجامعة العراقیةحسین علي السعديالدرس النحوي بین الحداثة والعراقة

Arabi16138نحومجلة الجامعة العراقیةإسراء جاسمالقراءات القرآنیة في سورة الواقعة دراسة نحویة داللیة

Arabi16139نحومجلة الجامعة العراقیةمحمد عبد القادر الخلفالیاء الزائدة في القرآن الكریم عند القراء العشرة

Arabi16140قراءاتمجلة الحكمةجاید زیدان مخلفالقراءات القرآنیة عند ابن جني

Arabi16141أدبالھیئة المصریة العامة للكتابحزین عمرغالي شكريالمغترب

Arabi16142نحو، صرفمجلة الدراسات األجتماعیةعبد الملك عبد الوھاب الحسامياستعمال لما في القرآن الكریم

Arabi16143لغةمجلة الدراسات األجتماعیةعبد الفتاح محمد عبوشالظواھر اللغویة في قراءة اإلمام الزھري 50-124ھـ

Arabi16144لغةمجلة الدراسات األجتماعیةمحمد عبد الكریم بركاتاالشتراك اللفظي عند االصولیین وأثره في اختالف الفقھاء

Arabi16145لغةمجلة الدراسات التاریخیة والحضاریةایمن عبد هللا أحمدترتیب حروف وسط الحلق دراسة فیزیائیة

Arabi16146نحومجلة الدراسات العربیة كلیة دار العلوم جامعة المنیاحسن بن حسین بن شماس المالكياألدوات العاملة المختلف في بساطتھا وتركیبھا دراسة نحویة

Arabi16147لغویاتمجلة الدراسات القرآنیةنمشة بنت عبد هللا الطوالھإعجاز الرسم القرآني بین المثبتین والنافین

Arabi16148نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةخالد بن إبراھیم النملةأثر المعنى في تعدد أبنیة التكسیر دراسة تصریفیة

Arabi16149نحومجلة الدراسات اللغویةالطیب دبھفي المسار التطوري للنحو العربي قراءة في تحول المنھج من المبنى إلى المعنى

Arabi16150نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةرفیع غازي السلميتحقیق نسبة كتاب شرح شواھد اإلیضاح المنسوب البن بري

Arabi16151نحو، لغةمجلة الدراسات العربیة كلیة دار العلوم جامعة المنیازمزم بنت أحمد بن علي تقيموقف ابن ھشام من ثعلب في مغنى اللبیب

Arabi16152لغویاتمجلة العلوم األنسانیة للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیةمحمد إبراھیم خلیفة الشوشتريظاھرة التضمین

Arabi16153لغویاتمجلة العلوم األسالمیةعبد الكریم علي عمر المغاريالظواھر اللغویة في المصنفات الفقھیة نظریة وتطبیقا
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Arabi16154نحومجلة العلوم العربیةمدحت یوسف السبعظاھرة فقدان الدور التركیبي في النحو العربي

Arabi16155نحو، داللةمجلة العلوم العربیةحمدي صالح الھدھدالداللة التركیبیة في سورة الفتح

Arabi16156نحومجلة العلوم العربیةإبراھیم بن سلیمان بن إبراھیم المطروديتقعید اللغات في النحو العربي

Arabi16157نحو، صرفمجلة العلوم العربیةسلیمان بن عبد هللا بن محمد النتیفيتناسب رؤوس اآلي وأثره النحوي والصرفي

Arabi16158نحومجلة العلوم العربیةیوسف عبد هللا الجوارنةنظرات في نشأة النحو العربي للمستشرق األلماني فولفدیتریش فیشر

Arabi16159تحلیل الخطابمجلة العلوم األنسانیة كلیة التربیة للعلوم األنسانیةرحیم كریم علي الشریفياالستلزام الحواري والحجاج في الخطاب الدیني عند ابن طاووس الحلي ت 664ھـ

Arabi16160دراسات لغویةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابحوریة زالقيمالمح النظریة الفونیمیة في التراث العربي ودورھا في بناء الدرس الفنولوجي الحدیث

Arabi16161دراسات لغویةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابزكور نزیھة ، غلیوس صالحقضایا التداولیة في التراث العربي أفعال الكالم أنموذجا

Arabi16162لغةمجلة العمیدھاشم جعفر حسینألفاظ النظر والھزیمة في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi16163لغةمجلة اللسانیات العربیةعبد العالي العامرياللغة ونظریة الذھن مبادئ معرفیة وذھنیة

Arabi16164لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعلي حسین البواباإلتباع في اللغة

Arabi16165علم الداللةمجلة اللغة العربیة وآدابھامھین حاجي زادهالبحث الداللي عند ابن جني

Arabi16166نحو، لغةمجلة اللغة العربیة وآدابھاحسین شمس آبادياالشتغال والتنازع بین الواقع اللغوي والقواعد وتأثر النحاة بأصول الفقھ

Arabi16167لغةمجلة المجمع العلمي العراقيأحمد عبد الستار الجواريحروف الزیادة

Arabi16168معجممجلة المعجمیةعبد الرزاق بنورالمضاعفة من التوالید المعجمي إلى التأثیرات التداولیة

Arabi16169معجممجلة المعجمیةمنجیة منسیةمنزلة المستدرك ومعجم المالبس لدوزي 1820-1883 من التأریخ للفظ العربي

Arabi16170معجم، نحومجلة المعجمیةعبد العلي الودغیريقضیة الفصاحة في القاموس العربي التاریخي

Arabi16171معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادمقدمة لنظریة المعجم

Arabi16172معجم، داللةمجلة المعجمیةفي مفھوم االقتراض الداللي

Arabi16173لسانیاتمجلة المعجمیةعبد الزاق بن عمرحول تأثیر بعض مظاھر االستعمال في اللسانیات العربیة في القدیم

Arabi16174نحو، معجممجلة المعجمیةعبد السالم العیساويدور الداللة المعجمیة في تحدید الوظیفة النحویة المفاعیل نموذجا

Arabi16175معجممجلة المعجمیةتوفیق قریرةعلم الجنس مقاربة معجمیة تركیبیة

Arabi16176لغةمجلة المعجمیةازكاویھ لولوبرالمصطلح العلمي العربي في الفیزیاء قضیة تأریخ مراحل نشأتھ وانتشاره

Arabi16177معجممجلة المعجمیةحسن حمزةمن قضایا التأصیل في المعجم العربي التاریخي المختص مصطلحات النحو العربي في مرحلة النشأة

Arabi16178معجممجلة المعجمیةمنیة الحماميتطور التعریف المعجمي من التحدید السمي إلى االفتراض التصوري

Arabi16179معجممجلة المعجمیةمحمد القاضيالخبر: مفھومھ ومنزلتھ في المعجم

Arabi16180لغةمجلة المعجمیةھادي نھرتاریخ الكلمة العربیة وتطورھا اللغوي عند العرب مع دراسة وصفیة تطبیقیة من خالل لسان العرب البن منظور

Arabi16181نحومجلة المعجمیةألفة یوسفالتواصل المعنوي في القرآن بعض آیات األحكام نموذجا

Arabi16182معجممجلة المعجمیةعلي القاسميالداللة المعجمیة بین المناطقة واللسانیین
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Arabi16183معجممجلة المعجمیةالمنصف عاشورمنوال عاملي إعرابي معجمي العمل على النظیر والنقیض مقدمة في الحروف

Arabi16184لسانیاتمجلة المعجمیةمحمد حلمي ھایلنحو خطة منھجیة لوضع معجم ثنائي متخصص تطبیق على اللسانیات

Arabi16185لغةمجلة المعجمیةسید هللا دولةالمعنى القاعدي في المشترك مبادئ تعدیده وطرائق انتشاره دراسة في نظریة الطراز

Arabi16186نحو، صرفمجلة المعجمیةزكیة السائح دحمانيتولید المصطلحات الجدیدة بالتركیب الصرفي في القرن الثالث الھجري / التاسع المیالدي دراسة نماذج من المصطلحات العربیة من كتاب العشر مقاالت في العین

Arabi16187نحومجلة المعجمیةسالم بزي حمزةحركة المصطلح النحوي في كتاب سیبویھ

Arabi16188لغةمجلة المعجمیةعلي العریبيألفاظ الزمن في القرآن

Arabi16189معجممجلة المعجمیةإبراھیم السامرائيمن مواد المعجم التاریخي الجمع في طائفة من الكلم القدیم

Arabi16190معجممجلة المعجمیةمحمد حلمي ھایلاألسس النظریة لوضع معجم للمتالزمات اللفظیة العربیة

Arabi16191نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريعلى القاسميتجربة مكتب تنسیق التعریب في رصد مصطلحات وتوحیدھا

Arabi16192لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريطارق بومودداللة األلفاظ عند ابن جني من خالل كتاب الخصائص

Arabi16193ترجمةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمرينجیة رحمانيترجمة القرآن الكریم وإشكالیة اللغة

Arabi16194نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريخلیل حمیشالجر بالمجاورة في الدراسات النحویة

Arabi16195لغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريمختار درقاويالقیمة اللغویة للمجاز في التصحیح والتولید اللغوي

Arabi16196نحو، صرفمجلة الموردمحمود جاسم الدرویشإذن حقیقتھا وأحكامھا وكیفیة كتابتھا

Arabi16197نحومجلة بحوث كلیة اآلداب جامعة المنوفیةالتناوب بین الضمائر في العربیة دراسة نحویةالتناوب بین الضمائر في العربیة دراسة نحویة

Arabi16198لسانیاتمجلة جامعة ابن رشد في ھولنداعایدة حوشيلسانیات النص من المفھوم إلى اآللیات اإلجرائیة

Arabi16199معجممجلة جامعة ابن رشد في ھولندابن الدین بخولةداللة اللفظ بین المعجم والسیاق

Arabi16200علم الداللةمجلة جامعة األنبار للغات واآلدابعبد الخالق ولي فتاحمالحظات نقدیة على كتاب التعجب بین التركیب والداللة

Arabi16201نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابوعد محمد سعید العاني، محمد إبراھیم شالل الھیتيمسائل في الخالف النحوي من كتاب غنیة االریب عن شروح مغنى اللبیب

Arabi16202معجممجلة جامعة الطائف للعلوم األنسانیةنوف بنت محمد بن عبد هللا المؤذنالمواد الموسوعیة في معجم التكملة والذیل والصلة للحسن بن محمد الصاغاني ت 650ھـ

Arabi16203تحلیل الخطابمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاولید أحمد العناتيتحلیل الخطاب وتعلیم اإلنشاء للناطقین بغیر العربیة

Arabi16204صرفمجلة جامعة الملك سعودفالح بن شیب العجمينظام التصریف الثنائي في األسماء العربیة

Arabi16205معجممجلة جامعة الملك عبد العزیزسالم سلیمان الخماشألفاظ الحیاة في معجم القوس

Arabi16206لغةمجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوثعبد الواسع الحمیريثنائیة الكالم والقول دراسة تأصیلیة

Arabi16207علم األصواتمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةصباح عطیوي عبود، عبد الستار مھدي علينون الوقایة في ضوء الدراسات الصوتیة الحدیثة

Arabi16208نحومجلة كلیة اآلداب بمصراتھمصطفى سالم المازقاالصطالحات النحویة غیر العاملة وال المعمولة في الدرس النحوي المقالید في شرح مصباح المطرزي أنموذجا

Arabi16209نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب بجامعة مصراتھمخزوم علي الفرجانيبناء الكلمة في الشعر الجاھلي دراسة داللیة

Arabi16210نحو، شعرمجلة كلیة اآلداب بجامعة مصراتھعبد الحمید عثمان زرموحمصطلح الضرورة الشعریة

Arabi16211فقھ اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة بغدادحسام سعید النعیمينقد النحو في كتب فقھ اللغة
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Arabi16212علم األصواتمجلة كلیة التربیة للبنات جامعة الكوفةمناف مھدي الموسوي، لمیاء شھید عباس الحمیداويالصفات الصوتیة ألحرف الزیادة وأثرھا في زیادة المعنى عند ابن جني ت 392ھـ

Arabi16213نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةعدنان خلف أبو جرىالخالف بین النحویین في صیغة ما أفعل للتعجب

Arabi16214نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةعلي توفیق الحمدمقابسة في علم أصول النحو

Arabi16215نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةأحمد شیخ عبد السالمتفسیر مقصود المتكلم في التحلیل النحوي

Arabi16216نحو، صرفمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةعلي محمد النوريزیادة عن في التركیب

Arabi16217لسانیات، بالغةمجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعةنعیمة سعدیةصناعة الكالم في البالغة العربیة من منظور اللسانیات العربیة

Arabi16218نحومجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعةتومان غازي الخفاجيضمائر الربط في القرآن الكریم بھیأة حروف الجر دراسة لسانیة معاصرة

Arabi16219نحومجلة كلیة العلوم األسالمیة جامعة بغدادعلي عبد هللا محیسنالنقد النحوي عند ابن عصفور في كتابھ شرح جمل الزجاجي ت 669ھـ

Arabi16220نحومجلة مجمع اللغة العربیةعبد الرحمن الحاج صالحالجملة في كتاب سیبویھ

Arabi16221نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد أحمد الدالينظرات في كتاب تخلیص الشواھد وتلخیص الفوائد البن ھشام األنصاري

Arabi16222شعراألمانة العامة لحلببھیجة مصري إدلبيتقاسیم حلبیة

Arabi16223نحو، لغةدار األمل، مؤسسة الرسالةفائز فارسأبو محمد سعید بن المبارك بن الدھان النحويالفصول في العربیة

Arabi16224لغةمجلة مجمع اللغة العربیةزیان أحمد الحاج إبراھیمالمجاورة في اللغة العربیة

Arabi16225نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیةأحمد الحوفيمعنى كاد في اإلثبات والنفي

Arabi16226نحومجلة مجمع اللغة العربیةابراھیم انیسصیغ االسم الثالثي المجرد

Arabi16227نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیةمحمد رشاد الحمزاويمقاییس ابن فارس وأسس المعنى

Arabi16228نحومجلة مجمع اللغة العربیة األردنيإبراھیم السامرائيالذاھب من مواد النحو القدیم في العربیة الحدیثة

Arabi16229ً لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد عبدو فلفلالتوھم أو القیاس الخاطئ في الدرس اللغوي عند العرب قدیماً وحدیثا

Arabi16230علم األصواتمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيسمیر شریف ستیتیةتحلیل الظواھر الصوتیة في قراءة یعقو الحضرمي

Arabi16231لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعمر یوسف عكاشةمن قضایا فعل القول قال في العربیة

Arabi16232نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيصادق الھالليالسوابق واللواحق في مصطلحات العلوم الطبیة

Arabi16233نحومكتبة المعارفعمر فاروق الطباعالوسیط فى قواعد االمالء و االنشاء

Arabi16234نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد شیت صالح الحیاويمناقشة رأي في عالمة التانیث

Arabi16235معجممجلة مجمع اللغة العربیة األردنيإسماعیل أحمد عمایرةظاھرة تكرار المعاني في المعجم العربي

Arabi16236لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيإسماعیل أحمد عمایرةظاھرة بجد كفت بین العربیة واللغات السامیة دراسة مقارنة

Arabi16237لغةالمجلة مجمع اللغة العربیةمحمود مصطفىتطور استخدام عالمات الترقیم في اللغة العربیة

Arabi16238نحومجلة تراثیاتمحمد أبو العز عبدهالجملة الشرطیة مبناھا ومعناھا قراءة في التراث النحوي

Arabi16239نحو، صرفمجلة المعجمیةمحمد رشاد الحمزاويالمعجم والصرف

Arabi16240نحو، صرفمجلة جامعة الطائفعلي بن الحسن بن ھاشم السرحانيالخالف في جواز تقدیم جواب الشرط علي الفعل واألداة عرض ودراسة
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Arabi16241دراسات لغویةجامعة الشرق األوسطعمر األسعدأحمد جاسر عبد هللا العبد هللامجمع األمثال للمیداني دراسة لغویة داللیة

Arabi16242دراسات لغویةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةضیاء حسن محمد الجبوريالمصطلح الفقھي عند ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني دراسة لغویة

Arabi16243نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةفاطمة الراجحيمجيء الحال من المضاف إلیھ

Arabi16244نحو، صرفمجلة اآلداب جامعة الملك سعودعادل بن معتوق العیثانمحاور غائبة في توجیھ كسر الھمزة (إن) وفتحھا

Arabi16245نحو، لغةجامعة الیرموكیوسف محمود محمد یونس شاھینمحاوالت التجدید في النحو اتجاھاتھ وتفسیرا ونتائج

Arabi16246نحومجلة آداب البصرةقاسم فلیح حسن العكیليمحاولة في عالم االبتداء

Arabi16247معجممجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقأشرف عبدهمحالحظات حول التعریف العلمي في معاجم المجمع المتخصصة

Arabi16248علم األصواتمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةحیدر فخري میران، علي جواد كاظممخارج االصوات الصامتة عند الدكتور غانم قدوري حمد

Arabi16249نحو، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةفاضل عبد أحمد، قحطان جاسم محمدمخارج الحروف وصفاتھا عند ابن یعیش

Arabi16250نحو، لغةجامعة مؤتةعصام محمد عبد السالم الشخیبيمخالفة األزھري اللیث بن المظفر في معجم تھذیب اللغة

Arabi16251لغةمطبعة الجوائبمحمد صدیق حسن خانالعلم الخفاق من علم االشتقاق

Arabi16252لغةمجلة لغة - كالممفالح بن عبد هللالمصاحبات اللفظیة في رسالة المعاش والمعاد الجاحظ مقاربة في ضوء لسانیات النص

Arabi16253لغةمجلة معھد المخطوطات العربیةفیصل الحفیانمخطوطات الخزانة الحنیة بعثة المعھد الرابعة إلى المغرب

Arabi16254لسانیاتمجمع اللغة العربیة بحیفاشلومو ألونابن منظور یتكلم عن مراجعھ في تألیف لسان العرب

Arabi16255نحومجلة كیراالمحمد علي تي كيمحاوالت التجدید في النحو العربي في العصر الحدیث

Arabi16256ترجمةمجلة الدراسات اللغویةمحمد خیر البقاعيمحاوالت في ترجمة مصطلحات نظریة النص والعالقات النصیة

Arabi16257معجممجلة المعجمیةمحمد سویسيمحاولة التأریخ لمعجم الریاضیات في العربیة

Arabi16258نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعمر یوسف عكاشةمحاولة دفع داللة التوكید عن (إّن): (إّن) أداة أخبار ،وجواب و ربط و اتكاء مقولي

Arabi16259نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاریم فرحان المعایطةمحاولة في توصیف الجملة الفعلیة حاسوبیا الجملة المبدوءة بالفعل الماضي التام المجرد الثالثي الصحیح المبني للمعلوم

Arabi16260معجم، لغةجامعة الجزائرالطاھر میلةسعیدة بنت عطاء هللامحتوي المعجم اللغوي العربي المعاصر ومدى تجدیده ومواكبتھ لمستجدات العصر الحدیث

Arabi16261لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعبد العلیم الطحاويالتكملة والذیل والصلة للحسن بن محمد الصفاني

Arabi16262نحوجامعة قاصدي مرباح ورقلةأحمد جالیليعبد هللا عماريمحمد بن أب المزمري الجزائري التواتي وجھوده في النحو

Arabi16263لغةمجلة الجامعة العراقیةمعمر منیر العانيمحمد بن القاسم االنباري في كتابھ األضداد

Arabi16264لغةجامعة صفاقسمحمد الھادي الطرابلسيمحمد بن عیاد في المناھج التأویلیة

Arabi16265علم األصوات، لغةمجلة العلوم األنسانیةحیدر فخري میران ، أحمد سلمان واليمخارج األصوات عند شراح كتاب المفصل للزمخشري ت 538ھـ في ضوء دراسات القدماء والمحدثین

Arabi16266نحو، صرفجامعة أم القرىسعد بن حمدان الغامدينوال بنت طالب بن فرج الصعیديمخالفات الفراء ت 207 ھـ - للنحاة وموقف أبي حیان منھا من خالل البحر المحیط دراسة وتحقیق

Arabi16267علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانأمینة رفیقبالغة الخطاب المكتوب دراسة لتقنیات الحرف واللون والصورة في خطاب الدعایة التجاریة

Arabi16268أدبجامعة أحمد بن بلةعبد القادر سكرانلعاني غانیةبالغة النثر في العصر االموي

Arabi16269نحو، صرفمجلة جامعة اإلمامخالد بن إبراھیم النملةمخالفة محصول المعنى لمقتضى الصنعة اإلعرابیة في تفسیر القرآن

https://k-tb.com/book/Arabi16241
https://k-tb.com/book/Arabi16242
https://k-tb.com/book/Arabi16243
https://k-tb.com/book/Arabi16244
https://k-tb.com/book/Arabi16245
https://k-tb.com/book/Arabi16246
https://k-tb.com/book/Arabi16247
https://k-tb.com/book/Arabi16248
https://k-tb.com/book/Arabi16249
https://k-tb.com/book/Arabi16250
https://k-tb.com/book/Arabi16251
https://k-tb.com/book/Arabi16252
https://k-tb.com/book/Arabi16253
https://k-tb.com/book/Arabi16254
https://k-tb.com/book/Arabi16255
https://k-tb.com/book/Arabi16256
https://k-tb.com/book/Arabi16257
https://k-tb.com/book/Arabi16258
https://k-tb.com/book/Arabi16259
https://k-tb.com/book/Arabi16260
https://k-tb.com/book/Arabi16261
https://k-tb.com/book/Arabi16262
https://k-tb.com/book/Arabi16263
https://k-tb.com/book/Arabi16264
https://k-tb.com/book/Arabi16265
https://k-tb.com/book/Arabi16266
https://k-tb.com/book/Arabi16267
https://k-tb.com/book/Arabi16268
https://k-tb.com/book/Arabi16269


اللغة - المعتمد

5622019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi16270لغةمجلة معھد الخطوطاترمضان عبد التوابمختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة المتوفي حوالي سنة 300ھـ

Arabi16271لسانیاتمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابنور الھدى حسنيمداخل اللسانیات التداولیة في الخطاب البالغي العربي متابعة تداولیة

Arabi16272نحو، صرفالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد العزیز علي سفرمداخالت نحویة وصرفیة

Arabi16273نحومجلة الكرملعلي الشوكمداخلة في المفردات المتشابھة

Arabi16274(جمھرة األمثال للعسكري أنموذجا) نحو، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاأمل شفیق العمريمدارات التركیب للجملة اإلنشائیة في األمثال العربیة القدیمة

Arabi16275بالغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةصابر الحباشةمدخل إلى األبعاد التداولیة في قراءة الشروح البالغیة القدیمة

Arabi16276علم الصوتمجلة جذورمبارك حنونمدخل الى الدراسة الصوتیة عند العرب القدماء

Arabi16277نحومجلة الحكمةموفق فوزي الجبرأبي محمد القاسم بن علي الحریريبلغة اإلعراب ونزھة اآلداب

Arabi16278نحو، لغةمجلة إشكاالت المركز الجامعي لتامنغستعبد القادر سالميمدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو للدكتور مھدي المخزومي عرض وتوجیھ

Arabi16279نحومجلة الدراسات اللغویةملیكة انوروفنا ناصیروفامدرسة النحو العربي في ما وراء النھر

Arabi16280شعر، أدبدار یافا العلمیة للنشر والتوزیعخلف عودة القیسيأبي یحیى زكریا األنصاريبلوغ األرب بشرح شذور الذھب

Arabi16281نحومجلة جامعة اإلمامجواد بن محمد بن دخیلمذاھب النحویین في تحلیل (إیاُ) ولواحقھ

Arabi16282صرفمجلة الجامعة األسالمیة للدراسات األنسانیةإبراھیم رجب بخیت ، فھد محمد الجملمذھب ابن جماعة الصرفي حاشیتھ على شرح الجاربردي لشافیة ابن الحاجب

Arabi16283نحوجامعة أم درمان األسالمیةفریدة عبد الوھاب سعید غانم، عبد الجبار الشیخ بالل منیرمذھب المرادي ومذھبھ النحوي من خالل كتابھ - توضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیة ابن مالك دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16284نحومجلة الدراسات اللغویةسامي بن عمیر الصاعديمذھب النحویین المتأخرین في ارتشاف الضرب ألبي حیان ت 745ھـ عرض وتوجیھ

Arabi16285ً معجممجلة المعجمیةاألزھر الزنادمراتب اإلتساع في الداللة المعجمیة المشترك في العربیة مادة "عین" نموذجا

Arabi16286شعرمنشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القوميرضا محسن القریشيتقي الدین أبو بكر بن حجة الحمويبلوغ األمل في فن الزجل

Arabi16287نحو، لغةمجلة كلیة التربیة جامعة طرابلسمفتاح محمد ناجيمراجعات في االسم

Arabi16288لغةمجلة الدرعیةخالد بن إبراھیم النملةمراجعات في التصحیح اللغوي

Arabi16289لغةمجلة الدراسات اللغویةأبوأوس إبراھیم الشمسانمراجعة بعض ما جاء في رمز التنوین في العربیة ومواضعھ الكتابیة

Arabi16290لغةمجلة الدراسات اللغویةعمر شاع الدینمراجعھ آراء لغویھ للویس عوض

Arabi16291لغةمجلة جذورمعتصم زكي السنويمراحل تطور اللغة

Arabi16292نحومجلة األندلس للعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةحسین عبد هللا الموسايمراحل تطور نظریة النظم من سیبویھ إلى عبد القاھر

Arabi16293نحومجلة الموردكریم حسین ناصح الخالديمراعاة المخاطب في األحكام النحویة في كتاب سیبویھ

Arabi16294لغةمجلة الخطاب جامعة مولود معمريرشید حلیممرجعیات التعلیل بین ابن جني والخلیل دراسة تحلیلیة وموازنة بین منھجیھما في التعلیل

Arabi16295علوم اللغةجامعة منتوي قسنطینةسامي عبد هللا أحمد الكنانيمحمد مشرىمركب النداء في القران الكریم بین المعانى النحویة وداللة الخطاب

Arabi16296لغةمجلة الحجاز العالمیة للدراسات األسالمیة والعربیةمحمد یوسف الحریريمركبات األسماء في اللغة العربیة دراسة وتحلیل

Arabi16297لغةمجلة األستاذظافر عكیدي فتحي العانيمروریات نفطویة اللغویة جمع وتحقیق

Arabi16298لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعبد العزیز یاسین عبد هللامرویات أبي الدقیش اللغویة في كتاب العین
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Arabi16299نحو، صرفمجلة العلوم العربیةعبد العزیز بن ناصر الخریفمرویات أبي ثروان العكلي وأثرھا في النحو والتصریف

Arabi16300نحومجلة جامعة اإلمامخلود إبراھیم العموشمسألة احتجاج النحاة بالحدیث الشریف في مناھج المحدثین الشاعر والحدیثي وقباوة نموذجا

Arabi16301نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةسعد بن سویف المضیانيمسألة اعتراض الشرط للشرط بین الواقع اللغوي والفكر النحوي

Arabi16302(فعل) نحو، لغةمجلة جامعة الملك سعودحمزة بن قبالن المزینيمسألة االختیار بین الضمة والكسرة في مضارع

Arabi16303لغةمجلة دراسات مصطلحیةالعیاشي السنونيمسألة التعریف عند المناطقة المحدثین

Arabi16304مخطوطاتمجلة معھد الخطوطاتمحمد مھدي أحمدمسألتان من كتاب األیمان لمحمد بن الحسن صتعھ ابن جني

Arabi16305صرفجامعة أم القرىمحمد بن علي دغریرينایف بن حسین محسن الحارثيمسائل الترجیح بین الثمانیني وابن یعیش في شرحھما للتصریف الملوكي دراسة موازنة

Arabi16306ً نحو، صرفجامعة أم القرىعلي بن محمد النورياحمد بن محمد بن یحیى الفقیھ الزھرانيمسائل الترجیح في إعراب القران عند ابى حیان دراسة وتقویما

Arabi16307نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةأحمد جعفريمسائل التمرین عند النحاة والصرفیین

Arabi16308دراسات لغویةجامعة القصیمعبد العزیز بن عبد الرحمن بن محسن المحسنمسائل الخالف الصرفي عند الحافظ ابن حجر العسقالني في فتح الباري بشرح صحیح البخاري جمعاً ودراسة

Arabi16309نحوجامعة القصیممحمد بن إبراھیم السیفحمود بن حماد الربعيمسائل الخالف النحوي بین البصریین والكوفیین عند ابن إیاز البغدادي في آثاره المطبوعة

Arabi16310نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیةسلیمان بن علي الضحیانمسائل الخالف في اإلمالء

Arabi16311نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةولید محمد نجم العبدليمسائل الخالف في شرح ابن أم قاسم المرادي على ألفیة ابن مالك وترجیحاتھ الجملة االسمیة نموذجا

Arabi16312نحوجامعة الخرطومالحبر یوسف نور الدائمعبد الكریم بشیر حجاج أحمدمسائل المرفوعات في كتاب البیان في غریب إعراب القرآن ألبى البركات االنباري

Arabi16313نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابمحمود خلف حمد السبھانيمسائل النحو الخالفیة بین أبي علي الفارسي ت 377ھـ وابن مالك ت 672ھـ في شرح الكافیة الشافیة

Arabi16314نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد هللا محمد آدم أبو نظیفةغادة محمد احمد احمد نصرمسائل النحو والصرف فى امالي السھیلي عرض وتحلیل

Arabi16315أدبالمؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشرإبراھیم الصیرفيإدوین مویربناء الروایة

Arabi16316نحومجلة دراسات العلوم األجتماعیة واألنسانیة الجامعة األردنیةھیثم الثوابیةمسائل خالفیة بین الفارسي وابن جني

Arabi16317نحومجلة األنبار للغات واآلدابعلي مطر جرو الدلیميمسائل خالفیة متفرقة بین السیرافي والنحاة

Arabi16318نحو، قراءاتكلیة اآلداب جامعة المنصورةفاطمة راشد الراجحيمسائل في النحو والقراءات وموقف الزجاجي منھا في كتابھ األمالي

Arabi16319نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةفریدة بن عبد العزیز الزامل السلیممسائل كتاب ملجئة المتفقھین إلى معرفة غوامض النحوین واللغویین النحویة ألبي بكر بن العربي ت 543ھـ جمعا ودراسة

Arabi16320لغةمجلة آداب الرافدینحازم طھمسائل لغویة بین ابن القیم ولغویین قدامى ومتأخرین

Arabi16321لغةمجلة الجامعة األسالمیةیوسف بن عبد هللا الجوارنةمسائل لغویة في مداخالت األفغاني المصطلحیة

Arabi16322( نظرة إحصائیة تطبیقیة ) لغة، نحوحولیات جامعة الجزائرفھد سالم خلیل الراشدمسائل مغني اللبیب البن ھشام

Arabi16323نحومجلة سیاقاتعلي عبد الوھاب الورديمسائل من الخالف النحوي بین رؤیة أبي البركات األنباري ت 577ھـ و الرضى االستراباذي ت 686ھـ

Arabi16324لغةمجلة أبحاث میسانعباس علي حسین األوسيمسائل نافع بن األزرق بین الحقیقة واألسطورة

Arabi16325نحومجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةكاظم داخل جبیر الجبوريمسائل نحویة (حیاة الحیوان الكبرى) للدمیري 808 ھـ

Arabi16326نحومجلة كلیة اآلداب جامعة مصراتھحسین الھادي محمد الشریفمسائل نحویة خالف فیھا أبو حیان ابن عصفور في كتابھ التذییل والتكمیل

Arabi16327نحو، لغةدار غریب للطباعة والنشر والتوزیعمحمد حماسة عبد اللطیفبناء الجملة العربیة
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Arabi16328لغةمكتبة الرشد للنشر والتوزیعمرعي بن یوسف الحنبلي الكوميمسبوك الذھب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب

Arabi16329نحوجامعة مولود معمريحاوزة السعیدأوریدة قرجمستوى التحصیل اللغوي عند الطلبة من خالل مذكرات التخرج موضوعات النحو أنموذجا

Arabi16330لسانیاتجامعة وھرانبن عیسى عبد الحلیمخلوفي قدورمستویات األفعال الكالمیة في الخطاب القرآني سورة الكھف أنموذجا

Arabi16331نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیةوداد مكاوي، رویدة كاظم فاضلمستویات التحلیل النصي لسورة النساء في تفسیري روح البیان وروح المعاني

Arabi16332لغةجامعة مولود معمريصالح یوسف عبد القادرعبد الحفیظ شریفمستویات الدرس اللغوي في تفسیر مجالس التذكیر من كالم الحكسم الخبیر لإلمام ابن بادیس

Arabi16333لغةجامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاضبلقاسم عیسىمستویات القرآن داللیاً لدى علماء التراث

Arabi16334لغةمجلة إشكاالت المركز الجامعي لتامنغستطبیش حنینةمستویات اللغة في روایات األعرج واسیني

Arabi16335نحوحولیات جامعة الجزائراحمد بلحوتمستویات تحلیل العالقات النحویة في التراكیب اللغویة في علم العربیة

Arabi16336نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاإبراھیم محمد الببمسوغات أم الباب في التراث النحوي

Arabi16337نحومجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةھدیل عبد الحلیم داودمسوغات التقدیم والتأخیر في سورة البقرة

Arabi16338لغةمجلة المناھلصالح الفرطوسيمشاركة علماء العربیة في مباحث نشأة اللغة

Arabi16339معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادمشاكل الترتیب المنھجیة في المعجم العام العربي الحدیث تطبیق على المعجم الوسیط

Arabi16340معجم، لسانیاتمجلة اللسانیات العربیةمحي الدین محسبمشروع البابطین المعجمي للشعراء وإسھاماتھ الضمنیة في اللسانیات التوثیقیة العربیة

Arabi16341نحومجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرةمشروع تیسیر اإلمالء

Arabi16342فقھ، أحادیثمجلة البحوث األسالمیةفریح بن صالح البھاللمشروعیة قول ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد یحیي ویمیت وھو على كل شئ قدیر بعد صالة الفجر والمغرب

Arabi16343نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحبیب أحمد علي العزاويمشكل إعراب كافة في قولھ تعالى وما أرسلناك إال كافة للناس

Arabi16344دراسات لغویةجامعة القصیمسھا بنت إبراھیم بن سلیمان الدھاممشكل اإلعراب بین الصناعة والمعنى في كتاب التنبیھ البن جني

Arabi16345نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھافرید بن عبدالعزیز الزامل السلیممشكل اإلعراب مفھومھ واسبابھ وتوجیھھ

Arabi16346لغةمجلة العلوم العربیةسعود بن عبد العزیز الخنینمشكالت أوضح المسالك بین ابن ھشام وشراحھ

Arabi16347ترجمةمجلة عالماتمازن الوعرمشكالت الترجمة في المصطلح العربي اللساني

Arabi16348علم الداللةمجلة العلوم األنسانیةسوسن مزیتيمشكالت الداللة في المعجم الثنائي اللغة

Arabi16349نحومجلة المخبر جامعة بسكرةعبیر عبید الشبیلمشكالت الكتابة العربیة وأسباب األخطاءاإلمالئیة وطرائق عالجھا

Arabi16350لسانیاتمجلة جمعة تشرین للدراسات والبحوث والعلمیةرضوان ظاظامشكالت تعریب المصطلح اللساني والنقدي

Arabi16351لغة ، نحومجلة دراسات العلوم األجتماعیة واألنسانیة الجامعة األردنیةعوني صبحي الفاعوري ، ماجد علي أبو غلیونمشكالت تعلیم المثني والجمع بین اللغتین العربیة واإلنجلیزیة

Arabi16352لغةجداول للنشر والتوزیع والترجمةإبراھیم الكلثمنعوم تشومسكيبنیان اللغة

Arabi16353نحوساجد علي سجانيمشكلة العدول النحوي عن القرآن الكریم وحلھا

Arabi16354نحومجلة جامعة سبھانبیل رشاد سعیدمشكلة المصطلحات في اللغة العربیة

Arabi16355لغة، نحومجلة آداب الفراھیديعزة عدنان أحمد عزتمشكلة كتابة بعض الحروف العربیة دراسة لغویة صوتیة

Arabi16356ً نحو، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاھیثم حماد احمود الثوابیةمشكلة نطق صوت الضاد عند الناطقین باللغة العربیة وبغیرھا تشخیصاً وعالجا

https://k-tb.com/book/Arabi16328
https://k-tb.com/book/Arabi16329
https://k-tb.com/book/Arabi16330
https://k-tb.com/book/Arabi16331
https://k-tb.com/book/Arabi16332
https://k-tb.com/book/Arabi16333
https://k-tb.com/book/Arabi16334
https://k-tb.com/book/Arabi16335
https://k-tb.com/book/Arabi16336
https://k-tb.com/book/Arabi16337
https://k-tb.com/book/Arabi16338
https://k-tb.com/book/Arabi16339
https://k-tb.com/book/Arabi16340
https://k-tb.com/book/Arabi16341
https://k-tb.com/book/Arabi16342
https://k-tb.com/book/Arabi16343
https://k-tb.com/book/Arabi16344
https://k-tb.com/book/Arabi16345
https://k-tb.com/book/Arabi16346
https://k-tb.com/book/Arabi16347
https://k-tb.com/book/Arabi16348
https://k-tb.com/book/Arabi16349
https://k-tb.com/book/Arabi16350
https://k-tb.com/book/Arabi16351
https://k-tb.com/book/Arabi16352
https://k-tb.com/book/Arabi16353
https://k-tb.com/book/Arabi16354
https://k-tb.com/book/Arabi16355
https://k-tb.com/book/Arabi16356


اللغة - المعتمد

5652019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi16357نحو، صرفمجلة جامعة دمشقسید علي میرلوحي فالورجاني، سید ریحانة میرلوحي فالورجانيمشکلة اإلضافة إلی الجملة واقتراح لحّلھا

Arabi16358نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةنیاف بن رزقان السلمى العنزيمصاحبة اللفظ للفظ وأثرھا في الدرس النحوي والصرفي والصوتي

Arabi16359معجممجلة آداب البصرةسالم یعقوب یوسف ، خلیل عبد المعطي المایعمصاحبة المعجمیة في النص القرآني

Arabi16360نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةمصادر الفعل األجوف الُمعل من صیغتي أفعل واستفعل

Arabi16361نحو، لغةمجلة البحوث والدراساتعبد الكریم بوغزالةمصادر علم الرسم القرآني األساسیة وأثرھا في خدمة المصاحف

Arabi16362نحومجلة الدراسات اللغویةمھا بنت صالح بن عبد الرحمن المیمانمصادر منصوبة في القرآن الكریم

Arabi16363نحومجلة الموردمحمد البكاءمصطفي جواد نحویاً 1904م- 1969م

Arabi16364نحو، لغةجامعة محمد خیضرأحمد الشایب عرباويمصطلح (القطع) في كتاب معاني القرآن للفراء مفھومھ ودالالتھ

Arabi16365لغةمجلة دراسات مصطلحیةحسین كنوانمصطلح األصوات اللغویة بین الحد والوظیفة

Arabi16366نحومجلة جامعة المدینة العالمیةمنجد محمد رضوان أحمد أبو بكرمصطلح األعراب في القرآن الكریم مفھومھ وداللتھ

Arabi16367لغة، بالغةمجلة دراسات مصطلحیةرشید سالويمصطلح اإلستئناف في تفسیر الكشاف

Arabi16368نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاحصة بنت زید الرشودمصطلح اإلضمار عند سیبویھ

Arabi16369معجم، نحومجلة الواحات للبحوث والدراساتفایزة بوعیشاويمصطلح اإلمالء في معجم المنھل التربوي قراءة تأصیلیة للمفھوم من خالل المعاني اللغویة

Arabi16370نحومجلة الدراسات اللغویةماجد بن عمر القرنيمصطلح التبیین ودالالتھ عند النحاة

Arabi16371نحومجلة مركز الوثائق والدراسات األنسانیةمحمد عبد الوھاب شحاتھمصطلح التوھم في كتاب سیبویھ

Arabi16372نحو، لغةمجلة إشكاالتمحمد الصالح بوضیافمصطلح الجملة بین التراث العربي والدراسات الغربیة المعاصرة

Arabi16373لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةعباس حشانيمصطلح الحجاج بواعثھ وتقنیاتھ

Arabi16374لغةمجلة أھل البیتمحمد عامرمصطلح الحرف

Arabi16375لغةمجلة إشكاالتعبد القادر بخيمصطلح الحقیقة عند األصولیین

Arabi16376نحو، لغةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسیف بن عبد الرحمن العریفيمصطلح الخروج عند الكوفیین دراسة لمدلولة وأضربة وعالقتھ بالوظائف النحویة

Arabi16377لغةحولیات آداب عین شمسمحمد عبد اللطیفمصطلح الرصف في الدرس اللغوي : مدخل إلى تحدید المصطلح

Arabi16378لسانیاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخالد بسنديمصطلح الكفایة وتداخل المفھوم في اللسانیات التطبیقیة

Arabi16379لسانیات، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةجعفر زرواليمصطلح اللسان بین المفسرین واللغویین

Arabi16380نحومجلة علوم اللغةصبحي إبراھیم الفقيمصطلح المعنى في كتاب سیبویھ دراسة في ضوء علم المصطلح

Arabi16381نحو، لغةجامعة الطائفمحمد بن صوال بن عایش الراجحي البقميمصطلح ضمیر العماد عند الفراء من خالل كتابھ معاني القرآن

Arabi16382نحومجلة علوم اللغةفكرى محمد سلیمانمصطلح علم الحدیث والتقعید النحوى عند سیبویھ

Arabi16383لغةمجلة جامعة تكریت للعلومعدنان أمین محمد عليمصطلح غریب القران تأصیل وتحقیق

Arabi16384معجممجلة كلیة التربیة جامعة عدنمحمد أحمد یوسف الصماتيمصطلح معروف في المعجمات العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16385نحومجلة الملك عبد العزیزرفیع غازي السلميمصطلحا اإلضمار والحذف عند النحویین دراسة في داللتھما والفرق بینھما
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Arabi16386نحو، لغةمجلة دراسات مصطلحیةالصالحي عبد الرازقمصطلحا الشاھد واالستشھاد المفھوم واألنواع، والوظائف

Arabi16387نحومجلة جامعة الملك عبد العزیزصالح بن سلمیان العمیرمصطلحات أبي بكر بن األنباري الكوفیة بحث في مجال الدرس النحوي الكوفي

Arabi16388نحومجلة الواحات للبحوث والدراساتمحمد محمود بن ساسي ، أحمد بلخضرمصطلحات أصول النحو في كتاب األصول لتمام حسان

Arabi16389نحو، لغةجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلسكینة یوسف الرواشدةمصطلحات االداء الصوتى في كتب القراءات القرانیة وكتب التجوید

Arabi16390نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةأحمد محمد أمین ھزایمةمصطلحات االعراب والعامل النحوي دراسة في فقھ المصطلح

Arabi16391نحو، بالغةمجلة جامعة كربالء العلمیةسھیلة خطاف عبد الكریممصطلحات الحذف عند النحویین والبالغیین

Arabi16392نحومجلة التواصل في اللغات واآلدابمفیدة بن عیاشمصطلحات الخطاب العلمي وتعریفاتھ في كتاب المخصص البن سیده

Arabi16393نحومجلة التراث العربيجیاللي بن یشومصطلحات المماثلة و دالالتھا في الفكر الصوتي عند سیبویھ

Arabi16394معجمجامعة وھرانعبد الحلیم بن عیسىبن عیاد فتیحةمصطلحات التداولیة بین المعجم واالستعمال

Arabi16395نحو، لغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةقاسم رحیم حسن السلطانيمصطلحات عامل النصب في المفاعیل وأشباھھا بین المفسرین والنحویین

Arabi16396نحوجامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليسلیم عواریبمصطلحات علم أصول النحو من خالل كتاب الخصائص البن جني

Arabi16397لغةمجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةرافع عبد الغني یحیىمصطلحات في اللحن الخفي أصولھا وداللتھا

Arabi16398نحو، لغةجامعة أم القرىیحیى بن محمد زمزمي، خدیجة بنت أحمد مفتيخلود بنت طالل الحسانىمطاعن اللغویین والنحویین فى القراءات السبع جمعا ودراسة وتحلیال

Arabi16399فلسفة، دراسات لغویةجامعة القصیممختار لزعرأفراح بنت علي بن صالح المرشدمظاھر االستلزام الخطابي في الكتاب وشروحھ دراسة نحویة تداولیة

Arabi16400لغویاتمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةمھدي عرار ، نصر هللا الشاعرمظاھر التباین اللھجي الصوتیة في غریب الحدیث في النھایة

Arabi16401نحوحولیة كلیة البناتسالم عبد هللا محمود عاشورمصطلح الصناعة وعلم النحو العربي

Arabi16402نحوجامعة الیرموكفوزي حسن الشایبیاسین محمد أبو الھیجاءمظاھر التجدید النحوى لدى مجمع اللغة العربیة في القاھرة

Arabi16403معجم،نحومجلة العمیداحمد ھاشم السامرائيمظاھر التجدید في المعجم العربي في العصر الحدیث النقد واالستدراك مثاال

Arabi16404صرفجامعة أم درمان األسالمیةالبشري السید محمد ھاشمعبد الوھاب فضل فضل هللامظاھر التحول فى الصیغ الصرفیھ لالفعال وداللتھا على ضوء الدراسات اللغویھ الحدیثھ دراسة تطبیقیة

Arabi16405علم الداللةمجلة مركز بابل للدراسات الحضاریة والتاریخیةأحالم فاضل عبودمظاھر التطور الداللي في كتب لحن العامة من القرن الثاني حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi16406نحومجلة التعریبعلي أحمدمظاھر التعریب في صدر اإلسالم

Arabi16407نحومجلة بحوث كلیة اآلدابمحمد زھارمظاھر التعلیل النحوي عند ابن السید وأبعادھا التعلیمیة من خالل كتابھ إصالح الخلل

Arabi16408نحومجلة التراث العربيولید السراقبيمظاھر التعلیل النحوي في كتاب التذییل و التكمیل

Arabi16409علوم اللسان العربيالمنظمة العربیة للترجمةأحمد حاجي صفركلود ھاجیجبنیة االلسن

Arabi16410نحومجلة مجمع اللغة العربیةعبد الرحمن السیدمظاھر التیسیر في نحو ابن مالك

Arabi16411علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرعمار شلوايسلیمان حشائيمظاھر الدخیل في اللغة العربیة دراسة في األسالیب المعاصرة

Arabi16412نحو، لغةجامعة البصرةھناء عبد الرضى رحیم الربیعيسناء زكي عليمظاھر السلب ودالالتھ في النص القرآني المفردة القرآنیة أنموذجا

Arabi16413نحو، صرفحولیات آداب عین شمسایھاب ھمام الشیويمظاھر العجمة والتعریب في التقعید الصرفي

Arabi16414لغةجامعة مؤتةمرتضي محمد المراحلةمظاھر المتبقي اللغوي ضمن المصادر والمشتقات
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Arabi16415لسانیاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةفوزي حسن الشایبمظاھر الوسطیة في مواقف براغ اللسانیة

Arabi16416علوم الحدیثمجلة مؤتة للبحوث والدراساتسعد أمین المناسبة ، سلطان سند العكایلةمظاھر عنایة ابن عاشور بالحدیث النبوي و االستشھاد بھ في تفسیره

Arabi16417نحو، لغةمجلة آتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة النجاح الوطنیةحمدي الجباليمظاھر من التباین اللھجي في معاني القرآن للفراء

Arabi16418نحو، لغةمجلة المعجمیةالحبیب النصراويمظاھر من سلوك المصطلح في النص العلمي العربي القدیم

Arabi16419معجمجامعة مؤتةجزاء مصاروةسونیا محمد موسى الطویسيمظاھر من شذوذ األسماء في معجم لسان العرب

Arabi16420لغةمجلة العلوم األنسانیةعلي أسعد وطفةمظاھر التعریب في جامعة الكویت: آراء عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة

Arabi16421نحومجلة التراث العربيجمیل علوشمع الدكتور شوقي ضیف في مقدمة الرد على النحاة

Arabi16422لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةخلیل محمد أیوبمع اللغویین في المراد من كلمتي الحمام والیمام

Arabi16423معجمالجامعة األسالمیة العالمیةالحافظ محمد بشیرإظھار الحق عزیز األفغانيمعاجم تفسیر ألفاظ القرآن الكریم في العصر الحدیث دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة في المادة والمنھج

Arabi16424معجممجلة الواحات للبحوث والدراساتحاج ھني محمدمعاجم المصطلحات األدبیة في العصر الحدیث قراءة في األھداف والوظائف

Arabi16425لغة، دراسات قرآنیةجامعة الحاج لخضربلقاسم لیباریرسناني سنانيمعاجم المصطلحات الفقھیة المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للفیومى انموذجا دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi16426علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةسیدنا علي جوبمنى جرنان مرتینمعاجم المعربات اسسھا ومناھجھا دراسة وصفیة تحلیلة مقارنة

Arabi16427علم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقعوض بن حمد القوزيمعاجم غریب القرآن منھاجھا أنواعھا

Arabi16428لغةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةصكر خلف الشعباني ، قصي محمود خلفمعاذ بن مسلم الھراء وآثاره العلمیة جمع ودراسة

Arabi16429لسانیات الخطابجامعة الحاج لخضرإسماعیل زردوميحسن صوالحیةبنیة الخطاب الصوفي من خالل الفتوحات المكیة لمحي الدین بن عربي

Arabi16430لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةخالد عبد الرؤوف الجبرمعالجة المعنى في التراث الفكري العربي

Arabi16431لغة، أدبجامعة قاصدي مرباحابن یوسف شتیحمعالم المنھج اللغوي في شرح الحدیث النبوى عند االمام العینى من خالل كتابھ عمدة القارئ شرح صحیح البخاري

Arabi16432لسانیاتمجلة جامعة الملك سعودإدریس بن خویا، فاطمة برماتيمعالم النظریة اإلشاریة في فكر اإلمام ابن قیم الجوزیة والدرس اللساني الحدیث

Arabi16433لسانیاتمجلة دراسات لجامعة األغواطرحماني زھرالدین، قرفة زینةمعالم تأصیل المصطلح اللساني في المعاجم العربیة المتخصصة

Arabi16434نحو، لغةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم اإلنسانیةیس محمد یس أبوالھیجاءمعالم منھج أبي حیان األندلسي 745ه في كتابھ: منھج السالك في الكالم علي ألفیة ابن مالك

Arabi16435نحو، لغةمجلة معھد المخطوطاتعبد اآللھ نبھانذكر معاني أبنیة األسماء الموجودة في المفصل البن مالك 600 - 672ه

Arabi16436علوم اللغةجامعة مولود معمريصالح بلعیدسعید فاھممعاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكریم وسیاقاتھا المختلفة السور السبع الطوال أنموذجا دراسة داللیة معجمیة

Arabi16437نحو، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیةیسري خلف حسینمعاني التنكیر في األسلوب القرآني دراسة داللیة

Arabi16438نحو، لغةمجلة العلوم األسالمیةعبد الصمد جبار توفیق، السید عبد خلف محمدمعاني الحروف عند اإلمام البغوي من خالل تفسیره

Arabi16439أدبجامعة مولود معمريمصطفى درواشعقاق نورةبنیة النص في جامع كرامات األولیاء

Arabi16440فلسفة اللغةجامعة الكوفةعلي كاظم المشريفضیلة عبد العباس حسن األسديمعاني القبول والرفض في القرآن الكریم دراسة في األلفاظ واألسالیب

Arabi16441نحوجامعة النجاح الوطنیةأحمد حسن حامدزیاد محمود حمد جباليمعاني القرآن بین الفراء والزجاج دراسة نحویة

Arabi16442نحومجلة العربحاتم صالح الضامنمعاني القرآن وإعرابھ للزجاج تقویم واستدراك

Arabi16443علم اللغةجامعة أم القرىصالح الدین صالح حسنینمحمد بن نافع بداح المضیاني العنزيمعاني القران الكریم واعرابھ ألبي جعفر النحاس دراسة معجمیة
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Arabi16444(حرف الواو أنموذجا) نحو، لغةمجلة التراث جامعة زیان عاشور بالجلفةعتیق موسىمعاني حروف العطف عند األصولیین واللغویین

Arabi16445نحو، لغةجامعة مؤتةجزاء المصاروةسكینھ امحمد عبد الكریم السوالقةمعاني زیادات االفعال فى القران الكریم دراسة وصفیة إحصائیة

Arabi16446نحومجلة الجامعة األسالمیةعباس عبد هللا عباسمعاني لو بین المعجمیین والنحویین

Arabi16447نحومجلة الدراسات اللغویةإبراھیم محمد أبو الیزید خفاجةمعاییر التصنیف في النحو العربي

Arabi16448نحومجلة آداب ذي قارحبیب مشخول حسنمعاییر الرد النحوي في تفسیر المیزان للسید الطباطبائي

Arabi16449علم اللغةجامعة مؤتةأحمد نصیف الجنابيشاھر إسماعیل العرینيمعاییر الشذوذ في القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi16450نحو، صرفجامعة مؤتةیحیى عبابنةسائدة مصلح محمد الضمورمعاییر الشرود اللغوي دراسة صوتیة صرفیة في كتاب الشوارد في اللغة للصاغاني

Arabi16451علوم اللغةمجلة التربیة والعلمأمین لقمان الحبارمعاییر الفصاحة السماعیة والقیاسیة في كتاب المزھر للسیوطي دراسة نقدیة

Arabi16452لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلصباح عطیوي عبود الزبیدي، محمد عبد الحسین عباس محمد الشمريمعاییر القوة في الصوت في كتاب الخصائص البن جنى ت 392ھـ

Arabi16453علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضررابح بو معزةالربیع بوجاللمعاییر النصیة في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني

Arabi16454لغةمجلة التراث العربيأحمد نتوفمعاییر صنعة الشعر عند الوحید البغدادي في تعلیقاتھ على كتاب الفسر البن جني

Arabi16455لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةعبد السالم غجاتيمعجم "المصباح المنیر" ومكانتھ في المكتبة اللغویة العربیة

Arabi16456بالغةمجلة المجمعبن عیسى الطاھرمعجم أساس البالغة : أنموذج فرید في الصناعة المعجمیة عند العرب

Arabi16457لسانایتمجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقولید أحمد العناتيمعجم ألفاظ الحیاة العامة في األردن دراسة لسانیة معجمیة

Arabi16458لغةجامعة الشرق األوسطسھى فتحي نعجةبالل أحمد بطمان الشوابكةمعجم ألفاظ الحیاة العامة في األردن في ضوء اللسانیات االجتماعیة

Arabi16459(الجزء األول) لغةجامعة أم القرىمصطفى سالمصفیة عویض محمد الجلسيمعجم ألفاظ الزینة وأدواتھا وأثره في تنمیة العربیة

Arabi16460(الجزء الثاني) لغةجامعة أم القرىمصطفى سالمصفیة عویض محمد الجلسيمعجم ألفاظ الزینة وأدواتھا وأثره في تنمیة العربیة

Arabi16461معجم، لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودعبدالقادر سالمي ، خیرة شوليمعجم ألفاظ القران الكریم لمجمع القاھرة عرض وملحوظات

Arabi16462معجممجلة بابل للعلوم األنسانیةحیدر كریم السویديمعجم االفعال المماتة

Arabi16463معجم، لغةمجلة العلوم األنسانیةعباس ھاني الجراخ ، مھدیة شاكر حسینمعجم الجیم ألبي عمرو الشیباني دراسة وصفیة

Arabi16464( كتاب الجیم ) معجممجلة األستاذعبد الرحمن مطلك الجبوريمعجم الرباعي المكرر في العربیة

Arabi16465( كتابا التاء والثاء ) معجم، نحومجلة األستاذعبد الرحمن مطلك الجبوريمعجم الرباعي المكرر في العربیة

Arabi16466معجم، لغةمجلة مقالیدعبد القادر شارفمعجم السانیات لبسام بركة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16467أدبالدار العربیة للعلوممحمد معتصمبنیة السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر

Arabi16468نحودار الكتب الوطنیةیحیى عبابنةبنیة الفعل الثالثي في العربیة والمجموعة السامیة الجنوبیة دراسة مقارنة في األصول الفعلیة

Arabi16469معجمالجامعة األردنیةمحمد حسن عوادبسمة عودة سلمان الرواشدةمعجم المحیط في اللغة للصاحب بن عباد دراسة تحلیلیة

Arabi16470معجم، نحوجامعة أبي بكر بلقایدخیر الدین سیبفاطمة بن شعشوعمعجم المعاني العربي المنشود في ضوء الصناعة المعجمیة الحدیثة دراسة مقارنة

Arabi16471معجممجلة العلوم األنسانیةھناء جواد عبد السادة ، حاكم فضیل عطیويمعجم المفردات القرآنیة في التفسیر الدكتور شوقي ضیف

Arabi16472علم اللغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري محمد الحاجإبراھیم عمر أمادومعجم ثنائي اللغة عربي صونغاي دراسة لغویة معجمیة داللیة
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Arabi16473نحو، لغةجامعة الیرموكحنا بن جمیل حدادرانیا شحاتھ رشید سعیفانمعجم ما اھملھ الجوھرى فى الصحاح جمع وتوثیق ودراسة

Arabi16474نحو، لغةجامعة الیرموكعبد الحمید األقطشأیمن خالد مكید شدادمعجم متن اللغة دراسة في الشكل والمضمون في ضوء الصناعة المعجمیة الحدیثة

Arabi16475نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيبنیة الفعل اللفظیة

Arabi16476معجمجامعة بغدادعبد الرحمن مطلك الجبوريماجد كامل حسین البدريمعجم معیار اللغة للشیرازي دراسة وتقویم

Arabi16477معجممجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةفاطمة العلیماتمعجم الفاظ الحیاة العامة في االردن عرض وتحلیل

Arabi16478لغةجامعة دیاليمكي نومان مظلوممحمد محمود حمیدمعجمات المصطلحات اللسانیة الحدیثة في اللغة العربیة دراسة منھجیة موازنة

Arabi16479معجمالمجمع العلمي العراقيحاتم صالح الضامنمعجمات المعاني تعقیب واستدراك

Arabi16480علوم اللغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةبسمة الدجانيمعلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا : القابلیة والتمكن

Arabi16481لغةمجلة مجمع اللغة العربیةإبراھیم عبد هللا رفیدةمعنى التعریب في فكرنا اللغوي القدیم وضوابطھ وصور منھ

Arabi16482نحومجاھد منصور مصلحمعنى الحرف بین النحاة واألصولیین دراسة نحویة داللیة

Arabi16483لسانیاتجامعة وھران السانیةأحمد یوسفبوصوار صوریةمعوقات العملیة التلفظیة فى الوسط التعلیمي دراسة لسانیة نفسیة

Arabi16484لسانیاتالجامعة األردنیةعبد هللا عنبرعبیر محمد ھشام سعید نجارمغنى اللبیب : دراسة لسانیة حدیثة في ضوء منھج التولید والتحویل

Arabi16485نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاإیھاب ھمام ھمام الشیويمفارقات نحویة في اطراد القاعدة وشذوذھا

Arabi16486لسانیاتجامعة محمد خیضرسمیة ابریرمفاھیم لسانیات النص في دالئل االعجاز

Arabi16487علوم اللغةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةعائشة علي صالح إبراھیممفاھیم مشابھة لعلم اللغة النصي عند العرب

Arabi16488علوم اللسان العربيجامعة باجي مختارالشریف بوشحدانمفاھیم لسانیات النص وتحلیل الخطاب فى دالئل االعجاز لعبد القاھر الجرجاني دراسة فى ضوء علم المصطلح

Arabi16489لغةكلیة اآلداب جامعة المنصورةعبد اللطیف السعید سیفمفرادات وتراكیب من لغة الصحف

Arabi16490لغة ، معجمجامعة قاصدي مرباحبلقاسم مالكیةفاطمة جابريمفردات أسماء الحیوانات في كتاب الحیوان للجاحظ معجم ودراسة

Arabi16491لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة بنغازيمحمد أحمد الولیدمفردات أھل برقة في غریب ألفاظ الحدیث النبوي و األثر

Arabi16492لغة، لسانیاتمجلة جامعة الملك سعودولید أحمد العنانيمفردات العربیة دراسة لسانیة تطبیقیة في تعلیمھا للناطقین بغیرھا

Arabi16493لغةمجلة الدراسات األجتماعیةخالد الحماشمفردات عربیة حفظتھا العامیة وأغفلتھا الفصحى بالد الشام نموذجا

Arabi16494نحو، لغةمجلة جامعة اإلمامعبدالرحمن بن عبدهللا الخضیريمفعال مصدراً میمیاً واسم زمان أو مكان

Arabi16495معجم، لغةمجلة المجمع الجزائري للغة العربیةابن حویلي األخضر میدنيمفعول غریب األلفاظ في الدرس المعجمي : وقفة على السبب األساسي لنشأة المعجم في العربیة

Arabi16496فقھ اللغةمجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعةثروت محمد مرسيمفعوم القصد بین التداولیات األنغلوسكسونیة وأصول الفقھ مقاربة في محاورة األصل للمأصول

Arabi16497نحومجلة دراسات اللغة العربیة وآدابھاسامي عوض ومیساء شیخ یوسفمفھوم األداة النحویة بین القدامى والمحدثین

Arabi16498لغة، أدبجامعة قاصدي مرباحلبوخ بوجملینعطا هللا عویسيمفھوم األصل في معجم مقاییس اللغة البن فارس دراسة في ضوء المعجمیة الحدیثة

Arabi16499لغةمجلة جامعة كربالءعبد الجواد عبد الحسن البیضانيمفھوم اإلتباع اللغوي بین المھمل والمستعمل

Arabi16500لغویاتمجلة الجامعة األسالمیةمحمد یحیى سالممفھوم اإلطباق في أصوات العربیة

Arabi16501صرفمجلة بحوث كلیة اآلداب جامعة المنوفیةمحمد سعید صالح ربیع الغامديمفھوم اإللحاق في الصرف العربي
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Arabi16502(بحث في تحدید مصطلح االتساع واستنباط قواعده)نحومجلة جامعة اإلمامبھاءالدین بن عبدالوھاب بن عبدالرحمنمفھوم االتساع وضوابطھ في علم النحو

Arabi16503نحو، صرفمجلة علوم اللغةمحمد عبد الوھاب شحاتھمفھوم االستغناء في التراث الصرفي والنحوي

Arabi16504نحومجلة عالم الكتبعبد المقصود محمد عبد المقصودمفھوم االشتقاق الصرفي وتطور في كتب النحویین واألصولیین

Arabi16505نحوجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيمحمد بن عبد هللا العوفيبھاء الدین بن النحاس النحوي في ضوء تعلیقتھ على المقرب مع تحقیق النصف األول منھا الذي ینتھي بباب ال

Arabi16506نحومجلة الكلیة األسالمیة الجامعةلیث قابل عبید الوائلي، سالم موجد خلخال الزبیديمفھوم االعراب في كتاب سیبویة دراسة في تحلیل الكالم وارتباطھ بالمعنى

Arabi16507نحومجلة اللسان العربيمرتضى جواد باقرمفھوم البنیة العمیقة بین جوموسكي والدرس النحوي العربي

Arabi16508نحومجلة جذورمحمود الجاسممفھوم التأویل النحوي

Arabi16509نحو، لغةمجلة كلیة األداب جامعة قسنطینةصالح خدیشمفھوم التحویل وأنواعھ في العربیة

Arabi16510علوم اللغةمجلة عالماتجمعان عبد الكریممفھوم التماسك وأھمیتھ في الدراسات النصیة

Arabi16511لغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةحمید سراج جابرمفھوم التواصل االجتماعي عند العرب قبل البعثة في فكر الزبیدي دراسة في معجم تاج العروس

Arabi16512نحو، لغةمجلة األستاذلقاء عادل حسینمفھوم الجملة في الدراسات األسلوبیة

Arabi16513لسانیاتجامعة الملك سعودمحمد لطفي الزلیطيموسي ثالثمفھوم الجھة في اللسانیات الحدیثة دراسة نظریة وتطبیقیة على اللغة العربیة المعاصرة

Arabi16514لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسن عبید المعموري ، ھند مناضل عباسمفھوم الحذف والتقدیر عند الباقولي ت 543ھـ في كتابھ كشف المشكالت وإیضاح المعضالت دراسة تأصیلیة

Arabi16515لغةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةمختار الفجاريمفھوم الخطاب بین مرجعھ األصلي الغربي وتأصیلھ في اللغة العربیة

Arabi16516نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةسامي عوضمفھوم الرتبة النحویة

Arabi16517(دراسة في ضوء السیاق) نحومجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةأحمد مجتبى السید محمدمفھوم الزمن النحوي وداللتھ بین القدیم والحدیث

Arabi16518لغةمجلة دراسات اللغة العربیة وآدابھاسامي عوضمفھوم الضرورة الشعریة عند أھم علماء العربیة حتى نھایة القرن الرابع الھجري

Arabi16519نحومجلة األستاذعلي عبد هللا حسین العنكبيمفھوم الضرورة الشعریة عند ابن مالك 672 ھـ

Arabi16520لغویاتمجلة إربد للبحوث والدراساتمازن مصباح صباحمفھوم العام عند األصولیین

Arabi16521لسانیاتجامعة أبي بكر بلقایدعكاشة شایفسمیرة بن مالكمفھوم العالمة اللسانیة وتطبیقاتھا في الدراسات اللسانیة الحدیثة بالمفرب العربي

Arabi16522لغویاتمجلة جامعة تكریت للعلومھیثم محمد مصطفيمفھوم القدرة بین النظریتین التولیدیة والتداولیة

Arabi16523علوم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة حلوانحسن محمود نصرمفھوم القید في العربیة واإلنجلیزیة دراسة في ضوء علم اللغة التقابلي

Arabi16524لغةمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةفلیح خضیر شنيمفھوم الكلمة بین اللغویین القدماء والمحدثین

Arabi16525لغةمجلة علوم اللغةمحمد محمد الخربيمفھوم اللغة في ضوء النظریات اللسانیة الحدیثة

Arabi16526لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةالزواوي بغورهمفھوم اللغة في فلسفة جان بول سارتر1905-1980م

Arabi16527نحومجلة جامعة ذي قاررافد حمید یوسفمفھوم المخالفة وأثره في الحكم النحوي

Arabi16528نحومجلة كلیة التربیة جامعة واسطأمجد ستار ساجت علي الحسینيمفھوم المغایرة عند سیبویھ

Arabi16529لسانیاتمجلة الممارسات العربیة جامعة مولود معمريإبراھیم عبد النورمفھوم النص في رحاب اللسانیات

Arabi16530لغةجامعة محمد خیضرمحمد بودیةمفھوم النظام اللغوي عند تمام حسان قراءة في كتابي مناھج البحث في اللغة واللغة العربیة معناھا ومبناھا
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Arabi16531لسانیاتمجلة قراءات للبحوث والدراسات األدبیة والنقدیة واللغویةبابا أحمد رضامفھوم النموذج في الدراسة اللسانیة الصوریة

Arabi16532معجممجلة اللسانیات العربیةعز الدین المجدوبمفھوم الوظیفة المعجمیة في نظریة معنى نص وأثرھا في تعلیم األلسنة

Arabi16533( قراءة في نموذج النحو الوظیفي) "لغویاتجامعة محمد خیضرمحمد بودیةمفھوم الوظیفیة عند أحمد المتوكل و "سیمون دیك

Arabi16534علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد بن سعید بن ابراھیم الثبیتيمفھوم داللة اللفظ عند ابن قتیبة دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء علم اللغة الحدیث

Arabi16535نحومجلة آداب البصرةعلي جاسب عبد هللا، حامد ناصر الظالميمفھوم كثرة النظائر عند النحویین

Arabi16536لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتعلي یوسف الرواشدة الراوشدهمفھوم مصطلح الخبیث في المعاجم اللغویة واالستعمال القراني

Arabi16537لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةنیان عثمان شریفمفھوم نظریة النموذج

Arabi16538نحومجلة أبحاث الیرموكمحمد الحوري ، محمد الجملمفھوم واو الثمانیة في القرآن الكریم بین المثبتین والنافین وأسرار التعبیر بھا في النظم الكریم

Arabi16539بالغةالعربي عّمیشخصائص إنزیاح التوقیع البدیعي

Arabi16540(العربیة)لغةمجلة مجمع اللغة العربیة اآلردنيأحمد محمد قدورمفھوم العربیة المولدة عند یوھان فك في كتابھ

Arabi16541لغةجامعة المثنىعلي فرحان جوادعالء سامي عبد الحسین یاسینمقاربات تداولیة في كتاب معاني القرآن للنحاس ت 338ھـ

Arabi16542لسانیاتمجلة جذورمختار درقاويمقاربة تداولیة لبعض العناصر اللسانیة في المدونة األصولیة

Arabi16543نحومجلة التراث العربيادریس حمروشمقاربة تقویمیة للتراث النحوي العربي في ضوء الدرس اللساني

Arabi16544لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد الرحمن المنصورمقاربة جدیدة للتصنیف الفرعي للغات السامیة الغربیة

Arabi16545(لسانیات التراث) لسانیاتمجلة األستاذنعمة دھش فرحان الطائيمقاربة لسانیة في مقدمة ابن خلدون دراسة إجرائیة في ضوء مشروع

Arabi16546لغویاتمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھامالك یاسین ومالذ حرفوشمقاربة لغویة ألفعال الكالم في خطاب الجاحظ رسالة المعاش والمعاد أنموذجا

Arabi16547نحومجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة الیرموكأحمد محمد أبو دلومقاربتان في نقد نظریة النحو العربي قراءة تحلیلیة في أطروحتي ابن رشد وابن مضاء

Arabi16548نحو، لغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاإلھھ صفیانمقارنة بین الشرحین الشھرین لأللفیة شرح ابن عقیل وشرح السیوطي

Arabi16549لغةمجلة اللسان العربيمحمد علي الخوليمقارنة بین بعض التشبیھات في ست لغات حدیثة

Arabi16550نحو، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسام عبد علي الجملمقارنة بین مناھج البحث الحدیثة ومنھج المبرد في المقتضب

Arabi16551لغةمجلة الجامعة األسالمیةعامر فائل محمد بلحافماذا الخبریة مقاربة لغویة في انتقال المعنى من االستخبار إلى اإلخبار

Arabi16552لسانیاتمجلة عالماتثامر الغزيماذا بقي من سوسیر ؟؟

Arabi16553لغةمجلة دیاليبكر رحمن حمید األزكيماقرئ على خمسة اوجھ دراسة لغویة

Arabi16554نحو، لغةجامعة أم درمان األسالمیةبابكر البدوي دشینمحمد على عبد الحلیمماال ینصرف في القرآن الكریم

Arabi16555لغةمجلة بحوث ودراساتصالح صالحمستویات األداء اللغوي في الروایة العربیة

Arabi16556نحوكلیة دار العلوم جامعة القاھرةمحمد عبد المجید الطویلایمان إسماعیل علي الذواديمستویات الخطاب دراسة نحویة تطبیقیة في الصحیح من األحادیث القدسیة

Arabi16557ً أدب، شعر1426ه، 2005محامد بن صالح الربیعيعبد الرحمن بن حسن بن یحیى المحسنيبنیة شعر التفعلیة في المملكة العربیة السعودیة الى نھایة عام 1422ھـ القضیة الفلسطینیة انموذجا

Arabi16558نحوجامعة الخرطومعبد هللا محمد أحمدعادل حسن طھمعاني حروف الجر وشواھد المجرورات في كتاب ھمع الھوامع

Arabi16559لغةجامعة أم درمان األسالمیةعبد الحلیم محمد حامدعمر محمد الحسن شاع الدینمعجم ألفاظ األلوان في اللغة العربیة

https://k-tb.com/book/Arabi16531
https://k-tb.com/book/Arabi16532
https://k-tb.com/book/Arabi16533
https://k-tb.com/book/Arabi16534
https://k-tb.com/book/Arabi16535
https://k-tb.com/book/Arabi16536
https://k-tb.com/book/Arabi16537
https://k-tb.com/book/Arabi16538
https://k-tb.com/book/Arabi16539
https://k-tb.com/book/Arabi16540
https://k-tb.com/book/Arabi16541
https://k-tb.com/book/Arabi16542
https://k-tb.com/book/Arabi16543
https://k-tb.com/book/Arabi16544
https://k-tb.com/book/Arabi16545
https://k-tb.com/book/Arabi16546
https://k-tb.com/book/Arabi16547
https://k-tb.com/book/Arabi16548
https://k-tb.com/book/Arabi16549
https://k-tb.com/book/Arabi16550
https://k-tb.com/book/Arabi16551
https://k-tb.com/book/Arabi16552
https://k-tb.com/book/Arabi16553
https://k-tb.com/book/Arabi16554
https://k-tb.com/book/Arabi16555
https://k-tb.com/book/Arabi16556
https://k-tb.com/book/Arabi16557
https://k-tb.com/book/Arabi16558
https://k-tb.com/book/Arabi16559


اللغة - المعتمد

5722019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi16560معجم، نحوجامعة النجاح الوطنیةسعید شواھنةزینة عبد الرحیم بركات عبوةمعجم ألفاظ الحرف والمھن التقلیدیة في نابلس

Arabi16561معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقسامي عوضمعجمات الترتیب الصوتي عند العرب القدماء

Arabi16562نحو، لغةمجلة دراسات أسالمیةمحمد أجمل أیوب اإلصالحيمفردات القرآن للفراھي وأھمیتھ في علم غریب القرآن

Arabi16563أصول الفقھجامعة أم القرىحسن بن خلفبن مشعل بن عزیز الغامديمفھوم الشرط عند األصولي والتطبیق علیھ من خالل آیات األحكام سور البقرة والنساء

Arabi16564نحومجلة الفكر العربي المعاصرعبدالمجید جحفةمفھوم الفضاء وحروف الجر في اللغة العربیة

Arabi16565نحو، لغةمجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بغدادزینب ھاشم حسینمقارنة قواعد اللغات الجزریة ظاھرة اإلعراب أنموذجا

Arabi16566علوم اللغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىنارت محمد خیر یحیى قاخونمقاصد الخطاب القرآني بین المفسرین والتداولیین

Arabi16567علوم اللغةمجلة آداب الفراھیديمحمد توفیق عبد المحسن ، محمود عبد اللطیفمقام الحال ومظاھرة اللغویة في مؤلفات القدامى

Arabi16568نحو، لغةمجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخالده عمر سلیمانمقامات التعریف والتنكیر في سورة الحاقة دراسة تحلیلیة

Arabi16569علوم اللغةجامعة المثنىكاظم داخل جبیر الجبوريعباس عذیب عبد هللا مطیرمقامات السیوطي دراسة في ضوء علم النص

Arabi16570علوم اللغةجامعة دمشقمحمد قاسم الزوكانيمقایس التصحیح اللغوي بین القدیم والحدیث

Arabi16571علوم اللغةالمجلة األردنیة للعلوم التطبیقیةمحمد أبو الربمقاییس الصواب والخطأ في اللغة من منظور لساني

Arabi16572علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویةفاتح زیوانمقتضیات المخاطب في فھم الخطاب عند علماء العرب القدامى من القرن الثاني الھجري إلى القرن الخامس الھجري في ضوء الدراسات اللسانیة الحدیثة

Arabi16573علوم اللغةمجلة جذورعباس أرحیلةمقدمة الكتاب في اللغة واألصطالح

Arabi16574نحومجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابريمقدمة خطبة كتاب سیبوبة

Arabi16575لسانیاتمجلة الخطاب جامعة مولود معمريحمو الحاج ذھبیةمقدمة في اللسانیات المعرفیة

Arabi16576نحومجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھایونس علي یونسمقدمة في الوقف و االبتداء مصطلحاتھ وعالقتھ بالنحو

Arabi16577نحومجلة آداب الرافدینأحمد خطاب العمرمقدمة في الوقف واالبتداء مصطلحاتھ وعالقتھ بالنحو

Arabi16578علوم اللغةجامعة محمد خیضربشار ابراھیممقدمة نظریة في تعلیمیة اللغة النصوص

Arabi16579علوم اللغةمجلة عالماتفالح رحیممقدمة نظریة لدراسة شعر اللغة

Arabi16580علوم اللسان العربيجامعة الحاج لخضرعبد الكریم بورنانریمة یحيمقصورة ابن درید مقاربة صوتیة داللیة

Arabi16581شعر، لغةمجلة التراث العربيمقبل التام عامر األحمديمقصورة األسعر الجعفي و واحدتھ

Arabi16582علوم اللغةمجلة جرش للبحوث والدراساتمحمد أحمد أبو عیدمقطعیة الكتابة العربیة في منظار الدراسات اللغویة المعاصرة

Arabi16583نحومجلة كتاباتأسامة محمد سلیم عطیةمقول القول وما في معناه في سورة الكھف دراسة نحویة داللیة

Arabi16584لسانیاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعماد أحمد الزبنمقوالت الكالم اللسانیة في المغني للقاضي عبد الجبار

Arabi16585نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الحمید النوريمقولة االصل و الفرع في النحو العربي ومدى مالءمتھا لنظریة النموذج األصل

Arabi16586(قراءة في فاعلیة التشقیق المصطلحي في الموروث اللغوي العربي) معجم، نحومجلة التراث العربيعبد الالوي عبد الرحمن أبو ضیاءمقولة التعدد في الدرس المعجمي

Arabi16587لغةمجلة الواحات للبحوث والدراساتعبد الخالق رشیدمقولة العدول بین الطرح اللغوي و التوظیف األسلوبي في الدراسات اللغویة القدیمة

Arabi16588لغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابحسین عمر دراوشةمقومات اإلصالح اللغوي وبعدھا الحضاري في آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي
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Arabi16589نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغة العربیةیاسر عبد هللا سرحانمقومات التجربة النحویة في مجمع اللغة العربیة بالقاھر سطور في المنھج ومشكالتھ

Arabi16590لغةمجلة جامعة تكریت للعلومعائشة خضر أحمد البدرانيمقومات التنغیم ودالالتھ

Arabi16591نحومجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةرشید أحمد بلحبیبمقومات الداللة النحویة قراءة في بعض الخصائص

Arabi16592لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةأبو عبدالرحمن ابن عقیل الظاھريمقیاس المقاییس

Arabi16593(ًمعلقة طرفھ بن العبد نموذجا) نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة أسیوطأسماء محمد رفعتمقیدات الحدث والزمن في الفعل ودورھا في داللة النص

Arabi16594صرفالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةسھى فتحي أسعد نعجةمكانة ابن یعیش في الصرف العربي

Arabi16595لغةمجلة اآلداب جامعة الملك سعودریم فرحان عودة المعایطةمكانة اإلمام الشافعي اللغویة

Arabi16596لسانیاتمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيحمزة بن قبالن المزینيمكانة اللغة العربیة في الدراسات اللسانیة المعاصرة

Arabi16597لغةجامعة أم درمان األسالمیةبكري أحمد الحاجعبد المجید الطیب عمرمنزلة اللغة العربیة بین اللغات المعاصرة دراسة تقابلیة

Arabi16598معجم، لغةحولیات الجامعة التونسیةرشاد الحمزاويمكانة مخصص ابن سیده من المعجمیة العربیة المعاصرة أو مساھمة التراث العلمي العربي في تطویر العربیى

Arabi16599علوم اللغةمجلة األثرعبد القادر البارمكانة المعجم في علم اللغة

Arabi16600لغةمجلة األثرمحمد رضا عیاضمكانة النثر العربي في االحتجاج اللغوي ومقارنتھ بالشعر

Arabi16601نحومجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةإدریس حمروشمكانیة لھجات االحتجاج عند النحاة

Arabi16602لسانیاتمجلة المخبر جامعة بسكرةمداس أحمدمكونات الخطاب الشعري وخصائصھ اللسانیة

Arabi16603علوم اللسان العربيعبدالقادر الفاسي الفھريمالحظات أولي عن تطور البحث اللساني بالمغرب

Arabi16604لغةمجلة المجمع العلمي العراقيحاتم صالح الضامنمالحظات على حاشیة ابن بري على كتاب المعرب

Arabi16605لغویاتحولیات آداب عین شمسریاض عبد إبراھیممالحظات لغویة في سفر أیوب دراسة لغویة

Arabi16606لغة، نحوجامعة مؤتةعادل بقاعینطایل محمد أحمد الصرایرةمالزمة النفي في اللغة العربیة الفصیحة دراسة تقابلیة في ضوء علم اللغة المعاصر

Arabi16607سیمیائیاتمجلة الكوفةرسول محمد رسولُمالقاة العالمة قراءة في سیمیائیات جیل دولوز

Arabi16608نحومجلة الدراسات اللغویةمحمود حسن الجاسممالمح التحلیل النحوي عند الزمخشري

Arabi16609لغةمجلة إسالمیة المعرفةنعمان بوقرةمالمح التفكیر التداول البیاني عند األصولیین

Arabi16610نحومجلة دراسات لجامعة األغواطعبد الغني شوقي موسى األدبعيمالمح التوزیع عند إمام النحاة سیبویھ

Arabi16611نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعبد العزیز موسى عليمالمح الصنعة النحویة في مبحث الحذف عند النحویین القدماء

Arabi16612نحو، لسانیاتجامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيسمیرة بن موسىمالمح الصوتیات التركیبیة عن ابن جني من خالل كتبھ الخصائص ، وسر صناعة اإلعراب ، والمنصف

Arabi16613نحوجامعة العلوم األسالمیة العالمیةمحمود مبارك عبیداترانیا رمضان أحمد زینمالمح اللسانیات التواصلیة في التراث النحوي العربي

Arabi16614نحومجلة المخبر جامعة بسكرةلطیف عبد السادة سرحانمالمح اللسانیات الوظیفیة في مقوالت المخزومي كتابھ في النحو العربي قواعد وتطبیق أنموذجا

Arabi16615نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيمالمح المدرسة الحدیثة في النحو العربي

Arabi16616نحومجلة إشكاالت بالمركز الجامعي لتامنغستعبد المجید عیساني ، عبد الرؤوف محمديمالمح المنھج الوظیفي في تعلیمیة النحو العربي في المدرسة الجزائریة

Arabi16617نحو، لغةمجلة مركز دراسات الكوفةعلي سداد جعفرمالمح النفي واالستفھام في اللغة العبریة
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Arabi16618نحوجامعة العلوم األسالمیة العالمیةدرید حسن أحمد الصالحغازي محمد ثامر الغانممالمح تجدید التفكیر النحوي في القرن الثالث الھجري

Arabi16619نحوجامعة ذي قارریاض یونس السوادسالم حسون ناصر الجابريمالمح تجدید التفكیر النحوي في القرنین الخامس والسادس الھجریین

Arabi16620لغة، دراسات قرآنیةجامعة أحمد بن بلة وھرانالعربي قالیليبودر فریدمالمح داللیة فى تفسیر ابن عباس واثرھا فى الدراسة اللغویة

Arabi16621لسانیاتجامعة محمد خیضرفوزیة دندوقةمالمح لسانیة في كتاب الصحابي باب (حروف المعاني) أنموذجا

Arabi16622لغویاتمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةحسین عودة ھاشممالمح لغویة في القراءات القرآنیة

Arabi16623لغویاتمجلة آداب البصرةمرتضي عباس فالحمالمح لغویة في قراءة عبدهللا بن عامر

Arabi16624لغویاتمجلة كلیة العلوم األسالمیةھیثم محمد مصطفىمالمح من النظریة الوظیفیة التواصلیة عند ابن جني في كتابھ الخصائص

Arabi16625لسانیاتجامعة وھران أحمد بن بلةمحمد ملیانيمعمر عفاسمالمح نحو النص في التراث العربي

Arabi16626أدب، لغةجامعة فرحات عباسإبراھیم صدقةبشرى بوشالغممالمح نظریة النص عند الجاحظ من خالل البیان والتبیین

Arabi16627نحوعبد الحسین محمد ،رشید عبد الرحمن، طارق عبد عونتاریخ العربیة

Arabi16628نحومجلة التربیة والعلمأحمد ھاشم السامرائيملك النحاة والمسائل العشر المتبعات إلي الحشر

Arabi16629نحومجلة آداب البصرةفاخر ھاشم الیاسريملمح الوصف بالفعل االسنادي في التركیب النحوي

Arabi16630(دراسة نحویة) نحومجلة آداب الرافدینخزعل فتحي زیدانمما یجوز في غیر القرآن

Arabi16631نحومجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابھبال خیر الدینمن آراء ابن تیمیة في النحو معنى الحرف في اللغة و االصطالح

Arabi16632نحو، صرفالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةسامیة محمد أبو جناحمن آراء الكسائي الصرفیة في تاج اللغة وصحاح العربیة األجزاء 1/2/3 أنموذجا

Arabi16633نحومجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةسعاد كریدي كنداوي ، حسن ھادي عبد النبيمن آراء الكوفیین الصوتیة في شرح كتاب سیبویھ ألبي سعید السیرافي 368ھـ

Arabi16634نحومجلة العلوم األنسانیةھشام محمد عواد الشویكيمن آراء سیبویھ واألخفش في شرح سنن أبي داود للعیني

Arabi16635نحومجلة العلوم األنسانیةعادل قیطونيمن آلیات فھم النص القرآني التأویل النحوي

Arabi16636نحومجلة جامعة كربالء العلمیةحربي نعیم محمد الشبلي، جنان منصور كاظم، مكي محیي عیدانمن أثر الداللة النحویة في وجوه من النقد العربي القدیم

Arabi16637لسانیاتجامعة وھرانبابا أحمد رضامن أجل معالجة آلیة للغة النظریة اللسانیة المعنى - نص

Arabi16638نحو، لغةمجلة حولیات التراث جامعة مستغانمسمیرة حیدامن أسالیب العربیة االستفھام وأدواتھ مغني اللبیب نموذجا

Arabi16639نحو، لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایحیى بن محمد الحكميمن أسالیب العربیة ال أبا لك - الجرم دراسة لغویة نحویة وداللیة

Arabi16640نحو، صرفمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمیةبدر بن ناصر البدرمن أسرار الحروف في القرآن الكریم الباء و الالم

Arabi16641نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھایوسف بن عبد هللا األنصاريمن أسرار تعدیل الفعل في القرآن الكریم

Arabi16642نحو، صرفمجلة التعریبسام عبد الكریم عمارمن أسرار صیغة فعل توسیع الحقل الداللي للثالثي المزید بتضعیف عینھ ، لیبلغ الظرف أو الجار والمجرور ، الزما كان أو متعدیاً أو الزماً حیناً ومتعدیاً حیناً آخر

Arabi16643نحو، بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھایوسف بن عبد هللا األنصاريمن أسرار نزع الخافض في القرآن الكریم

Arabi16644دراسات قرآنیةمجلة الجامعة العراقیةحیدر حسین عبیدمن أسماء األنبیاء في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi16645علم األصواتمجلة الموردحقي عبد الرزاق الصالحيمن أعالم الدرس الصوتي في القرن الخامس الھجري عبد الوھاب بن محمد القرطبي 403-462ھـ

Arabi16646بالغة، لغةجامعة بغدادحسن مندیل حسن العكیليقضایا أسلوبیة بین الموروث العربي والمناھج الغربیة الحدیثة
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Arabi16647نحو، لغةجامعة كراتشيعطیة خلیل األنصارياحسان على سعیدمن أوضاع اسم الفاعل اللغویة والنحویة وعالقتھا ببالغة القران

Arabi16648معجممجلة المعجمیةإبراھیم بن مرادمن إشكاالت التعریف في المعجم الحدیث تعریف أسماء الموالید في المعجم اللغوي العام

Arabi16649لسانیاتمجلة اللسانیات العربیةرضا الكشومن إشكالیات القدرة التواصلیة

Arabi16650نحومجلة جامعة دمشقحسن موسى الشاعرمن إعتراضات ابن ھشام األنصاري علي أبي حیان األندلسي

Arabi16651نحو، لغةمجلة دراساتیحي بوتردینمن اجل تعلیم للعربیة یخدم التعلیم ویدعمھ

Arabi16652شعر، لغةمجلة معھد المخطوطات العربیةعبد هللا حمد محاربمن اسمھ مسعود من الفرسان والسادة والشعراء لآلمدي مستل من النظام البن المستوفي

Arabi16653معجمحولیات آداب عین شمسفایز المحاسنةمن اصطالحات المعجم العربي الجمھرة دراسة في المفھوم ورؤیة في التأصیل

Arabi16654نحو، لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمحمد زھارمن اعالم االندلس السھیلي وكتابھ نتائج الفكر

Arabi16655لغةمجلة المعجمیةدانیال ریغمن األلفاظ إلى المعاني والعكس

Arabi16656لغةحولیة كلیة البناتیحیى فرغل عبد المحسن الببالويمن التحدیات المعاصرة في واقعنا اللغوي

Arabi16657قراءات، علم الصوتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتعمر عقلة الدعجلة ، علي توفیق الحمدمن التوجیھ الصوتي للقراءات القرآنیة في تفسیر القرطبي في ضوء علم اللغة الحدیث ظاھرة تحقیق الھمز أنموذجا

Arabi16658تحلیل الخطابمجلة جذورمحمد عبد الباسط عیدمن الجملة إلى الخطاب قراءة في علم المناسبة

Arabi16659نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةعادل بن معتوق العیثانمن الخلل المنھجي في أعاریب الفارسي

Arabi16660لغویاتمجلة الدراسات اللغویةنوال بنت إبراھیم الحلوةمن الظواھر الصوتیة في لھجة القصیم دراسة في ضوء كتب التراث اللغوي

Arabi16661نحو، صرفمصباح عبد هللا محمد عبد الرحمنمن الظواھر النحویة للحروف المستخدمة في القرآن الكریم

Arabi16662علوم اللسان العربيجامعة وھرانمطھري صفیةدرقاوي مختارمن العالمة إلى المعنى دراسة لسانیة وداللیة لدى علماء األصول

Arabi16663نحو، لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةعبد اإللھ علي جویعدمن الفروق بین األسماء العاملة عمل الفعل

Arabi16664لغةمجلة األثر جامعة ورقلةصلیحة بن عاشورمن القواعد اللغویة في التفسیر

Arabi16665نحو، لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاث األنسانیةنائل إسماعیلمن القیم الداللیة لفواصل القرآن الكریم

Arabi16666(عرض وتقویم)نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةطھ محمد عوض هللا الجنديمن المحاوالت التطبیقة للنظریة التولیدیة في الدرس العربي المعاصر

Arabi16667نحو، لغةجامعة مؤتةسیف الدین الفقراءبسام عودة هللا سالم الزیدانینمن المسائل اللغویة والتصریفیة في معجم المحكم والمحیط األعظم في اللغة البن سیده

Arabi16668نحو، لغةمجلة العلوم األنسانیةسیف الدین طھ الفقراءمن المفردات الیمانیة الباقیة في اللھجة العامة األردنیة

Arabi16669نحومجلة بحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدبھاعبد العظیم فتحي خلیلمن النیابة في الموقع اإلعرابي نائب الفاعل

Arabi16670نحوحولیات آداب عین شمسصالح أحمد سعید ، إسماعیل أحمد عمایرةمن باب رد الرباعي إلى أصول ثالثیة المزید بالباء مثال

Arabi16671لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةعبد الكریم مجاھدمن بقایا اللھجات العربیة القدیمة في الیمن

Arabi16672لغةمجلة األثر جامعة ورقلةعبد القادر سالميمن تراث اللحن في المتوسط كتاب تثقیف اللسان وتلقیح الجنان البن مكي الصقلي ت 501ھـ

Arabi16673نحو، تراكیبمجلة الدراسات اللغویةمحمد عبد هللا جبر سلومةمن تراكیب النفي في العربیة (ماكان لیفعل) ومایقاربھ دراسة داللیة نحویة

Arabi16674نحومجلة كلیة اللغات جامعة طرابلسشعبان عمارة ضو الحریزيمن دعاوي تیسیر النحو

Arabi16675نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةعبد السالم غجاتيمن دالالت االسم في االستعمال العربي القدیم
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Arabi16676نحو، لغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھامحروس السید بریكمن دالالت التأخیر في العربیة

Arabi16677علوم اللسان العربيمجلة الواحات للبحوث والدراساتمحمد ولدداليمن دالالت مصطلح الحرف في التراث اللساني العربي

Arabi16678لغةمجلة الدرعیةمھا بنت عبد العزیز العسكرمن سنن العربیة مخاطبة الواحد بلفظ التثنیة

Arabi16679نحو، لغةحولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیقعیسى السید المرسي أبو عسلمن صور الحمل على المعنى "التذكیر والتأنیث" دراسة داللیة من خالل تفسیر القرطبي

Arabi16680شعردار المعرفة للطباعة والنشرعبد الرحمن المصطاويدیوان ذي الرمة

Arabi16681علم الداللةمجلة المعجمیةمحمد شندولمن طرق تأویل المعنى في علم الداللة المعجمیة

Arabi16682أدب، لغةمجلة الدراسات اللغویةتركي بن سھو بن نزال العتیبيمن علماء العربیة أحمد حسن أحمد كحیل 1329ھـ- 1420ھـ

Arabi16683لغةمجلة جامعة سبھاحمدي إبراھیم الماردمن علماء تراثنا اللغوي عبد هللا بن محمد أحمد الحسیني النیسابوري المعروف بالنقره كار 706-776ه

Arabi16684لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةأبو عبد الرحمن ابن عقیل الظاھريمن فلسفة المقاییس الغویة :االشتقاق المعنوي

Arabi16685(دراسة لغویة بالغیة) دراسات لغویةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامنصور عبد الكریم الكفاوینمن فوائت اللغویین القدامى كیف تقول ،ھل أدوات تشبیھ

Arabi16686دراسات لغویةمجلة الجامعة األسالمیةعبد هللا أحمد إسماعیل ، عبد هللا عبد الجلیل المناعمةمن قضایا أسماء سور القرآن الكریم دراسة لغویة وصفیة

Arabi16687(النحو والمنطق) نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحیوسف منصورمن قضایا الخطاب اللغوي التراثي

Arabi16688علم الداللةمجلة المعجمة العربیة قضایا وآفاقعبد الفتاح الفرجاويمن قضایا الداللة في التعریف القاموسي مشتقات مادة (ھـ م ش) نموذجا

Arabi16689نحومجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمحمد خلیل نصر هللا فرجمن قضایا الفتحة واأللف في اللغة العربیة

Arabi16690علوم اللسان العربيمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةالسید رزق الطویلمن قضایا اللسان العربي الالم الطلبیة بین القیاس النظري والواقع اللغوي

Arabi16691علوم اللسان العربيمجلة معھد اللغة العربیة جامعة أم القرىالسید رزق الطویلمن قضایا اللسان العربي واو الثمانیة

Arabi16692نحومجلة المعجمیةإبراھیم مرادمن قضایا المصطلح الطبي في الشذور الذھبیة للشیخ محمد بن عمر التونسي

Arabi16693نحو، لغةمجلة التراث العربيأیمن الشوامن قضایا المصطلح العلمي عند األمیر مصطفى الشھابي

Arabi16694معجممجلة المعجمیةالھادي بوحوشمن قضایا المعجم المدرسي

Arabi16695نحو، لغةمجلة المعجمیةابراھیم بن مرادمن قضایا المنھج في نقل المصطلح العلمي ووضعھ وتقییسھ في اللغة العربیة

Arabi16696علم اللغةمجلة الملك خالد للعلوم األنسانیةعبدالغني شوقي موسي األدبعيمن قضایا المورفولوجیا العربیة في التصنیف والشكل الوظیفي

Arabi16697معجممجلة المعجمیةزكیة السائح دحمانيمن قضایا الوضع في المعجم الفرنسي التاریخي قاموس لوروبار التاریخي نموذجا

Arabi16698لسانیاتمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةخالد عبد حربي ، حسین نوري محمودمن لسانیات الجملة ونحوھا إلى لسانیات النص ونحوه

Arabi16699نحو، لغةالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةبندر بن حمدان الشمريمن لغات العرب الجزم بنواصب المضارع والنصب بجوازمة

Arabi16700نحومجلة الدراسات اللغویةبدر بن محمد بن عباد الجابريمن مبھمات سیبویھ وقال غیره

Arabi16701لغویاتجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتھاني البطاطفصیلة الجنس في العربیة األشكال واإلشكال

Arabi16702معجمیة وقضایا الداللةجامعة محمد لمین دباغینمسعود بودوخةعبد الكریم حسینفضاءات المفردة القرانیة في الخطابین المكى والمدنى دراسة بیانیة

Arabi16703لغةمجلة العرب والفكر العالميبول ریكورفلسفة اللغة

Arabi16704تفسیر، علوم القرآندار التضامن للطباعة والنشرعصام محمد شباروابن المرزبان أبي بكر محمد خلفتفضیل الكالب على كثیر ممن لبس الثیاب
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Arabi16705لغویاتمجلة إسالمیة المعرفةولید العناتيجیمس .و. طولیفصونقراءة في كتاب السیاسة اللغویة خلفیاتھا ومقاصدھا

Arabi16706لسانیاتمجلة قراءاتكالتمة خدیجةقراءة لسانیة في منھاج البلغاء وسارج األدباء لحازم القرطاجني

Arabi16707نحومجلة ذخائرزھیر غازي زاھدقصیة تیسیر النحو

Arabi16708لغةمجلة مداراتجھاد یوسف العرجاقضایا أرقامنا عربیة أم ھندیة

Arabi16709نحو، لغةمجلة التراث األدبيفیروز حریرجي، باقر كاركرقضیة اختالف اللھجات في المعنى واإلعراب عند ابن جنى من خالل كتابھع الخصائص

Arabi16710معجمیةمجلة المعجمیةھالل بن حسینمكانة المعجمیة في البحث اللساني الحدیث من خالل مقدمة لمعجمیة الشرح والتعاملیة لملتشوك وكالس وبولغار

Arabi16711علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباحأبو بكر حسینيعامر بن شتوحمالمح التفكیر السیمیائي في اللغة عند الجاحظ من خالل البیان والتبیین

Arabi16712أدبالدار المصریة اللبنانیةمحمد رجب البیوميبین األدب والنقد

Arabi16713نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةحسن خمیس ألملخمن الكائن بالقوة إلى الكائن بالفعل في نظریة النحو العربي التسمیة أنموذجا

Arabi16714نحومجلة عالماتمنذر عیاشيمن الكلمة إلى العالمة نحو دراسة نصوصیة

Arabi16715لغةمجلة التعریبسام العمارمن التعدي إلى اللزوم ظاھرة لغویة تنجم عن تضعیف عین األفعال الثالثیة المجردة

Arabi16716لغةالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاآمنة صالح الزعبيمن طرق التعامل مع المضعف في العربیة واللغات السامیة دراسة تحلیلیة مقارنة

Arabi16717لغةمجلة المعجمیةحالم الجیالليمن نظریات التحلیل الداللي في التراث العربي

Arabi16718نحومجلة مجمع اللغة العربیةمحمد حماسة عبد اللطیفمن وجوه استعمال الھمزة في الشعر وموقف النحویین منھ

Arabi16719(نموذج الفعل )معجممجلة المعجمیةمدحت یوسف السبعمن وسائل فك اللبس الداللي في المعالجة اآللیة للعربیة

Arabi16720نحو، لغةمجلة مركز بابل للدراسات األنسانیةقاسم رحیم حسنمنازل الكلم في العربیة التدرج والتداخل بین االسم والفعل والحرف

Arabi16721لغةحولیات آداب عین شمسسیف الدین الفقراءمناكیر األزھري علي ابن درید

Arabi16722لغةمجلة حولیات التراثعبد القادر شاكرمناھج البحث اللغوي

Arabi16723أدبالمكتبة األزھریة للتراثابن عطاء هللا السكندريتاج العروس وأنس النفوس

Arabi16724لسانیاتمجلة جامعة قاصدي مرباحعادل محلومناھج البحث في اللغة واألدب التحلیل اللسانى للخطاب الوصف واألحصاء وأزمنة النتائج

Arabi16725علوم اللغةمجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريفرید داوديمناھج البحث في علم اللھجات أھداف ومشاكل

Arabi16726( مثل من كتاب المنصف " شرح التصریف " البن جني ) لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيإسماعیل أحمد عمایرةمناھج التأصیل في التراث اللغوي

Arabi16727نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىعطا محمد محمود موسىمناھج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرین

Arabi16728نحومجلة آداب البصرةأمجد كامل عبد القادرمناھج النحو العربى في التعلیم الجامعى بین الواقع والمأمول

Arabi16729نحومجلة التراث جامعة زیان عاشورحسن خمیس الملخمناھج تحقیق كتب تراجم النحاة : عرض ونقد

Arabi16730نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتكمال جبري أمین عبھريمناھج شروح كتاب المفصل في صنعة اإلعراب لجار هللا الزمخشري موازنة بین الشروح ابن یعیش والسخاوي وابن الحاجب

Arabi16731نحو، لغةمكتبة األمام الوادعيمحمد أمین بن عبد هللا األثیوبي الھرريمناھل الرجال ومراضع األطفال بلبان المیة االفعال

Arabi16732نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةعبد هللا صالح بابعیرمنتھى الجموع في العربیة دراسة صرفیة في ضوء البنیة المقطعیة

Arabi16733نحومجلة كلیة التربیة صفي الدین جامعة بابلفالح رسول حسین ، سالم موجد خلخال، محمد حسین عبد هللا المھداويمنحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل لمحمد محیي الدین عبد الحمید منھج وموقف
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Arabi16734معجم، لغةمجلة المنارةحنان محمد حمودةمنحى ابن درید في تناول الشواھد الشعریة في معجم جمھرة اللغة

Arabi16735لغةمجلة الفكر العربي المعاصرخالد البحريمنزلة اللغة و عالقتھا بالدیمومة الخالقة لدى برغسون

Arabi16736معجممجلة المعجمیةھالل بن حسینمنزلة اللفظ االعجمي في المعجم العربي الحدیث تطبیق على المعجم الوسیط

Arabi16737نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىلطیفة ابراھیم محمد النجارمنزلة المعنى فى نظریة النحو العربي

Arabi16738فلسفة اللغةمجلة آفاق الثقافة والتراثالزواوي بغورةمنزلة تحلیل الخطاب في فلسفة اللغة

Arabi16739لسانیاتمجلة نوافذشوقي المقريجویل جارد طامینمنزلة علم المعجم في اللسانیات المعاصرة

Arabi16740نحوجامعة أم درمان األسالمیةیحیى الفادنيعلي بدوي عوضمنصوبات األسماء في شعر أبي تمام دراسة نحویة تطبیقیة

Arabi16741علوم اللغةمجلة دراسات وبحوثالشریف بوشحادةمنطق اللغة ومنطق العقل

Arabi16742نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعبد الرحمن مصطفى القضاةمنع تقدم المبتدأ على الخبر توجیھا داللیا

Arabi16743أدبدار الثقافةإحسان عباستاریخ األدب األندلسي عصر سیادة قرطبة

Arabi16744نحو، لغةمجلة جامعة شنديیحیي فضل هللا مختارمنھاج بن ھشام االنصاري عند مناقشة اراء الزمخشري في كتاب مغني اللبیب عن كتب األعاریب

Arabi16745نحو، صرفجامعة النیلینالحسن الفضل عليفضل هللا عبد الجلیل محمد سلیمانمنھج أبن یعیش في التصریف من خالل شرحھ لكتاب ابن جني تصریف الملوكي

Arabi16746لغةمجلة المنارةریم فرحان المعایطةمنھج أبي الحسن الھنائي كراع النمل في كتابھ المنجد في اللغة

Arabi16747أدبدار نھضة مصر للطباعة والنشرأحمد حسن الزیاتتاریخ األدب العربي للمدارس الثانویة والعلیا

Arabi16748نحومجلة عالم الكتبعبد هللا محمد حیانيمنھج أبي القاسم الزجاجي (ت 337ھـ) في كتابھ الالمات

Arabi16749نحو، صرفجامعة القصیممحمد بن إبراھیم السیففھد بن سالم بن محمد المغلوث الشمريمنھج أبي حیان األندلسي في التعلیل الصرفي في كتابھ ارتشاف الضرب

Arabi16750نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمحمد یاس خضر الدوري ، مروان شبیب أحمدمنھج أبي حیان النحوي في كتابھ ارتشاف الضرب في النقل عن ابن عصفور

Arabi16751(1المجلد) لسانیاتجامعة القاھرة كلیة دار العلومعبد هللا درویشمزید إسماعیل نعیممنھج أبي حیان في كتابھ ارتشاف الضرب من لسان العرب

Arabi16752(شرح المفصل) نحو، لغةمجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیممحمد بن إبراھیم بن صالح المرشدمنھج أبي عبدهللا بن عمرون فیما أثر من كتابھ

Arabi16753نحومجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةمحمد بن مبخوتمنھج أبي منصور األزھري في تحقیق النصوص من خالل كتابھ تھذیب اللغة

Arabi16754ً نحوجامعة القصیمحسین حامد الصالحفرح بن أحمد المالكىمنھج أحمد بن ادریس في التوجیھ النحوى للقراءات في كتابھ المختار في معانى قراءات أھل األمصار دراسة وتقویما

Arabi16755علوم اللسان العربيجامعة قاصدي مرباحعبد المجید عیسانيجرید سھلیةمنھج ابن االنباري فى االحتجاج من خالل كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف

Arabi16756نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعلي جمعة عثمانإخالص نصر الریح حسینمنھج ابن الحاجب ومذھبھ النحوي من خالل كتابھ الكافیة دراسة وتحلیل

Arabi16757نحو، لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمسعود غریبمنھج ابن السراج في كتابھ األصول

Arabi16758نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةازدھار عبد الرحمن السید ابراھیم أبو الغیثمنھج ابن السراج ومذھبھ النحوي من خالل كتابھ األصول في النحو

Arabi16759أدبدار المعرفة الجامعیةمحمد زكریا عنانيتاریخ األدب األندلسي

Arabi16760نحوجامعة أم درمان األسالمیةعون الشریف قاسمنجاة محمد إبراھیممنھج ابن الناظم ومذھبھ النحوي من خالل شرحھ على ألفیة ابن مالك

Arabi16761نحوجامعة أم درمان األسالمیةعبد الرحیم سفیانھویدا حسن الفراجمنھج ابن جماعھ ومذھبھ النحوى من خالل شرحھ على كافھ ابن الحاجب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16762نحو، صرفمجلة أماراباكالجیلي عبدالعال إدریسمنھج ابن خالویھ الصرفي في كتابھ"إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم: دراسة وصفیة
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Arabi16763دراسات لغویةجامعة المرقبعلي الطاھر الفاسيعلى محمد على المحجوب الزائديمنھج ابن درستویة في كتابھ تصحیح الفصیح واستدراكاتھ اللغویة على ثعلب في كتابھ الفصیح

Arabi16764علوم اللغةمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھاسامر زھیر بحرةمنھج ابن فارس في تأصیل ما زاد على ثالثة أحرف دراسة نقدیة في معجم مقاییس اللغة

Arabi16765قراءاتمجلة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةیوسف دفع هللا أحمدمنھج ابن مالك في االستدالل بالقراءات القرآنیة

Arabi16766نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعمر محمد أبو نواسمنھج ابن مالك في التفریق بین الضاد والظاء

Arabi16767نحو، لغةمجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةسلطان بن عواض العوفىمنھج ابن مالك في ترتیب أبواب األلفیھ

Arabi16768نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد الجبار بالل منیرزكیة عبد الحلیم مصطفىمنھج ابن معطي في كتاب الفصول الخمسین دراسة نحویة تحلیلیة

Arabi16769لغةمجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانیةسلیمة جبار غانم، شیماء شاكر غاليمنھج ابي البقاء العكبري ت 616ھـ في دراسة االلفاظ المعرب والدخیل أنموذجا

Arabi16770نحوالجامعة األسالمیةعبد الھادي عبد الكریم محمد برھومعلي جمعة مسلم الحشاشمنھج األلوسي النحوي في كتابھ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16771لغةمجلة كلیة اآلداب جامعة بنغازيونیس مفتاح القماطيمنھج األوائل في دراسة العربیة

Arabi16772(1 الجزء) قراءاتجامعة أم القرىمحمد ولد سیدي ولد حبیبفیصل بن جمیل بن حسن غزاويمنھج اإلمام ابن عطیة األندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسیره

Arabi16773نقدجامعة الخرطومإبراھیم أحمد الحاردلوأحمد تاور أحمد محمدالمنھج النقدي عند حازم القرطاجني

Arabi16774(الحجة للقراء السبعة) علم القراءاتجامعة الحاج لخضرمنصور كافيعبد الرحمن معاشيمنھج االحتجاجات للقراءات القرآنیھ عند ابي الفارس من خالل كتابھ

Arabi16775أدبدار العلم للمالیینولیم الخازنتباشیر النھضة األدبیة

Arabi16776نحومنى عبد الغفور دحام، ھیثم طھ یاسینمنھج ناظر الجیش ت 778ھـ في االستدالل باألحادیث النبویة الشریفة في كتابھ تمھید القواعد

Arabi16777نحوجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةعبد المنعم الشیخ عثمانام كلثوم صندل ابكر علىمنھج االھدل النحوى من خالل كتابھ الكواكب الدریة شرح متممة االجرومیة

Arabi16778لغویاتالجامعة الھاشمیةمحمد أمین الكیالنيعبیر منیر محمد عبد اللطیفمنھج التحلیل إلى المكونات المباشرة مفھومھ وأثره في الدراسات الحدیثة

Arabi16779علم األصواتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةصالح الناجم ، إیمان الشرھانمنھج التحلیل المقطعي لظاھرة اإلعالم بالتعویض

Arabi16780نحوجامعة قاصدي مرباحبوجملین لبوخكرموش محمد خیر الدینمنھج التحلیل النحوى عند فخر الدین قباوة من خالل كتابھ التحلیل النحوى أصولھ وأدلتھ بین النظریة والتطبیق

Arabi16781نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةعبد اإللھ علي جویعد ، غیداء كاظم عبد هللامنھج التعلیل النحوي عند عبد القاھر الجرجاني

Arabi16782نحوجامعة النیلینإبراھیم آدم آسحقفؤاد رمضان محمد أبو حمادةمنھج التفكیر النحوي عند سیبویھ من خالل القسم األول من الكتاب دراسة في أصول النحو

Arabi16783نحوجامعة أم درمان األسالمیةعبد هللا محمد آدم أبي نظیفةإقبال محمد أحمد عبد الرحمنمنھج الجزولي ومذھبھ النحوي في كتابھ المقدمة الجزولیة

Arabi16784ترجمةمجلة التعریبرشید حلیممنھج الحمزاوي في ترجمة المصطلح اللساني دراسة في معجمة المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة

Arabi16785نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھازیاد أبو سمورمنھج الخضیري في حاشیتھ على شرح ابن عقیل

Arabi16786نحو، لغةجامعة مؤتةیحیى عبابنةسلیمان أحمد الفضولمنھج الخوارزمي في كتابھ شرح المفصل

Arabi16787فلسفة اللغةجامعة بغدادمحمد حسین آل یاسینعلي خلیف حسینمنھج الدرس الصوتي عند العرب

Arabi16788تفسیر، علوم القرآنمجلة آداب المستنصریةحسن عبد الغني األسديمنھج الداللة القرآنیة لأللفاظ مدخل لتفسیر القرآن بالقرآن

Arabi16789شعر، لغةمجلة العلوم األنسانیةمحمود محمد العاموديمنھج الدمامیني في اعتراضھ علي الصفدي في شرحھ لقصیدة المیة العجم

Arabi16790نحوحولیة كلیة البنات القسم األدبيمحمود محمد العاموديمنھج الدمامیني في االعتراض على النحاة

Arabi16791نحوجامعة الخرطومعلي محمود أحمدمحمد أحمد علي أدریسمنھج الراغب األصفھاني في كتاب المفردات في غریب القرآن
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Arabi16792معجممجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةعامر باھر أسمیر الحیالي ، نجالء إدریس محمد العباسيمنھج الربیدي في كتابھ مختصر العین

Arabi16793نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد صالح حسینآدم حسن عمر عليمنھج الرضى ومذھبھ النحوي من خالل شرحھ على الكافیة

Arabi16794علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویةمنصور مصلح منصور منصورمنھج الزبیدي في تحلیل لحن العوام في ضوء نظریة تحلیل األخطاء

Arabi16795شعروزارة التراث القومي والثقافةنور الدین السالمي العمانيالمنھل الصافي على فاتح العروض والقوافي

Arabi16796نحو، قراءاتمجلة الجامعة األسالمیة للدراسات األسالمیةبسام رضوان علیانمنھج السمین الحلبي في توجیھ القراءات في تفسیره الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi16797نحومجلة آداب المستنصریةطارق عبد عون الجنابيمنھج السھیلي النحوي في امالیھ

Arabi16798نحوجامعة الخرطومعائدة عبد الرحمن األنصاريھبة محمد علي احمد محمد عليمنھج السیوطي في كتابھ اإلقتراح في علم أصول النحو دراسة تطبیقیة تحلیلیة

Arabi16799نحومجلة الجامعة األسالمیة للدراسات األسالمیةنصر أحمد إبراھیم عبد العالمنھج السیوطي ومذھبھ النحوي في كتابھ جمع الجوامع النحوي لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي ت 911ھـ

Arabi16800نحومجلة جامعة أم درمان األسالمیةنجیب بن محفوظ بن كرامة الزبیديمنھج الشاطبي في االستشھاد بالحدیث في النحو من خالل شرح اللفیة ابن مالك

Arabi16801معجم،لغةمجلة العلوم األنسانیةھدى مناصرمنھج الشریف الجرجانى 816ھـ في الكشف عن داللة المصطلحات من خالل معجمھ التعریفات

Arabi16802نحو، صرفمجلة حولیات التراثعبد القادر شارفمنھج الشیخ أطفیش في كتابھ الكافي في التصریف قارة في المباحث الصرفیة

Arabi16803معجم، نحومجلة علوم اللغةرجب عبد الجوادمنھج الصناعة المعجمیة عند الفیومي في المصباح المنیر

Arabi16804( دراسة لغویة مقارنة) دراسات لغویةمجلة آداب الرافدینصبیح حمود الشانيمنھج الطبرسي في تفسیر األلفاظ

Arabi16805نحو، لغةدار الفرقان للنشر الحدیثأبي زكریا یحیا بن محمد بن أحمد السوسي البعقیلالمنھل العذب الحاوي شرح أرجوزة اإلمام الزواوي

Arabi16806نحوجامعة آل البیتإبراھیم السیدنایل علي أحمد المشاقبةمنھج العكبري والسیوطي في إعراب الحدیث النبوي دراسة مقارنة

Arabi16807نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد صالحعالیة محمد أحمد محمد عثمانمنھج العكبري ومذھبھ من خالل كتابھ التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین

Arabi16808( تحلیل بنوي لبعض آرائھ النحویة التیسیریة ) نحومجلة الدراسات اللغویةرشید حلیممنھج الفارسي في التیسیر النحوي

Arabi16809نحوجامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةبشري السید محمد ھاشممنال علي أحمد كرارمنھج القطفي من خالل كتابھ إنباه الرواة على أنباه النحاة دراسة تحلیلیة

Arabi16810نحومجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةفواز زحلف جزاعمنھج القفطي النقدي في كتابھ إنباه الرواة على انباه النحاة

Arabi16811نحوجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد علي الشاميابتسام بكري عبد الصمد محمدمنھج القوجوي ومذھبھ النحوي من خالل كتابھ شرح قواعد اإلعراب

Arabi16812نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمحمد أحمد الشاميبخیت عثمان جبارةمنھج الكسائي فى االسشھاد بالقراءات القرآنیة

Arabi16813لسانیاتالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد السالم المسدىمنھج اللسانیات والبدائل المعرفیة

Arabi16814نحومجلة العلوم األنسانیةمحمد احمد زكيمنھج المبرد ت 285ھـ في كتاب المقتضب

Arabi16815نحوجامعة أم درمان األسالمیةبشري السید محمد ھاشمأحمد محمد علي الطریفيمنھج المبرد في النحو من خالل كتابیھ الكامل والمقتضب دراسة تحلیلیة استقرائیة منھجیة

Arabi16816نحومجلة مداد اآلدابیاسر إحسان رشید النعیميمنھج المبرد في تفسیر القرآن الكریم في ضوء آرائھ التفسیریة في كتابھ المقتضب

Arabi16817كتاب، سنةجامعة وھرانمحمد بوركابفاطمة الزھرة بلبالمنھج المفسرین في قبول القراءات والترجیح بینھا

Arabi16818(ت 643ھـ ) (الفرید في إعراب القرآن المجید) نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعماد مجید عليمنھج المنتجب الھمذاني في كتابھ

Arabi16819نحومجلة الدراسات اللغویةأحمد مطر العطیةمنھج النحویین القدامى في المیزان

Arabi16820لسانیاتمجلة جذورعبد هللا الجھادمنھج تمام حسان والحركة اللسانیة في المغرب
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Arabi16821(التحفة المكتبیة في تقریب اللغة العربیة) نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةمحمد كشاشمنھج رفاعة الطھطاوي النحوي في ضوء كتابھ

Arabi16822نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةعبد هللا الطیب، الحبر یوسف نور الدائمسلیمان یوسف خاطرمنھج سیبویة فى االستشھاد بالقرآن الكریم وتوجیھ قراءاتھ ومآخذ بعض المحدثین علیھ دراسة نقدیة تحلیلیة نحویة وصرفیة

Arabi16823نحومجلة المنارةمرلین شوبكيمنھج سیبویھ في تفسیر القران القرآني

Arabi16824نحومجلة الموردمي فاضل جاسممنھج كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج خطأ ومالحظات حول نسبتھ

Arabi16825معجم، نحومجلة المعجمیةھالل بن حسینمنھج معالجة اللفظ األعجمي في المعجم العربي الحدیث : تطبیق على المعجم الوسیط

Arabi16826نحومجلة الممارسات اللغویة جامعة مولود معمريالسعید بوعبد هللامن مسائل الخالف النحوي عند ابن تمیمة

Arabi16827نحو، صرفمجلة جامعة كركوكاسعد عبد العلیممن مشكل عود الضمیر في القران الكریم

Arabi16828نحومجلة الدراسات اللغویةعمرو خاطر وھدانمن مظاھر إعادة تشكیل بنیة الكلمة بالھمزة أو أحرف العلة دراسة صوتیة صرفیة

Arabi16829نحومجلة التعریبعلي أحمدمن مظاھر التعریب في األندلس

Arabi16830نحو، صرفمجلة العلوم العربیة جامعة اإلمام محمد بن سعودمبروك بن حمود الشایعمن مظاھر التوافق اللفظي واالختالف الداللي في األبنیة الصرفیة

Arabi16831قراءاتمجلة الدراسات اللغویةعلي حسین البوابمن مالمح توجیھ القراءات المثلثة في كتاب الدر المصون للسمین الحلبي

Arabi16832صرفجامعة مؤتةعبد الفتاح الحموزجمال دلیع العرینيمناھج الصرفیین العرب المحدتین

Arabi16833علوم اللسان العربيمجلة التواصل في اللغات والثقافةبوقرة نعمانمناھج اللسانیات الغربیة والفكر اللغوي العربي الحدیث قراءة وصفیة تحلیلیة للمنجز اللساني العربي

Arabi16834لغةمجلة علوم اللغة العربیة وآدابھامسعودة ساكرمناھج تحلیل األخطاء اللغویة

Arabi16835تفسیرجامعة أم القرىعبد الرحیم بن یحیى الحمود الغامديفاخر بن بریكان بن بركي القرشيمنھج مكي بن أبي طالب في الترجیحات من خالل تفسیره الھدایة إلى بلوغ النھایة

Arabi16836قراءاتجامعة آل البیتزید القرالةعبد العزیز عایش العنزيمنھجیة ابن مجاھد بین توجیھ القراءات القرآنیة وانتقادھا

Arabi16837نحومجلة اللغة الوظیفیةھالة العبوشيمنھجیة احتجاج الكوفیین والبصریین في مسائل العطف النحویة

Arabi16838نحومجلة المنارةرائد فرید طافشمنھجیة االستدالل عند النحاة درس النداء نموذجا

Arabi16839نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحأحمد جالیليمنھجیة التألیف النحوي في شرح المقدمة اآلجرومیة لخالد األزھري

Arabi16840معجمالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد بن سالم المعشنيمنھجیة الخلیل في معجم العین

Arabi16841لغةمجلة داسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةسالم خلیل األقطشمنھجیة الدكتور أحمد مختار عمر في تصحیح لغة اإلعالمیین والمثقفین

Arabi16842نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھایاسین محمد أبو الھیجاءمنھجیة الفراء في صیاغة المصطلح النحوي واستخدامھ في كتابھ معاني القرآن من خالل طائفة من المصطلحات النحویة

Arabi16843معجم، نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاسھى فتحي نعجةمنھجیة بناء المعجم العربي بین التصور والتمثل

Arabi16844لغةمجلة المعجمیةمحمد صالح بن عمرمنھجیة لتدریس بنیة االسم المورفیمیة في اللغة العربیة

Arabi16845نحومجلة جامعة أم درمان األسالمیةقریب هللا بابكر مصطفىموارد الظن في القرآن الكریم دراسة وصفیة نحویة داللیة

Arabi16846(عقود وقوانین ینتفع بھا في التصریف) نحو، صرفمجلة التربیة جامعة بابلمحسن عدنان محسنموازنة بین شرحي الثمانیني وابن یعیش على التصریف الملوكي البن جنى في باب

Arabi16847لغةمجلة العلوم األنسانیةابابكر النور زین العابدین ، إقبال سر الختم أحمد عبد الباقي، فاطمة عبد هللا محمد إبراھیمموازنة بین كتاب الكسائي ما تلحن فیھ العامة وكتاب الحریري درة الغواص في أوھام الخواص

Arabi16848لغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الفتاح الحموزمواضع اللبس في العربیة وأمن لبسھا

Arabi16849نحو، صرفمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھامالك یحیامواضع اللبس وتحقیق آمنھ في البناء الصرفي والرسم اإلمالئي
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Arabi16850نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةجزاء محمد المصاروة ، أحمد سلیمان البطوشمواضع انتفاء داللة العالمات اإلعرابیة على المعنى

Arabi16851أدبلجنة التألیف والترجمة والنشرمحمد فرید أبو حدیدالمھلھل سید ربیعة

Arabi16852نحوجامعة التحديمصطفى محمد أبو شعالةغزالھ محمد الحسونىمواقع الفصل فى الجملھ العربیھ واثرھا في المعني واإلعراب

Arabi16853(اإلنترنت) لغةمجلة عالم الكتبھدایة ھدایة إبراھیم الشیخ علي ، صالح بن حمد السحیبانيمواقع تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا على الشبكة العالمیة

Arabi16854بالغةمجلة جامعة دمشقمحمد ھیثم غرةالمواربة والبالغة العربیة

Arabi16855نحو، لغةمحمد عابد الجابريمواقف إضاءات و شھادات

Arabi16856نحو، لغةمجلة القادسیة للعلوم األنسانیةعلي كاظم المشري، ثائر عبد الكریم البدیريمواقف الشارح الھندي واختیاراتھ في شرحھ على الكافیة

Arabi16857نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامحمد بن علي العمريمواقف العلماء من نصوص سیبویھ في فعالن فعلي

Arabi16858نحو، لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتجالل عیدمواقف اللغویین العرب من ظاھرة اإلقتراض في اللغة العربیة

Arabi16859نحو، لغةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتفؤاد رمضان حمادةمواقف النحاة واللغویین من لغة قریش دراسة في دالالت المصطلح وحدوده

Arabi16860نحومجلة األستاذعمر علي محمد الدلیمي ، ظافر عكیدي فتحي العانيموانع اإلمالة

Arabi16861نحو، صرفمجلة كلیة التربیة جامعة واسطھاشم جعفر حسینموجبات االقتضاء في كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف ألبي البركات األنباري ت 577ھـ

Arabi16862دراسات لغویةمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةخالد عثمان یوسف، زكریا عمرمورفیمات اللغة العربیة : ترتیبھا وتنظیمھا في الدرس اللغوي العربي

Arabi16863علم اللغةمجلة الدراسات اللغویةنعیم الغولموسوعة اللغة العربیة وعلم اللغة

Arabi16864معجم، لغةمجلة العلوم اإلنسانیةسھى نعجةموسوعة اللھجة الكویتیة في ضوء الصناعة المعجمیة

Arabi16865نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعبد الحمید النوري عبد الواحدموضع الحركة من الحرف في العربیة : أھي قبلھ أم بعده أم معھ

Arabi16866دراسات لغویةجامعة نزوىسعید جاسم عباس الزبیديسیف بن سالم بن فضیل العسكريموقف أبى علي الفارسى من الزجاج فى كتابة األغفال دراسة وتحلیل

Arabi16867نحو، لغةالجامعة األسالمیةعبد الھادي عبد الكریم محمد برھوممحمد حسن عبد ربھ أبو شبابموقف أبي العباس المبرد من الكوفیین في كتابھ المقتضب دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16868قراءاتجامعة آل البیتزید خلیل فالح القرالةھال محمد عبد الرحمن الجغلموقف أبي جعفر النحاس من القراءات القرآنیة المتواترة دراسة وتوجیھ

Arabi16869قراءاتالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھامنیر تیسیر الشطناوي، عمر راشد حسنموقف أبي منصور األزھري من القراءات القرآنیة في كتابھ معاني القراءات

Arabi16870لغةمجلة الخلیج العربيعبد الكریم خالد التمیميموقف ابن جني من األخطاء اللغویة في كتابھ الخصائص أغالط العرب وسقطات العلماء إنموذجا

Arabi16871شعرمجلة اللسان العربيجواد حسني عبد الرحیمموقف ابن جني من الضرورات الشعریة

Arabi16872قراءاتمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةماھر خضیر ھاشمموقف ابن عقیل المصري ( 769 ھـ ) من القراءات القرآنیة

Arabi16873.نحومجلة كلیة األمام األعظمیونس عبد مرزوكالمواقع االعرابیة ل أخ في القران الكریم

Arabi16874نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلعید محمد التعیماتموقف ابن ھشام من الغموض النحوي من خالل كتابھ مغني البیب

Arabi16875نحومجلة جامعة كربالء العلمیةمنذر إبراھیم حسین الحلي ، نجاح فاھم صابر العبیدي ، سالم موجد خلخالموقف األزھري من توجیھ النحاة للقراءات القرآنیة و تفسیرھا في كتابھ تھذیب اللغة

Arabi16876نحومجلة األثر جامعة ورقلةأحمد جالیليموقف األعراب من عسف اإلعراب

Arabi16877قراءاتمجلة األندلس للعلوم األنسانیة واألجتماعیةعبد هللا النھاريموقف اإلمام بن حمزة العلوي من القراءات القرآنیة في كتابھ المنھاج في شرح جمل الزجاجي

Arabi16878لغةمجلة االستشراقأحمد نظمي محمدموقف االستشراق بین الفصحى والعامیة
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Arabi16879نحو، صرفالجامعة األسالمیةمحمود محمد العاموديابراھیم محمد سلمانموقف البرادي من سیبویھ دراسھ تحلیلیھ من خالل كتبھ

Arabi16880شعر، لغةمجلة آداب ذي قاررافد حمید یوسف ، حیدر محمد رحمموقف الرضى االستراباذي من الشاھد الشعري وبعض لغات العرب

Arabi16881نحو، صرففخر الدین قباوةالمورد الكبیر نماذج تطبیقیة في اإلعراب واألدورات والصرف

Arabi16882أدبجامعة النجاح الوطنیةإبراھیم الخواجاحنان أحمد خلیل الجملالموت في الشعر العباسي 332 - 450ھـ

Arabi16883قراءاتمجلة آداب البصرةرعد ھاشم عبودموقف ابن یعیش من القراءات القرآنیة في شرحة للمفصل

Arabi16884لغةمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم والتربویةكاظم فضیل شاھرموقف اللغویین القدماء من اللھجات

Arabi16885لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمحمد یاسر خضر الدوريموقف اللغویین من االشتقاق في تنمیة اللغة

Arabi16886نحو، صرفجامعة دیالينصیف جاسم محمد الخفاجيبشائر علي عبد عباسالنظریة التولیدیة التحویلیة ومالمحھا في كتاب المقتضب للمبرد ت 285 ھـ

Arabi16887معجممجلة المعجمیةحالم الجیالنيموقف المعجم العربي المعاصر من ترتیب الدالالت

Arabi16888نحوجامعة أم درمان األسالمیةحسن ابن عوفحمد أحمد بابكر سلیمانموقف النحاة البصریین من القراءات القرآنیة التي تتعارض مع األحكام النحویة

Arabi16889نحو، صرفجامعة آل البیتحسین أرشید األسود العظاماتسمیر ھادي سعود حلو السعدونموقف النحاة البصریین والكوفیین من االستشھاد النحوي والصرفي بشعر ذي الرمة

Arabi16890نحومجلة األكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةزید خلیل القرالةموقف النحاة من الشاھد النحوي في القراءات القرآنیة بین القبول والرفض

Arabi16891(كان وأخواتھ) نحومجلة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةرشاد صبريموقف النحاة من توسط الخبر بین الفعل الناسخ و اسمھ في باب

Arabi16892نحو، صرفجامعة الخرطومأم سلمة محمد صالحقمر الدین حسب هللا المھديموقف النحویین من القراء حمزة والكساني وابن عامر

Arabi16893نحومجلة كلیة التربیة جامعة عین شمسأحمد عطیة المحموديموقف سیبویھ من اإلحتجاج النحوي برسم المصحف وأثره في النحو العربي

Arabi16894لغةجامعة بیزیتنصر هللا الشاعرمیساء محمد ناظم صوالحةموقف مجمع اللغة العربیة بالقاھرة من قضیة التصحیح اللغوي دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16895علوم اللسان العربيجامعة الشرق األوسطسعود محمود عبد الجابرآالء غسان عبده أصفھانينثر نزار قباني في ضوء اللسانیات االجتماعیة

Arabi16896لسانیاتمجلة الكلمةحافیظ إسماعیلي علوينحن واللسانیات (مقاربة لبعض إشكاالت التلقى في الثقافات العربیة

Arabi16897نحومجلة الدراسات اللغویةموسى بن مصطفى العبیداننحو أبي عبیدة معمر بن المثنى

Arabi16898نحومجلة الدراسات اللغویةمحمد بن عبد الحي عمار سالمنحو ابن خالویھ بین البصریین والكوفیین عرض ومناقشة

Arabi16899مناھج وطرق تدریسجامعة أم القرىفوزي صالح بنجرفایقة عبد هللا مصطفى كرديتاثیر استخدام التلفزیون التعلیمي علي التحصیل الدراسي لتلمیذات الصف الثاني الثانوي االدبي بمدینة الطائف

Arabi16900نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح إسماعیل شلبيخدیجة أحمد مفتىنحو القراء الكوفیین

Arabi16901(دراسة في التفكیر اللغوي عند نحاة العرب) نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمأشرف ماھر محمود إبراھیم النواجينحو النادر والشبیھ بالنادر

Arabi16902لغةالجامعة األردنیةجاسر أبو صفیةعثمان حسین مسلم أبو زنیدنحو النص دراسة تطبیقیة على خطب عمر بن الخطاب ووصایاه ورسائلھ للوالة

Arabi16903أدبدار المعارفشوقي ضیفالعصر الجاھلي

Arabi16904نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةفیصل ابراھیم صفانحو النص في النحو العربي دراسة في محموعة من العبارات النحویة الشارحة

Arabi16905نحومجلة الواحات للبحوث والدراساتعبد العلیم بوفاتحنحو النص من الجذور التراثیة إلى األفاق األسلوبیة

Arabi16906نحوحولیات آداب عین شمسعبد المجید بن حسن الحارثينحو النص والشاھد النحوي نماذج تطبیقیة

Arabi16907معجممجلة النخطیط والسیاسة اللغویةعبد العاطي ھواري ، محسن رشوان ، وجدي زغوانينحو بناء مصدر معجمي داللي حاسوبي للصیغ الصرفیة الفعلیة في القرآن الكریم
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Arabi16908معجمجامعة أبي بكر بلقایدسیدي محمد غیثريأمین قدراوينحو بناء معجم الكتروني للمعالجة اآللیة للغة العربیة مفردات ألفاظ القرآن الكریم أنموذجا مقاربة لسانیة حاسوبیة

Arabi16909معجممجلة الدراسات اللغویةمحند الركیكنحو بناء معجم آلي للغة العربیة مشروع المعجم التفسیري التألیفي اإللكتروني

Arabi16910لغةالجامعة األردنیةنھاد الموسىأسوندى بن المن یاشیمنحو بناء نموذج الذخیرة اللغویة العربیة في مالیزیا

Arabi16911سیمیائیاتمجلة العلوم األنسانیة جامعة محمد خیضرلحلوحي فھیمةنحو تأسیس نظریة للعنوان من منظور سیمیائي تداولي

Arabi16912علوم اللغةمجلة العربیةالطیب العزالي قواوهنحو تأصیل نظریة تماسكیة نصیة عربیة

Arabi16913نحو، لغةمجلة إشكاالت بالمركز الجامعي لتامنغستصالح الدین مالوينحو تبویب وظیفي میسر

Arabi16914لسانیاتمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةمحمد خالد الفجرنحو تصنیف كتاب لتعلیم العربیة ألغراض خاصة وفق اللسانیات التطبیقیة المعاصرة

Arabi16915معجممجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقمحمد غالیمنحو تصور جدید لتخصیص المعاني المعجمیة

Arabi16916نحو، لغةمجلة دراسات مصطلحیةالشاھد البوشیخينحو تصور حضاري شامل للمسألة المصطلحیة

Arabi16917نحومجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةموسي حسین الموسوينحو توصیف للعلة التعلیمیة في النحو العربي

Arabi16918لسانیات الخطابمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةرسول الخفاجينحو دراسات لسانیة حدیثة للخطاب العربي: دراسة التماسك المعجمي نموذجا

Arabi16919نحومجلة كلیة اآلداب جامعة الملك سعودعبد الرحمن بودرعنحو قراءة إبستمولوجیة معرفیة للتراث النحوي العربي

Arabi16920لسانیاتمجلة الموقف األدبيرضوان القصمانينحو قراءة لسانیة لنص حنا مینة الروائي

Arabi16921معجممجلة المعجمیةمحمد حلمي ھلیلنحو معجم انجلیزي عربي لألفعال العباریة

Arabi16922معجممجلة التعریبشوقي المعرينحو معجم تاریخي اسم المكان مثاال

Arabi16923معجممجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةسعید فاھمنحو معجم لساني حاسوبي عربي قراءة في المنھج واإلجراء

Arabi16924معجممجلة أماراباكعمر محمد أبو نواسنحو معجم مفھرس للمصطلحات العربیة الموحدة في ضوء اللسانیات الحاسوبیة ومشروع الذخیرة العربیة

Arabi16925معجممجلة الدراسات اللغویة واألدبیةعمر محمد أبونواسنحو معجم مفھرس للمصطلحات العربیة الموحدة في ضوء اللسانیات الحاسوبیة ومشروع الذخیرة العربیة

Arabi16926معجممجلة الموردمحمد حسن كاظم الخفاجينحو معجم موضوعي عربي منھجیتھ ووظائفھ دراسة لبناء مكنز أصیل عربي

Arabi16927تحلیل الخطابمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةمحمد لطفي الزلیطنينحو منھج تداولي في نحلیل الخطاب األدبي

Arabi16928لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمود أحمد نحلةنحو نظریة عربیة لألفعال الكالمیة

Arabi16929نحو، صرفمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحمبروك بركاتنحو نقد لساني صرفي مؤسس منطلقات ونماذج

Arabi16930اللسانیات النصیةجامعة وھران أحمد بن بلھاسطمبول ناصرھاشمي محمد بلحبیبنحویة االتساق لقصیدة النثر شعر محمود درویش أنموذجا

Arabi16931نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةطھ شداد حمد رمضان الھیتينزع الخافض بین الداللة النحویة والتعبیر القرآني

Arabi16932نحو، لغةجامعة تشرینسمیرة موسىعبیدة خلیل الشبلينزع الخافض بین النظریة واالستعمال دراسة تطبیقیة فى حماسة ابي تمام

Arabi16933نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبد الحمید السید طلبنزع الخافض عامل نحوي مطرد للنصب

Arabi16934لغویاتمجلة دراسات األجتماعیة واألنسانیة الجامعة األردنیةرائد فرید طافشنسقیة التولید الداللي في المجاز

Arabi16935نحومجلة مجمع اللغة العربیةمصطفى الشفانشأة الخالف في النحو بین البصریین و الكوفیین

Arabi16936لغویاتمجلة التراث العربيأحمد عزوزنشأة الدراسة الداللیة العربیة وتطورھا
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Arabi16937(كن فیكون)نحومجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم األنسانیةأحمد حسن الحسنریاض رزق هللا أبو ھوالنصب جواب الطلب في قراءة ابن عامر

Arabi16938نحوكلیة دار العلوم جامعة القاھرةمحمد حماسة عبد اللطیفمجلى بن محمد أحمد كریرينصوص الحماسة البصریة : دراسة نحویة

Arabi16939علوم اللغةمجلة جذورمحمد الخافينصوص اللغة و قانون األضداد

Arabi16940نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةسعد بن سیف المضیانينصوص فرخ كتاب سیبویھ وآراء الجرمي فیھ وأثرھا في النحویین

Arabi16941بالغةمجلة األستاذمرتضى مزید جبرنصیة الدرس البالغي وبالغیة الدرس النصي دراسة لغویة

Arabi16942علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضربلقاسم دفھمفیدة بنوناسنظام االرتباط في سورة آل عمران

Arabi16943أدب، بالغةمنشأة المعارفمحمد زغلول سالتاریخ النقد االدبي و البالغىي حتى القرن الرابع الھجرى

Arabi16944لسانیات اللغةجامعة قاصدي مرباحأبو بكر حسینياألخضر سعدانينظام الجملة الشرطیة في سورة آل عمران

Arabi16945نحوالجامعة األردنیةمحمود حسني مغالسةجالل إبراھیم أحمد عدينظام الجملة في سور ربع یس المدنیة دراسة في التركیب

Arabi16946علم الداللةجامعة منتوري قسنطینةرابح دوبعزیزة غلیمةنظام الجھات في الدرس السیمیائي تطبیق عملي على سورة مریم

Arabi16947نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةجمعة عوض عبد هللا الخباصنظام الربط في النص العربي

Arabi16948لغویاتجامعة الیرموكسمیر شریف استیتیةمحمد حسن بخیت قواقزهنظام الزمن بین اللغھ العربیھ واالنجلیزیھ دراسة تقابلیة

Arabi16949علم األصواتمجلة جامعة ابن رشدخثیر عیسىنظام الصوائت في العربیة

Arabi16950نحو، بالغةجامعة األخوة منتوري قسنطینةصالح خدیشطارق بولخصایمنظام الفصل والوصل بین البالغة والنحو دراسة تطبیقیة في سورة النور

Arabi16951نحوجامعة آل البیتإسماعیل عبابنةتمارى امجد عبد الكریم القبالننظام محوسب لمحلل نحوى فى اللغة العربیة لجمل فعلیة غیر مشكولة من الفعل الماضى المبنى للمعلوم

Arabi16952نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتحلیمة أحمد محمد عمایرةنظرات تأصیلیة لما جاء على وزن فعلول مبدوءا بالعین

Arabi16953نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةمیمونة بنت أحمد الفوتاوينظرات صرفیة في المحدث من أسماء اآلالت

Arabi16954(جھد النصیح وحظ المنیح) لغویاتمجلة الدراسات اللغویةعبدالفتاح محمد علي محمدنظرات في

Arabi16955نحو، صرفحولیات آداب عین شمسحسن محمود ھنداوينظرات في األخطاء النحویة والصرفیة واللغویة المعاصرة

Arabi16956صرفمجلة الدراسات اللغویةإبراھیم محمد السلیماننظرات في الدرس الصرفي عند المفسرین

Arabi16957نحومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةمحمدعطا موعدنظرات في المذھب النحوي الكوفي من خالل كتاب دقائق التصریف البن سعیدالمؤدب

Arabi16958نحومجلة الدراسات اللغویةكریم حسین ناصح الخالدينظرات في المصدر المؤول وإعراب الجمل

Arabi16959نحو، لغةمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعبد الرحیم بن عبد السالم نبولسينظرات في بعض ما انحذف حشوا من األلفات

Arabi16960لغویاتمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة جامعة قناة السویسعبد المجید أحمد فالحنظرات في تأصیل بعض الظواھر اللغویة في اللھجة الكویتیة

Arabi16961أدبمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةطھ حسینتجدید ذكرى أبي العالء

Arabi16962نحومجلة الدراسات اللغویةعبد هللا بن محمد بن سلیمان السدیسنظرات في تحقیق كتاب اإلعراب في علم اإلعراب لإلمام الواحدي 468 ھـ

Arabi16963نحومجلة التراث العربيعبد الناصر إسماعیل عسافنظرات في قراءة شوقي ضیف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحویة

Arabi16964نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةیحیى میر علمنظرات في قواعد اإلمالء

Arabi16965نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد أجمل أیوب اإلصالحينظرات في كتاب المجرد لكراع النمل
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Arabi16966نحومجلة التراث العربيماھر عباس جاللنظرات في كتاب سیبویھ

Arabi16967نحومطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشقابراھیم محمد عبد هللانظرات في كتاب معاني القرآن للفراء

Arabi16968لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمؤنس أسامة ضیاء الدیننظرات في كتب غریب اللغة

Arabi16969نحومجلة قار یونس العلمیةعبد القادر رحیم الھیتينظرات في محاوالت تجدید النحو العربي

Arabi16970نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةیحیى میر علمنظرات في موسوعة قواعد الكتابة العربیة

Arabi16971لغةحولیة كلیة المعلمین في أبھاعبد الناصر إسماعیل عسافنظرات لغویة في ضوء القرآن وقراءاتھ

Arabi16972نحومجلة األستاذشیماء رشید محمد زنكنةنظرات معاصرة في النحو العربي لألستاذ الدكتور كریم حسین ناصح الخالدي الجملة العربیة إنموذجا

Arabi16973لغةمجلة بابل للعلوم األنسانیةحسام الجملنظرة انتروبولوجیة في نشأة اللغة والكتابة واالرقام

Arabi16974"لغةمجلة المجمعرفیق أبوبكرنظرة جدیدة إلي مفھومي "العرب و"العربیة

Arabi16975صرفمجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرةعبد هللا درویشنظرة في اإلعالل الصرفي

Arabi16976نحومجلة العمیدھاشم جعفر حسیننظرة في التحلیل النحوي بین القدماء و المحدثین

Arabi16977صرفمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيجعفر عبابنةنظرة في بعض األوزان الصرفیة

Arabi16978نحو، صرفحولیات آداب عین شمسحسن محمود ھنداوينظرة في نسبة المذاھب النحویة والصرفیة

Arabi16979نحومجلة آفاق الثقافة والتراثعماد یونس الفينظرة نقدیة في بعض المصطلحات النحویة

Arabi16980لغویاتمجلة شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیاحازم سعید یونس البیاتينظریات العلماء المسلمین في نشأة اللغة

Arabi16981علوم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيعقلة محمود الصمادي، فواز محمد العبد الحقنظریات تعلم اللغة واكتسابھا تضمینات لتعلم العربیة وتعلیمھا

Arabi16982نحومجلة كلیة التربیة للبنات جامعة بغدادحسین محیسن البكرينظریات في النحو الكوفي

Arabi16983لسانیاتمجلة الدراسات اللغویةحالم الجیاللينظریات من التراث العربي في اللسیانیات الغربیة المعاصرة

Arabi16984نحو، لغةمجلة جامعة كربالء العلمیةسھام كاظم النجمنظریة (قطرب) الصوتي ومواقف اللغویین والنحویین منھا

Arabi16985لسانیاتمجلة األكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةجمیلة روقابنظریة أفعال الكالم بین التراث العربي واللسانیات التداولیة أوستین وسورل نموذجا

Arabi16986نحو، لغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابروینة نزیھة ، نعیمة سعدیةنظریة أفعال الكالم في قانون الخبر عند ابن وھب

Arabi16987(معجم مقاییس اللغة أنموذجا) معجم، لغةجامعة النجاح الوطنیةیحیى جبربثینة أسعد صالح عرارنظریة ابن فارس بین األصل والوصل والنقل

Arabi16988لغةمجلة الواحات للبحوث والدراساتمحمد مدورنظریة األفعال الكالمیة بین التراث العربي والمناھج الحدیثة دراسة تداولیة

Arabi16989لغةمجلة المخبر جامعة بسكرةیسمینة عبد السالمنظریة األفعال الكالمیة في ظل جھود أوستین

Arabi16990نحومجلة المنارةرائدة مراشدة، یحیى عبابنھنظریة االفضلیة النحویة في القراءات القرآنیة ظاھرة الحذف أنموذجا دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi16991شعرمجلة جذورعبد الرحیم وھابينظریة االنزیاح الشعري

Arabi16992لغة ، بالغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعبدهللا عنبرنظریة التشكیل الداللي للكلمة في ضوء أوھاج السیاق واإلبالغیة واألسلوبیة

Arabi16993نحوالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةحسن خمیس سعید الملخنظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین

Arabi16994نحومجلة األثر جامعة قاصدي مرباحسلیم عواریبنظریة التعلیل في النحو العربي عند ابن جني من خالل كتابھ الخصائص
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Arabi16995نحومجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمجاسم علي جاسم، زیدان علي جاسمنظریة التقدیر عند النحاة العرب والمسلمین وأثرھا في نحاة الغرب المعاصرین تشومسكي مجدد النحو العربي

Arabi16996نحوالجامعة األردنیةجعفر نایف عبابنةلیلى برجس ابو الغنمنظریة التلقى عند نحاة العرب

Arabi16997علوم اللسان العربيمجلة األكادیمیة للدراسات األجتماعیة واألنسانیةبوقمرة عمرنظریة الحجاج من المقاربة المنطقة إلى المقاربة اللسانیة

Arabi16998علوم اللغةمجلة التواصل في اللغات والثقافة واآلدابسھل لیلىنظریة الحدث اللغوي بین التأسیس والضبط المنھجي

Arabi16999لغةمجلة الدراسات اللغویةمحمد العبدنظریة الحدث اللغوي تحلیل ونقد

Arabi17000نحومجلة مؤتة للبحوث والدراساتعلي الھروطنظریة الحرف المختص في النحو العربي وأثرھا في التقعید

Arabi17001نحوحولیات آداب عین شمسباسم یونس البدیراتمن مظاھر األثر الصوتي في توجیھ المخالفات النحویة

Arabi17002صرفمجلة جامعة الطائفمبروك حمود الشایع الشمريمن مظاھر االتفاق و االختالف بین بابي التصغیر والنسب

Arabi17003.لغةمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةعامر فائل بلحاف ، ناصر عمر مبارك التمیميمن مظاھر االلتقاء بین فكر عبد القاھر في النظم و بعض المبادئ اللغویة لمدرسة لندن

Arabi17004نحو، صرفمجلة آداب الرافدینعلي فاضل عبود الشمريمواطن اقتران جواب الشرط بالفاء

Arabi17005معجمجامعة النیلینعبد الحلیم محمد حامدعبد الحكیم آدم عبد المناننظریة الحقول الداللیة دراسة تطبیقیة في المعاجم العربیة

Arabi17006معجممجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطحاج مصطفى فاطمةنظریة الحقول الداللیة دراسة تطبیقیة لحقل السالح في المعجم الوسیط

Arabi17007دراسات داللیةجامعة الحاج لخضرمحمد بوعمامةحلیمة عریفنظریة الحقول الداللیة عند العرب دراسة تأصیلیة تطبیقیة في كتاب الفرق البن فارس اللغوي

Arabi17008معجم، دراسات داللیةمجلة مجمع اللغة العربیةمحمود جاد الربنظریة الحقول الداللیة والمعاجم المعنویة عند العرب

Arabi17009لسانیاتمجلة الدراسات اللغویةمختار درقاوينظریة السیاق في المدونة اللسانیة

Arabi17010نحومجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد عبدو فلفلنظریة العامل في النحو العربي تقعید وتطبیق

Arabi17011نحومجلة الواحات للبحوث والدراساتفاطمة رزاقنظریة العامل وتطبیقاتھا عند أبي القاسم السھیلي

Arabi17012نحوالجامعة الھاشمیةعبد الحمید مصطفى السیدفاطمة محمد أمین عمرينظریة العامل ودراسة التركیب في النحو العربي

Arabi17013علوم اللغةمجلة آتحاد الجامعات العربیة لآلداب جامعة الملك سعودخالد بسندينظریة القرائن في التحلیل اللغوي

Arabi17014تحلیل الخطابمجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورةسمیر السعید حسوننظریة اللغة الشعریة في الخطاب النقدي

Arabi17015نحومجلة القادسیة للعلوم األنسانیةلطیف حاتم عبد الصاحب الزاملينظریة المجال النحوي دراسة في البنى العاملة المولدة للمجاالت النحویة

Arabi17016داسات صوتیةجامعة محمد خیضرعبد العزیز الصیغنظریة المخارج

Arabi17017علوم اللسان العربيحولیات الجامعة التونسیةعبد المجید العطوانينظریة المعنى عند العرب بین المنوال التداولي والمنوال السیمیائي دراسة نقدیة في قراءة أحمد المتوكل

Arabi17018دراسات داللیةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحعبد القادر البارنظریة المعنى في الداللة التأویلیة

Arabi17019نحو، صرفجامعة مؤتةمحمد كاظم جاسم البكاءعماد زاھي ذیب نعامنةنظریة المعنى في كتاب سیبویھ

Arabi17020ترجمةمجلة األثرلبوخ بوجملیننظریة المعنى نص االن بولغار ترجمة

Arabi17021علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانفطومة لحمادىنظریة المقاصد بین االصولیین واللسانیات التداولیة

Arabi17022نحو، لغةمجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطابفاتح مرزوق بن علينظریة النحو العربي في الدرس اللغوي من نحو منطق اللغة إلي منطق نحو التفكیر

Arabi17023نحوجامعة البصرةسامي علي جبارعبد علي صبیح خلفنظریة النحو العربي ومناھج الدرس اللغوي الحدیث
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Arabi17024لغة، دراسات داللیةجامعة محمد خیضركعواش عزیزنظریة النحو القرآني بین الداللة اللغویة والداللة الدینیة

Arabi17025نحومجلة األثر جامعة ورقلةعمار ربیحنظریة النحو الثاني في مفھوم عبد القاھر الجرجاني

Arabi17026علوم اللسان العربيمجلة جامعة ذي قارمجید مطشر عامرنظریة النص في البحث اللساني الحدیث دراسة في إشكالیة المفھوم و التعریف والمصطلح

Arabi17027نحوجامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمیةأحمد نصیف جاسم الجنابينظریة النظم النحوي

Arabi17028علوم اللسان العربيالجامعة األردنیةنھاد الموسىعبد هللا نایف عنبرنظریة النظم عند العرب في ضوء مناھج التحلیل اللساني الحدیث

Arabi17029لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعبد هللا عنبرنظریة النمو الجرجاني مقاربة بنائیة الكتناه العالقة بین تحوالت البنیة وتشكیلھا الداللي

Arabi17030علوم اللسان العربيمجلة العمیدحیدر سلمان جوادنظریة الوضع اإلصطالحي عند السید الخوئي قراءة في كینونة الداللة اللغویة دراسة في ضوء اللسانیات المعاصرة

Arabi17031نحو، صرفمجلة العلوم والبحوث األسالمیةھاجر سلیمان طھ عبدالقادرنظریة بناء مثنى المبھمات على األلف عند ابن تیمیة دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi17032علوم اللغةمجلة التراث العربيجاسم علي جاسم، زیدان علي جاسمنظریة علم اللغة التقابلي في التراث العربي

Arabi17033لغةحولیات آداب عین شمسعبد المجید بن حسن الحارثينظریة علم النص بین الجدة واألصالة نماذج تطبیقیة

Arabi17034لسانیاتمجلة عالماتنزار التجدیتينظریة لسانیات التواصل لزیغفرید شمیث

Arabi17035علوم اللغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھامحمد محمد یونس علينظریة االستعمال اللغوي عند ابن تیمیة وفنجنشتاین دراسة لسانیة

Arabi17036ًعلوم اللغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةجاسم علي جاسمنظریتا اللفظ والمعنى وتأثیرھما في النظریتین البنیویة والتولیدیة التحویلیة مھارة الكالم مثاال

Arabi17037نحومجلة تبینعبد النبي ھمانينظریھ االعراب بین فاعلیھ العامل وتضافر القرائن قراءة في البدیل الجدید لتمام حسان

Arabi17038لغةحولیات آداب عین شمسخالد بن عبدالعزیز الدامغنظم البني السطحیة للغة العربیة في وسط الجزیرة العربیة

Arabi17039نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىعمر یوسف عكاشة حسننظم العربیة : نحو توصیف جدید في مقتضى تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا

Arabi17040نحو، صرفمجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةھدى أحمد حسن محمدنعم و بئس بین الدرس النظري والواقع االستعمالي تطبیقا على القرآن الكریم

Arabi17041دراسات داللیةجامعة البصرةفاخر ھاشم سعد الیاسريمجید بدر ناصرنعوت الرسول محمد في القرآن الكریم دراسة داللیة

Arabi17042نحومجلة جامعة بیت لحممحمود أبو كتةنفي التعددیة في المدارس النحویة

Arabi17043نحومجلة جامعة كركوك للدراسات األنسانیةخیر الدین فتاح عیسى القاسمينفي الدلیل في أصول النحو وقواعده

Arabi17044نحومجلة آداب الرافدینمحمد محمود سعید الكیالنينقد ابن ھشام للنحاة ابن عصفور أنموذجا

Arabi17045ترجمةجامعة السانیة وھرانأد بلحیا الطاھربوخال میلودنقد الترجمات عند العرب من التأسیس إلى التأصیل

Arabi17046نحو، صرفمجلة الرك للفلسفة واللسانیات والعلوم األجتماعیةتغرید عبد الحكیم سیفنقد الزبیدي آراء شیخھ ابن الطیب الفاسي التصریفیة

Arabi170472010 معجم، لغةجامعة بغدادعبد الرحمن مطلك الجبوريعلى خلف حسین العبیدىنقد المعجم العربي القدیم فى دراسات اللغویین العراقیین المحدثین من 1950 الى

Arabi17048نحوجامعة مؤتةسیف الدین طھمراد غالب الذنیباتنقد النحاة للقراء

Arabi17049نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلحسن عبید المعمورينقد الوجھ النحوي في إعراب القرآن الكریم دراسة تأصیلیة

Arabi17050نحومجلة جامعة األنبار للغات واآلدابأحمد عبد هللا حمود العانينقد جھود المحدثین في الرد على النحاة األقدمین الدكتور خلیل أحمد عمایرة أنموذجا

Arabi17051معجممجلة مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیةعلي خلف حسین العبیدينقد ضبط البنیة في المعجم الوسیط دراسة معجمیة تحلیلیة لبعض النماذج

Arabi17052علوم اللغةمجلة حولیات التراثعماد علي الخطیبنقد فكرة االحتجاج في التراث العربي
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Arabi17053نحو، صرفمجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةمصطفى جطل ، محمد جدیدنقد منھج النحاة في دراسة ظاھرة الحذف

Arabi17054لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيفوزي الشایبنقص االستقراء وتضارب اآلراء وأثرھما في فساد األحكام اللغویة

Arabi17055نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةیونس خلیف حمدان القرالةنقض الدلیل النحوي في كتب الخالف

Arabi17056نحومركز اللغات األجنبیة والترجمة بجامعة القاھرةعبد الرحمن بن محمود مختار الشنقیطينقض الغرض وأثره في الحكم النحوي

Arabi17057( تعریفا بالكتاب ، وجمعا لبعض خصائصھ ) علوم اللغةمجلة الدراسات اللغویةمشعان بن نازل الحربينقض الھاذور ، ألبي علي الفارسي

Arabi17058معجم، لغةمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةمنى عدنان عبد الغنينقط االعجام

Arabi17059نحوالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخالد محمد المساعفةنقل الحركة االعرابیة بین القدماء والمحدثین

Arabi17060نحو، لغةمجلة العلوم والبحوث األسالمیةمبارك حسین نجم الدین بشیرنقل اللغة وتحملھا عند نحاة العربیة وآئمتھا

Arabi17061ترجمةجامعة منتوري قسنطینةعمار ویسخدیجة ھناء ساحلينقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربیة المصطلحات المفتاحیة في النظریة التأویلیة مدرسة باریس أنموذجا حالة كتاب لماریان لیدیریر بترجمتھ إلى العربیة دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi17062لسانیاتجامعة الملك سعودسلطان بن ناصر بن عبد هللانقل مصطلح اللسانیات االجتماعیة إلى العربیة النصف الثاني من القرن العشرین

Arabi17063نحو، معجممجلة المعجمیةمحمد عبد العزیز عبد الدایمنماذج النظریة العربیة التركیب المعجمي العام

Arabi17064نحومجلة جامعة اإلمامفرید بن عبدالعزیز الزاملنماذج من آراء شیخ اإلسالم ابن تیمیة النحویة في مجموع الفتاوي

Arabi17065نحومجلة كلیة اإلمام األعظمخلیل إبراھیم حمودي السامرائينماذج من المشكالت النحویة

Arabi17066معجم، نحومجلة التراث العربيیحیى بن أحمد مھدي عریشينماذج من المناھي اللفظیة بین المعنى المعجمي والتوجیھ الشرعي وقیمة ذلك في الداللة اللغویة

Arabi17067علوم اللغةمجلة مجمع اللغة العربیةأمین علي السیدنماذج من تقارض الصیغ في مضعف الثالثي ومضعف الرباعي

Arabi17068أدبدار الجیلعبد السالم ھارونأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجيأمالي الزجاجي

Arabi17069لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةنمو الجذور اللغویة نظرات تأصیلیة في المادة المعجمیة في سبیل معجم تاریخي للعربیة

Arabi17070لغویاتالجامعة األردنیةإبراھیم خلیلعبد الرحمن بن عوض الحربينموذج لتفصیح الخطاب العامي أھمیتھ، إمكانیاتھ، معالمھ

Arabi17071نحوجامعة آل البیتإسماعیل عبابنةمعتصم فتحي سلیم الحمداننموذج محوسب لمحلل نحوي للجمل األسمیة غیر المشكولة في اللغة العربیة

Arabi17072نحوالجامعة األردنیةإبراھیم السامرائيعبد الحمید علي الفالح السالمنھج السیرانسي في شرحھ لكتاب سیبویھ

Arabi17073لغةمجلة التعریبسام عبد الكریم عمارنواحي الجمال في نظام الكتابة العربیة بحث في بنیة الكلمة المكتوبة وحدوده

Arabi17074نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى محمد الفكيامل عثمان العطا محمدنوادر ابى زید االنصارى دراسة نحویة صرفیة

Arabi17075نحو، لغةمجلة المخبرمالوي األمیننواسخ الجملة الفعلیة بین المصطلح والوظیفة

Arabi17076نحو، صرفالجامعة األردنیةإسماعیل عمایرةعبد هللا فھد عودة الخالیلةنواصب الفعل المضارع بین التنظیر واالستعمال

Arabi17077بالغةمجلة جذوررشید بلحبیبنواقض الفصاحة اإلخالل بالمراتب نموذجا

Arabi17078نحومجلة جامعة الشارقة للعلوم األنسانیة واألجتماعیةعبدهللا عبدالرحمن السعدينون التوكید بین النحویین والمفسرین

Arabi17079نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةسمیة محمد عنایةنون النسوة واو الجماعة لغیر العاقل في القرآن الكریم

Arabi17080نحو، صرفجامعة أم درمان األسالمیةمصطفى أحمد المصطفىمحمد أحمد سرور حمدنونا التوكید في شعر المتنبى دراسة نحویة صرفیة داللیة

Arabi17081نحو، صرفمجلة جامعة اإلمامعبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدينونا التوكید وأحكامھم
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Arabi17082لسانیات اللغةجامعة الحاج لخضرالسعید ھادفرزوق النوارىالمعاني الوظیفى لمباني التوظیف والتركیب قى معلقھ طرقھ بن العبد لخولة أطالل

Arabi17083نحومجلة كلیة اآلداب جامعة قاریونسمجید محمد محمد حبریشةھاء السكت بین القراء والنحویین

Arabi17084مخطوطاتمجلة التراث العربيعادل فرحاتھذا المخطوط ھو الدعوات والفصول للواحدي ولیس تحفة الظرفا وفاكھة اللطفا للثعالبي

Arabi17085نحو، صرفمجلة المنارةعمر یوسف عكاشةھل المفعول المطلق ھو المفعول على الحقیقة محاولة استكناء المفعول اللغوي الحقیقي الوحید في اللغة العربیة

Arabi17086نحو، صرفمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةغازي طلیماتھل تأتي لیس حرفا

Arabi17087لغةمجلة العلوم األنسانیةعمر یوسف عكاشةھل تتحول كل حال إلى ھیئة في اللغة العربیة

Arabi17088نحو، صرفمجلة العلوم العربیةحسن عبد العاطي محمد عمرھل تفید لن النفي التأبیدي كما زعم الزمخشري

Arabi17089نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاعمر یوسف عكاشةھل تنوب كل صفة للمفعول المطلق عنھ اكتشاف بنیتین لمركب المفعول المختص النوعي المبین النوع الموصوف في اللغة العربیة

Arabi17090لغویاتمجلة اللسان العربيمحیي الدین عبد الرحمن رمضانھل في العربیة الفصیحة تنغیم

Arabi17091نحو، صرفمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةحسن خمیس الملخھل في العربیة مفعول منھ

Arabi17092نحو، لغةمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةظاھر محسنھل في شعر السیاب

Arabi17093نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةإبراھیم السامرائيھل لنا أن نعبث باألصول

Arabi17094تحلیل الخطابمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھاحافظ إسماعیلي علوي، امحمد المالخآن ریبول ، جاك موشیلرھل من الضروري مواصلة نھجنا في تحلیل الخطابات

Arabi17095معجممجلة المعجمیة العربیة قضایا وآفاقعلي القاسميھل یعد معجم االستشھاد معجما ؟

Arabi17096علوم اللغةمجلة كلیة اآلداب جامعة محمد الخامسجورج بھاسھل یمكن الحدیث عن النبر في اللغة العربیة الفصحى؟

Arabi17097دراسات لغویةمجلة علوم اللغةمحمد محمود بندقھلم جرا دراسة لغویة تحلیلیة

Arabi17098نحو، صرف، لغةحولیات الجامعة األسالمیة العالمیةمحمد فیضان الرحمنھمزات الوصل والقطع وما یقع في كتابھا والنطق بھا من أخطاء

Arabi17099نحو، بالغةمجلة مؤتة للبحوث والدراساتیوسف أبو العدوسھمزة االستفھام بین المفھومین النحوي والبالغي

Arabi17100نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةظاھر محسن كاظمھمزة االستفھام وأنماط مجیئھا في شعر السیاب

Arabi17101نحو، صرفمجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةمصطفي فؤاد أحمدھمزة االستفھام: أحكامھا ودخولھا علي أداة الشرط في القرآن الكریم

Arabi17102نحو، لغةحولیات آداب عین شمسعادل البقاعینھمع الھوامع للسیوطي

Arabi17103نحومجلة كلیة التربیة األساسیة جامعة بابلنجاح صابر فاھمھو في كتاب سیبویھ وأثرھا عند النحاة

Arabi17104نحومجلة كلیة اآلداب جامعة الریاضعبد الكریم األسعدھوامش متفرقة على أصول االحتجاج في النحو

Arabi17105لغویاتمجلة تبینرمزي منیر بعلبكيھویة الفصحى بحث في النصنیف والخصائص

Arabi17106علوم اللغةمجلة إشكاالت بالمركز الجامعي لتامنغستعبد المھدي ھاشم الجراحھیمنة البنى المعرفیة على تصورات فاندیك النصیة أھي مشكلة أم تعقید؟

Arabi17107لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم األنسانیةنصیرة زیتونيواقع اللغة العربیة في الجزائر

Arabi17108لغةمجلة دراسات مصطلحیةعز الدین البوشیخيواقعیة المبادئ األساس في وضع المصطلح وتولیده

Arabi17109نحو، لغةمجلة الدرعیةعبد العزیز ابن صالح العبیدواو الثمانیة بین اللغة والتفسیر

Arabi17110نحو، لغةمجلة جامعة سبھا للعلوم األنسانیةمحمد علي مسعود غمران الشریفواو الثمانیة في العربیة
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Arabi17111نحو، لغةمجلة علوم اللغةمحمد عبد الرحمن محمد الریحانيواو الربط وظائفھا ودالالتھا دراسة نصیة في الفصحى المعاصرة من خالل روایة ضوضاء الذاكرة الخرساء لحمدي البطران

Arabi17112نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةلیلى محمد عليواو الصفة في النحو

Arabi17113(دراسة نحویة من خالل مقامات الھمذاني)نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةعبدالمحسن أحمد الطبطبائيوجوب التقدیم والتأخیر في سجع المقامات

Arabi17114نحو، لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةعباس المصريوجوه استعمال الموصول االسمي في العربیة

Arabi17115نحو، لغةجامعة أم القرىإبراھیم إبراھیم بركاتإبراھیم رجب بخیتوجوه التعدد لبناء الكلمة في القرآن الكریم

Arabi17116نحوالجامعة األردنیةنھاد الموسىعال محمد مسلم ضھیروجوه الجواز النحوي وعالقتھا بسیاق الحال

Arabi17117نحوجامعة مؤتةعبد القادر مرعي الخلیلأحمد طالب علي الخلوفوجوه من الدرس الصوتي في كتاب سیبویھ

Arabi17118نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةحامد عبد العزیز الشیخ حمدوجوه من تطبیقیات (من ومن) في القرآن الكریم

Arabi17119نحو، صرفمجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةمحمود شاكر مجیدورود صیغة الخبر بمعنى األمر والنھي عند االصولیین

Arabi17120نحو، صرفمجلة الدرعیةعبدالرحمن ابن محمد العماروزن (فعلل) أصال أو فرع

Arabi17121نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاخالد محمد المساعفةوزنا (افععل و افعھل ) الناشئان من (افعأل)بین أوھام اإلبدال و الرد إلى األصل الثالثي

Arabi17122أدبدار الشروقأحمد بھجتتحتمس 400 بشرطة

Arabi17123نحوالجامعة األسالمیةجھاد یوسف العرجامحمود سالمة محمد الشاعروسائل التغذیة في القرآن الكریم دراسة وصفیة نحویة

Arabi17124لغةمجلة األستاذمصطفى جوادوسائل النھوض باللغة العربیة

Arabi17125لغةمجلة األستاذمصطفي جوادوسائل النھوض باللغة العربیة وتیسیر قواعدھا وكتابتھا

Arabi17126معجم، نحومجلة عجمان للدراسات والبحوثعباس عبد الحلیم عباسوسائل صیاغة المصطلح في المعاجم األدبیة األطر و المواضعات

Arabi17127دراسات لغویةجامعة القصیمعبد هللا بن عبد العزیز الوقیتافنان بنت عبد هللا العبد الرحیموشى الحلل فى شرح ابیات الجمل البى جعفر اللبلى ت691 ھجرى دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi17128نحو، لغةمجلة الموردمحمد السعید عبدهللا عامروصف ما ال یعقل في القرآن الكریم

Arabi17129نحو، صرفمجلة الدراسات اللغویةكریم حسین ناصح الخالديوضع االسماء واالفعال في غیر مواضعھا

Arabi17130نحومجلة التعریبممدوح محمد خسارةوضع المصطلح العربي وتصحیح المفاھیم الخاطئة في التطبیق

Arabi17131لغةمجلة اللسان العربيمحمود أحمد نحلةھالیدايوظائف اللغة

Arabi17132علوم اللغةمجلة جذورمحمد عبد الرحمن عطا هللاوظائف اللغة غیر المنطوقة في الحدیث النبوي

Arabi17133نحوجامعة مولود معمريعبد الجلیل مرتاضعمر بورنانوظائف عالمات االعراب

Arabi17134ً لسانیاتجامعة أبي بكر بلقایدأحمد عزوزأحمد طیبىوظیفة االقتصاد المورفونولوجي في التواصل اللسانى سورة طھ نموذجا

Arabi17135أدب، لغةمجلة عالماتأحمد محمد ویسوظیفة االنزیاح في منظور الدراسات األسلوبیة

Arabi17136نحومجلة آداب البصرةجاسم غالي روميوظیفة التركیب في كتاب الخصائص إلبن جني ت 392ھـ

Arabi17137نحومجلة دیاليیونس عبد مرزوكوظیفة الشواھد النحویة في كتاب المقرب البن عصفور

Arabi17138لسانیات اللغةجامعة قاصدي مرباحمشري بن خلیفةسعاد مضایفوظیفھ المسند الیھ في الجملھ العربیھ

Arabi17139نحو، لغةجامعة الیرموكحسن خمیس الملخمحمد محمود عیسى محاسنةوظیفیة التفكیر النحوي عند النحاة العرب
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Arabi17140نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاسلوى محمد عمر عربوقفات في جزم المضارع في جواب الطلب وأثر المعنى على الحركة اإلعرابیة في الجواب

Arabi17141نحو، لغةمجلة الدراسات اللغویةحسن بن محمد الحفظيوقفات مع بحث التركیب المزجي في العربیة المعاصرة

Arabi17142نحو، صرفمجلة كلیة التربیة للبنات جامعة بغدادعماد یونس الفيوقفة عند معاني أوزان األفعال المزیدة

Arabi17143لغویاتمجلة جامعة ذي قارسھى كناوي حسنوقفة في كتاب التیسیر لألستاذ الجواري

Arabi17144نحومجلة كلیة اآلداب جامعة منتوري قسنطینةأمحمد زغوانوقفة مع سیبویھ في ھدى الكتاب

Arabi17145نحومجلة عالم الكتبمنیرة محمود الحمدوقفة نحویة مع من الزائدة عند النحاة وفي القرآن الكریم

Arabi17146أدبكتب عربیةأشرف عویسالمفتون بالذاكرة

Arabi17147نحو، لغةمجلة علوم اللغةمجدي إبراھیم یوسفوقوع بعض حروف المعاني مواقع بعض عند الثعالبي ت 429ھـ دراسة تحلیلیة

Arabi17148نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيعبد هللا بن سالم الثماليوقوف القرآن وعالقتھا بالمعنى والتركیب من خالل كتاب (إیضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا) البن األنباري

Arabi17149نحو، صرفالمجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابھاحلیمة أحمد عمایرةوال سیما في العربیة

Arabi17150معجم، نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھایس أبو الھیجاءوھو معروف من إشكالیات تقنیة التعریف في المعجم العربي

Arabi17151نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةمحمد عبد القادر الخلفیاء اإلضافة في القرآن الكریم عند القراء العشرة

Arabi17152نحومجلة الدراسات القرآنیةمحمد بن سعد الشوايیاء المتكلم عند القراء العشرة دراسة نحویة

Arabi17153نحوالمجلة العلمیة لكلیة التربیة جامعة مصراتةمصطفى سالم المازقیاء المتكلم في الدرس النحوي

Arabi17154نحوالمجلة األردنیة في الدراسات األسالمیةزید القرالةیاءات القرآن الكریم بین الحذف والفلب والتسكین دراسة صوتیة

Arabi17155نحو، منطقدار المعارفأحمد محمد شاكر، عبد السالم محمد ھارونإصالح المنطق البن السكیت

Arabi17156لغةمجلة اللغة العربیة وآدابھاسیدة فاطمة سلیميالمخططات التصوریة ودورھا في فھم مضامین الصحیفة السجادیة األخالقیة على ضوء اللسانیات اإلدراكیة

Arabi17157(معجم لسان العرب أنموذجا) معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقممدوح خسارةالمعاجم اللغویة

Arabi17158معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد رشاد الحمزاويالمعجم العربي المعاصر نظرة المعجمیة الحدیثة

Arabi17159نحومجلة العلوم األنسانیةمحمد غالیمالمعجم وھندسة النحو

Arabi17160لسانیاتمجلة التوبادمازن الوعرالمفھوم اللساني لألسلوبیات

Arabi17161تحلیل الخطابمجلة اإلحیاءالحسن بنعبوالمنحى الحجاجي للخطاب القرآني وأثره في منھج االستدالل األصولي

Arabi17162لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقعباس علي السوسوةالنكتة تاصیل لغوي تاریخي

Arabi17163علم األصوات، نحومجلة الدراسات اللغویة واألدبیةمحمد أحمد سامي أبو عیدالھمز في محتسب ابن جني :دراسة صوتیة معاصرة

Arabi17164نحومجلة كلیة العلوم األسالمیةالواحد والجمع في معاني القران االخفش واالوسط ت 315ھـ جمعاً ودراسة

Arabi17165لغویاتمجلة شؤون اجتماعیةغالب خالیليالوعي اللغوي

Arabi17166نحو، صرفمجلة العلوم األنسانیةمولدي الیحیاويالوقف : دراسة في فونولوجیا القطع المستقلة

Arabi17167نحومجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةإیمان محمد أمین خضر الكیالنيانزیاح الحركة اإلعرابیة في بعض األسالیب النحویة

Arabi17168لغةمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةحنان إسماعیل عمایرةانزیاحات لغویة بین األصل والتطور
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Arabi17169علوم اللسان العربيجامعة باجي مختارالشریف بوشحدانقروجي لمیاءانسجام الخطاب في روایة الجازیة والدراویش دراسة تطبیقیة في ضوء علم النص

Arabi17170علوم اللسان العربيمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي األغواطھناء عمر خلیلانسجام مستویات التحلییل اللساني في قصیدة "ملحمة كنعان" إلبراھیم السعافین

Arabi17171(استقراء وتحلیل)صرفمجلة كلیة اآلداب جامعة السویسأسماء رفعت عبدالحكیم مرادانفتاح الدرس الصرفي بین المنھج والظاھرة

Arabi17172معجم، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقحمود فاخوريومعجم جدید للمعاني

Arabi17173نحومجلة الجامعة األسالمیةعبد الرحمن بن عیسى الحازميوقوع الجمع موقع المثنى وتوجیھ قولھ تعالى : " فاقطعوا أیدیھما " عرض وتوجیھ

Arabi17174علوم اللسان العربيمجلة جذورسلطان الزغولوقفة مع كتاب البیان والتبیین للجاحظ

Arabi17175نحومھند أحمد حسنوصف الھمزة والطاء والقاف بالجھر

Arabi17176لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقشفیق الطیبالقوامیس فن وعلم

Arabi17177معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقعز الدین البوشیخيوتصور جدید لبناء المعجم العلمي العربي المختص معجم المصطلحات اللسانیة انموذجا

Arabi17178نحوالمجلة الجامعةسالم على بیدقھمزة االستفھام وتداعیات الرؤیة مقاربة في السیاق القرانى

Arabi17179لغویاتمجلة إسالمیة المعرفةالمصطفى تاج الدینھل یقع النقل المجازي في االلفاظ الشرعیة

Arabi17180لغةكلیة التربیة للبنات جامعة بغدادنسرین حامد منعم المعمورينھایة اإلیجاز لفخر الدین الرازي ت 606ھـ / البرھان الكاشف البن الزمكاني ت 651ھـ / معترك األقران لجالل الدین السیوطي ت 911ه

Arabi17181علوم اللغةدلدار غفور حمدامین، نشأت علي محمودنظریة التواصل وأبعادھا في الدرس اللغوي العربي

Arabi17182معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمختار عمرنظرة معجم حدیث للمترادفات الكنز العربي المعاصر

Arabi17183نحومجلة المخطوطاتعبد اإللھ نبھاننزھة الطرف في أحكام الجار والمجرور والظرف

Arabi17184معجم، نحومجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقإبراھیم بن مرادالقضیة الصادرة مع مادة المعجم

Arabi17185نحومجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغات والترجمةرابح بو معزةنحو مفھوم واضح للتحویل في النحو العربي

Arabi17186لغویاتمجلة الدراسات اللغویةالجمعي بولعراسمیالد اللسانیات النفسیة العصبیة ومرض الحبسة اللغوي

Arabi17187نحوالمجلة العربیة للعلوم األنسانیةحسین أحمد بوعباسموقف نحاة طور النشأة من الشاھد القرآني

Arabi17188نحومجلة كلیة األقتصاد والعلوم السیاسیةحسن منصور أحمد سوركتيموقف نحاة الكوفة من اإلحتجاج بالقراءات

Arabi17189نحو، تفسیرمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةمحسن ھاشم درویشموقف مكي بن أبي طالب القیسي(ت437ھـ) من القراءات المتواترة في كتابھ مشكل إعراب القرآن

Arabi17190(4الجزء) نحوجامعة أم القرىأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعیلعلي بن محمد بن سعید الزھرانيمواقف أبي حیان النحویة من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع الھجري من خالل تفسیره البحر المحیط جمعا ودراسة

Arabi17191بالغةدار الكتاب العربيمصطفى صادق الرافعيإعجاز القرآن والبالغة النبویة

Arabi17192نحومجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقأحمد معلوفمنھجیة البحث الدرس النحوي دراسة معرفیة في التفكیر اللغوي العربي

Arabi17193نحو، صرفجامعة الخلیلبسام عبد العبد القواسميمحمد عزمي نعمان عبد الرحمن سلھبتعلیق على ترجیز المصباح في المعاني والبیان والبدیع

Arabi17194نحوالجامعة األسالمیةكرم محمد داوود زرندحمطیع سلیمان محمد القریناوياألسماء الموصولة العامة في القرآن الكریم دراسة نحویة داللیة

Arabi17195نحوعالم الكتب الحدیثھادي نھراإلتقان في النحو وإعراب القرآن

Arabi17196نحودار الفكر للنشر والتوزیعبھجت عبد الواحد صالحاإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل

Arabi17197نحوجامعة مولود معمريبو جمعة شتوانعیدة ناغشاالستفھام في األحادیث النبویة في ریاض الصالحین دراسة نحویة بالغیة تداولیة
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Arabi17198نحومجلة البحوث اللغویة واألدبیةأحمد خطاب العمرالطبري النحوي الكوفي من خالل تفسیره

Arabi17199شعردار القلم، دار المنارةحسن ھنداويأبي الفتح عثمان ابن جنيالمبھج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة

Arabi17200أدب، لغةمجلة كان التاریخیةنھلة أنیس محمد مصطفىالھجرات العربیة إلى مصر وأثرھا في اللھجة المصریة وأثر ذلك على المجتمع

Arabi17201نحومجلة األثربلخیر شنینبعض اإلضافات النحویة البن عصفور اإلشبیلي

Arabi17202لغویاتمجلة فكر العلوم األنسانیة واألجتماعیةحافیظ إسماعیلي علوي ، امحمد المالخبعض االستراتیجیات التأویلیة لفھم اللغویات العربیة مقاربة إبستمولوجیة

Arabi17203نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيالفاعل ونائب الفاعل

Arabi17204شعرمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقولید السراقبيبقیة أشعار بني سلول

Arabi17205بالغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقخلدون صبحبالغة المجاز المرسل عند القرطبي وابن جزي وأبي حیان األندلسي

Arabi17206نحومجلة الواحات للبحوث والدراساتفاطمة رزاقبناء الجملة العربیة عند ابن رشد في كتابة الضروري في صناعة النحو

Arabi17207نحومجلة جامعة عبد الملك السعديعیاد الثبیتيتحقیق التراث النحوي األندلسي الواقع والمأمول نظرات في تحقیق ثالثة نصوص نحویة أندلسیة

Arabi17208لغویاتمجلة التوبادبھاء الدین عبد الوھاب عبد الرحمنتحقیق لغوي دراسة في معنى االستثناء وأسلوب االستثناء المنقطع

Arabi17209نحو، لغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةإبراھیم الصلويجاك ریكمانزترتیب حروف الھجاء العربیة عند الھمداني

Arabi17210لغویاتمجلة الجمعیة العلمیة السعودیة للغات والترجمةأحمد كرومترجمة المصطلحات البیئیة وأثرھا في التواصل المعرفي

Arabi17211أدبمجلة معھد المخطوطات العربیةأبي عبیده معمر بن المثنىتسمیة أزواج النبي (ص) وأوالده

Arabi17212نحو، صرفجامعة أم القرىعبد العزیز علي الحربينبیل بن نضار بن عبد الوھاب السنديتھذیب متن البناء

Arabi17213نحوجامعة قاصدي مرباحجھود الباحثین الجزائریین في تیسیر النحو العربي

Arabi17214لغویاتدار الفكر العربيعبد الرحمن علي سلیمانتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك. للمرادي المعروف بابن أم قاسم عام 749ھـ

Arabi17215(من أسرار الحروف في القرآن الكریم الباء - الالم ) نحو، تفسیردار الحضارة للنشر والتوزیعبدر بن ناصر البدردراسات في القرآن و تفسیره

Arabi17216(تأثر أبي حیان بالفخر الرازي في تفسیره البحر المحیط واعتراضاتھ علیھ ) نحو، تفسیردار الحضارة للنشر والتوزیعبدر بن ناصر البدردراسات في القرآن وتفسیره

Arabi17217(نداء هللا نبیھ الكریم في آي الذكر الحكیم ) نحو، تفسیردار الحضارة للنشر والتوزیعبدر بن ناصر البدردراسات في القران وتفسیره

Arabi17218شعرمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقعدنان محمود عبیداتجمالیات اللون في مخیلة بشار بن برد الشعریة

Arabi17219نقدمكتبة الضامرني للنشر والتوزیعأبي إسحاق إبراھیم إطفیشالنقد الجلیل للعتب الجمیل

Arabi17220نحوجامعة شیرازأحمد افشار شیرازيسیبویھ

Arabi17221لغویاتمجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریةعبد الكبیر الحسنيشبكة السمات في اللغة العربیة : مقاربة عرفانیة

Arabi17222نحو، صرفمجلة بحوث ودراسات في اللغة العربیة وآدابھاسلیمان بن إبراھیم العایدشواذ النسب

Arabi17223علم الداللةمجلة العلوم الشرعیة واللغة العربیة جامعة األمیر سطام بن عبد العزیزناصر بن عبدالعزیز الھذیليدالالت االلفاظ المقیدة بكون الزمن دراسة داللیة في ضوء نظریة التحلیل التكویني للمعنى

Arabi17224نحو، صرفدار الفكر المعاصرمحمد سعید المولويأبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني، أبي العباس أحمد بن عمار المقريظاءات القرآن الكریم ویلیھ كتاب الفرق بین الظاء والضاد

Arabi17225نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیةھالة ذیاب قزعظاھرة التحویل الصرفي في معلقة طرفة بن العبد دراسة داللیة

Arabi17226نحومجلة كلیة اللغاتمخزوم علي الفرجانيغموض الداللة في التركیب النحوي
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Arabi17227لغویاتجامعة البعثأكرم علي معالفاعلیة االستعارة في التركیب اللغوي لألدب

Arabi17228نحو، لغةمجلة المعلم الجامعيعبدالجبار عبداألمیر ھانيفاعول من أبنیة العربیة الفصیحة

Arabi17229نحومجلة آفاق المعرفةوھدان وھدانمقارنة بین نظریة النظم بین سیبویة والجرجاني

Arabi17230لغویاتشركة المطبوعات للتوزیع والنشرعلم االبداع عند جبران خلیل جبران، نادیة تویني، خلیل حاوي، صالح ستیتیة

Arabi17231نحومجلة متون جامعة موالي الطاھررقیق كمالفرضیة العامل النحوي

Arabi17232علوم اللسان العربيمجلة فصولسعد مصلوحاللسانیات العربیة وقراءة النص اآلدبي قول في نقد الذات ومكاشفة اآلخر

Arabi17233لغةمجلة فصولمحمد بریريالبعد اإلشاري والبعد الرمزي مدخل لقراءة خطاب أبي حیان

Arabi17234لغةمجلة فصولمحمد حماسة عبد اللطیفمنھج في التحلیل النصي للقصیدة تنظیر وتطبیق

Arabi17235لغةمجلة فصولسیزا قاسمامیل بنفنستسیمیولوجیا اللغة

Arabi17236لغویاتمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةمصطفى صالح السعیدلغة لورنس العربیة في كتاب أعمدة الحكمة السبعة وردھا إلى أصلھا العربي عرض وتحلیل

Arabi17237نحوأحمد ھاشم أحمد السامرائيلھجة طیئ في كتاب سیبویھ

Arabi17238نحو، لغةمجلة الدراسات القرآنیةسلیمان بن عبد العزیز بن عبد هللا العیونيما أعربھ ابن كیسان من القرآن الكریم جمعا ودراسة

Arabi17239نحو، لغةمجمع اللغة العربیة األردنيعبد الفتاح الحموزقضایا اللغة العربیة والخط والشكل واإلمالء

Arabi17240نحو، لغةمجلة نزويعادل فاخوريكذبت

Arabi17241علوم اللغةمجلة الموقف األدبيعیاد عیدلیرا بورودیتسكيكیف تشكل اللغة التفكیر اللغة التي نتحدث بھا تؤثر تأثیرا جوھریا في نظرتنا إلى العالم

Arabi17242نحو، لغةمجلة الدراسات اإلسالمیةالعباس بن حسین بن علي الحازميلوال في القرآن الكریم دراسة لغویة تفسیریة

Arabi17243(ت368ھـ)نحومجلة الموقف األدبيسیف بن عبدالرحمن العریفي، ولید محمد السراقبيكتاب اإلدغام في شرح كتاب سیبویھ البي سعید السیرافي

Arabi17244شعر، لغةمجلة المعرفة للدراسات والبحوثمحمد یاسر شرفلغة أوائل الشعر العربي

Arabi17245(أھم القواعد النحویة والصرفیة واإلمالئیة واألسلوبیة والخطابیة لدى القانوني) نحو، صرفمجلة بحوث مستقبلیةمعن عبد القادر بشیرلغة أھل القانون التحریریة والشفویة

Arabi17246نحومجلة الدراسات اللغویة واألدبیةحنفي حاج دولة ، عادل علي سالمما یستدرك على كتب النحو عند القدامى : عرض وتحلیل

Arabi17247نحو، صرفمجلة معھد المخطوطات العربیةرباح الیمني مفتاحما یكتب بالضاد والظاء والمعنى مختلف لیحیى بن عمر بن فھد الملكي ت 885ھـ

Arabi17248نحو، صرفمجلة جامعة بابل للعلوم األنسانیةحسن غازي السعديمادة صرف ومعانیھا في القرآن الكریم

Arabi17249نحومجلة جامعة تكریت للعلوم األنسانیةعماد حمید أحمد الخزرجي ، سمرة سمیر عاصيمادة عمل في القرآن الكریم دراسة نحویة األفعال أنموذجا

Arabi17250نحو، صرفمجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةعبد هللا أحمد خلیل إسماعیل، عبد هللا عبد الجلیل المناعمھمادة فتن وتصاریفھا في القرآن الكریم دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi17251نحودار الكلم الطیبالحسین مرداس السباعيالقبس النحوي في شرح نظم الزواوي للشیخ أبي الفداء زیان بن فائد الزواوي

Arabi17252علوم اللغةالھیئة العامة لشئون المطابع األمیریةمحمد شوقي أمین ، إبراھیم الترزيالقراءات المجمعیة في األلفاظ واألسالیب

Arabi17253نحودار الكاتب العربي للطباعة والنشرمحمد كامل بركاتابن مالك تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد

Arabi17254داللة لغویةجامعة النجاح الوطنیةیحیى عبد الرؤوف جبرنور ھاني محمد سمحانجملة الخاتمة في اآلیات الكونیة واالنسانیة دراسة أسلوبیة

Arabi17255تفسیردار اإلفھامصالح بن عبد هللا بن صالح اللحیدانمظفر الدین أبي العباس أحمد بن علي البغداديشرح مجمع البحرین و ملتقى النیرین
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Arabi17256نحو، لغةدار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالنعبد الرحمن السید، محمد بدوي المختونشرح التسھیل البن مالك جمال الدین محمد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي الجیاني األندلسي

Arabi17257أدب، لغةمطبعة السنة المحمدیةمحمد محیي الدین عبد الحمیدمجمع األمثال ألبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراھیم النیسابوري المیداني المتوفي سنة 518 من الھجرة

Arabi17258نحومكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونكتاب سیبویھ أبي بشر وبن عثمان بن قنبر

Arabi17259شعر، لغةمجلة عالماتأحمد محمد المعتوقلغة الشعر بین ناقدین دراسة نظریة تحلیلیة مقارنة لنظریتي كل من اآلمدي والشریف المرتضى في لغة الشعر

Arabi17260نحوجامعة أم القرىعبد الفتاح بحري إبراھیمإیمان بنت جواد صادق النجارتجاور االدوات النحویة واثره في اإلعراب والرسم

Arabi17261.شعرمنشورات وزارة الثقافةأدونیسایف بونفوااألعمال الشعریة الكاملة

Arabi17262معجممجلة كلیة التربیة الجامعة المستنصریةصالح خضر بنيمادة نفر ومرادفاتھا في المعجمات العربیة

Arabi17263نحومجلة الدراسات اللغویة واألدبیةمجدي حاج إبراھیم ، فاطمة محمد أمین العمريمبادئ تأصیل السماع في كتاب سیبویھ

Arabi17264لسانیات اللغةمجلة أیقوناتلجمعي بولعراسمبادئ طبولوجیا المقابلة اللسانیة

Arabi17265لغویاتمجلة الدراسات اللغویة واألدبیةرضوان االطرشمبتكرات القران اللغویة وعاداتھ

Arabi17266لغویاتمجلة العلوم األجتماعیةھادیة رواقمبدأ االقتصاد اللغوي في االستعمال العربي منزع الخفة واجتناب الثقل نموذجا

Arabi17267لغةمجلة الدراسات األنسانیة جامعة دنقالالدقة في اختیار األلفاظ ودورھا في تقییم النصوص

Arabi17268لسانیات اللغةمجلة كلیة اآلدابحسین الزراعيالمصادر

Arabi17269لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقخیر هللا الشریفمجموع االثبات الحدیثیة آلل الكزبري المشقیین وسیرھم وإجازاتھم تحقیق عمر بن موفق النشوقاتي

Arabi17270لغویاتمجلة األحمدیةفخر الدین قباوةمشكلة الزیادة لحروف المعاني

Arabi17271أدبمجلة الموردأنور عبد الحمید الناصريمحمد عبد المطلب البكاءمصطفى جواد حیاتھ ومنزلتھ العلمیة

Arabi17272معجممجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد علي الزركانيمعاجم األبنیة في العربیة دیوان األدب للفارابي نموذجا

Arabi17273( دراسة نحویة داللیة) نحومجلة الدراسات األجتماعیةمحمد جمعة حسن نبعةمعاني حروف الزیادة عند النحاة

Arabi17274علوم اللغةمجلة العرب والفكر العالمينوام شومسكيمعرفة اللغة مكوناتھا وجذورھا

Arabi17275نحومجلة التواصل اللسانيمحمد شكري العراقي الحسینيمفھوم االبتداء عند سیبویھ

Arabi17276نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقلمھابة محفوظمفھوم الحجاج في القرآن الكریم دراسة مصطلحیة

Arabi17277علوم اللسان العربيجامعة محمد خیضرمحمد خانربیعة حماديمسألة الرتبة في الجملة العربیة

Arabi17278نحو، لغةمجلة كلیة الدراسات األسالمیة والعربیةماجد حسن الذھبيمسألة ان رحمة هللا قریب من المحسنین عند ابن مالك وابن ھشام

Arabi17279لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقمحمد رضوان الدایةمراحعة كتاب نور الكمائم وسجع الحمائم. ونصوص مخطوطة أخرى البن مغاور األندلسي

Arabi17280نحوجامعة البصرةعبد الستار مھدي عليحسین خضیر عباس عبد الجلیل الغزيالتأویل النحوي في تفسیر معجم الطبرسي

Arabi17281شعرأحمد زروق الفاسيعقود العرب لالٔعداد مع االحمرار

Arabi17282لغةمكتبة الخانجيخالد فھميفقھ اللغة وسر العربیة ألبي منصور الثعالبي المتوفي 429ھـ

Arabi17283أدبدار المعارفشوقي ضیفالعصر العباسي الثاني

Arabi17284أدبمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونعبد القادر بن عمر البغداديخزانة األدب ولب لباب لسان العرب
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Arabi17285نحو، صرف، لغةمجلة العمیدریاض عبود الحسینيأبنیة المشتقات في ضوء القیاس الصرفي واالستعمال اللغوي

Arabi17286أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبد الحمید سلیمفالنتینا إیفاشیفاالثورة التكنولوجیة واألدب

Arabi17287نحومكتبة المدینة كراتشيابن داد الحنفي العطاري المدنيوقایة النحو فى ھدایة النحو

Arabi17288صرف، نحومحمد محمود ولد محمد األمینمحمد محفوظ بن الشیخ المسومي الموریتاني الشنقیطيوشاح الحرة بإبراز الالمیة وتوشیحھا من أصداف الطرة في علم التصریف

Arabi17289نحودار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعفاضل صالح السامرائيمعاني النحو

Arabi17290أدبمنشورات سعد بن جبیرعلى الوردىاسطورة االدب الرفیع

Arabi17291أدبدار المعارفشوقي ضیفالعصر اإلسالمي

Arabi17292علوم اللغةمجلة علوم اللغةنھلة حسین إماماصول االسماء الثنائیة في اللغة العربیة الفصحى دراسة صوتیة صرفیة تاریخیة مقارنة في ضوء اللغات السامیة

Arabi17293أدبجامعة عبد المالك السعدي منشورات مدرسة الملك فھد العلیاأحمد الشایبالدراسات األدبیة في المغرب األستاذ عبد هللا كنون نموذجا

Arabi17294نحودار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراثإیمان حسین السیداعتراضات ابن ھشام على معربي القرآن

Arabi17295لغویاتالمكتبة العصریةریاض بن حسن الخوامصالح الدین بن الحسین األخفش الیمنيالعقد الوسیم في أحکام الجار و المجرور و الظرف

Arabi17296أدبدار الفجر للنشر والتوزیعمحمد منیر حجاباإلعالم اإلسالمي المبادئ، النظریة، التطبیق

Arabi17297نحونبیل عليالنحو الحاسوبي

Arabi17298تجویددار العقیدةمحمد الصادق قمحاويمحمود بن علي بسة المصريالعمید في علم التجوید

Arabi17299لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد وجیھ تكریتيفي األسماء المؤنثة السماعیة ألبي بكر الرازي ت 666ه

Arabi17300نحو، لغةمجلة مجمع اللغة العربیة األردنيمحمد وجیھ تكریتيمسألة في االشتقاق للعالمة أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك ت 672ھـ

Arabi17301أدبالمكتبة األلكترونیة المجانیةمحمود البدويالصیاد

Arabi17302نحومكتبة الخانجيمحمود محمد الطناحيفھترس كتاب األصول في النحو ألبي بكر بن السراج المتوفي سنة 316ھـ

Arabi17303شعردار الشروقمحمد الغزاليالحیاة األولى دیوان شعر

Arabi17304أدبدار الشروقعلي شلشالتمرد علي االدب دراسة في تجربة سبد قطب

Arabi17305أدبمجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات األسالمیة والعربیةإبراھیم عبد الفتاح رمضانالتناص في الثقافة العربیة دراسة تأصیلیة في ببلوجرافیا المصطلح

Arabi17306بالغة، نقددار نشر أفریقیامحمد العمريعبد القادر بقشيالتناص قي الخطاب النقدي والبالغي

Arabi17307نحوجامعة أم القرىمحمد بن إبراھیم البنامحمد بن نجم بن عواض السیاليأبوعبدهللا السلمي مع تحقیق كتابھ الضوابط الكلیة تمس الحاجة إلیھ من العربیة

Arabi17308نحوجامعة الكوفةنضال حسن سلمانآالء محمد شھاب المطیريالتوجیھ النحوي للقراءات في كتاب الحجة في القراءات السبع البن خالویھ ت 370ه

Arabi17309نحو، صرفجامعة أم القرىغنیم بن غانم بن عبد الكریم الینبعاويإبراھیم بن حسین بن علي صنبعأثر المعنى في تعدد وجوه اإلعراب في كتاب التبیان في إعراب القرآن ألبي البقاء الحسین بن عبد هللا العكبري المتوفي سنة 616ھـ

Arabi17310نحو، لغةدار البشائرسیف بن أحمد الغریرتقي الدین أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعيأحكام كل وما علیھ تدل

Arabi17311أدبكتارازھور كرامنحو الوعي بتحوالت السرد الروائي العربي دراسة

Arabi17312نحوجامعة أم القرىمحمد ولد سیدي ولد حبیبمحمد بن سعد بن عبد هللا القرنياإلمام محمد الطاھر ابن عاشور ومنھجھ في توجیھ القراءات من خالل تفسیره التحریر والتنویر

Arabi17313صرفأبي زیاد محمد بن سعید البحیرياإلنباء بشرح متن البناء في علم التصریف
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Arabi17314أدبدار شرقیات للنشر والتوزیعمحمد سیفأندریھ مالرواإلنسان العابر واألدب

Arabi17315أدبمطبعة الجوائبالشریف المرتضى أبي القاسم على ابن الشریفالشھاب في الشیب والمشیب

Arabi17316(إنھ خفي على اكثر النحویین) نحو، صرفجامعة أم القرىإسماعیل محمد بشیراالیضاح والتبیین لما قال عنھ ابن مالك في كتاب شواھد التوضیح

Arabi17317شعرمطبعة المعارفالبدیعیات الخمس في مدح النبي المختار

Arabi17318أدب، شعردار العلم للمالیینكمال أبو دیبالبنیة اإلیقاعیة في الشعر العربي

Arabi17319نحو، لغةدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرسناء خضرالنظریة الخلقیة عند ابي العالء المعري بین الفلسفة والدین

Arabi17320نحو، صرفأحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبيالدر المصون في علوم الكتاب المكنون

Arabi17321أدبعصیر الكتب للنشر والتوزیعمنى سالمةثاني أكسید الحب

Arabi17322نحوجامعة أم القرى معھد البحوث العلمیةإبراھیم بن عبد هللا بن جمھور الغامديأبي الحسن األھوازيالبھار

Arabi17323أدبدار نوفل للنشر والتوزیعمخیائیل نعیمةالبیادر

Arabi17324بالغةمكتبة األنجلو المصریةبدوي طبانھالبیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في أصول البالغة العربیة

Arabi17325سیرة،فقھالدار المصریة اللبنانیةمصطفى الشكعةالبیان المحمدي

Arabi17326(السفر الثاني) علوم اللغةدار البشائرمحمد عبد هللا قاسمالتذكرة في علم العربیة عیون من النصوص معربة مشفوعة بفوائد وتعالیق

Arabi17327لسانیات اللغةمجلة المعرفةمازن الوعرالبیان والتبین في ضوء اللسانیات الحدیثة

Arabi17328تصمیمشیماء كامل الوائليثالثیة الفكرة التصمیمیة والشكل والمضمون في تصمیم غالف الكتاب األدبي أنموذجا

Arabi17329أدبدار الفكر العربيرمزي یسى، عزت فھیم صالحدیل كارنیجيالتأثیر في الجماھیر عن طریق الخطابة

Arabi17330نحومنشورات المركز العالمي للدراسات األسالمیةحسین شیرافكنالھدایة في النحو

Arabi17331نحومكتبة زھراء الشرقأحمد عفیفينحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي

Arabi17332أدبمنشورات جامعة حلبوھیب طنوسنظام التصویر الفنى فى األدب العربي

Arabi17333أدبجامعة الحاج لخضرعلي خدريھاشمي قاسیةتجلیات الشعریة في منظومة المناھج النسقیة

Arabi17334بالغةجامعة أم القرىعوض معیوض الجمیعي.مرزوقة عبد هللا السفیانيالتحلیل البیاني في شعر القطامي دراسة وتحلیل

Arabi17335لغةمجلة األثر جامعة قاصدي مرباحھاجر مدقنالتحلیل التداولي األفق النظري واإلجراء التطبیقي في الجھود التعریفیة العربیة

Arabi17336لغةدار الھدى للنشر والتوزیعمحي الدین محسبالتحلیل الداللي في الفروق في اللغة ألبي ھاللي العسكري دراسة في البنیة الداللیة لمعجم العربیة

Arabi17337علم األصواتجامعة النجاح الوطنیةمحمد جواد النوريمھدي عناد أحمد قبھاالتحلیل الصوتي للنص بعض قصار سور القرآن الكریم أنموذجا

Arabi17338نحوإبراھیم محمد أحمد اإلدكاويجھود ابن خالویة النحویة

Arabi17339أدبمجلة جامعة دمشقأحمد عبد الرحمن الذنیبات، خالد فرحان البداینةالتحول الفكري في شعر حسان بن ثابت

Arabi17340صرفجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةفراج بن ناصر بن محمد الحمدآراء ابن بري التصریفیة جمعاً ودراسة

Arabi17341لغة، أدبجامعة المدینة العالمیةأصول البحث األدبي ومصادره

Arabi17342أدبدار الفكر اللبنانيعبد األمیر مھناجمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغداديأخبار الحمقى والمغفلین

https://k-tb.com/book/Arabi17314
https://k-tb.com/book/Arabi17315
https://k-tb.com/book/Arabi17316
https://k-tb.com/book/Arabi17317
https://k-tb.com/book/Arabi17318
https://k-tb.com/book/Arabi17319
https://k-tb.com/book/Arabi17320
https://k-tb.com/book/Arabi17321
https://k-tb.com/book/Arabi17322
https://k-tb.com/book/Arabi17323
https://k-tb.com/book/Arabi17324
https://k-tb.com/book/Arabi17325
https://k-tb.com/book/Arabi17326
https://k-tb.com/book/Arabi17327
https://k-tb.com/book/Arabi17328
https://k-tb.com/book/Arabi17329
https://k-tb.com/book/Arabi17330
https://k-tb.com/book/Arabi17331
https://k-tb.com/book/Arabi17332
https://k-tb.com/book/Arabi17333
https://k-tb.com/book/Arabi17334
https://k-tb.com/book/Arabi17335
https://k-tb.com/book/Arabi17336
https://k-tb.com/book/Arabi17337
https://k-tb.com/book/Arabi17338
https://k-tb.com/book/Arabi17339
https://k-tb.com/book/Arabi17340
https://k-tb.com/book/Arabi17341
https://k-tb.com/book/Arabi17342


اللغة - المعتمد

5992019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi17343شعر، أدبدار مكتبة الحیاةنزاز رضاابن قیم الجوزیةأخبار النساء

Arabi17344أدبمؤسسة الرسالةمحمد الداليأبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبةأدب الكاتب

Arabi17345بالغةدار الكتب العلمیةمحمد باسل عیون السودأبي القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريأساس البالغة

Arabi17346بالغةوكالة المطبوعاتأحمد مطلوبأسالیب بالغیة الفصاحة البالغة المعاني

Arabi17347بالغةمطبعة المدني، دار المدنيمحمود محمد شاكرأبي بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويأسرار البالغة

Arabi17348أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعاطف جودة نصرالخیال مفھومة ووظائفھ

Arabi17349نحوجامعة المدینة العالمیةأصول النحو

Arabi17350نحومكتبة لسان العربمحمود سلیمان یاقوتالتوابع في النحو العربي

Arabi17351(1) نحومكتبة فلسطینبرنامج التربیة علم النحو

Arabi17352نحومجلة جامعة دمشقنبیل محمد أبو عمشةأثر مصنفات ابن مالك في مغني اللبیب مما لم یصرح بھ ابن ھشام

Arabi17353شعرالھیئة المصریة العامة للكتاب ( مكتبة األسرة)سمیر سرحان، محمد عنانيأجمل ما كتب شاعر الجندول علي محمود طھ

Arabi17354أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبدهللا الطوخيالقصص القصیرة

Arabi17355لغةمكتبة الجیل الواعدخالد بن ھالل بن ناصر العبريأخطاء لغویة شائعة

Arabi17356أدبعبد السالم حمدان اللوحأدب الحوار وآفاقھ في السنة المطھرة

Arabi17357أدبالشركة العربیة للنشر والتوزیعأحمد زلطأدب الطفولة أصولھ مفاھیمھ رواده

Arabi17358أدبمنشورات دار مكتبة الحیاةالمكتب العالمي للبحوثالحب عند العرب دراسة أدبیة تاریخیة

Arabi17359أدبمركز األھرام للترجمة والنشرأنیس فھمي إقالدیوسأدباء فازوا بجائزة نوبل

Arabi17360أدبجامعة الحاج لخضرعلي خذرينجاة غقاليأدبیة الخطاب النثري في كتابات ابن خلدون

Arabi17361أدباتحاد الكتاب العربمحمد تحریشيأدوات النص دراسة

Arabi17362لغویاتالدار العربیة للعلوم ناشرونالطاھر بومزبرالطاھر بومزبر

Arabi17363أدبمجلة الجامعة األسالمیةإبراھیم ربایعةالخوانق في القدس خالل العصر العثماني

Arabi17364أدبمنشورات وزارة الثقافةحنا عبودنور ثروب فرايالخیال األدبي

Arabi17365نقد، لغةمجلة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیة جامعة حلبعصام قصبجيأصول النقد العربي القدیم

Arabi17366لغةمجلة جامعة النجاح لألبحاثمحسن الخالديالرحم و الرحمن بین االشتقاق والتفسیر

Arabi17367أدبمركز الحضارة العربیةعلي عبدالفتاحأعالم في األدب العالمي

Arabi17368أدبكلمات عربیة للترجمة والنشرأمیرة علي عبد الصادقألف لیلة ولیلة قصص من التراث

Arabi17369شعرأبي زین الدین یحیى بن معطالدرة األلفیة

Arabi17370معجم، نحودار الكتب العلمیةناصیف یمینالمعجم المفصل في اإلمالء

Arabi17371أدبدار الشروقصابر عبدالدایمأل م األدب اإلسالمي بین النظریة والتطبیق
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Arabi17372أدبدار الثقافة للنشر والتوزیعیوسف خلیفأوراق في الشعر ونقده

Arabi17373شعرالدار الثقافیة للنشرمصطفي حركاتأوزان الشعر

Arabi17374أدبأكادیمیة الفنونتیري إیجلتون، منى سالمأوھام ما بعد الحداثة مترجم

Arabi17375أدب، شعردار الكتب العلمیةمحمود رضوان دیوبأبي عبادة البحتريالحماسة

Arabi17376أدب، شعردار الراتب الجامعیةسراج الدین محمدالرثاء في الشعر العربي

Arabi17377أدبمطبعة الحلبيشعیب بن عبد الحمید بن سالم الدوسريإمتاع السامر بتكملة متعة الناظر

Arabi17378أدبمؤسسة مختار للنشر والتوزیعصالح فضلإنتاج الداللة األدبیة

Arabi17379.أدب، شعرمجلة جامعة الملك سعودفضل بن عمار العماريثنائیة بعض القصائد القدیمة

Arabi17380أدبوزارة األوقاف والشئون األسالمیةعمر أبا ، محمد المغراويالخط المغربي تاریخ وواقع وآفاق

Arabi17381أدبدار كتب عربیةاحمد ابراھیم الفقیھنفق تضیئھ امرأة واحدة

Arabi17382تحلیل الخطابمؤسسة علوم نھج البالغةباسم خیري خضیراستراتیجیات الخطاب عند اإلمام علي علیھ السالم مقاربة تداولیة

Arabi17383دواویندار الشعب للصحافة والطباعة والنشرعباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازنيالدیوان

Arabi17384أدبدار أسامةصبیح التمیميأبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعيالشاء

Arabi17385أدبجامعة وھرانأحمد مسعودبولعشار مرسليالشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدیة الحدیثة ابن الفارض

Arabi17386أدبندا العربيالضابط والدرویش

Arabi17387نحوجامعة أبي بكر بلقایدوالي دادة عبد الحكیمراس الواد سیدي محمدالتحویل في النحو العربي

Arabi17388أدبمجلة جامعة دمشقمحمود عبد الرحیم صالح، إبراھیم عبد الرحمن النعانعةالتداخل بین الرسالة والقصیدة عند الكتاب الفاطمیین

Arabi17389بالغةسیاقاتعید بلبعمقدمة في نظریة البالغة النبویة السیاق وتوجیھ داللیة النص

Arabi17390أدبطارق بنداريالرائد في التعبیر

Arabi17391لغویاتمنیرة بنت سلیمان العلوالالتداخل في اللغات دراسة لغویة قرآنیة

Arabi17392أدب، شعردار الجیلبطرس البستانيأدباء العرب

Arabi17393أدبدار المعارفشوقي ضیفعصر الدول واإلمارات الجزیرة العربیة، العراق، إیران

Arabi17394أدبالمنظمة العربیة للترجمةسیف الدین دغفوسآن روبول، جاك موشالرالتداولیة الیوم علم جدید في التواصل

Arabi17395أدبالدار العربیة للعلم ناشرونقصي العتابيجورج یولالتداولیة

Arabi17396لغةدار نینوي للدراسات والنشر والتوزیعزلیخة أبو ریشةاللغة الغائبة نحو لغة غیر جنسویة

Arabi17397أدبدار الطلیعةمسعود صحراويالتداولیة عند العرب

Arabi17398أدبدار الكتاب العربيمصطفى صادق الرافعيحدیث القمر

Arabi17399أدبدار المعارفشوقي ضیفعصر الدول واإلمارات الشام

Arabi17400أدبمجلة جامعة دمشقفیصل أصالنالتدویر والتضمین في شعر ابن النقیب الحسیني الدمشقي
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Arabi17401شعرولید بن حسني بن بدوي بن محمد األمويالتذكرة بمختارات دیوان عنترة

Arabi17402(طبیعتھ، نظریاتھ، مقوماتھ، معاییره، قیاسھ ) أدبدار الفكرماھر عبد الباريالتذوق األدبي

Arabi17403أدب، شعرمركز الدراسات الشرقیةسعید عطیة علي مطاوعالتراث الدیني الیھودي في الشعر العبري األندلسي

Arabi17404أدبكناش الحایكإدریس جلون التویميالتراث العربي الغربي في الموسیقى

Arabi17405معجم، نحومجمع اللغة العربیةكمال بشرإبراھیم الترزيالتراث المجمعي في خمسة وسبعین عاما

Arabi17406نحومجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةنائل محمد إسماعیلحركات اإلعراب بین الوظیفة والجمال دراسة وصفیة تحلیلیة

Arabi17407نحو، صرفكلیة اآلدابفوزیة عثمان علم الدینإقبال عوض محمد عبد هللالترادف والتضاد واالشتراك اللفظى في تفسیر اإلمام الطبري دراسة تحلیلیة

Arabi17408أدبدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعخالدة سعیدحركیة اإلبداع دراسات في األدب العربي الحدیث

Arabi17409نحوجامعة مؤتةیحیى عبابنةتیسیر ھارون علي النوافلةالتراكیب المحمولة على أبواب النحو العربي بین التقعید واالستعمال اللغوي

Arabi17410(لیبیا- تونس- صقلیة) أدبدا المعارفشوقي ضیفعصر الدول واإلمارات

Arabi17411(9المجلد) تفسیر، علوم القرآنالدرر السنیةعلوي بن عبد القادر السقافخالد بن عثمان السبت، أحمد سعد الخطیبالتفسیر المحرر للقرآن الكریم سورة یونس

Arabi17412أدبدار االعتصاممحمود عبد الوھاب فایدالتربیة في كتاب هللا

Arabi17413تفسیر، علوم القرآنالمعھد الفرنسي بدمشقشارل بالتالجاحظالتربیع والتدویر

Arabi17414ترجمةمجلة الساتلثریا محمد الشفطيالترجمة والتعریب وأثرھما في تنمیة اللغة

Arabi17415نحومطبعة حسانإبراھیم حسن إبراھیمالترخیم في العربیة معناه، أغراضھ، أنواعھ

Arabi17416نحوإبراھیم السامرائيالتركیب والبناء في العربیة

Arabi17417لغویاتمجلة جامعة تشرین للدرسات والبحوث العلمیةحسین إرشید األسود العظامات، منیر تیسیر منصور الشطناويالترنم عند اللغویین مدخل إلى المفھوم واألدوات والقیمة

Arabi17418أدب، لغةدار الكتب العلمیةأمیل بدیع یعقوبعبد الرحمن بن عیسى بن حماد الھمذانيكتاب األلفاظ الكتابیة

Arabi17419أدب، شعردار المعرفة الجامعیةأحمد سلیمان یاقوتالتسھیل في علمي الخلیل

Arabi17420أدبدار الثقافةإحسان عباسأبي عبد هللا محمد بن الكتاني الطبیبالتشبیھات من أشعار أھل األندلس

Arabi17421لغةجامعة البصرةعلي جاسب عبد هللا الخزاعي، أحمد عبد هللا نوحتطور بعض األلفاظ داللیاً بعد أحداث 11 أیلول

Arabi17422أدبمطبعة ھندیةعلي فكريآداب الفتى

Arabi17423أدبدار الحضارة للنشر والتوزیععبدالرحمن بن علي الدوسريآداب وفنون التعامل مع ما حولنا

Arabi17424معجم، نحوالدار العربیة للموسوعاتعامر باھر اسمیر الحیاليأبحاث في المعجمیة العربیة

Arabi17425أدبالمجلس األعلى للثقافةمحمد الشرقاويالتعریب في القرن االول الھجري

Arabi17426شعردیوان األوقاف المصریةیوسف بن عبدالغني سنو الحسینيأبدع ما نظم في األخالق والحكم

Arabi17427أدبمنشورات دار النضال للطباعة والنشر والتوزیعغالب غانمأبعد من المنبر محاضرات مقدمات ومشاركات في األدب

Arabi17428أدبصالح علمانيإدواردو غالیانوأبناء األیام

Arabi17429لغة، صرفمجلة جامعة الملك سعودأبو أوس إبراھیم الشمسانالتغیرات الصوتیة في المبني للمفعول
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Arabi17430نحو، صرفأبو أوس إبراھیم الشمسانأبنیة األفعال عالقاتھا ودالالتھا

Arabi17431نحو، صرفدار المدنيأبو أوس إبراھیم الشمسانأبنیة الفعل دالالتھا وعالقاتھا

Arabi17432نحومجلة الشریعة والقانونعبد الملك عبد الوھاب أنعمالتفاعل بین النحو وأصولھ والفقھ وأصولھ

Arabi17433أدبالدار الثقافیة للنشرحسین مجیب المصريأبو أیوب األنصاري عند العرب والترك

Arabi17434تفسیر، علم الداللةمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةھدیل رعد تحسینالتقابل الداللي في سورة الحدید

Arabi17435علوم اللسان، نحوجامعة الشھید حمة لخضر الواديأحمد الشایب عرباوينسیمة قرمیطالتفكیر النحوي عند ابن ھشام من خالل كتابھ مغني اللبیب

Arabi17436نحوجامعة الملك سعودعزة علي الشدوي الغامديالتقلیل و التكثیر في العربیة دراسة نحویة

Arabi17437أدبمنشورات دار الشرق الجدیدعمر فروخأبو العالء المعري الشاعر الحكیم

Arabi17438أدبدار العرب اإلسالميمحمد ابن شریفةأبو تمام وأبو الطیب في أدب المغاربة

Arabi17439أدبدار الشئون الثقافیة العامةأحمد ناھمالتناص في شعر الرواد دراسة

Arabi17440صرفجامعة المدینة العالمیة مجلة مجمععبد هللا أحمد البسیوني، دوكوري ماسیريالتناوب الداللي للصیغ الصرفیة تطبیق على القرآن الكریم

Arabi17441نحومجلة معھد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیةعبدهللا بن عویقل السلميالتوجیھات النحویة لقراءة أبي السمال العدوي ت 160ھـ

Arabi17442نحو، صرفجامعة أم القرىعبد الفتاح إبراھیم شلبياحمد محمد الغامديأثر القراءات الشاذة في الدراسات النحویة والصرفیة

Arabi17443نحومؤسسة علي جراح الصباحعبد العال سالم مكرمأثر القراءات القرآنیة في الدراسات النحویة

Arabi17444لغةدار السالم للطباعة والنشر والتوزیععبد الوھاب عبد السالم طویلةأثر اللغة في اختالف المجتھدین

Arabi17445علم الداللةمجلة آداب الفراھیديأنس كنعان محمد أحمدأثر التصحیف والتحریف في الداللة المعجمیة أللفاظ الحدیث الشریف كتاب عمدة القاري إنموذجا

Arabi17446بالغةمؤسسة علوم نھج البالغةندى عبد األمیر الصافيأثر السیاق في توجیھ المعنى أللفاظ الطبیعة في نھج البالغة

Arabi17447أدبسمیر سرحان ، محمد عنانيأجمل ماكتب شاعر الجندول علي محمود طھ

Arabi17448نحو، صرفمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاأحمد بن أحمد بن محمد السجاعيأحكام (ال سیما) وما یتعلق بھا

Arabi17449أدبدار المعارفنعمات أحمد فؤادالجمال والحریة والشخصیة اإلنسانیة في أدب العقاد

Arabi17450لغةمكتبة األسرةأحمد حماد الحسینيكتاب الحیوان للجاحظ

Arabi17451أدب، شعردار المعارفنعمات أحمد فؤادأحمد رامي قصة شاعر وأغنیة

Arabi17452(التام والناقص ) نحودرا القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيعلم النحو العربي

Arabi17453أدب، لغةجامعة أم القرىعیاد بن عید الثبیتيأحمد بن مصلح بن فایز البركاتيالجمع الغریب في ترتیب آي مغني اللبیب

Arabi17454أدبمحمد الزمزميأخبار الثقالء والمستثقلین

Arabi17455أدبدار بن حزمبسام عبد الوھاب الجابيأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيدار بن حزم

Arabi17456أدبمؤسسة الرسالةسكینة الشھابيالعباس بن بكار الضبيأخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبي سفیان

Arabi17457نحو، لغةدار الفكرفاضل صالح السامرائيالجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا

Arabi17458أدبدار الصدیقسلیمان الحرشجمال الدین أبي الفرج ابن الجوزيأداب الحسن البصري وزھده ومواعظھ
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Arabi17459نقد، أدبمجلة جامعة الملك سعودقاسم المومنيأداة الناقد-دراسة في الموروث النقدي عند العرب

Arabi17460أدبدار المعارفأنس داودأدب األطفال في البدء كانت األنشودة

Arabi17461أدبمؤسسة الرسالةمحمد حسن بریغشأدب األطفال أھدافھ وسماتھ

Arabi17462نحوالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرحسین منصور الشیخالجملة العربیة دراسة في مفھومھا وتقسیماتھا النحویة

Arabi17463أدبدار الشروق للنشر والتوزیععبدالفتاح أبو معالأدب األطفال دراسة وتطبیق

Arabi17464نحو، أدبجامعة الحاج لخضرعیاش فرحاتوداد میھوبيالجملة بین النحو العربي واللسانیات المعاصرة مفھومھا وبنیتھا

Arabi17465لغة، نحودار الكتب العلمیةأبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعانيأدب اإلمالء واالستمالء

Arabi17466أدبمجلة الرسالةعباس محمود العقادأدب التمرد

Arabi17467أدبمحمود أدھمأدب الجاحظ

Arabi17468أدبدار األندلس للطباعة والنشر والتوزیعحسني محمود حسینأدب الرحلة عند العرب

Arabi17469.1417 أدبجامعة أم القرىمحمود حسن زینيحسن بن غارم بن محمد الشاعري العمريالجھاد في الشعر السعودي في الفترة ما بین 1387ھـ و

Arabi17470أدبمجلة جامعة دمشقفاطمة تجورأدب الطبائع في نقائض جریر واألخطل

Arabi17471أدبمجلة البینةھاجر محمد الجویليالجھود الصوتیة للمرعشي من خالل كتابھ جھد العقل

Arabi17472أدبالشركة العربیة للنشر والتوزیعأحمد زلطأدب الطفولة أصولھ ومفاھیمھ رؤى تراثیة

Arabi17473أدبدار نظیر عبودبطرس البستانيأدب العرب في األندلس وعصر االنبعاث حیاتھم آثارھم ، نقد آثارھم

Arabi17474أدبالمكتبة العربیةأبوبكر محمد بن یحیى الصوليأدب الكاتب

Arabi17475ادبمركز البصائر للبحث العلميمحمد بن عبد العزیز نصیفعبد الرحمن بن صغیر األخضريالجوھر المكنون في صدف الثالثة الفنون

Arabi17476أدبعمر عبد الھادي عتیقالتشكیل اإلیقاعي في مقصورة ابن درید األزدي

Arabi17477علوم اللغةالنادي األدبي الثقافيیاسر المالح، محمد محمود غاليسلمان حسن العانيالتشكیل الصوتي في اللغة العربیة فونولوجیا العربیة

Arabi17478صرفدار الكلم الطیبالحسین مرداس السباعيابن مالكالقبس الصرفي أوحل اإلشكال من المیة األفعال

Arabi17479نحومجلة الجامعة األسالمیة للبحوث األنسانیةإسماعیل أحمد العمایرة ، و د. حنان إسماعیل العمایرةحواٍش على الضمائر دراسة مقارنة

Arabi17480نحومجلة جامعة الملك سعودمنیرة محمود الحمدالتضمین في النحو العربي

Arabi17481نحودار المعرفة الجامعیةعبده الراجحيالتطبیق النحوي

Arabi17482نحوكاملة الكواريالتطبیق اإلعرابي على كتاب الوسیط في النحو

Arabi17483نحو، بالغةمؤسسة الرسالةعبد العال سالم مكرمتطبیقات نحویة وبالغیة

Arabi17484شعردار الكتب المصریةحسین نصاردیوان الخرنق بنت بدر بن ھفان

Arabi17485نحو، لغةجالل الدین السیوطيالمزھر في علوم اللغة وأنواعھا

Arabi17486تفسیر، علوم القرآنجامعة أم القرىعبد القیوم بن عبد الغفور السنديعمر بن عبد هللا بن علي الثوینيالتبیان في شرح مورد الظمآن لمؤلفة أبي محمد عبد هللا بن عمر الصنھاجي

Arabi17487ادبالمجلس األعلى الثقافةسامي إسماعیلجمالیات التلقي
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Arabi17488أدبالھیئة المصریة العامة للكتابجمال الدین الشیالالطرطوشيسراج الملوك

Arabi17489نحوجامعة أم القرىعبد الرحمن بن سلیمان العثیمینأحمد علي قائد المصباحيالتحفة نقد وتعلیق على الكافیة ابن ماالك

Arabi17490أدب، لغةجامعة أوبساالخالد یونس خالدالتحقق من آراء المستشرق الیھودي البریطاني مارجولیوت في اللغة العربیة والشعر الجاھلي

Arabi17491أدبنھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیععلي محمد البجاويأبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشيجمھرة أشعار العرب في الجاھلیة واإلسالم

Arabi17492دلیلجامعة الیرموكمحمود السوقيدلیل كتابة الرسائل واألطروحات الجامعیة في جامعة الیرموك

Arabi17493أدبدار الشروقمجید طوبیاالحادثة التي جرت

Arabi17494تربیة إسالمیةجامعة أم القرىمحمود عطا محمد عليعبد هللا بن ناجي بن علي الجھنيآداب المعلم عند اإلمام بدر الدین بن جماعة في ضوء كتابھ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم دراسة تحلیلیة

Arabi17495أدبالجامعة اللبنانیة كلیة اآلداب والعلوم األنسانیةواضح الصمدأدب صدر اإلسالم

Arabi17496أدبمحمد خضرأدب صدر اإلسالم

Arabi17497أدبدار المعارففتحي اإلبیاريأدباؤنا والحب

Arabi17498(یحیى بن زیاد الفراء) تفسیر، علوم القرآنمجلة الموردعبد األمیر محمد أمین الوردالظئریات أدلة كتاب معاني القرآن ألبي زكریا

Arabi17499أدبدار الكتاب الجدیدة المتحدةأحمد الودرنيباتریك شارودوالحجاج بین النظریة واألسلوب

Arabi17500ً علم اللغةكلیة دار العلومنادیة رمضان النجارالتعداد الداللي بین النظر والتطبیق سورة یوسف نموذجا

Arabi17501أدب، شعرتوفیق البكري الصدیقيأراجیز العرب

Arabi17502أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرعبد الوھاب البیاتي، أحمد مرسيمالكوام، بیتر ك رودسأراغون شاعر المقاومة

Arabi17503شعر، أدبدار الرشاد الحدیثةھشام بن محمد حیجر الحسنيأربع رسائل في شرح مثلث قطرب

Arabi17504نحوالدار العالمیة للنشر والتوزیعسعد كریم الفقي400 سؤال وجواب في قواعد النحو العربي

Arabi17505أدبدار الفكر العربيیحیى شاميأروع ما قیل فى الزھد

Arabi17506نحومكتبة العالمة ابن فھد الحليرجاء عجیل الحسناويالحجاج واالحتجاج بأقوال سیبویھ في كتب علوم القرآن كتاب البرھان للزركشي أنموذجا

Arabi17507نحودار الرایة للنشر والتوزیعریاض یونس السوادالحد النحوي و تطبیقاتھ حتى نھایة القرن العاشر الھجري

Arabi17508شعرمطبعة القطھ المصريمحمد فكريأزجال فكري مجموعة أزجال أدبیة فكاھیة

Arabi17509أدبدار الشروق األولىغالي شكريأزمة الجنس في القصة العربیة

Arabi17510أدبجامعة أم القرىمعتوقة بنت سالم جابر المعطانيالحدیث والموروث في رثاء الملك فیصل

Arabi17511أدبالدار الدولیة لالسثمارات الثقافیةجمال البدريالحرب على جغرافیة القلب دراسة في أدب الناشئة الصھیوني

Arabi17512أدبمطبوعات المجمع العلمي العربيمحمد بھجت البیطارعبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباريأسرار العربیة

Arabi17513نحو، صرفدار المریخ للنشرسلیمان فیاضالحقول الداللیة الصرفیة لالفعال العربیة

Arabi17514أدباألھالي للطباعة والنشر والتوزیعأحمد برقاويأسرى الوھم حوار نقدي مع مفكرین عرب

Arabi17515لغة، نقدمجلة جامعة دمشقمحمد سلیمان السعودي، خالد سلیمان الخلفاتأسریات المعتمد بن عباد دراسة نقدیة

Arabi17516أدبدار الكتب العلمیةیحیى مرادأبي محمد عبد هللا بن محمد ابن السید البطلیوسيالحلل في شرح أبیات الجمل
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Arabi17517نحوأحمد نعیم الكراعین، محمد سعید إسبرأسس وتطبیقات نحویة

Arabi17518شعردار الشؤون الثقافیة العامةكزار حنتوشأسعد إنسان في العالم

Arabi17519نقد، شعرجامعة دنقالمحمد أحمد األمین أحمدالتشبیھ في المیة العرب دراسة نفسیة

Arabi17520أدب، لغةدار المعارفالبدراوي زھرانأسلوب طھ حسین في ضوء الدرس اللغوي الحدیث

Arabi17521أدباألكادیمیة للنشرنایفة فرحان الشرعةأسماء أعالم من البادیة

Arabi17522لغة ، أدبمطبعة جامعة فؤاد األولأنو لیتمانأسماء األعالم في اللغات السامیة

Arabi17523أدبملتقى أھل األثرحاتم صالح الضامنأسماء الریح البن خالویھ المتوفي سنة 370ھـ

Arabi17524أدبجامعة الشرق األوسطعبد الرؤوف زھدي مصطفىعبد هللا علي جابر المريالخطابة عند الفاروق دراسة أسلوبیة

Arabi17525أدبدار الشروقعبدالجلیل عبده شلبيالخطابة وإعداد الخطیب

Arabi17526معجم، نحومنشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائقماجد الذھبيأبي ھالل العسكريأسماء بقایا األشیاء على نسق حروف المعجم

Arabi17527أدبمكتبة النھضة العربیةنور حمودي القیسي، حاتم صالح الضامنابن األعرابيأسماء خیل العرب وفرسانھا البن اإلعرابي

Arabi17528نحو، لغةمؤسسة األعلمي للمطبوعاتإبراھیم شمس الدینأسھل طریقة لتعلم اإلمالء لكل المراحل

Arabi17529أدب، لغةدار المعارفعباس العقادأشتات في مجتمعات في اللغة واألدب

Arabi17530شعردار الشروقیسریة عبدالعزیزأشعار منك

Arabi17531شعردار الشروقمحمد الھراويأشعار وصور الحروف

Arabi17532أدب، نقدالشركة المصریة العالمیة للنشرصالح فضلأشكال التخیل من فتات األدب والنقد

Arabi17533نحو، لغةمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافةطاھر الجزائريأشھر األمثال

Arabi17534أدبدار الفكر العربيعلي أحمد مدكورتدریس فنون اللغة العربیة

Arabi17535نحو، صرفجامعة الملك عبد العزیزمحمد بن أحمد بن علي باجابرالدرر المكیة في تھذیب متن اآلجرومیة

Arabi17536أدبجامعة أم القرىعبد هللا إبراھیم الزھرانيفاطمة عبد الجبار الجعیدالدراسات االدبیة في مصر واثرھا على تجدید الشعر وتوجیھھ حتى نھایة الحرب العالمیة االولى

Arabi17537نحوجامعة محمد خیضرمحمد خانأصول النحو العربي

Arabi17538نحوجامعة وھران السانیامختار بوعنانيعبد القادر یاشيالدرة النحویة في شرح اآلجرومیة ألبي عبد هللا الشریف التلمساني ت 771ھـ تحقیق ودراسة

Arabi17539تفسیرنور للطباعة والنشر والدراساتعادل الفریجاتعلي بن أحمد النیسابوريالدعوات والفصول المزیف عنوانھ في األصل المخطوط إلى تحفة الظرفا وفاكھة اللطفا والمعزو غلطا للثعالبي

Arabi17540لغویاتدار الفضیلةأحمد عبد التواب عوضالزمخشري محمود بن عمر بن محمد الخوارزميأطواق الذھب في المواعظ والخطب

Arabi17541أدبمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامفرح بن إدریس أحمد سیدالدعوة الي مكارم االخالق في الشعر السعودي من عام 1351ھـ الي عام 1400ھـ. دراسة موضوعیة فنیة

Arabi17542أدبمكتبة الدار العربیة للكتابعبدالحكم عبد اللطیف الصعیديالرحلة في اإلسالم أنواعھا وآدابھا

Arabi17543أدبالشركة المتحدة للتوزیعروبرت ب كامبل الیسوعيأعالم األدب العربي المعاصر سیر وسیر ذاتیة

Arabi17544نحودار االعتصاممحمد إبراھیم البناالرد على النحاة البن مضاء أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي الظاھري

Arabi17545أدبمكتبقة الخانجيالرسائل النادرة إعالم الكالم
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Arabi17546لغویاتدرا سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیععلي إبراھیم كرديإسماعیل بن القاسم بن عیذون المعروف بأبي علي القاليأفعل من كذا

Arabi17547أدبدار المعارفعبدالحمید إبراھیمالرعشة األولى وھؤالء األدباء

Arabi17548أدبدار المناھل للطباعة والنشر والتوزیععبد هللا محمد الحبشيعبد هللا بن علي الوزیرأقراط الذھب في المفاخرة بین الروضة وبئر العرب وما انضاف الیھما من تلك المنازه والنخب

Arabi17549تفسیردار الوطن للنشرالقسم العلمي بدار الوطنأقوال وحكم خالدة من ٍأفواه السلف الصالح

Arabi17550أدبمجلة جامعة األقصىمحمد فؤاد السلطانالرموز التاریخیة والدینیة واألسطوریة في شعر محمود درویش

Arabi17551نحومؤسسة الرسالةأسعد خضیرجمال الدین أبي محمد عبد هللا بن ھشام بن یوسف األنصاريألغاز ابن ھشام في النحو

Arabi17552أدبالمكتبة التوفیقیةھاني الحاجألف قصة وقصة من قصص الصالحین والصالحات ونوادر الزاھدین والزاھدین

Arabi17553لغةعبد الرحمن بن محمد بن سعید االنباريألفاظ األشباه والنظائر

Arabi17554نحوجامعة قاصدي مرباحعمر دیدوحمسعود غریبالمصطلح النحوي عند ابن سراج

Arabi17555دراسات لغویةجامعة أم القرىمصطفة بن زكي التونيعلي بن جاسر بن سلیمان الشایعألفاظ المال والتجارة في الحدیث الحدیث دراسة لغویة

Arabi17556لغةالشركة العالمیة للكتابأنطوان عبدوالمصطلحات المعجمیة العربیة

Arabi17557نحودار الكتب العلمیةعبد العالم القریديألفیات النحو الثالث

Arabi17558نحو، صرفمكتبة دار المنھاجسلیمان بن عبد العزیز بن عبد هللا العیونيأبو عبد هللا محمد جمال الدین بن عبد هللا بن عبد هللا األندلسيألفیة ابن مالك في النحو والصرف المسماة الخالصة في النحو

Arabi17559نحو، صرفدار التعاونھشام محمد طاھرمحمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد هللا جمالألفیة ابن مالك

Arabi17560نحو، صرفدار الكتب العلمیةأبي عبد هللا جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسيألفیة ابن مالك في النحو والصرف

Arabi17561نحومحمد منصور األیداأبي سعید زین الدین شعبان بن محمد األثاري الشافعيكفایة الغالم في إعراب الكالم

Arabi17562أدبمكتبة اآلدابأحمد تیمورأمومة حائرة

Arabi17563ماجستیرجامعة منتوري قسنطینةالسعید ھادفقدادرة عبد السالمالمبحث التركیبي في الدراسة اللسانیة الحدیثة بین كتاب القواعد للسنة السابعة أساسي و كتاب اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط

Arabi17564أدبمطبعة دار الكتب المصریةأحمد شوقيأمیرة األندلس

Arabi17565أدبدار صادرمحمد أدیب الجاورصفي الدین أبي الفتح عیسى بن الحمري الحلبيأنس المسجون وراحة المحزون

Arabi17566https://k-tb.com/book/Arabi17566أدب

Arabi17567لغةدار الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیريمحمود أحمد الزینأھمیة اللغة العربیة في فھم القرآن والسنة

Arabi17568نحودار الوطن للنشرعائض بن عبد هللا القرنيأھمیة اللغة العربیة ومناقشة دعوى صعوبة النحو

Arabi17569نحوعقیل رحیم عليأو ) في قولھ تعالى ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو یزیدون ﴾ دراسة نحویة داللیة

Arabi17570نحو، صرفمكتبة لسان العرب مطبعة اآلدابھاشم طھ شالشأوزان األفعال ومعانیھا

Arabi17571أدبدار عبد المنعم ناشرونمحمد كمال قنواتيأوالد األفاعي

Arabi17572أدبدار الجیلمحمد أبو الفضل إبراھیم وعلي البجاويأیام العرب في اإلسالم

Arabi17573نحودار ابن حزم للنشر والتوزیععبدالعزیز الحربيأیسر الشروح على اآلجرومیة

Arabi17574أدبدار نشر األلولةمحمد رفیق مؤمن الشوبكيأیسر المقال فى شرح تحفة األطفال
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Arabi17575أدبضحى الخطیبأیسوب، مختارات من حكایات إیسوب

Arabi17576لسانیات اللغةجامعة محمد خیضرصالح الدین مالويعمار قاللةالتطور الداللي في مقاییس اللغة البن فارس

Arabi17577أدبالھیئة المصریة العامة للكتابسعد عبدالعزیزإبداء الشبان وإبداع الشیوخ في دنیا األدب

Arabi17578لسانیات اللغةالدار العربیة للعلومحافظ إسماعیلي علوي ، امحمد المالخقضایا إبستمولوجیة في اللسانیات

Arabi17579أدبدار نھضة مصر للطباعة والنشرعباس محمود العقادإبلیس بحث في تاریخ الخیر والشر وتمییز األنسان بینھما من مطلع التاریخ إلى الیوم

Arabi17580لغة ، أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعسعاد الحكیمإبن عربي ومواد لغة جدیدة

Arabi17581صرفدار العصماء، دار إقبالیاسین الحافظ، محمد علي سلطانيإتحاف الطرف في علم الصرف

Arabi17582بالغة، خطابجامعة مولود معمريآمنة بلعليلیتیمي مرادالحجاج في مناظرة الحیدة و االعتذار لعبد العزیز الكناني

Arabi17583نحومكتبة جریدة الوردمحمد محمود عبد هللاإرشادات نحویة لتیسیر اللغة العربیة

Arabi17584أدبریاض الریس للكتب والنشرعلي المقريالخمر والنبیذ في األسالم

Arabi17585أدبمجلة جامعة دمشقفیصل أصالنإشكالیة التحقیب األدبي العصر العثماني مثاال

Arabi17586أدبسیمون الحایكعبد الرحمن الداخل صقر قریش

Arabi17587لغة ، أدبمجلة الحكمةغانم قدوري الحمدأبي المعالي بن أبي الفرج فخر الدین الموصليالدر المرصوف في وصف مخارج الحروف

Arabi17588أدب، لغةعبد اللطیف بشنافعبد القدوس األنصاريإصالحات في لغة الكتابة واألدب

Arabi17589نحومكتبة اآلدابعبدالعظیم فتحي خلیلإعراب جزء قد سمع

Arabi17590نحوحسن موسى الشاعرابن ھشام األنصاريإعراب ال إلھ إال هللا

Arabi17591نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيعلم النحو العربي إعراب الجمل وأشباه الجمل

Arabi17592نحودار القلم العربيفخر الدین قباوةإعراب الجمل وأشباه الجمل

Arabi17593أدبدار صادرمحمد دیاب األتلیديإعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس

Arabi17594لغویاتنخبة األخبارأبي بكر بن عبد الرحمن ابن شھاب الحسیني الحضرميإقامة الحجة على التقي ابن حجھ

Arabi17595أدبمكتبة عبد الحمید بدويدینا عبدالحمیدإقبال الفیلسوف الشاعر

Arabi17596(التخصیص وشروط التضایف) لغةكلیة اآلداب والعلوم األنسانیةالمصطفى حسونيعبد القادر الفاسي الفھرياللسانیات المقارنة واللغات في المغرب

Arabi17597نحوعبد هللا ولد خیارمحمد مولود ولد أحمد فال الیعقوبي الشنقیطيإنارة األفكار واألبصار بشواھد النحو من األخبار واآلثار

Arabi17598أدبدار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزیعأحمد حسینإنسانیات

Arabi17599أدبمكتبة غریبمحسن محمدإنھم یقتلون األدباء

Arabi17600لغة، أدبجامعة مولود معمريمصطفى درواشإیدیر إبراھیمالقصدیة في األدب الكبیر البن المقفع دراسة تداولیة

Arabi17601نحومتعب بن مسعود الجعیدصالح بن محمد بن حسن األسمريإیضاح المقدمة اآلجرومیة

Arabi17602تفسیر، علوم القرآنمطبوعات مجمع اللغة العربیةمحیي الدین عبد الرحمن رمضانأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباريایضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز وجل

Arabi17603لسانیات اللغةشبكة األلولةمحمد تبركانإیقاظ الوسنان من زالت اللسان
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Arabi17604أدبدار الشروقعزیز السید جاسمإیقاع بابلي قراءة في شعر حمید سعید

Arabi17605علم الصرفالمكتبة المكیةحسن أحمد النعماتإیجاز التعریف في علم التصریف البن مالك ت 672ھـ

Arabi17606نحوعالم الكتبطارق الجنابيعبد اللطیف بن أبي بكر الشرجي الزبیديائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة

Arabi17607أدبجامعة منتوري قسنطینةیحیى الشیخ صالحفیروز كروشالصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین لمحمود درویش

Arabi17608لغةإبراھیم بن محمد بن إبراھیم السفاقسيالتحفة الوفیة بمعاني حروف العربیة

Arabi17609أدبكتب عربیةإبراھیم داودخارج الكتابة

Arabi17610شعردار الشروقإبراھیم ناجيلیالى القاھرة

Arabi17611أدبدار البشائرحاتم صالح الضامنابن األنباري أبو بكر محمد بن القاسم المتوفي سنة 328ھـ سیرتھ ومؤلفاتھ

Arabi17612نحو، لغةالخلیل أحمد الفراھیديالجمل في البحث

Arabi17613أدبدار الفكر العربيعبد اللطیف حمزةابن المقفع

Arabi17614أدبدار الكتاب اللبنانيفكتور الككابن المقفع أدیب العقیل

Arabi17615لغویاتابن الندیمالفھرست

Arabi17616أدبابن طفیلحي بن یقظان

Arabi17617أدبمجلة روافدإدھام محمد حنشالخط العربى و حدود المصطلح الفنى

Arabi17618لغویاتدار الجامعات المصریةطاھر سلیمان حمودهابن قیم الجوزیھ جھوده في الدرس اللغوي

Arabi17619أدب، نقدجامعة أم القرىفھد بن عوض بن وریدهابن مقرب العیوني حیاتھ وشعره

Arabi17620أدب، لغةدار العرب األسالميیحیى وھیب الجبوريالخط والكتابة في الحضارة العربیة

Arabi17621نحودار الحدیثیوسف عبد الرحمن الضبعابن ھشام و اثره فى النحو العربى

Arabi17622أدبدار الھاني للطباعة والنشرعلي أبو المكارمالتعلیم و العربیة رؤیة من قریب

Arabi17623نحومنشورات اتحاد الكتاب العربعبد اإللھ نبھانابن یعیش النحوى دراسة 553- 643ھـ

Arabi17624أدبجامعة وھران - السانیابوقربةبوحفص یعقوبیةالتفكیر االدبي والنقدي عند ابن خلدون في ضوء النقد الحدیث

Arabi17625أدبجامعة السانیا وھرانزعتر خدیجةزاوش رحمةالتمرد في السرد السیرذاتي النسائي العربي المعاصر سیرة نوال السعداوي أنموذجا

Arabi17626أدبجامعة أم القرىمحمود محمد طناحيرابیة محمد حسن رفیعابومحمد الیزیدي حیاتھ واثره في علوم العربیة

Arabi17627أدب، نقدجامعة األزھرحسن جاد حسنحسین محمد سعید عبد الحلیمابومنصور الثعالبي وآثاره االدبیة

Arabi17628أدبأحمد عیسىالتھذیب في أصول التعریب

Arabi17629(التوابع ) نحودار القلم العربيعبد القادر محمد مایو، زھیر مصطفى یازجيعلم النحو العربي

Arabi17630نقد، أدبوكالة المطبوعاتأحمد مطلوباتجاھات النقد األدبي في القرن الرابع للھجرة

Arabi17631أدبمنشورات غادة السمانغادة السمانصفارة إنذار داخل رأسي

Arabi17632نحومجلة أماراباكسعید إسماعیل شواھنةأثر البنیة المقطعیة في توجیھ الظاھرة النحویة
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Arabi17633أدبأحمد عبدالوھاب أبو العزاثني عشر عاما في صحبة أمیر الشعراء

Arabi17634لسانیات اللغةمطبعة ولھلم فوغلمحمد عیاد الطنطاوياحسن النخب في معرفة لسان العرب

Arabi17635أدباتحاد الكتاب العربفاروق اسلیمصالح الدین خلیل بن أیبك الصفدياختراع الخراع

Arabi17636نحوفاضل السامرائيالجملة الخبریة واإلنشائیة

Arabi17637لغة، نحوجامعة محمد خیضرنعیمة سعدیةالجملة في الدراسات اللغویة

Arabi17638أدبجامعة الجزائرحامد حفني داودبوغانمي ناصرادب المسعدي على ضوء الرؤیة الوجودیة

Arabi17639أدبدار المعارف للطباعة والنشرأحمد تیمورالحب عند العرب

Arabi17640أدبالمكتبة العصریةرجاء النقاشادباء و مواقف

Arabi17641نحو، صرفالمكتبة األھلیةمحیي الدین الخیاطدروس في النحو والصرف

Arabi17642أدب، نقدالمركز القومي للترجمةفاطمة قندیللویس میناند، والتون بیترالحداثة و النقد الجدید

Arabi17643أدباتحاد الكتاب العربمیخائیل عیداسئلة الحداثة بین الواقع والشطح

Arabi17644أدب، شعرالدار العربیة للكتابجیھان فاضلاسئلة الشعر

Arabi17645أدب، نقدالدار العربیة للكتابجیھان فاضلاسئلة النقد

Arabi17646أدبدار الھدى للنشر والتوزیعمصطفى بیومياستاذ الجامعة في عالم نجیب محفوظ المرایا نموذجا

Arabi17647علوم اللغةمجلة التواصل اللسانيمحمد الحناشاستخدام اللغة العربیة في تقنیة المعلومات

Arabi17648أدبجامعة الخرطوم كلیة اآلدابفؤاد شیخ الدین عطاالحرب والنساء عند العرب

Arabi17649لغویاتمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقناصر توفیق الرباعياستدراك على األصمعیات لألصمعي

Arabi17650أدبجامعة القدیس یوسفأسعد أحمد عليعبد الرحمن أبو ھانيالحركة االدبیة في األردن

Arabi17651لغةمجلة الوعي األسالميسالم بن عمیراناستفحال ظاھرة الضعف في الخط و القواعد اإلمالئیة

Arabi17652لغةمدارس ابن األمیر الصنعاني األھلیةنزار النسیريالحروف الھجائیھ للصفوف األولیة

Arabi17653أدبالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعلھیثم لمعأندریة جاك دیشیناستیعاب النصوص وتألیفھا

Arabi17654علم األصواتمجلة جامعة كربالء العلمیةعالء عبد األمیر شھید السنجري، أصیل محمد كاظمفي أسس المنھج الصوتي للبنیة العربیة عرض وتقدیم

Arabi17655نحو، صرفمطبعة الشامعبد الكریم محمود یوسفاسلوب االستفھام في القران الكریم عرضھ وإعرابھ

Arabi17656أدبجامعة منتوري قسنطینةالربعي بن سالمةحبیب بوھرورالخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین أدونیس ونزار قباني نموذجا

Arabi17657أدبمطبعة دائرة المعارفأبي عبیدة معمر بن المثنى التیمي تیم قریشالخیل

Arabi17658أدبشركة عربیة مطبعة سيمعلم ناجياصطالحات أدبیة

Arabi17659تراجمالمطبعة الكلیةیوسف بن فارس الشلفونترجمان المكاتبة

Arabi17660نحودار الكتاب الحدیثبكري عبد الكریمأصول النحو العربي في ضوء مذھب ابن مضاء القرطبي

Arabi17661نحودار الناشر األطلسيمحمد خیر الحلوانيأصول النحو العربي
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Arabi17662لغةمكتبة الرشد ناشرونفكري لطیف متولياضطرابات النطق وعیوب الكالم

Arabi17663(دراسة میدانیة في مركز علم النفس البیداغوجي بأوقاس) لغة، أدبجامعة عبد الرحمن میرةمدواس زینةسعدان خلیفة، صایت زوبیراضطرابات النطق والكالم اللجلجة والتأتأة نموذجا

Arabi17664أدبمكتبة األسرةصبري الفضلتشالز دیكنزترنیمة عید المیالد

Arabi17665نقد، شعرمجلة جامعة األقصىعبد الجلیل حسن صرصورالذئب والقطا في المیة العرب للشنفري دراسة تحلیلیة

Arabi17666أدبجامعة أم القرىلطفي عبد البدیعلیلى عبد الرحمن الحاج قاسمالذوق االدبى فى النقد القدیم

Arabi17667أدبرحمان خلیفة بشارالربیع ودوره في األدب العباسي

Arabi17668أدبدار المعارفأحمد فؤاد تیموراعترف إلیك وقصص أخرى

Arabi17669شعر، أدبكتب عربیةمحمد الزیني سلوماعمال الشاعر نزار قباني بین قوسي قزح

Arabi17670أدبسامي الدروبيدوستویفسكيالفقراء المثل قلب ضعیف

Arabi17671أدب، لغةدار األمان للنشر والتوزیعسلیمان الندويالرسالة المحمدیة

Arabi17672أدبجامعة الحاج لخضرصالح لمباركیةزبیدة بوغواسالرمز في مسرح عز الدین جالجي

Arabi17673أدبجامعة بیروتأنطان كرمالرمزیة واألدب العربي الحدیث

Arabi17674نحومطبعة األبرارمحمد أحمد غزالنأبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن داود الصنھاجيمتن اآلجرومیة في النحو

Arabi17675أدبدار الشروقصابر عبد الدایمآل اآلدب االسالمي بین النظریة والتطبیق

Arabi17676أدبمركز الحضارة العربیةیوسف الشارونيالروائیون نجیب محفوظ و یوسف السباعي و محمد عبد الحلیم

Arabi17677أدبمركز دراسات الوحدة العربیةمحمد الزكراويٕایف ستالونياالٔجناس االٔدبیة

Arabi17678نحوجامعة الملك سعودمحیي الدین عثمان محسبمنصور بن قزعان بن سایر العتیبياألحكام المعیاریة على الظواھر النحویة عند سیبویھ

Arabi17679أدبمطبعة بربلأبي حنیفة أحمد بن داود الدینورياألخبار الطوال

Arabi17680لغةجامعة المدینة العالمیةولید مسعد حسانینمحمد فارس عثمان لياألخطاء اللغویة الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة في المالدیف دراسة تحلیلیة

Arabi17681لغویاتدار العلم واإلیمان للنشر والتوزیعإبراھیم عبد المؤمن خاطر ، أبو السعود سالمة أبو السعوداألخطاء اللغویة الشائعة

Arabi17682أدبدار الرائد العربيجالل الخیاطالشعر العراقي الحدیث مرحلة وتطور

Arabi17683أدبمجلة جامعة الملك سعودمحمد علي دقةالشاعر الجاھلي الجمیح بن الطماح األسدي أخباره وشعره

Arabi17684أدبدار الكتاب العربيمصطفى لطفي المنفلوطيالشاعر

Arabi17685صرفالمكتبة المكیةحسن أحمد العثمانجمال الدین أبو عمرو عثمان الدوینيالشافیة في علم التصریف

Arabi17686أدبالمجلس األعلى للثقافةأحمد مرسيالشعر األمریكي المعاصر

Arabi17687أدبجامعة أم القرىمحمود عبد ربھ فیاضعزیزة بشیر أحمد المغربيالشعر االجتماعي في العصر المملوكي اتجاھاتھ وخواصھ الفنیة

Arabi17688لغةدار الكتب الوطنیةعبد هللا محمد النقراطالشامل في اللغة العربیة

Arabi17689أدبالدار الجامعیة للطباعة والنشرنازك إبراھیم عبدالفتاحالشعر العربي الحدیث

Arabi17690أدبنھضة مصر للطباعة والنشرمحمد عبدالعزیز الكفراويالشعر العربي بین الجمود والتطور
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Arabi17691أدب، شعردار الكتب العلمیةمفید قمیحةأبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوريالشعر والشعراء أو طبقات الشعراء

Arabi17692شعرمجمع اللغة العربیة بدمشقنزھة بو عیادالشعر في بالط النعمان بن المنذر

Arabi17693أدبمكتبة اإلیمان، مكتبة دار اإلرشادعرفان األشقرغازي طلیماتاألدب الجاھلي قضایاه، أغراضھ، أعالمھ، فنونھ

Arabi17694أدبالھیئة المصریة العامة للكتابإبراھیم الدسوقي شتاالشعر الفارسي الحدیث دراسات ومختارات

Arabi17695أدبألبي محمد عبد هللا بن المقفعاألدب الصغیر

Arabi17696أدبجامعة الجزائرمحمد شریف قاھرسیاخن مصطفىالشعر المغربي في عصر الدولة المرینیة وخصائصھ الفنیة 668 ھـ - 869 ھـ

Arabi17697أدبمجلة عالم الفكررشا عبد هللا الشامياالتجاھات الرئیسیة لألدب العبري المعاصر في إسرائیل

Arabi17698أدبالھیئة المصریة العامة للكتابمحمود قاسماألدب العربي المكتوب باللغة بالفرنسیة

Arabi17699أدبمكتبة الملك فھد الوطنیةمسعد بن عید العطويالشعر الوجداني في المملكة العربیة السعودیة

Arabi17700نحودار ابن حزمفاضل صالح السامرائيالجملة العربیة والمعنى

Arabi17701أدبمطبعة الجزائبأبي منصور الثعالبي النیسابوريأربع رسائل منتخبات من مؤلفات الثعالبي

Arabi17702أدبابن منصورأرجوزة أمیر المؤمنین عبد هللا بن المعتز العباسي المتوفي سنة 296 في تاریخ أمیر المؤمنین المعتضد با

Arabi17703أدبمحمد عبد المعطي بن أبي الفتح أحمد األسحاقيأخبار األول فیمن تصرف في مصر من أرباب الدول

Arabi17704أدبدار ابن حزمبسام عبد الوھاب الجابيأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيأخبار الظراف والمتماجنین

Arabi17705أدبمطبعة السعادةمحمد إبرھیم البناآمالي السھیلي (أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا األندلسي 508-581 في النحو واللغة والحدیث والفقھ

Arabi17706أدبدار الرائد العربيالمفضل بن محمد الضبيأمثال العرب

Arabi17707أدبمطبعة حجازيأحمد سعید البغداديأمثال المتنبي یوسف أحمد وحیاتھ بین األلم واألمل وقطع مختارة من شعر المتنبي

Arabi17708أدبأمثال علي بن أبي طالب كرم هللا وجھھ

Arabi17709نحو، تفسیردار النھضة العربیةمحمد خلیفة الدناعأمثلة األبنیة في كتاب سیبویھ تفسیر أبي بكر الزبیدي

Arabi17710نحودار القلم للنشر والتوزیعكوثر بنت عبد الحلیم بن محمدأمثلة قرآنیة لقواعد عربیة

Arabi17711أدبمجلة جامعة دمشقأسامة اختیارأنماط السرد القصصي في األدب األندلسي

Arabi17712بالغةشركة نوابع الفكرحمدان مصطفىأنھر البالغة وحسن الصنیع في علمي المعاني والبدیع

Arabi17713نحوحسان بن عبد هللا بن محمد الغنیمانالمنظومات النحوبة وأثرھا في تعلیم النحو

Arabi17714أدب، شعرنطارة المعارف الجلیلةلویس شیخو الیسوعيأنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء

Arabi17715شعرلویس شیخو الیسوعيأحمد بن خلیل اللبوديإخبار األخیار بما وجد على القبور من األشعار

Arabi17716معجم، نحودار الفكر العربيمحمد حسن حبلاالستدالل على المعاجم العربیة في ضوء مئتین من المستدركات الجدیدة على لسان العرب وتاج العروس

Arabi17717أدبالھیئة المصریة العامة للكتابأحمد درویشاالستشراق الفرنسي و األدب العربي

Arabi17718أدبدار غریب للنشر والتوزیعأحمد درویشاالستشراق الفرنسي واألدب العربي

Arabi17719نحو، لغةمركز جمعة الماجد للثقافة والتراثحاتم صالح الضامناالستشھاد بالحدیث في اللغة و النحو
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Arabi17720نحوعمر بن عبد هللا العمريإعراب األربعین النوویة

Arabi17721نحودار الحارث للطباعة والنشر والتوزیعشوقي المعريإعراب الجمل وأشباه الجمل

Arabi17722أدبجامعة األمم المتحدة ، مركز دراسات الوحدة العربیةعبد المنعم تلیمةشكري عیاد، سیزا قاسم، محمد حافظ دیاباألدب العربي تعبیرة عن الوحدة والتنوع

Arabi17723أدبدار المدى للثقافة والنشرعادل ضاھرالشعر والوجود

Arabi17724علوم الفلسفةجامعة وھرانالبخاري حمانةكود محمدالشعر والوجود عند ھیدغر

Arabi17725أدبمطبعة صالح الدینمحمود سلیم رزقاألدب العربي من عھد الفاطمیین إلى الیوم

Arabi17726أدبالھیئة المصریة العامة للكتابعبده بدويالشعراء وخصائصھم في الشعر العربي

Arabi17727أدبحامد طاھرتریشیھاألدب الفرنسي في القرن العشرین بانوراما

Arabi17728أدبالشركة المصریة العالمیة للنشرعبدالعزیز شرفاألدب الفكاھي

Arabi177291968 -1948 أدبمؤسسة الدراسات الفلسطینیةغسان كفنانياألدب الفلسطیني المقاوم تحت االحتالل

Arabi17730أدبابن المقفعاألدب الكبیر واألدب الصغیر

Arabi17731أدباتحاد كتاب وأدباء األماراتظبیة خمیسمجموعة مؤلفینالشعریة األوروبة ودیكتاتوریة الروح

Arabi17732أدبدار اآلدابأدونیسالشعریة العربیة

Arabi17733أدبجامعة وھرانعبد الوھاب میراويسعید بكیرالشعریة عند أدونیس بین المفھوم والتجریب

Arabi17734أدبمكتبة األنجلو المصریةأحمد عبد العزیزكلود بیشوا، أندریھ م روسواألدب المقارن

Arabi17735أدبمنشورات عویداتھنري زغیبفرنسوا غویاراألدب المقارن مع مقدمة من المؤلف خاصة بالطبعة العربیة

Arabi17736أدبالمكتبة األلكترونیةمحمود البدويالشعلة

Arabi17737أدبالمكتبة العباسیةعمر موسىاألدب في بالد الشام عصر الزنكیین واألیوبیین والممالیك

Arabi17738أدبدار الصحابة للتراثأبي منصور الثعالبيالشكوى والعتاب وماوقع للخالن واألصحاب

Arabi17739أدبدار الصحابة للتراثإبو حذیفة إبراھیم بن محمداألدب مع هللا عز وجل

Arabi17740أدبمكتبة نانسي دمیاطأحمد فھمي عیسىالشمعة عند شعراء العصر العباسي

Arabi17741أدبدار الصحابة للتراثصالح بن جناح اللخمياألدب والمروءة

Arabi17742أدبمجلة الخلیج العربيمحمد حمزة إبراھیماألدیان في شبھ الجزیرة العربیة قبل اإلسالم من خالل الشعر الجاھلي

Arabi17743نحو، لغةجامعة األمام محمد بن سعود األسالمیةمحمود فجالالصحیح والضعیف في اللغة العربیة

Arabi17744أدبدار غریب للطباعة والنشرنبیل راغبالصحافة الصفراء الجذور والفروع

Arabi17745نحو، صرفدار ابن خلدونعبده الراجحي، رشدي طعیمةأیمن أمین عبد الغنيالصرف الكافي

Arabi17746نحومكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھاروناألسالیب األنشائیة في النحو العربي

Arabi17747200 بالغة، نقدجامعة أم القرىمحمد بن إبراھیم شاديرضیة بنت عبد العزیز بن شعیب تكرونياألسس الجمالیة في النقد األدبي عند الجاحظ ت

Arabi17748أدبدار المعارفمحمد حسن عبدهللالصورة والبناء الشعري
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Arabi17749أدب، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابمصري عبد الحمید حنورةاألسس النفسیة لإلبداع الفني في الشعر المسرحي

Arabi17750أدبمطبعة الھاللفكري أباظةالضاحك الباكي

Arabi17751أدبدار الفكر العربيعز الدین إسماعیلاألسس الجمالیة في النقد الغربي عرض وتفسیر ومقارنة

Arabi17752أدبالمجلس األعلى للثقافةخلیل كلفتبول ب دیسكوناألسطورة والحداثة أحالم محالة إلى التقاعد

Arabi17753أدبمنشورات الجملفاضل العزاوياألسالف

Arabi17754نحو، لغةمكتبة األزھرغریب عبد المجید نافعالضیاء في قواعد الترقیم واإلمالء

Arabi17755دراسات لغویةعالم الكتبسعد مصلوحاألسلوب دراسة لغویة إحصائیة

Arabi17756أدب، شعردار الشروقابراھیم ناجيالطائر الجریح

Arabi17757أدبمجلة البقاء للبحوث والدراساتفداء محمد غنیمالطبیعة المائیة في شعر الصنوبري

Arabi17758تحلیل الخطابمركز اإلنماء الحضاري للدراسات والترجمة والنشرمنذر عیاشياألسلوبیة وتحلیل الخطاب

Arabi17759أدبمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرمحمود محمود محمدسیرولترسكتالطلسم

Arabi17760(حرف السین) لغویاتدار الشئون الثقافیة العامةمحمد حسن آل یاسینالحسن بن محمد بن الحسن الصغانيالعباب الزاخر واللباب الفاخر

Arabi17761أدب، شعرمجلة جامعة الملك سعودإبراھیم عبد الرحیم السعافیناألصالة والحداثة في الشعر العربي الحدیث

Arabi17762أدبالمطبعة الحنیة بدمشقأبي حفص عمر للھرندياألصداف والدرر

Arabi17763أدبدار المعارفأحمد محمد شاكر، عبد السالم ھاروناألصمعیات اختیار األصمعي أبي سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك

Arabi17764لغویاتدار وائل للنشرسمیر شریف إستیتیةاألصوات اللغویة رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة

Arabi17765أدبالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل للعلوم األنسانیة واإلداریةنجاة عبد الرحمن علي الیازجياألصول الجامعة لحكم حرف المضارعة للشیخ اإلمام العالمة شمس الدین المتأدبین ورئیس المعربین أبي عبد هللا محمد ابن المرحوم بدر الدین النواجي الشافعي ت 859ھـ

Arabi17766لغویاتعالم الكتبتمام حساناألصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو- فقھ اللغة - البالغة

Arabi17767أدبدار العلوم للطباعة والنشرحنا حدادأبي علي محمد بن المستنیر قطرباألضداد

Arabi17768أدبالمكتبة العصریةمحمد أبو الفضل إبراھیممحمد بن القاسم األنبارياألضداد

Arabi17769أدب، نحومجلة كلیة التربیة للبنات جامعة بغدادجاسم صكبان علياألعراب في العصر االموي

Arabi17770لغویاتمجمع اللغة العربیةاألعضاء المراسلون لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة

Arabi17771أدب، شعرمجلة دراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةنافزة ناصر الشرباتياألعالم التریخیة الیھودیة وتجلیاتھا في الشعر األندلسي

Arabi17772شعردار مخطوطاتحسین علي یونسعبد األمیر جرصاألعمال الشعریة

Arabi17773شعر، أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرإبراھیم طوقاناألعمال الشعریة الكاملة

Arabi17774أدب، شعرمركز الناقد الثقافيجسن حنفياألعمال الشعریة الكاملة دراسة في أشعار سید قطب

Arabi17775أدب، شعرمنشورات وزارة الثقافةأدونیسایف بونفوااألعمال الشعریة الكاملة

Arabi17776أدب، لغةجامعة الشارقةفكري عبد المنعم السید النجارالعالقة بین اللغة العربیة والموسیقى من خالل َعروض الشعر العربي

Arabi17777أدب، شعرالھیئة المصریة العامة للكتابحسن توفیقاألعمال الشعریة
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Arabi17778أدب، شعردار المدى للثقافة والنشرأدونیساألعمال الكاملة أغاني مھیار الدمشقي

Arabi17779أدبالھیئة المصریة العامة للكتابصالح عبد الصبوراألعمال الكاملة

Arabi17780أدب،شعرالھیئة المصریة العامة للكتابفؤاد قندیلاألعمال الكاملة

Arabi17781أدبمجمع اللغة العربیة بدمشقأبي القاسم علي بن منجب بن سلیمان المعروف بابن الصیرفياألفضلیات

Arabi17782أدبالمجلة العربیةعثمان الجباليفارغا سلطاناأللعاب في النظریة األدبیة

Arabi17783أدبدار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعإبراھیم صالحأبي بكر یموت بن المزرع العبدياألمالي

Arabi17784أدبدار عمار للنشر والتوزیعأحمد حسن فرحاتاألمة في داللتھا العربیة والقرآنیة

Arabi17785أدبدار المعارفمصطفى محمودالعنكبوت

Arabi17786أدبدار النھضة العربیة للطباعة والنشررمضان عبد التوابأبي فید مؤرج بن عمر السدوسياألمثال

Arabi17787أدبدار الوطن للنشرفؤاد عبد المنعم أحمدعلي بن محمد بن حبیب الماوردياألمثال والحكم

Arabi17788أدب، شعردراسات العلوم األنسانیة واألجتماعیة الجامعة األردنیةفوز سھیل نزالاألمیر األموي عبد الرحمن بن الحكم (األوسط) دراسة في نثره وشعره

Arabi17789علوم اللغةالمركز العربي لألبحاث ودراسة السیاساتأبو بكر أحمد باقادر، إیمان الوكیليفریدریك بارث، أندریة غینغریش، روبرت باركناألنثروبولوجیا حقل علمي واحد وأربع مدارس

Arabi17790أدبجامعة أم القرىعبد هللا بن محمد العضیبيأحمد بن سعید العدواني الزھرانياألندلس في القصیدة العربیة المعاصرة

Arabi17791نحوسامي بن حمد المنصورمحمودبن عمر الزمخشرياألنموذج في النحو

Arabi17792أدبمطبعة مصرحسان ابو رحابالغزل عند العرب

Arabi17793نحو، صرفدار ومكتبة الھاللحبیب مغنیةتطبیقات الوافي في النحو والصرف

Arabi17794أدبغریب عسقالنياإلبحار في میاة مراوغة

Arabi17795نحومكتبة لسان العربخالد منیراإلبداع فى النحو في جداول ولوحات وخرائط ذھنیة

Arabi17796نحوحولیات اآلداب والعلوم األجتماعیة جامعة الكویتأبو أوس ابراھیم الشمساناإلبدال إلى الھمزة وأجر العلة في ضوء كتاب سر صناعة اإلعراب البن جني

Arabi17797أدبدار المعارفأمال فریدالرومانسیة في األدب الفرنسي

Arabi17798نقد، أدبدار الرائد العربيسعید عدناناالتجاھات الفلسفیة في النقد األدبي

Arabi17799علم الداللةجامعة الكوفةعبد الكاظم محسن الیاسريسیروان عبدالزھرة ھاشم الجنابياإلجمال و التفصیل في التعبیر القرآني دراسة في الداللة القرآنیة

Arabi17800نحوكتب عربیةأحمد عفیفياإلحالة في نحو النص

Arabi17801لغویاتمجلة جامعة اإلمامأبو أوس أبراھیم الشمساناإلدغام مفھومة وأحكامھ

Arabi17802نحومكتبة المثنىأبي بكر بن الحسن األشبیلي الزبیدياإلستدراك على سیبویھ في كتاب األبنیة والزیادات على ما اورده فیھ مھذبا

Arabi17803أدبمكتبة الشاميعیسى محمود ناصر، أحمد عثمان عبد المجیدالضیاء في األدب

Arabi17804أدبدار الفكر اللبنانيفتیز ترحینياإلسالم والشعر

Arabi17805أدبمجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم والتربیة األنسانیة جامعة بابلساھرة علیوي حسینالطبیعة الجامدة في الموشحات األندلسیة

Arabi17806قراءاتمجلة الجامعة األسالمیةمحمد بن سیدي محمد األمیناإلسناد عند علماء القراءات
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Arabi17807نحو، صرفمجلة الباحث العلميفراس یحیى عبد الجلیل الھیتياإلشتقاق والتصریف وأثرھما في الترجیح بین المعاني في التفسیر

Arabi17808علوم القرآندار المعارفعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئاإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق

Arabi17809علوم القرآنجامعة أم درمان األسالمیة مجلة الشریعة والدراسات األسالمیةعمر یوسف حمزةاإلعجاز البیاني واللُّغوي في القرآن الكریم

Arabi17810نحومجلة جامعة الملك سعودعلي محمد المدنياإلعراب في شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات ألبي بكر بن األنباري دراسة وصفیة

Arabi17811أدبدار الشؤون الثقافیة العامةیاسین النصیرالروایة والمكان

Arabi17812أدبنھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعمحمد غنیمي ھاللالرومانتیكیة

Arabi17813أدبجامعة أم القرىمحمود حسني زینيمحمد شحادة تیماالتجاة االسالمي عند الشعراء الفلسطینیین

Arabi17814لغویاتحسین محمد محمد شرفأبي عبد هللا الحسین بن أحمد بن أحمد بن خالویھالریح

Arabi17815أدبالمجلس األعلى للثقافةعصام حجازيدونكان ھیث، جودي بورھامالرومانسیة

Arabi17816نقدمجلة جامعة الملك سعودعبد هللا بن سلیمان الجربوعاالتجاه النقدي في روایات الزبیر بن بكار 172- 256ھـ

Arabi17817لسانیات اللغةجامعة بغدادبان صالح مھدي الخفاجيمعالي ھاشم علي أبو المعالياالتجاه التوافقي بین لسانیات التراث واللسانیات المعاصرة الدكتور عبد الرحمن صالح انموذجا

Arabi17818لغةدار البشائر األسالمیةعبد المنعم طوعي بشناتيأبي منصور محمد بن أحمد األزھريالزاھر في غریب ألفاظ اإلمام الشافعي

Arabi17819[دراسھ تحلیلیھ] أدبجامعة األزھرمحمد صالح أبو حمیدةھیام یوسف المجدالويالزھد فى الشعر االندلسى فى القرنین الرابع والخامس الھجریین

Arabi17820نحو، لغةمكتبة األنجلو المصریةعبد السالم محمد ھارونقواعد اإلمالء

Arabi17821أدبدار نشر محاكاةعبد المالك اشھبونالعنوان في الروایة العربیة

Arabi17822نحو، لغةدار أسامةصبیح التمیميألبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعيالشاء

Arabi17823لغةالمنظمة العربیة للترجمةخالد جھیمةجان بریفو، جان فرانسوا سابلیرولالمولد دراسة في بناء األلفاظ

Arabi17824نحوعالم الكتبكاظم بحر المرجانألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوياإلیضاح

Arabi17825شعردار الحصادعبد الرحمن الوجياإلیقاغ في الشعر العربي

Arabi17826أدب، شعرمؤسسة الرسالة ناشرونعبد هللا بن محمد البیتوس الكرديتقریب األماني

Arabi17827أدبجامعة أم القرىناصر الرشیدعمر الطیب العباساالثار النقدیة واالدبیة لعمر بن الخطاب رصي هللا عنھ

Arabi17828أدبجامعة األزھرأحمد الشرباصيفخر الدین أحمد ھندياالجتماعیات عند حافظ ابراھیم

Arabi17829أدبالھیئة المصریة العامة للكتابأیمن بكرالسرد في مقامات الھمذاني

Arabi17830أدب، شعرجامعة أم القرىعبد هللا محمد مسمليرفاه سراج محمود جوھرياالحتجاج بالشعر في معجم الصحاح للجوھري توفي 393 وقیل 396 وقیل 400ھـ

Arabi17831نحو، صرفجامعة أم القرىعبد هللا بن ناصر القرنيعلي بن عامر بن علي الشھرياالحتجاج للقراءات في حجة القراءات للشیخ أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة

Arabi17832أدبالدار العربیة للكتابخلیفة محمد التلیسيالشابي وجبران

Arabi17833أدبدار الكتاب العربيمحمود رزق سلیماالدب العربي وتاریخھ في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث

Arabi17834أدبمنشورات جامعة القدس المفتوحةشكري عزیز الماضيیوسف بكار، خلیل الشیخاالدب المقارن

Arabi17835أدبحجت رسولينقد وبررسي األدب المقارن دراسات تطبیقیة في االدبیین العربي والفارسي
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Arabi17836بالغةجامعة أم القرىعلي محمد حسن العمارينجاح أحمد عبد الكریم الظھارالشواھد الشعریة في كتاب دالئل االعجاز للشیخ عبدالقاھرالجرجاني

Arabi17837أدبكلمات عربیة للترجمة والنشرأحمد شوقيالشوقیات

Arabi17838أدبمطبعة عیسى البابلي الحلبي وشركاهأحمد صقرأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاالصاحبي

Arabi17839صرفدار الصداقة العربیةدیزیرة سقالالصرف وعلم األصوات

Arabi17840فقھ، شریعةمكتبة العبیكلمحمد بن خالد الفاضلأبي الربیع نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي الصرصري الحنبليالصعقة الغضبیة في الرد على منكري العربیة

Arabi17841أدبجامعة أم القرىمحمد نبیھ حجابفوزیة عباس اودخانالصورة األدبیة في فنون الشعر في العصر المملوكي

Arabi17842قراءاتجامعة آل البیتإبراھیم یوسف عبد القادر السیدإبراھیم سطعان عواد المساعیداالستدالل بالقراءات في كتاب الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفي سنة 392ه/1002م

Arabi17843فقھ، شریعةالدار الجامعیة للطباعة والنشرماجد راغب الحلواالستفتاء الشعري والشریعة اإلسالمیة

Arabi17844لغة، أدبجامعة مولود معمريبوجمعھ شتوانزھوة عشوراالستلزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقیق علم األصول للشوكاني

Arabi17845أدب، لغةجامعة قاصدي مرباحالبار عبد القادرحمو كوثراالستلزام الحواري من خالل خطابات سیدنا إبراھیم علیھ السالم دراسة تداولیة

Arabi17846أدبجامعة الجزائرأحمد األمینلخضر لوصیفالصورة في الشعر الشعبي الجزائري في ضوء الدراسات النقدیة الحدیثة

Arabi17847نحو، صرفالمطبعة التعاونیةناصر حسین عليالصیغة الثالثیة مجردة ومزیدة اشتقاقا وداللة

Arabi17848أدبمكتبة الفكر الجدیدفالح عبد الجباراالستشراق واألسالم

Arabi17849نحو، صرفدار الدعوة للطبع والنشر والتوزیعمحمد عبد هللا جبراالسلوب و النحو دراسة تطبیقیة فى عالقة الخصائص األسلوبیة ببعض الظاھرات النحویة

Arabi17850نحودار القلم العربيزھیر مصطفى یازجيعبد القادر محمد مایواألسم والمبنى

Arabi17851نحودار القلم العربيزھیر مصطفى یازجيعبد القادر محمد مایواألسم المعرب

Arabi17852نحو، صرفدار المعرفة الجامعیةمحمود أحمد نحلةاالسم و الصفة فى النحو العربى والدراسات األوروبیة

Arabi17853نحودار القلم العربيزھیر مصطفى یازجيعبد القادر محمد مایواألسم المنون والغیر منون

Arabi17854نحومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھامؤمن بن صبري غنامالظرف المشبھ بالمفعول بھ حقیقتھ، أحكامھ، فوائده

Arabi17855قراءات، لغةمحمد أحمد أبو عیداإلشباع والحذف الصوتي في القراءات القرآنیة الشاذة دراسة في محتسب ابن جني

Arabi17856نحومجلة دراسات الكوفةسیروان عبد الزھرة ھاشماالشتقاق عند ابن جني دراسة تحلیلیة

Arabi17857أدب، نحودار الجیلعبدالسالم محمد ھاروناالشتقاق ألبي بكر بن محمد الحسن بن درید 223ھـ - 321ھـ

Arabi17858لغویاتمكتبة األنجلو المصریةإبراھیم أنیساالصوات اللغویة

Arabi17859علم األصواتمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةمحمد عبد الزھرة غافلاالصوات غیر المعلولة في الدرس الصوتي الحدیث

Arabi17860لغویاتجامعة أبي بكر بلقایدعمر دیدوحعلو فاطمةاالضطرابات اللغویة وقضیة التواصل لدى الطفل الطور االبتدائي

Arabi17861(دراسة تطبیقیة) نحوالزعیم للخدمات المكتبیة والنشرمنیب ربیع اللیثياالعتراض علي االستدالل بالقرآن الكریم عند الشاطبي في كتاب المقاصد الشافیة

Arabi17862لغةدار المعرفة الجامعیةفوزي سعد عیسىالعروض العربي ومحاوالت التطور والتجدید فیھ

Arabi17863نحو، صرفمجلة كلیة اآلداب جامعة بغدادأبي بكر بن السراجالعروض

Arabi17864أدبدار اإلسراء للنشر والتوزیعأمل نصیرالعالقات األسریة في شعر العصر العباسي حتى نھایة القرن الثالث

https://k-tb.com/book/Arabi17836
https://k-tb.com/book/Arabi17837
https://k-tb.com/book/Arabi17838
https://k-tb.com/book/Arabi17839
https://k-tb.com/book/Arabi17840
https://k-tb.com/book/Arabi17841
https://k-tb.com/book/Arabi17842
https://k-tb.com/book/Arabi17843
https://k-tb.com/book/Arabi17844
https://k-tb.com/book/Arabi17845
https://k-tb.com/book/Arabi17846
https://k-tb.com/book/Arabi17847
https://k-tb.com/book/Arabi17848
https://k-tb.com/book/Arabi17849
https://k-tb.com/book/Arabi17850
https://k-tb.com/book/Arabi17851
https://k-tb.com/book/Arabi17852
https://k-tb.com/book/Arabi17853
https://k-tb.com/book/Arabi17854
https://k-tb.com/book/Arabi17855
https://k-tb.com/book/Arabi17856
https://k-tb.com/book/Arabi17857
https://k-tb.com/book/Arabi17858
https://k-tb.com/book/Arabi17859
https://k-tb.com/book/Arabi17860
https://k-tb.com/book/Arabi17861
https://k-tb.com/book/Arabi17862
https://k-tb.com/book/Arabi17863
https://k-tb.com/book/Arabi17864


اللغة - المعتمد

6172019/09/21

idالتصنیف الفرعيالناشراسم المحققاسم المؤلفاسم الكتاب
Arabi17865شعردار میریتأحمد فؤاد نجماالعمال الشعریة الكاملة

Arabi17866أدبدار الكلمة، دار العودةأبي محمد الحسن الھمدانياالكلیل

Arabi17867أدبدار المناھلمحب الدین الخطیبأبي محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب الھمدانياالكلیل من أخبار الیمن وأنساب حمیر

Arabi17868أدبجامعة النجاح الوطنیةإحسان الدیكسیرین سعدي مصطفى جبراالنتفاضة في األدب الشعبي الفلسطیني في شمال فلسطین

Arabi17869لغةمكتبة النھضة، دار الحضارة العربیةھاشم الطعانأبو علي إسماعیل بن القاسم القالي البغداديالبارع في اللغة

Arabi17870أدب، نحودار األحمدیةعلي لغزیويأبو الحسن حازم القرطاجنيالباقي من كتاب القوافي

Arabi17871أدب، شعرجامعة األزھرعبدهللا بن سلیمان العقلالبحتري شعره في الوصف

Arabi17872أدبمجلة العلوم العربیة واألنسانیة جامعة القصیمحسین بیوضالبحتري و نقل خالفة المتوكل إلى دمشق مصانعة أم موافقة

Arabi17873أدبمحمد عبد المنعم العربيالبحث األدبي مفھومھ ومقوماتھ مناھجھ وتطبیقاتھ

Arabi17874لغةالدار العربیة للعلوم، المركز الثقافي العربيمحمد بدويجان جاك لوسركلعنف اللغة

Arabi17875صرفجامعة بغدادمھدي صالح الشمريرازق جعفر عبد الحسین الزیرجاويتقویم المنھج الصرفي

Arabi17876نحوجامعة بغدادمھدي صالح الشمريمؤید مجید حمیدالبحث النحوي عند الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف

Arabi17877نقدجامعة مولود معمريآمنة بلعليأحمد العزريتلقى التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا

Arabi17878بالغة ، لغةجامعة حسین بن بو عليالعربي عمیششریفة حمیديتماھي األجناس األدبیة في قصیدة أدونیس أنموذجا

Arabi17879نموجامعة أم القرىعبد الرحیم بن حسین الجفريرفاه بنت جمال یحى لمفونتنمیة التواصل اللغوي عن طریق اللعب لعینة من المراھقین ذوي اضطراب التوحد

Arabi17880صرفدار الصحابة للتراثعاشور عبد الجواد عبد الحمیدالبدیل االسالمي للفواائد المصرفیة الربویة

Arabi17881أدبالھیئة المصریة العامة للكتابأحمد عبدالرازق أحمدالبذل والبرطلة زمن سالطین الممالیك دراسة عن الرشوة

Arabi17882أدبدار الفكر اللبنانيھولو جودت فرجالبرامكة سلبیاتھم وإیجابیاتھم

Arabi17883أدبدار القاسم للنشرسلیمان بن صالح الخراشيتھذیب اسالمي لقصص كلیلة ودمنة

Arabi17884أدبدار الجیلعبد السالم محمد ھارونأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظالبرصان والعرجان والعمیان والحوالن

Arabi17885نحودار انتشارات كردستانعبد الدائم معروف الھورامانيعبد الكریم محمد المدرسالبركات األحدیة في شرح الصمدیة

Arabi17886أدبمكتبة المناربسام علي سالمة العموشأبي الفضل عباس بن منصور التریني السكسكي الحنبليالبرھان في معرفة عقائد أھل األدیان

Arabi17887نقد، شعرجامعة بنھاأسماء شمس الدینجدلیة اآلنا واآلخر في المیة العرب للشنفري

Arabi17888تحلیل الخطابدار المسلم للنشر والتوزیععویض بن حمود العطويالبصائر في خطب المنابر

Arabi17889علم اللغةدار النشر للجامعاتأحمد طھ وھبة رضوانابن منظورتھذیب الخواص من درة الغواص

Arabi17890أدبمجلة فصولفدوى مالطي دوجالسالبطل والروایة اإلبداع األدبي في الجنوبي

Arabi17891أدبدار األدب األسالميعبدالرحمن رأفت الباشاالبطولة

Arabi17892لغة ، نحودار السؤال للطباعة والنشرالعالیليتھذیب المقدمة اللغویة

Arabi17893بالغةأحمد حسن علي محمدبالغة التوجیھ النبوي إلى محبة هللا ورسولھ وآلھ بیتھ
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Arabi17894أدب، لغةمنشورات مجمع اللغة العربیة األردنيعبد الكریم خلیفةتیسیر العربیة بین القدیم والحدیث

Arabi17895بالغةالمكتبة العصریةیاسین األیوبيمحمد علي زكي صباغالبالغة الشعریة فى كتاب البیان و التبیین للجاحظ

Arabi17896أدبالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرھشام عبد هللاتوني سمیثحلف مع الشیطان

Arabi17897أدبالمجلس الوطني للثقافة والفنونعبدالغفار مكاويجذور االستبداد قراءة في أدب قدیم

Arabi17898بالغةأحمد علي عبد العاطيالبالغة المغربیة اتجاه نحو ھویة النص

Arabi17899بالغةدار الفرقان للنشر والتوزیعفضل حسن عباسالبالغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني

Arabi17900بالغةمكتبة الثقافة الدینیةرمضان عبد التوابابى العباس محمد بن یزید المبردالبالغة

Arabi17901بالغةمكتبة لبنان ناشرونمحمد عبد المطلبالبالغة و االسلوبیة

Arabi17902بالغةأفریقا الشرقمحمد العمريھنریش بلیثالبالغة واإلسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص

Arabi17903بالغة، نقدمؤسسة االنتشار العربيمحمد كریم الكوازالبالغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجدید

Arabi17904أدبمكتبة األسكندریةمحمد حسان الطیانتوقیعات البقاعي على نسخة من كتابھ أسواق األشواق

Arabi17905أدبجداول للنشر والتوزیعسعود السویداایزایا برلینجذور الرومانتیكیة

Arabi17906لغةجامعة الكوفةسعید عدنان المحنةكوثر ھاتف كریمالبناء الفني للموشح النشأة و التطویر

Arabi17907لغة، أدبجامعة عبد الرحمن میرةعطاء هللا بوسالميبھلول الیزید، بن عبد العزیز فرحاتالتداولیة عند علماء األصول الشوكاني أنموجا

Arabi17908أدبالمجلة الجامعةآمنة محمد الطویلالتضمین وعالقتھ بالتناص االقتباسي

Arabi17909أدب، شعرمكتبة الخانجيمحمد حماسة عبداللطیفالجملة في الشعر العربي

Arabi17910أدبالمركز القومي للترجمةمحمحد مشبالفیلیب بروطونالحجاج في التواصل

Arabi17911أدبعبد هللا البھلولالحجاج الجدلي خصائصھ الفنیة وتشكالتھ األجناسیة في نماذج من التراث الیوناني والعربي

Arabi17912أدبمنشورات المجمع الثقافيعبد الوھاب علوببیتر بروكرالحداثة وما بعد الحداثة

Arabi17913شعرالمكتبة الشعبیةأبي زید عبد الرحمن أبي سعید یخلف بن أحمد الفازازي األندلسيالقصائد العشریات

Arabi17914أدبدار الجیلمحمد عبدالمنعم خفاجيالحیاة األدبیة بعد ظھور اإلسالم

Arabi17915نحو، صرفالھیئة العامة لشئون المطابع األمیریةیوسف الحمادي ، محمد محمد الشناوي، محمد شفیق عطاالقواعد االساسیة فى النحو و الصرف لطالب المرحلھ الثانویة

Arabi17916نحوالخلیل بن أحمد الفراھیديالجمل، اإلعراب في الرفع والنصب والجر والجزم

Arabi17917أدبدار الشروقأبو ضیف المدنيالكلمات األخیرة

Arabi17918نحوصالح كاظمالدرس النحوي عند علماء الحوزة العلمیة في النجف األشرف

Arabi17919أدبمجلة المشرقفؤاد افرام البستانيالرسالة الحاتمیة فیما وافق المتنبي في شعره كالم أرسطو في الحكمة

Arabi17920بالغةالمجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل العلوم االنسانیة واألدرایةماجد بن محمد الماجدالفنون البالغیة في سورة ھود

Arabi17921نحومجلة الحكمةرزان یحیى خداممحمد أمین بن عمر عابدینالفوائد العجیبة في إعراب الكلمات الغریبة

Arabi17922أدبجامعة أم القرىمحمود عبد ربھ فیاضعبد هللا بن إبراھیم بن یوسف الزھرانيالشعر وحروب الخالفة العثمانیة 1342ھـ-1924 م
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Arabi17923أدبجامعة أم القرىعبد البصیر عبد هللا حسینعبد الصمد عبد هللا محمدالشعر العربي في غربي افریقیا منذ االستعمار السنغال ونیجیریا

Arabi17924أدبالدار المصریة اللبنانیةأیمن فؤاد سیدابن الصیرفيالقانون في دیوان الرسائل اإلشارة إلى من نال الوزارة

Arabi17925صرفاألزھر الشریف قطاع المعاھد األزھریةلجنة إعداد وتطویر المناھج باألزھر الشریفالصرف المیسر الصف الثالث الثانوي

Arabi17926أدبالمكتبة األلكترونیة المجانیةمحمود البدويالمارد

Arabi17927أدبالشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمانطھ واديمصطفى لطفي لمنفلوطيالعبرات الفضیلة

Arabi17928أدبمطبعة العانيجالل الحنفيالعروض تھذیبھ وإعادة تدوینھ

Arabi17929أدبدار البشائر األسالمیةأحمد العالونھالعلماء العرب المعاصرون وحال مكتباتھم

Arabi17930لغویاتمؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنثابت بن أبي ثابت اللغويالفروق

Arabi17931معجم، نحومكتبة لبنان ناشرونعدنان الخطیبالمعجم العربي بین الماضي والحاضر

Arabi17932لغویاتمكتبة أھل األثرسعید بن عبد العزیز مصلوح، عبد اللطیف بن محمد الخطیبمحمد بن فالح المطیريالقواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة

Arabi17933لغةمجلة الفتحأسماء كاظم فنديأمل داود سلمانالكفایات المطلوبة لدى مدرسي اللغة العربیة في المرحلة األعدادیة من وجھة نظرھم

Arabi17934نحودار األملخدیجة الحدیثيالمدارس النحویة

Arabi17935نحومؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامنابن ھشام األنصاريالمسائل السفریة في النحو

Arabi17936أدبجواد حسني سماعنھالمصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث

Arabi17937أدب، شعرمكتبة البشرى للطباعة والنشرمصطفى قصاصمحمد خیر أبو الوفاءالمعلقات السبع مع الحواشي المفیدة الزوزني

Arabi17938أدبمجلة جامعة االنبار للعلوم األسالمیةیحیى ماجد شاحوذ علي ساجر الصیادي الرفاعيشرح وتحقیق المنادى، الترخیم، االستغاثة، الندبة، الحال، التمییز، االسثناء من مخطوط توضیح قطر الندى وبل الصدى للشیخ عبد الكریم الدبان الحیالي الحسني المتوفي 1414ھـ - 1993م

Arabi17939نحودار البشائر للطباعة والنشر والتوزیعحاتم صالح الضامنأبي الفرج محمد بن عبید هللا بن سھیل النحويالضاد والظاء

Arabi17940نحودار النشر للجامعاتإبراھیم إبراھیم بركاتالنحو العربي

Arabi17941نحو، صرفدار البشائرأبو القاسم سعد بن علي الزنجانيالفرق بین الظاء و الضاد

Arabi17942أدبجامعة الجزائرالعید جلوليالنص الشعري الموجھ لألطفال في الجزائر دراسة تحلیلیة التجاھاتھ وأنماطھ وبنیتھ الفنیة

Arabi17943تفسیر، شریعةمكتبة ومطبعة مصطفى الحلبيأحمد شھاب الدین بن سالمھ للقیلوبيالنوادر

Arabi17944لغویاتدار الكتب العلمیةعربي عبد الحمید عليأبي عبد هللا الحسین بن محمد للدامغانيالوجوه و النظائر أللفاظ كتاب هللا العزیز

Arabi17945لغویاتمجلة دیاليخلیل إبراھیم عبد الوھاب، لؤي صیھود فوازانزیاح موسیقى الموشحات وإیقاعاتھا الكلمة المفتاح: االنزیاح

Arabi17946لغویاتدار البصائرمصطفى أبو زید محمود األزھريأحمد بن عبدالمنعم الدمنھوريایضاح المبھم لمعاني السلم

Arabi17947نحودار ابن حزمعبد الرحمن بن عبد القادر المعلميخالد بن عبد هللا األزھريبشرى طالب العربیة بإعراب األجرومیة

Arabi17948بالغةجامعة طنطاعبد الرحیم محمود زلط، محمد عبد المطلب مصطفىمحمد مشرف خضربالغة السرد القصصي في القرآن

Arabi17949أدبعالم الكتب الحدیثحسن بدوحالمحاورة مقاربة تداولیة

Arabi17950شعردار الثقافةعبد القادر فیدوحتأویل العبارة الصوفیة في شعر التجاتي یوسف بشیر

Arabi17951أدبدار الشروقإحسان عباستاریح األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطین
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Arabi17952أدبدار المعارفشوقي ضیفعصر الدول واإلمارات الجزائر المغرب األقصى، موریتانیا، السودان

Arabi17953نحودار النھضة العربیة، دار الجوھرةمحمد خلیفة الدناعالمختار من شرح ابن خروف و الصفار لكتاب سیبویھ

Arabi17954أدب، شعردار الغرب األسالميإحسان عباسأبو عبد هللا محمد بن األبار القضاعي البلنسيتحفة القادم

Arabi17955نحوالمعھد العلمي الفرنسي للدراسات العربیةمحمد سواعيأحمد بن سلیمان المعروف بابن كمال باشا الوزیرتحقیق تعریب الكلمة األعجمیة

Arabi17956علم اللغةمكتبة الخانجيرمضان عبدالتوابالمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي

Arabi17957نحومكتبة البشرى للطباعة والنشرولي خان المظفرعنایت أحمد الكاكورويتعریب علم الصیغة

Arabi17958أدب، فلسفةدار الفارابيحسین مروةالنزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلسالمیة الجاھلیة - نشأة وصدر اإلسالم

Arabi17959صرفمطبعة األباء المرسلین الیسوعیینجدول األفعال العربیة

Arabi17960نحومجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةصادق فوزي دباسجھود علماء النحو في تیسیر النحو وتجدیده

Arabi17961أدبعصیر الكتب للنشر األلكترونيمریم كنماتيحب في زمن الفیسبوك

Arabi17962نحودار البخاري للنشر والتوزیعسلمان بن سالم بن رجاء السحیميدراسة صوتیة تحلیلیة لحرف اإلعراب وحركتھ في اللغة العربیة - الجزء األول في األسماء

Arabi17963لغویاتمطبعة الجوائبأحمد شھاب الدین الخفاجيدرة الغواص في أوھام الخواص

Arabi17964لغویاتدار الساقيمحمد شحروردلیل القراءة المعاصرة للتنزیل الحكیم المنھج والمصطلحات

Arabi17965شعرابو ھالل العسكريدیوان المعاني

Arabi17966شعردار النحوي للنشر والتوزیععدنان علي رضا محمد النحويدیوان حرقة ألم وإشراقة أمل

Arabi17967لغویاتمجلة المجمع العلمي العراقيحاتم صالح الضامنرسالة الخط والقلم المنسوبة إلى ابن قتیبة المتوفي سنة 276ھـ

Arabi17968لغویاتدار الفكر المعاصرمحمد مطیع الحافظابن خلدونشفاء السائل وتھذیب المسائل

Arabi17969دراسات لغویةمجلة أماراباكمجاھد علي أحمد خلیفةشاعریة العنوان في دیوان التجاني یوسف بشیر بین إشراقة وقطرات

Arabi17970نحومجلة الحكمةغانم قدوري الحمدالنحو قبل أبي األسود الدؤلي

Arabi17971نحوعالم الكتبخضر موسى محمد حمودالنحو والنحاة المدارس والخصائص

Arabi17972نحودار األمل للنشر والتوزیعفائز فارسأبو محمد القاسم بن علي الحریري البصريشرح ملحة اإلعراب

Arabi17973نحو، صرفمجلة جامعة األنبار للعلوم األسالمیةیحیى ماجد علي ساجر الصیادي الرفاعيعبد الكریم الدبان الحیاليشرح وتحقیق المفاعیل من مخطوط توضیح قطر الندى وبل الصدى

Arabi17974نحو، لغةالمركز المصري العربي للصحافة والنشر والتوزیعإبراھیم محمد منصورشروح المیة العجم دراسة تحلیلیة نقدیة

Arabi17975شعرعالم الكتبنوري حمودي القیسيشعراء أمویون

Arabi17976أدبدار العلوم العربیةبدر أحمد ضیفأبي جعفر أحمد بن محمد إسماعیل النحاسصناعة الكتاب

Arabi17977لغة، نقدالمكتبة العصریةنعمة رحیم العزاويفصول في اللغة والنقد

Arabi17978لغةدار أفریقا الشرقمحمد نظیفك أوریكیونيفعل القول من الذاتیة في اللغة

Arabi17979علوم اللسان العربيالمنظمة العربیة للترجمةریما بركةلویك دوبیكیرفھم فردیناند دو سوسور وفقاً لمخطوطاتھ مفاھیم فكریة في تطور اللسانیات

Arabi17980نقد، أدبدار أفریقا الشرقمحمد المزوغيفي نقد األستشراق
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Arabi17981أدبالھیئة المصریة العامة للكتابحامد أبو أحمدقراءات في أدب إسبانیا وأمریكا الالتینیة

Arabi17982أدبمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم األسالمیةبركات محمد أحمدقصة یوسف دراسة أدبیة

Arabi17983نحو، لغةدار الطالئع للنشر والتوزیععبد السالم محمد ھارونقواعد اإلمالء

Arabi17984نقد، بالغةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھاعالي بن سرحان القرشيالعالقة بین مقاالت عبدالقاھر النقدیة والبالغیة وشعر الطائیین

Arabi17985أدب، شعرمجلة جامعة الملك سعودمحمد الباتلبحر الرجز

Arabi17986أدبمجلة الدراسات اللغویةسلیمان أحمد أبو ستةأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھريكتاب القوافي

Arabi17987أدبمكتبة الخانجيعبد السالم محمد ھارونكناشھ النوادر

Arabi17988أدب، شعرمجلة كلیة اآلداب جامعة بنھازینب عبد العزیز العمريالمیة العرب للشنفري

Arabi17989أدبجداول للنشر والترجمةعبد اللطیف أطمیشبدر شاكر السیاب في أیامھ األخیرة

Arabi17990نحو، صرفدار المشرقللمعلم رشید الشرتونيمبادئ العربیة في الصرف والنحو

Arabi17991نحو، صرفجامعة قاصدي مرباحمسعود غریبمحاضرات في الصرف والنحو

Arabi17992أدبمجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویةعلي كاظم علي المدنيمحاضرة العلماء ومحاورة الفھماء في أوحد الكبراء وسید الوزارء لعلم الدین السخاوي ت 643ھـ

Arabi17993أدبالھیئة العامة لقصور الثقافةربیع مفتاحمختارات من األدب الصیني الحدیث

Arabi17994أدب، شعرجامعة السلطان قابوسمحمد محجوب عبد المجیدمصر في الشعر السوداني الحدیث : الرؤیة واألدارة الفنیة

Arabi17995أدبمجلة جامعة الخلیل للبحوثعلي عمروبنیة النص الحكائي في كتاب البخالء للجاحظ

Arabi17996معجمدار الجیلمحمد التونجيھیثم ھاللمعجم مصطلح األصول

Arabi17997(سیرة صالح الدین األیوبي) أدبمجلة التراث العربيأحمد فوزي الھیببھاء الدین بن شداد و كتابھ النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة

Arabi17998أدبدار المنارةعلي الطنطاويمن حدیث النفس

Arabi17999أدبدار الحیاةصالح الدین منجدبین الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي

Arabi18000نحو، صرفدار العلم للمالیینرامیل بدیع یعقوبموسوعة النحو والصرف واإلعراب
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