
  األدب العربيكتب  
 الناشر مكان النشر العنوان اسم المؤلؾ رقم الطلب ت

242أ                       /810  .1  مكتبة المتنبً بٌروت كتاب االمانً الٌزٌدي 

232د                        /810  .2  المنظمه العربٌه للتربٌة جامعة الدول العربٌة أثر الفكر الؽربً فً الشاعر جمٌل صدقً الزهاوي داود سلوم 

235ح                       /810  .3  دار الحرٌه للطباعة بؽداد النثر االندلسً فً عصر الطوائؾ والمرابطٌن حازم عبد هللا خضر 

4.  
235ح                       /810  حازم عبد هللا خضر 

وصؾ الحٌوان فً الشعر االندلسً عصر الطوائؾ 
 دار الشؤون الثقافٌه بؽداد والمرابطٌن

234ع                       /810  .5  مؤسسة المختار القاهره دراسات فً االدب الجاهلً عبد العزٌز نبوي 

234ع                       /810  .6  دار الشؤون الثقافٌه بؽداد لطفل العربًالوجه الضائع دراسات عن األدب وا عبد العزٌز المقالح 

234ع                       /810  .7  دار الشؤون الثقافٌه بؽداد الوجه الضائع دراسات عن األدب والطفل العربً المقالحعبد العزٌز  

234ع                       /810  .2  دار الشؤون الثقافٌه بؽداد ابن سٌنا الملك ومشكلة العقم واالبتكار فً الشعر عبد العزٌز االهوانً 

234ع                       /810  .9  مؤسسة المختار القاهره دراسات فً االدب الجاهلً عبد العزٌز نبوي 

234ع                       /810  .11  مؤسسة المختار القاهره دراسات فً االدب الجاهلً عبد العزٌز نبوي 

234ع                       /810  .11  دار الرساله للطباعه بؽداد أثر القراّن فً األدب العربً فً القرن االول الهجري أبتسام مرهون الصفار 

227ث                      /810  .12  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد لبـــاب االدب الثعـــــــــالبً 

227ث                      /810  .13  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد لبـــاب االدب الثعـــــــــالبً 

222ع                       /810  .14  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الشعر العربً عند نهاٌات القرن العشرٌن عائد خصٌـــــــــــــــــاك 

222ع                       /810  .15  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد عند نهاٌات القرن العشرٌنالشعر العربً  عائد خصٌـــــــــــــــــاك 

222ؾ                       /810  .16  دار الرشٌد للنشر  االحساس بالنهاٌه دراسات فً نظرٌة القصة فرانك كرمود 

17.  
 ابراهٌم السعافٌن 229  أ                      /810

/  1271تطور الرواٌة العربٌة الحدٌثة فً بالد الشام 
 وزارة الثقافه واالعالم بؽداد 1921

232أ                       /810  .12  دار الجلٌل بٌروت زهر االدب وثمر االلباب القٌروانــــً 

232أ                       /810  .19  دار الجلٌل بٌروت زهر االدب وثمر االلباب القٌروانــــً 

232أ                       /810  .21  دار الكتب العلمٌة لبنان الموشح فً ماّخذ العلماء على  الشعراء المرزٌانً 

   ابو حٌان التوحٌدي سٌرته / اّثاره عبدالرزاق محً الدٌن 232                        /810  .21

22.  
652أ                       /810  احمد عزاوي 

بناء الشخصٌة فً الرواٌة ) قرأه فً رواٌات حسن 
 اتحاد الكتاب العرب دمشق حمٌد (

23.  
 تونس فً قضاٌة الشعر العربً المعاصر  /810

المنظمة العربٌة للتربٌة 
 والثقافه



  األدب العربيكتب  
 وزارة الثقافه واالعالم بؽداد وشاؼل الناسالمتنبً مالًء الدنٌا   /810  .24

24أ                        /810  .25  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت رسالة الؽفران أبً العالء المعري 

22س                        /810  .26  عالم الكتب القاهره األسلوب ودراسة لؽوٌه احصائٌة سعد مصلوح 

22س                        /810  .27  عالم الكتب القاهره األسلوب ودراسة لؽوٌه احصائٌة سعد مصلوح 

22س                        /810  .22  عالم الكتب القاهره األسلوب ودراسة لؽوٌه احصائٌة سعد مصلوح 

42س                        /810  .29  شعاع للنشر والعلوم سورٌا المتنبً العبقري الطرٌد سٌد الحدٌدي 

31.  
52ع                         /810  بؽداد القصه فً الخلٌج العربً عمر محمد الطالب 

معهد البحوث والدراسات 
 العلمٌه

52ع                         /810  .31  دار الشرق العربً لبنان مالمح الشعر األندلســــــً ت 

32.  
64ز                        /810  زكً المحاسنــــً 

شعر الحرب فً أدب العرب فً العصر بٌن األموي 
 دار المعارؾ مصر والعباسً

222ع                      /810  .33  دار منارات األردن رائحة الجوافه ؼابرٌٌل ؼارسٌا 

222أ                        /810  .34  مطبعة المعارؾ بؽداد الشعر السٌاسً العراقً فً القرن التاسع عشر أبراهٌم الوائلً 

222ج                      /811  .35  وزارة الثقافة والفنون العراق سٌدة الؽجر جبار الكواز 

222ج                      /810  .36  مؤسسة نوفل بٌروت االجنحه المتكسرة جبران خلٌل جبران 

223ع                      /810  .37  دار المعارؾ القاهره أبن وشقٌق القٌروانً عبد الرؤوؾ مخلوؾ 

223م                       /810  .32  دار المدى سورٌا فً تجربة الكتابة مارتٌن 

223ؾ                     /810  .39  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد النثر الفنً عند أبً حٌان التوحٌدي فائز طه عمر 

224ك                      /810  .41  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد المنفى المزدوج كارٌث كرٌفش 

224خ                     /810  .41  دار الشؤون الثقافٌة بؽداد الكؾ والمحزز خٌري منصور 

42.  
225ع                      /810  

عائشه عبد الرحمن بنت 
 دار المعارؾ مصر قٌم جدٌده لألدب العربً الشاطًء

226ص                    /810  .43    ألنك تحن صباح خلؾ الحلبوسً 

292م                        /810  .44  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد أٌام العرب وأثرها فً الشعر الجاهلً منذر الجبوري 

45.  
242د                      /810  درٌد ٌحٌى الخواجه 

القصٌده ال الشعر دراسه نصٌه لعدد من قصائد الشعر 
 دار الشادي دمشق الحدٌث سورٌا

46.  
242س                    /810  بٌروت الشهاب الثاقب سعٌد الخوري الشرتونً 

مطبعة االباء المرسلٌن 
 الٌسوعٌٌن



  األدب العربيكتب  
247ن                     /810  .47  رٌاض الرٌس للكتب والنشر لندن المقاالت الفاضٌه نبٌل خوري 

246م                       /810  .42  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد أدب الحداثهأصول  ماٌكل 

245ج                      /810  .49  وزارة االعالم العراق التطلع القومً عند المتنبً جاسم محسن عبود 

245ؾ                      /810  .51  دار المأمون بؽداد اللؽز المؽلق فادٌم شٌفز 

244أ                        /810  .51  دار المعارؾ مصر االبانه عن سرقات المتنبً أبً سعد العمٌدي 

243أ                       /810  .52  الدار الوطنٌه بؽداد رامٌو حٌاته وشعره اّرثو رامٌو 

242ذ                      /811  .53  دار صادر لبنان دٌوان الناٌفه الذبٌانً الناٌفه الذبٌانً 

254س                      /810  .54  مؤسسة الباقر النجؾ الجواهر من بلٌػ القول سامً ندا جاسم الدوري 

254س                      /810  .55  مؤسسة الباقر النجؾ المتنبً شاعر القومٌه والحكمة سامً ندا جاسم الدوري 

249أ                       /810  .56  دار الجلٌل بٌروت جمهرة األمثال العسكريأبو الهالل  

249أ                       /810  .57  دار الجلٌل بٌروت جمهرة األمثال أبو الهالل العسكري 

249أ                       /810  .52  دار الجلٌل بٌروت جمهرة األمثال أبو الهالل العسكري 

249أ                       /810  .59  دار الجلٌل بٌروت جمهرة األمثال أبو الهالل العسكري 

255ه                        /810  .61  دار الفكر العربً بٌروت بداٌات فً النقد األدبً هاشم صالح مناع 

61.  
257ك                      /810   النقد األدبً الحدٌث فً مصر كمال نشأت 

المنظمة العربٌة للتربٌة 
 والثقافة

254ن                       /810  .62  دار المناهل بٌروت فانوس دٌو جٌنوس ناجً التكرٌتً 

262ن                      /810  .63  دار المعارؾ مصر القٌان والؽناء فً العصر الجاهلً ناصر الدٌن األسد 

264ع                      /810  .64  دار المرٌخ السعودٌة الشعر الحدٌث فً الحجاز عبد الرحٌم أبوبكر 

264ع                      /810  .65  دار المرٌخ السعودٌة الشعر الحدٌث فً الحجاز عبد الرحٌم أبوبكر 

264ع                      /810  .66  دار المرٌخ السعودٌة الشعر الحدٌث فً الحجاز عبد الرحٌم أبوبكر 

67.  
265ع                     /810  بؽداد المثل العربً المقارن دراسات فً عبد الرحمن التكرٌتً 

المنظمة العربٌة للتربٌة 
 والثقافة

269ج                      /810  .62  مكتبة النهضة بؽداد البخــــــــــــــــــــــالء أبوعثمان الجاحظ 

272ث                     /810  .69  مكتبة مصطفى الحلًٌ  قواعد الشعر أبً العباس بن ٌحٌى ثعلب 

272ب                    /810  .71  مدٌرٌة دار الكتب جامعة الموصل ٌومٌات أدٌب الباخرزي 

272ب                     /810  .71  مدٌرٌة دار الكتب جامعة الموصل ٌومٌات أدٌب الباخرزي 

474أ                        /810  .72  دار الكتاب اللبنانً بٌروت معروؾ الرصافً الثائر والشاعر اٌلٌا الحاوي 



  األدب العربيكتب  
274ق                     /810  .73  دار الكتب العلمٌة بٌروت ذٌل األمالً والنوادر أبو علً القالً البؽدادي 

222ع                      /810  .74  مؤسسة المختار القاهرة كٌؾ تكتب القصٌدة عبد العزٌز شرؾ 

279ع                      /810  .75  وزارة األعالم العراق األدب القصصً فً العراق منذ الحرب العالمٌة الثانٌة عبد االله أحمد 

269ج                       /810  .76  دار الكتب العلمٌة لبنان البخــــــــــــــــــالء الجاحظ 

269ج                       /810  .77  دار الجلٌل بٌروت البٌان والتبٌٌن الجاحظ 

269ج                       /810  .72  دار الجلٌل بٌروت البٌان والتبٌٌن الجاحظ 

269ج                       /810  .79  دار الجلٌل بٌروت البٌان والتبٌٌن الجاحظ 

269ج                       /810  .21  دار الجلٌل بٌروت البٌان والتبٌٌن الجاحظ 

269ج                       /810  .21  دار الكتب العلمٌة بٌروت الحٌـــــوان الجاحظ 

269ج                       /810  .22  دار الكتب العلمٌة بٌروت الحٌـــــوان الجاحظ 

269ج                       /810  .23  دار الكتب العلمٌة بٌروت الحٌـــــوان الجاحظ 

269ج                       /810  .24  دار الكتب العلمٌة بٌروت الحٌـــــوان الجاحظ 

269ج                       /810  .25  دار الطلٌعه بٌروت البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن الجاحظ 

222أ                        /810  .26  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

222أ                        /810  .27  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

222أ                        /810  .22  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

222أ                        /810  .29  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

222أ                        /810  .91  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

222أ                        /810  .91  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

222أ                        /810  .92  دار أحٌاء التراث العربً بٌروت العقد الفرٌد األندلسً 

 مطبعة األداب النجؾ الحالً والعاطل عبد الرزاق محً الدٌن 282  ع                     /810  .93

224س                     /810  .94  مطبعة األداب بؽداد 1977ـ 1952األعمال الشعرٌة  سعدي ٌوسؾ 

224س                     /810  .95  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد شعراء تكرٌت فً العصر الحدٌث سعد ٌاسٌن العكاش 

96.  
225أ                       /810  ابن المقفع 

الصحابة دراسة االدب الصؽٌر واالدب الكبٌر ورسالة 
 مكتبة البٌان بٌروت وتحلٌل

227ع                      /810  .97  دار الكتب والوثائق بؽداد المستدرك على صناع الدواوٌن عبد اللطٌؾ حمودي الطائً 

225أ                       /810  .92  دار الفكر العربً القاهره الكامل المبرد 

225أ                       /810  .99  دار الفكر العربً القاهره الكامل المبرد 



  األدب العربيكتب  
225أ                       /810  .111  دار الفكر العربً القاهره الكامل المبرد 

225أ                       /810  .111  دار الفكر العربً القاهره الكامل المبرد 

225أ                       /810  .112  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد النظام فً شرح شعر المتنبً وأبً تمام أبن المستوفً 

225أ                       /810  .113  دار الطالئع القاهره أدب الكاتب المروزي االنٌوري 

225أ                       /810  .114  دار الطالئع القاهره أدب الكاتب المروزي االنٌوري 

225ع                     /810  .115  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد فصول التماثٌل فً تباشٌر السرور عبدهللا بن المعتز 

226أ                       /810  .116  جامعة بؽداد بؽداد المقامات الزٌنٌة أبن الصٌقل الجزري 

226أ                       /810  .117  دار الكتب العلمٌة بٌروت طوق الحمامه فً االلفه واالالؾ بن حزم 

226أ                       /810  .112  مكتبة مهران للعلوم سورٌا طوق الحمامه فً االلفه واالالؾ بن حزم األندلسً 

226أ                       /810  .119  دار المعرفه بٌروت طوق الحمامه فً االلفه واالالؾ بن حزم األندلسً 

227ع                      /810  .111  قسم البحوث بؽداد التجدٌد فً لؽة الشعراء االحٌائٌٌن عادل جاسم البٌاتً 

227أ                        /810  .111  نهضة مصر القاهره السفر فً الزمن مادلٌن النجٌل 

295ك                    /810  .112  دار ثقافة الطفل بؽداد حكاٌات تولستوي كاظم سعد الدٌن 

324ن                      /810  .113  اتحاد الكتاب الفلسطٌنٌٌن بؽداد الضرب فً الرأس نواؾ أبو الهٌجاء 

324ن                      /810  .114  وزارة االعالم بؽداد ابو االمٌن الخلٌع والجارٌة شموش نواؾ أبو الهٌجاء 

354ش                     /810  .115  مكتبة االندلس بٌروت الفن ومذاهبه فً النثر العربً شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .116  دار المعارؾ مصر شوقً شاعر العصر الحدٌث شوقً ضٌؾ 

322س                     /810  .117  دار الثقافة بٌروت النقد االدبً ومدارسه الحدٌثة ستانلً هاٌمن 

322س                   /810  .112  دار الثقافة بٌروت النقد االدبً ومدارسه الحدٌثة ستانلً هاٌمن 

354ش                    /810  .119  دار المعارؾ مصر البحث االدبً شوقً ضٌؾ 

322ب                       /810  .121  مؤسسة الكتب الثقافٌة بٌروت بخالءال الخطٌب البؽدادي 

 دار الكتب لبنان سلٌمان البستانً وااللٌاذه جوزؾ الهاشم ج 334                     /810  .121

336ع                      /810  .122  مركز الحضارة العربٌة مصر الشاعر والحرامً عزت الحرٌري 

22أ                       811/5  .123  دار المعرفة بٌروت دٌوان ابن الفارض أبن الفارض 

542د                       /810  .124  دار أحٌاء التراث العربً لبنان حٌاة الحٌوان الكبرى الدمٌــــري 

542د                       /810  .125  دار أحٌاء التراث العربً لبنان الحٌوان الكبرىحٌاة  الدمٌــــري 

343ع                    811/1  .126  دار صادر بٌروت معجم الشعراء الجاهلٌٌن عزٌزه قوال 

343ع                    811/1  .127  دار صادر بٌروت معجم الشعراء الجاهلٌٌن عزٌزه قوال 



  األدب العربيكتب  
122.  

344ب                      /810  ٌوسؾ عزالدٌن 
الشعر العراقً الحدٌث والتٌارات السٌاسٌة 

 دار المعارؾ القاهره واالجتماعٌة

129.  
344ب                      /810  ٌوسؾ عزالدٌن 

الشعر العراقً الحدٌث والتٌارات السٌاسٌة 
 دار المعارؾ القاهره واالجتماعٌة

344ي                      /810  .131  دار المعارؾ القاهره اتجاهات الؽزل فً القرن الثانً الهجري ٌوسؾ حسٌن بكار 

354ش                     /810  .131  دار المعارؾ القاهره دراسات فً الشعر العربً المعاصر شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .132  دار المعارؾ القاهره تأرٌخ االدب العربً عصر الدول واالمارات األندلس شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .133  مكتبة األندلس بٌروت الفن ومذاهبه فً الشعر العربً شوقً ضٌؾ 

324ن                       /810  .134  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد البطل فً التراث نوري حمودي القٌسً 

354ش                     /810  .135  دار الفكر العربً القاهرة الشعر الؽنائً فً االمصار االسالمٌة فً المدٌنة شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .136  دار المعارؾ القاهرة الشعر الؽنائً فً المدٌنة ومكه لعصر بنً امٌه شوقً ضٌؾ 

392د                     /810  .137  مكتبة دار المستقبل سورٌا األدب االسالمً مبادئه وأهدافه لزهر ٌس عٌسى 

354ش                     /810  .132  دار المعارؾ القاهره تأرٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األول شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .139  دار المعارؾ القاهره الفن ومذاهبه فً النثر العربً شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .141  دار المعارؾ القاهره دراسات فً الشعر العربً المعاصر شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .141  دار المعارؾ القاهره البالؼه تطور وتأرٌخ شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .142  دار المعارؾ مصر دراسات فً الشعر العربً المعاصر شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .143  دار المعارؾ مصر العربً المعاصر فً مصراألدب  شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .144  دار المعارؾ مصر التطور والتجدٌد فً الشعر االموي شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .145  دار المعارؾ مصر عصر الدول واالمارات ـ مصر شوقً ضٌؾ 

354ش                     /810  .146  دار المعارؾ مصر عصر الدول واالمارات ـ الشام شوقً ضٌؾ 

324ي                     /810  .147  بٌت الحكمة بؽداد أبحاث فً الشعر العربً ٌونس احمد السامرائً 

326ج                       /810  .142  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد فً الرواٌه االخالقٌه جون كاروز 

149.  
392ع                       /810  

عبد الوهاب محمد علً 
 مطبعة التعلٌم العالً الموصل الضروره الشعرٌه دراسه لؽوٌه نقدٌة العدوانً

151.  
392ع                       /810  

عبد الوهاب محمد علً 
 مطبعة التعلٌم العالً الموصل الضروره الشعرٌه دراسه لؽوٌه نقدٌة العدوانً

472م                      /810  .151  دار صادر بٌروت فً مهب الرٌح مٌخائٌل نعٌمه 



  األدب العربيكتب  
625ع                      /810  .152  معهد المخطوطات العربٌة الكوٌت المخطوطات المصوره األدبفهرس  عصام محمد الشنطً 

624م                       /811  .153  عالم الكتب بٌروت رحلة الشعر مصطفى الشكعه 

373ب                      /810  .154  وزارة الثقافة واالعالم العراق الرواٌه الحدٌثه بول وٌست 

343ع                      /810  .155  دار صادر بٌروت معجم الشعراء الخضرمٌن واالموٌٌن عزٌزه قوال 

343ع                      /810  .156  دار صادر بٌروت معجم الشعراء الخضرمٌن واالموٌٌن عزٌزه قوال 

444ع                      /810  .157  دار صادر بٌروت معجم الشعراء العباسٌٌن عفٌؾ عبد الرحمن 

444ع                      /810  .152  دار صادر بٌروت معجم الشعراء العباسٌٌن عفٌؾ عبد الرحمن 

425أ                        /810  .159  وزارة الثقافة واالعالم العراق مقاالت فً النقد األدبً أســامه فوزي 

432ع                       /810  .161  مكتبة هجر مصر الشرٌؾ الرضً حٌاته ودراسه شعره الحلوعبد الفتاح محمد  

442ح                       /810  .161  دار المعارؾ مصر مقدمة القصٌدة العربٌة فً العصر األموي حسٌن عطوان 

435م                       /810  .162  وزارة الثقافة واالعالم العراق موسوعة المصطلح النقدي مٌومٌك 

422أ                       /810  .163  وزارة الثقافة والفنون بؽداد ؼسان كنفانً أفنان القاسم 

164.  
442ص                   /810   العاطل الحالً والرخص الؽالً صفً الدٌن الحلً 

الهٌئة المصرٌه العامه 
 للكتاب

474ؾ                      /810  .165  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد الفلسفه واألدب فٌلٌبس 

425ح                     /810  .166  وزارة االعالم العراق زٌارة السٌده السومرٌه حسب الشٌخ جعفر 

427ب                    /810  .167  وزارة الثقافة واالعالم  أطفال الشتـــاء بٌرلً 

442ح                      /810  .162  دار المعارؾ مصر مقدمة القصٌده العربٌة فً العصر العباسً األول حسٌن عطوان 

425ح                      /810  .169  دار المواسم بٌروت عدي بن الرقاع العاملً حسن محمد نور الدٌن 

521ع                       /810  .171  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد دراسات فً األدب االسالمً واألموي الشعراء نقادا عبد الجبار المطلبً 

522ع                      /810  .171  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد مواقؾ فً األدب والنقد عبد الجبار المطلبً 

522ح                       /810  .172  دار الفكر العربً بٌروت بقٌة العارؾ من مختار الحكم واألمثال والطرائق حجر عاصً 

522ع                       /810  .173  وزارة الثقافه والفنون بؽداد ساعات بٌن التراث والمعاصره عبد الجبار داود البصري 

522ع                       /810  .174  مركز دراسات الخلٌج العربً البصره الشعر والشعراء فً الخلٌج العربً والجزٌره العربٌة عبد الجبار حمد حسٌن 

175.  
522ع                       /810  عبد الجبار حمد حسٌن 

الخلٌج العربً والجزٌرة مالمح الحركة األدبٌة فً 
 مركز دراسات الخلٌج العربً البصره العربٌة

524ه                        /810  .176  دار الرشٌد بؽداد التعلٌقات والنوادر بن زكرٌا الهجري 

524ع                      /810  .177  المجمع العلمً العراقً بؽداد الروض النظر فً ترجمة ادباء العصر عصام الدٌن العمري 



  األدب العربيكتب  
524ع                      /810  .172  المجمع العلمً العراقً بؽداد الروض النظر فً ترجمة ادباء العصر عصام الدٌن العمري 

524ع                      /810  .179  المجمع العلمً العراقً بؽداد الروض النظر فً ترجمة ادباء العصر عصام الدٌن العمري 

121.  
525ع                      /810  بؽداد القصة فً الخلٌج العربً عمر محمد الطالب 

معهد البحوث والدراسات 
 العربٌة

527ج                      /810  .121  دار الوحده بٌروت التجلٌات جمال الؽٌطانً 

527ك                       /810  .122  دار االندلس بٌروت االنشاء بالمثـــل كمال البٌضاوي 

527ك                       /810  .123  المكتبة الحدٌثة بٌروت أبن الرومــً كمال أبو مصلح 

542س                      /810  .124  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد مدخل الى نظرٌة القصة تحلٌال وتطبٌقا سمٌر المرزوقً 

542س                      /810  .125  المكتبة العصرٌة بٌروت البٌت السفٌانً فً الشعر األموي سٌجٌع جمٌل الجبٌلً 

542ن                      /810  .126  مؤسسة األنتشار العربً بٌروت ذكرٌات عمر أكلته الحروؾ نجٌب المانع 

542ش                     /810  .127  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد المطــــــــــــــــــــــــــر شمس الدٌن موسى 

622م                       /810  .122  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد الشعر العربً قبل االسالم مصعب حسون 

524أ                      /810  .129  دار المعارؾ مصر شعر أبً تمام والبحتريالموازنة بٌن  األمدي 

652م                       /813  .191  مؤسسة مصطفى قانصو بٌروت سحر النص محمد صابر عبٌد 

652م                       /813  .191  المؤسسة العربٌة بٌروت الكون الروائً محمد صابر عبٌد 

524أ                      /810  .192  دار المعارؾ مصر الموازنة بٌن شعر أبً تمام والبحتري األمدي 

574أ                      /810  .193  مركز دراسات الخلٌج العربً البصرة االدب الشعبً فً الخلٌج العربً أمل ٌحٌى الناصري 

642أ                       /810  .194  دار المعارؾ مصر الخطابة العربٌة فً عصرها الذهبً احسان النص 

622أ                       /810  .195  دار الشروق االردن تأرٌخ النقد االدبً عند العرب احسان عباس 

627ك                      /810  .196  المطبعة التعاونٌة دمشق االدب العربً فً الجاهلٌة واالسالم عمر رضا كحالة 

197.  
224ع                       /810  عبد الكرٌم توفٌق العبود 

الشعر العربً فً العراق من سقوط السالجقة حتى 
 وزارة االعالم بؽداد سقوط بؽداد

622ن                     /810  .192  دار المعارؾ سورٌا عند امرىء القٌسالوصؾ  نصر الدٌن فارس 

199.  
622ن                     /810  نصر الدٌن فارس 

الجاهلٌة والتصوٌر الفنً ) زهٌر بن أبً سلمى 
 دار المعارؾ سورٌا نموذجا (

642ي                      /810  .211  دار الحدٌث مصر معجم تراجم الشعراء الكبٌر ٌحٌى مراد 

649أ                      /810  .211  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .212  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 



  األدب العربيكتب  
649أ                      /810  .213  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .214  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .215  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .216  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .217  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .212  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .219  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .211  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .211  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .212  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .213  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .214  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .215  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .216  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .217  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .212  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .219  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .221  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .221  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .222  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .223  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .224  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .225  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .226  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .227  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .222  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .229  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .231  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 



  األدب العربيكتب  
649أ                      /810  .231  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .232  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .233  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .234  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .235  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .236  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .237  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .232  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .239  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

649أ                      /810  .241  دار الكتب العلمٌة بٌروت األؼــــــــانً األصفهانـــــــــــــً 

241.  
649أ                      /810  مصر كتاب األعانـــً األصبهـــــانً 

وزارة الثقافة واالرشاد 
 القومً

653م                      /810  .242  دار ابن كثٌر دمشق أٌن نباتة شاعر العصر المملوكً محمود سالم محمد 

653م                      /810  .243  مطبعة المدنً السعودٌة المتنبً رسالة فً الطرٌق الى ثقافتنا أبو قهر محمود محمد شاكر 

242ر                      /810  .244  المكتبة العصرٌة بٌروت تأرٌخ اّداب العرب الرافعــــــً 

242ر                      /810  .245  المكتبة العصرٌة بٌروت تأرٌخ اّداب العرب مصطفى صادق الرافعً 

242ر                      /810  .246  المكتبة العصرٌة بٌروت تأرٌخ اّداب العرب مصطفى صادق الرافعً 

726ص                    /810  .247  مؤسسة االنتشار العربً لندن االؼتراب والبطل القومـً صالح نٌازي 

726ص                    /810  .242  دار المعارؾ مصر الشماخ بن ضرار الذٌبانً حٌاتة وشعره صالح الدٌن الهادي 

722أ                       /810  .249  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد المسرحٌة فً االدب االنكلٌزي األردٌس نٌكول 

622ق                    /810  .251  دار المسٌرة بٌروت اتجاهات الهجاء فً القرن الثالث الهجري قحطان رشٌد 

652م                      /810  .251  دار االفاق الجدٌدة بٌروت األحوص بن محمد االنصاري محمد علً سعد 

652م                      /810  .252  المؤسسة العربٌة بٌروت الكون الروائً محمد صابر عبٌد 

253.  
652أ                       /810  

محمد صابر عبٌد وسوسن 
 دار الحوار للنشر سورٌا جمالٌات التشكٌل الروائً البٌاتً

652أ                       /810  .254  دار الكتاب العربً مصر الحب العذري احمد عبد الستار الجواري 

652أ                       /810  .255  دار الجنان عمان االعمال الشعرٌة احمد الخطٌب 

652أ                       /810  .256  دار المعارؾ مصرالحٌاة االدبٌة فً البصرة الى نهاٌة القرن الثانً  احمد كمال زكً 



  األدب العربيكتب  
 الهجري

652أ                       /810  .257  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد كالب سائبه محمد عطاء هللا 

652أ                       /810  .252  وزارة االعالم بؽداد ســــــــوانح البصٌرمحمد مهدي  

652أ                       /810  .259  دار الكتاب لبنان الحٌاة االدبٌة عصر بنً أمٌة محمد عبد المنعم خفاجً 

652أ                       /810  .261  مركز الحضاره العربٌة مصر هذه اللٌله الطوٌله احمد صدقً الدجانً 

653ع                      /810  .261  الجامعه اللٌبٌة  االدب العربً بٌن الجاهلٌة واالسالم عبد الحمٌد محمود 

652م                      /810  .262  مكتبة النجاح النجؾ أبن المعتز محمد عبد المنعم خفاجً 

624م                       /810  .263  منشأة المعارؾ مصر البناء اللفظً فً لزومٌات المعري مصطفى السعدنً 

649أ                       /810  .264  دار مكتبة الحٌاة  األؼـــــــــــانً األصفهانً 

646ق                      /810  .265  دار الرائد العربً بٌروت الموت والحٌاة فً شعر المقاومه قصً الحسٌن 

624م                       /810  .266  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد أؼارٌد الرافعً مصطفى نعمان البدري 

624م                       /810  .267  دار العلم للمالٌٌن بٌروت الشعر والشعراء فً العصر العباسً مصطفى الشكعــــــــه 

624م                       /810  .262  دار لبنان بٌروت قراءه ثانٌة لشعرنا القدٌم مصطفى ناصؾ 

652م                      /810  .269  وزارة االعالم بؽداد الحماسه فً الشعر الشرٌؾ الرضً محمد جمٌل شلش 

271.  
652م                      /810  مصطفى جواد 

االساس فً تأرٌخ االدب العربً للصفوؾ الخامسه 
 مطبعة الحكومه بؽداد االدبٌة

652م                      /810  .271  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد الصوره الفنٌة فً المثل القراّنً محمد حسٌن علً الصؽٌر 

652أ                       /810  .272  وزارة الثقافة والفنون بؽداد منهج البحث االدبً عند العرب احمد جاسم النجدي 

652م                      /810  .273  دار الحرٌة بؽداد المري فً صحراء لٌلٌة محمود الرٌماوي 

652م                      /810  .274  مركز الحضارة العربٌة مصر اللعبة األبدٌة محمد الفارس 

652م                      /810  .275  مركز الحضارة العربٌة مصر اللعبة األبدٌة محمد الفارس 

222ع                  810/91  .276  دار مجد الوي االردن دراسة فً الشعر الجاهلً عناد ؼزوان 

222ع                  810/91  .277  دار مجد الوي االردن دراسة فً الشعر الجاهلً عناد ؼزوان 

755أ                       /811  .272  دار الفكر دمشق كتاب االختٌارٌن المفضلٌات والألصمعٌات األخفش االصفر 

727ه                       /810  .279   بٌروت القومٌه واالشتراكٌة فً شعر الرصافً هالل ناجً 

737ؾ                    /810  .221  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد والقصائد العربٌةمطلع األعتقاد  فضولً البؽدادي 

745ع                      /810  .221  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد فوات المحققٌن علً جواد الطاهر 

745ع                      /810  .222  مطبعة نجاح بؽداد االدب والنصوص علً جواد الطاهر 



  األدب العربيكتب  
745و                     /810  .223  دار النسر عمان وأنا أحتضر ولٌم فوكنر 

745و                     /810  .224  نهضة مصر مصر ساونـــــــــدر ولٌم أرمسترونج 

745و                     /810  .225  نهضة مصر مصر ساونـــــــــدر ولٌم أرمسترونج 

745و                     /810  .226  نهضة مصر مصر ساونـــــــــدر ولٌم أرمسترونج 

745و                     /810  .227  نهضة مصر مصر ساونـــــــــدر ولٌم أرمسترونج 

745و                     /810  .222  نهضة مصر مصر ساونـــــــــدر ولٌم أرمسترونج 

745و                     /810  .229  نهضة مصر مصر ساونـــــــــدر ولٌم أرمسترونج 

745س                   /810  .291  دار ابن رشد االردن دراسات فً القصة والرواٌة األردنٌة سلٌمان األزرعً 

749س                   /810  .291  مكتبة دار الشرق بٌروت حب وبطوله سلٌمان العٌسى 

746ع                      /810  .292  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث علً حداد 

747خ                       /810  .293  مكتبة الشٌهاء سورٌا تٌسٌر األنشاء خلٌل الهنداوي 

724ع                      /810  .294  دار صادر بٌروت الشاعر القروي عبد اللطٌؾ شراره 

724ع                      /810  .295  مكتب احمد الدباغ بؽداد شعر عمروبن قمٌئه عبد اللطٌؾ حمودي الطائً 

222أ                       /810  .296  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد الزاهر األنباري 

222أ                       /810  .297  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد الزاهر األنباري 

224ه                      /810  .292  وزارة الثقافة سورٌا جورج لوكاش هنري اّرفوت 

299.  
224أ                       /810  أدرٌس الناقوري 

المصطلح المشترك دراسات فً األدب المؽربً 
 دار النشر المؽربٌة الدار البٌضاء المعاصر

233أ                       /810  .311  دار الحرٌه للطباعه بؽداد اٌّرنست همنجوي اّنتونً بٌرجٌس 

244أ                        /810  .311  مؤسسة أخبار الٌوم مصر خلق هللا 111بالد هللا  أنٌس منصور 

244أ                        /810  .312  دار العلم للمالٌٌن بٌروت تطور األسالٌب النثرٌة فً األدب العربً أنٌس المقدســــــً 

223أ                        /810  .313  دار الرضوان سورٌا الواضح المبٌن فً شرح المعلقات السبع أنطوان وحٌد نعٌم 

223أ                        /810  .314  دار ابن رشد االردن شخصٌة العربً فً األدب العبري أنطوان شلحت 

223أ                        /810  .315  دار ابن رشد االردن شخصٌة العربً فً األدب العبري أنطوان شلحت 

316.  
926ط                       /810  طه أحمد 

تأرٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً الى 
 دار الحكمة دمشق القرن الرابع

317.  
926ط                       /810  طه أحمد 

تأرٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً الى 
 دار الحكمة دمشق القرن الرابع



  األدب العربيكتب  
964ط                       /810  .312  دار العلم للمالٌٌن بٌروت خصام ونقد طه حسٌن 

222ع                  810/91  .319  دار مجدالوي االردن دراسات فً الشعر الجاهلً عناد ؼزوان 

222ع                  810/91  .311  دار مجدالوي االردن دراسات فً الشعر الجاهلً عناد ؼزوان 

 وزارة األعالم بؽداد تراتٌل الى مرافًء الخصب  /811  .311

 دار الفكر للجمٌع  شرح دٌوان علقمه؛ طرفه؛ عنتره  811/1  .312

 دار صادر بٌروت دٌوان جرٌر  /811  .313

242س                     /811  .314  دار الكتب العلمٌة بٌروت شرح ألصمعٌــــــات أبً سعٌد األصمعً 

242ل                    811/1  .315  دار المعرفه لبنان دٌوان لبٌد بن ربٌعه لبٌد بن ربٌعه 

22ك                      811/2  .316  دار المعرفه لبنان دٌوان كعب بن مالك األنصاري كعب بن مالك 

23أ                     811/84  .317  دار المعرفه لبنان دٌوان أبو فراس الحمدانً ابو فراس الحمدانً 

24أ                       811/5  .312    اللزومٌات أو لزوم ماال ٌلزم أبً عالء المعري 

24أ                       811/5  .319  دار المعرفه بٌروت دٌوان أبو الطٌب المتنبً ) التبٌان فً شرح الدٌوا ن ( البً البقاء العكٌري 

24أ                       811/5  .321  دار المعرفه بٌروت دٌوان أبو الطٌب المتنبً ) التبٌان فً شرح الدٌوا ن ( البً البقاء العكٌري 

22أ                       811/5  .321  مؤسسة الرساله بٌروت دٌوان ابن عبد ربه أبن عبد ربه 

22ع                       811/4  .322  مؤسسة الرساله بٌروت شعر عبدهللا بن معاوٌه ابن عبدهللا جعفر بن ابً طالب عبد الحمٌد الراضً 

22أ                       811/5  .323  دار المعارؾ مصر أبن دقٌق العبد علً صافً حسٌن 

44ق                      811/2  .324  دار المعرفه بٌروت دٌوان قٌس بن ذرٌح قٌس بن ذرٌح 

64ز                    811/4  .325  وزارة الثقافه دمشق شعر ربٌعه الدقً زكً ذاكر العانً 

24ع                       811/3  .326  المجمع العلمً العراقً بؽداد دٌوان شعر عدي بن الرقاع العاملً عدي بن الرقاع العاملً 

233أ                     811/4  .327  دار الشؤون الثقافٌة العامة بؽداد دٌوان الحماسه أبً تمام الطائً 

227ث                  811/5  .322  دار الشؤون الثقافٌة العامة  دٌوان الثعالبً الثعــــــــــالبً 

234د                        /811  .329  مركز الحضاره العربٌة مصر من فصول الزمن الدريء دروٌش األسٌوطً 

234د                        /811  .331  مركز الحضاره العربٌة مصر من فصول الزمن الدريء دروٌش األسٌوطً 

234د                        /811  .331  مركز الحضاره العربٌة مصر من فصول الزمن الدريء دروٌش األسٌوطً 

222ت                     /811  .332  دار المعرفه بٌروت دٌوان تأبط شرا" تأبط شـــرا" 

243ط                   811/1  .333  دار مكتبة الحٌاة بٌروت شرح دٌوان طرفه بن العبد طرفه بن العبد 

232ع                   811/75  .334  داراسامه االردن دٌوان القصائد عبد الرزاق محً الدٌن 

24أ                       811/4  .335  دار المعرفه بٌروت دٌوان أبً العتاهٌه أبً العتاهٌه 



  األدب العربيكتب  
224ت                     811/1  .336  مطبعة محمد علً صبٌح مصر شرح القصائد العشر للتبرٌزي التبرٌزي 

223ؾ                     /811  .337  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد اناشٌد السكون فاروق ٌوسؾ 

224ع                    811/4  .332  دار صادر بٌروت دٌوان العباس بن ألحنؾ العبــــــــاس 

24أ                       811/5  .339  دار المعرفه بٌروت رسائل ابً العالء المعرـً المعري 

327ع                      /811  .341  دار القلم لبنان الشعر فً أطار العصر الثوري عزالدٌن أسماعٌل 

235ح                     811/1  .341  دار المعرفه بٌروت دٌوان حاتم الطائً حاتم الطائً 

232د                      811/5  .342  دار الشؤون الثقافٌة بؽداد ٌهالفوائد الجلٌه فً الفرائد الناصر داود بن عٌسى 

332ز                     811/1  .343  مكتبة النقاء بؽداد شرح المعلقات السبع الزوزنً 

242ش                   811/4  .344  دار العلوم الحدٌثه بٌروت دٌوان األمام الشــــــــــــــافعً الشــــــــــــافعً 

242ذ                    811/1  .345  دار المعرفه بٌروت دٌوان النابؽه الذبٌانً الذبٌانً 

242أ                     811/5  .346  دار الكتاب العربً بٌروت دٌوان لزوم ماال ٌلزم ) اللزومٌات ( المعــــــــري 

242أ                     811/5  .347  دار الكتاب العربً بٌروت دٌوان لزوم ماال ٌلزم ) اللزومٌات ( المعــــــــري 

632ب                    811/5  .342  دار الشرق العربً بٌروت دٌوان البحتــــري البحتـــــري 

244ش                811/72  .349  دار أحٌاء الكتب العربٌة  دٌوان الشرٌؾ العقٌلً الشرٌؾ العقٌلً 

242ؾ                   811/2  .351  دار الحدٌث مصر روائع من أشعار الصحـــابه فرٌد الدٌن مسعـــــود 

252أ                   811/63  .351  مؤسسة دار الكتب بؽداد دٌوان األرجـــانً األرجانً 

224أ                    811/9  .352  مكتبة القاهره مصر دٌوان ابن فارض ابن الفارض 

252أ                   811/63  .353  دار الرشٌد بؽداد دٌوان األرجـــانً األرجانً 

275أ                     811/1  .354  دار الكتب العلمٌة بٌروت شعر زهٌر أبً سلمى األعلم الشنتمري 

222ن                       /811  .355  مركز الحضارة مصر هذه الروح لً نادر ناشد 

224أ                       /810  .356  المؤسسة السعودٌة مصر طبقات فحول الشعراء الجمحً 

254ن                      /811  .357  دار الكاتب بؽداد ٌا بلبل ؼن ناجً التكرٌتً 

224أ                       /810  .352  دار المدنً السعودٌه طبقات فحول الشعراء الجمحً 

224أ                       /810  .359  دار المدنً السعودٌه طبقات فحول الشعراء الجمحً 

225أ                        /810  .361  دار الكتب العلمٌة بٌروت الكامل فً اللؽة واالدب المبرد 

225أ                        /810  .361  دار الكتب العلمٌة بٌروت الكامل فً اللؽة واالدب المبرد 

225أ                        /811  .362  دار الحدٌث مصر الشعر والشعراء ألبن قتٌبـــــــه 

225أ                        /811  .363  دار الحدٌث مصر الشعر والشعراء ألبن قتٌبـــــــه 



  األدب العربيكتب  
225أ                        /811  .364  دار الكتب العلمٌة بٌروت كتاب المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً الدٌنوري 

225أ                        /811  .365  دار الكتب العلمٌة بٌروت كتاب المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً الدٌنوري 

225أ                        /811  .366  دار الكتب العلمٌة بٌروت بٌات المعانًكتاب المعانً الكبٌر فً أ الدٌنوري 

225أ                        /811  .367  دار العلم للجمٌع سورٌا مختارات أبن الشجري الشجري 

265ع                       /810  .362  دار صفاء االردن مالمح حداثٌة فً التراث النقدي العربً عاصم محمد أمٌن 

542س                     /811  .369  مركز الكتب االردنً عمان أؼزل الؽزل فً الشعر العربً سمٌر حداد 

224ع                      /810  .371  عالم الكتب الحدٌث عمان االدب االسالمً عباس محجوب 

371.  
225أ                     811/6  

ابن الجنان االنصاري 
 وزارة التعلٌم العالً بؽداد دٌوان ابن الجنان االنصاري االندلسً االندلسً

372.  
225أ                     811/6  

ابن الجنان االنصاري 
 وزارة التعلٌم العالً بؽداد دٌوان ابن الجنان االنصاري االندلسً االندلسً

322ج                    811/6  .373  المجمع العلمً العراقً  روضة المحاسن وعمدة المحاسن الجزار السرقسطً 

326ك                    811/4  .374  وزارة االعالم بؽداد ابو تمام الطائً كوركٌس عواد 

342م                       /811  .375  وزارة االعالم بؽداد نٌضات االفق المضاء موسى النقدي 

344ي                    811/2  .376  دار المسٌره بٌروت شعر زٌاد االعجم ٌوسؾ حسٌن بكار 

344ي                   811/4  .377  وزارة الثقافة واالعالم بٌروت شعر زٌاد االعجم ٌوسؾ حسٌن بكار 

342ي                   811/3  .372  مؤسسة دار الكتب بٌروت دٌوان ٌزٌدٌن مفرغ الحمٌري ٌزٌد الحمٌري 

364ب                    811/5  .379  دار المعرفه بٌروت دٌوان البوصٌري البوصٌري 

374ص                    /811  .321  وزارة الثقافة والفنون بؽداد شعر ابن المعتز الصولً 

374ص                    /811  .321  وزارة الثقافة والفنون بؽداد شعر ابن المعتز الصولً 

324ع                       /811  .322  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد القصص الشعبً فً السودان عزالدٌن اسماعٌل 

422ح                    811/2  .323  دار صادر لبنان دٌوان حسان بن ثابت حسان بن ثابت 

422ح                    811/2  .324  دار صادر لبنان دٌوان حسان بن ثابت حسان بن ثابت 

422ز                       /811  .325  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد عتبات زٌاره مهدي 

425ح                       /811  .326  وزارة االعالم بؽداد عبر الحائط فً المراّة حسب الشٌخ جعفر 

232ع                     811/1  .327  دار المعرفه بٌروت دٌوان عنتره بن شداد عنتر بن شداد 

422ح                     811/2  .322  دار المعارؾ مصر دٌوان حسان بن ثابت حسان بن ثابت 

475م                      811/4  .329  دار المعارؾ مصر شرح دٌوان صرٌع الؽوانً مسلم االنصاري 



  األدب العربيكتب  
442ح                    811/3  .391  دار المعارؾ مصر الشعراء الصعالٌك فً العصر االموي حسٌن عطوان 

425ذ                     811/3  .391  دار المعرفه بٌروت دٌوان ذي الرمه ذي الرمه 

424ح                      /811  .392  مؤسسة المختار القاهرة علم القافٌة عند القدماء والمحدثٌن حسنً عبد الجلٌل ٌوسؾ 

532س                   811/1  .393  دار الجلٌل بٌروت دٌوان السمواءل السمواءل 

394.  
547أ                       /811  امٌل بدٌع ٌعقوب 

المعجم المفصل فً علم العروض والقافٌة وفنون 
 دار الكتب العلمٌة بٌروت الشعر

523م                      811/3  .395  دار المعرفة بٌروت دٌوان مجنون لٌلى مجنون لٌلى 

624س                     /811  .396  دار التراث القاهره شرح اشعار الهذلٌٌن السكري 

624س                     /811  .397  دار التراث القاهره شرح اشعار الهذلٌٌن السكري 

624س                     /811  .392  دار التراث القاهره شرح اشعار الهذلٌٌن السكري 

624س                  3 /811  .399  دار االصمعً سورٌا شعر األخطل السكري 

624س                  3 /811  .411  دار االصمعً سورٌا شعر األخطل السكري 

624ب                      /811  .411  عالم الكتاب بٌروت الحماسه البصرٌه البصري 

624ب                      /811  .412  عالم الكتاب بٌروت الحماسه البصرٌه البصري 

634ب                    811/5  .413  دار الشرق العربً بٌروت دٌوان البحتري البحتري 

642أ                       /811  .414  دار الفكر  نصوص من الشعر االسالمً واالموي احسان النص 

645س                   811/2  .415  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان سحٌم الحسحاس 

742و                      /811  .416  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد ذاكرة الملك المخلوع ولٌد الصراؾ 

653م                      811/1  .417  دار الرساله بؽداد شعر أوس بن حجر ورواته الجاهلٌٌن محمود عبد هللا الجادر 

652م                      811/4  .412  دار الجٌل بٌروت دٌوان محمد بن حازم الباهلً محمد بن حازم الباهلً 

652م                      811/4  .419  دار الجٌل بٌروت دٌوان محمد بن حازم الباهلً محمد بن حازم الباهلً 

652أ                       /811  .411  وزارة الثقافة االردن مراٌا الضرٌر احمد الخطٌب 

652ع                    811/4  .411  المجمع العلمً العراقً  شعر عبدالصمد بن المعذل عبد الصمد بن المعذل 

542ح                      /811  .412  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد بأتجاه أفق أوسع حمٌد سعٌد 

745ع                       /811  .413  دار المعارؾ مصر علً شلش فً عالم الشعر علً شلش 

652م                       /811  .414  دار المسبار دمشق 2117/ 1921األعمال الشعرٌه  محمد صابر عبٌد 

652م                       /811  .415  دار المسبار دمشق 2117/ 1921األعمال الشعرٌه  محمد صابر عبٌد 

652م                       /811  .416  دار المسبار دمشق 2117/ 1921األعمال الشعرٌه  محمد صابر عبٌد 



  األدب العربيكتب  
652م                      811/5  .417  مطبعة األرشاد بؽداد شعراء بصرٌون من القرن الثالث الهجري محمد جبار المعٌبد 

652م                  811/02  .412  مؤسسة المختار القاهره مدائح الرسول صلى هللا علٌه وسلم ومراثٌه فً عصره محمد بن علً الهرفً 

652أ                    811/9  .419  الدار العالمٌه لبنان منحدرات احمد فرحان 

652أ                    811/9  .421  دار المطبوعات الشرقٌه  جموع تكسٌر العبدهللامحمد  

622ق                  811/5  .421  دار المسٌره بٌروت اتجاهات الهجاء فً القرن الثالث الهجري قحطان رشٌد 

232أ                   811/03  .422  دار االدب بٌروت خارج المكان ادوارد سعٌد 

742ع                       /811  .423  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد العشق حتى الموت علً اسماعٌل الؽوار 

745س                      /811  .424  دار العلم للمالٌٌن  الدم والنجوم الخضر سلٌمان العٌسى 

745س                      /811  .425  دار العلم للمالٌٌن بٌروت صالة االرض الثوره سلٌمان العٌسى 

742أ                       /811  .426  دار النضال لبنان مراثً بازولٌنً الٌاس لحود 

747خ                     811/4  .427  دار المسٌره بٌروت اشجاع السلمً خلٌل بنٌان الحسون 

953ب                   811/1  .422  الثقافٌه العامهدار الشؤون  بؽداد أمٌه بن أبً الصلت بهجت عبد الؽفور 

254ش                  811/1  .429  دار احٌاء التراث العربً بٌروت شرح المعلقات العشر احمد االمٌن الشنقٌطً 

952ط                    811/3  .431  مطبعة االرشاد بؽداد دٌوان طهمان بن عمرو الكالبً طهمان بن عمرو الكالبً 

222ؾ                      /813  .431  دار النضال بٌروت مدٌرٌة كان وأخواتها فؤاد كنعان 

422د                      /813  .432  األهلٌه االردن الهالل دٌانا أبو جابر 

422د                      /813  .433  األهلٌه االردن الهالل دٌانا أبو جابر 

422د                      /813  .434  األهلٌه االردن الهالل دٌانا أبو جابر 

422د                      /813  .435  األهلٌه االردن الهالل دٌانا أبو جابر 

234غ                     /813  .436  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد المصطاؾ ؼازي العبادي 

434م                        /813  .437  مؤسسة نوفل لبنان رجوع الموجه مً زٌاده 

254ن                      /813  .432  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد ٌوم جدٌد ناجً التكرٌتً 

265ع                      /813  .439  وزارة الثقافة والفنون بؽداد الشاطًء الجدٌد عبد الحمن مجٌد 

472م                       /813  .441  دار صادر بٌروت أكـــــــــــــابر مٌخائٌل نعٌمه 

272ع                     /813  .441  مطبعة العداله بؽداد جداد الخوؾ عبد هللا سلوم 

326ك                      /816  .442  وزارة االعالم بؽداد الرساءل المتبادله بٌن الكرملً وتٌمر كوركٌس عواد 

653م                       /813  .443  دار الكاتب بٌروت عٌن سمكه محمود عوض 

654ع                      /813  .444  دار العوده بٌروت 1976/ 1939القصه الٌمنٌه المعاصره من  عبد الحمٌد ابراهٌم 



  األدب العربيكتب  
742أ                       /813  .445  وزارة االعالم بؽداد فً مدار الزمن الٌاس قنصل 

743ع                     /813  .446  وزارة االعالم بؽداد خمٌس ٌموت أوال" علً زٌن العابدٌن 

344ي                      /813  .447  دار العوده بٌروت بٌت من لحم ٌوسؾ أدرٌس 

426ط                      /813  .442  دار العوده بٌروت ضو البٌت الطٌب صالح 

422غ                       /813  .449  دار المدى  أطفال ؼسان كنفانً والقندٌل الصؽٌر ؼسان كنفانً 

652م                       /813  .451  دار الكتب الموصل الطواؾ حول مملكة الحلم محمد عطاهللا 

745س                     /813  .451  دائرة الشؤون الثقافٌة بؽداد قادسٌة صدام قصص تحت لهٌب النار سلٌم عبد القادر 

742ع                      /813  .452  وزارة الثقافة والفنون بؽداد قراءه فً أوراق الؽجر علً الناصري 

269ج                      /816  .453  دار الهالل بٌروت رسائل الجاحظ األدبٌة الجاحظ 

269ج                      /816  .454  دار الهالل بٌروت رسائل الجاحظ / الرسائل الكالمٌه كشاؾ اّثار الجاحظ الجاحظ 

269ج                      /816  .455  دار الهالل بٌروت رسائل الجاحظ / السٌاسٌه الجاحظ 

744أ                       /819  .456  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد من أساطٌر الهنود الحمر مٌسلون هادي 

744أ                       /819  .457  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد من أساطٌر الهنود الحمر مٌسلون هادي 

744أ                       /819  .452  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد من أساطٌر الهنود الحمر مٌسلون هادي 

652م                   811/02  .459  دار التقوى سورٌا شفاء القلب الجرٌح بشرح بردة المدٌح محمد الطاهر التونسً 

292م                       /810  .461  وزارة االعالم بؽداد شعراء عراقٌون منذر الجبوري 

922ط                   892/2  .461  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد ملحمة كلكامش طه باقر 

426د                     892/2  .462  مكتبة الصٌاد بؽداد جمالٌات ملحمة كلكامش دٌاكوتوؾ 

652م                      /811  .463  المركز العربً للثقافة لبنان الصراع بٌن القدٌم والجدٌد فً الشعر العربً محمد حسٌن 

 وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة  موجز االدب االمرٌكً  /810  .464

 وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة  موجز االدب االمرٌكً  /810  .465

 وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة  موجز االدب االمرٌكً  /810  .466

 وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة  موجز االدب االمرٌكً  /810  .467

354ش                      /810  .462  دار المعارؾ مصر فصول فً الشعر ونقده شوقً ضٌؾ 

426ط                     /813  .469  دار العوده لبنان عرس الزٌن الطٌب صالح 

322ب                     /810  .471  وزارة االعالم بؽداد التجربة الخالقه بورا 

222ن                      /810  .471  دار المعارؾ مصر شعراء الرابطه القلمٌه نادر جمٌل سراج 

547أ                       /813  .472  المؤسسة االهلٌه بٌروت الثمالهحتى  امٌل خلٌل 



  األدب العربيكتب  
325ج                      /810  .473  دار الطلٌعه بٌروت رمزٌه المراة فً الرواٌه العربٌة جورج طرابٌشً 

426س                      /813  .474  شعاع للنشر والعلوم سورٌا منقاي الكبٌر بداخلً سٌد الحدٌدي 

254ؾ                      /813  .475  دار الشؤون الثقافٌة العامه بؽداد رماد االقاوٌل فرج ٌاسٌن 

523ج                      /813  .476  وزارة الثقافة والفنون بؽداد اللٌشن جمعه الالمً 

274د                       /811  .477  وزارة االعالم بؽداد الشوق والكلمات راضً مهدي السعٌد 

344ت                      /810  .472  دار المعارؾ مصر صفحات من التارٌخ االدبً توفٌق الحكٌم 

463ؾ                     /810  .479  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد سنتدال مجموعة من المقاالت النقدٌه فٌكتور برومبٌر 

422س                     /813  .421  االهلٌه االردن رحله الى الفردوس اّن سٌبرٌل 

422س                     /813  .421  االهلٌه االردن رحله الى الفردوس اّن سٌبرٌل 

422س                     /813  .422  االهلٌه االردن رحله الى الفردوس اّن سٌبرٌل 

422س                     /813  .423  االهلٌه االردن رحله الى الفردوس اّن سٌبرٌل 

422س                     /813  .424  االهلٌه االردن رحله الى الفردوس اّن سٌبرٌل 

222أ                       /811  .425  االهلٌه االردن لندعها تشرق أتدرٌادافٌس 

222أ                       /811  .426  االهلٌه االردن لندعها تشرق أتدرٌادافٌس 

222أ                       /811  .427  االهلٌه االردن لندعها تشرق أتدرٌادافٌس 

222أ                       /811  .422  االهلٌه االردن لندعها تشرق أتدرٌادافٌس 

542ر                  818/03  .429  الشركة التونسٌه تونس من جاكرتا الى قرطاج الرشٌد ادرٌس 

542ر                  818/03  .491  الشركة التونسٌه تونس من جاكرتا الى قرطاج الرشٌد ادرٌس 

322ج                      /810  .491  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد ما الذي ٌحدث فً هاملت جون دوفر 

222ن                      /811  .492  مركز الحضارة العربٌة مصر هذه الروح لً نادر ناشد 

222ن                      /811  .493  مركز الحضارة العربٌة مصر هذه الروح لً نادر ناشد 

494.  
253ن                      /810  بؽداد مقاالت فً اثر الشعوبٌة فً االدب العربً وتارٌخه نعمه رحٌم 

المكتبة الثقافٌه لنقابة 
 المعلمٌن

222ج                      /810  .495  مؤسسة نوفل لبنان عرائس المروج جبران خلٌل جبران 

422ض                     /813  .496  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد نسر بٌن جبال الثلج ضٌاء خضٌر 

467ؾ                     /811  .497  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد األسالؾ فٌصل جاسم 

 دار الحرٌه للطباعه بؽداد كتاب القصه  /813  .492

336ع                      /810  .499  مركز الحضاره العربٌه مصر الشاعر والحرامً عزت الحرٌري 



  األدب العربيكتب  
336ع                      /810  .511  مركز الحضاره العربٌه مصر الشاعر والحرامً عزت الحرٌري 

511.  
262ش                     /810  الكوٌت االدب فً البرازٌل شاكر مصطفى 

المجلس الوطنً للثقافه 
 والفنون

322ن                       /810  .512  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد ال تقلقً ٌا أمً نودار دومٌادزه 

652م                        /811  .513  دار اّزال بٌروت الموجه السادسه محمد عبده ؼانم 

472ع                     /810  .514  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الشعر ومتؽٌرات المرحله عبد السالم المسدي 

324ر                       /810  .515  الشركه التونسٌه تونس بائع التحؾ روبٌر دود سالي 

652أ                       /810  .516  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد صوره بخٌل الجاحظ الفنٌه احمد بن محمد 

517.  
432س                     /810  الكوٌت أدب أمرٌكا الالتٌنٌه قضاٌا ومشكالت سٌزار فرناندث 

المجلس الوطنً للثقافه 
 والفنون

512.  
527ج                      /810  الكوٌت االدب الٌوؼسالفً المعاصر جمال الدٌن سٌد محمد 

المجلس الوطنً للثقافه 
 والفنون

519.  
265ع                       /810  االردن مع ؼسان كنفانً عبد الرحمن ٌاؼً 

المنظمه العربٌة للتربٌة 
 والثقافه

227م                       /810  .511  نهضة مصر مصر السفر فً الزمن مادلٌن النجٌل 

265ع                      /810  .511  وزارة الثقافة والفنون بؽداد الشاطًء الجدٌد عبد الرحمن مجٌد الربٌعً 

224م                       /810  .512  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد هذا هو البٌاتً مدنً صالح 

444د                      /810  .513  دار ثقافة الطفل بؽداد ثروة ؼاسٌار دي سٌؽور 

344ل                      /810  .514  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الحكاٌات العالمٌهكبرى  لوٌس أونتر 

322ن                      /810  .515  دار المعارؾ سورٌا دراسات فً األدب والمسرح نزار عٌون السود 

516.  
242س                    /810  سعٌد حوي 

السٌره بلؽة الحب والشعر عقد القرن الخامس عشر 
 دار السالم بؽداد الهجري

272خ                      /800  .517  دار البازوري االردن أوصاؾ النساء خالد عبد الرؤوؾ الجبر 

254س                      /810  .512  عالم الكتب الحدٌث االردن المقامات اللزومٌه السرقصطً 

742و                      /810  .519  دار أسامه االردن األدبً فً كتاب األؼانًالنقد  ولٌد محمود خالص 

754ت                    /810  .521  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                    /810  .521  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                    /810  .522  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 



  األدب العربيكتب  
754ت                    /810  .523  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                    /810  .524  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                     /810  .525  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                     /810  .526  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                     /810  .527  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                     /810  .522  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                     /810  .529  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

754ت                     /810  .531  دار الكتب العلمٌه بٌروت فتح الطٌب التلمسانً 

222أ                       /810  .531  دار الكتب العلمٌه بٌروت الذخٌره فً محاسن اهل الجزٌره أبن بسام 

222أ                       /810  .532  دار الكتب العلمٌه بٌروت الذخٌره فً محاسن اهل الجزٌره أبن بسام 

222أ                       /810  .533  دار الكتب العلمٌه بٌروت الذخٌره فً محاسن اهل الجزٌره أبن بسام 

222أ                       /810  .534  دار الكتب العلمٌه بٌروت الذخٌره فً محاسن اهل الجزٌره أبن بسام 

422م                       /810  .535  دار الكتب العلمٌه بٌروت مجمع األمثال المٌدانً 

422م                       /810  .536  دار الكتب العلمٌه بٌروت مجمع األمثال المٌدانً 

225ع                      /810  .537  دار الكتب العلمٌه بٌروت معجم النساء الشاعرات فً الجاهلٌه واالسالم عبد مهنا 

524أ                       /810  .532  دار الكتب العلمٌه بٌروت الموازنه بٌن ابً تمام والبحتري البصري 

257ع                      /810  .539  دار الكتب العلمٌه بٌروت الكشكول بهاء الدٌن العاملً 

242أ                       /810  .541  دار الكتب العلمٌه بٌروت جرٌر والفرزدقكتاب النقائض  ابو عبٌده 

242أ                       /810  .541  دار الكتب العلمٌه بٌروت كتاب النقائض جرٌر والفرزدق ابو عبٌده 

652أ                        /810  .542  دار الكتب العلمٌه بٌروت جواهر االدب فً أدبٌات وأنشاء لؽة العرب احمد بن ابراهٌم الهاشمً 

424ص                    /810  .543  دار الكتب العلمٌه بٌروت الؽٌث المسجم فً شرح المٌه العجم الصفدي 

544.  
257ع                       /810  

بهاء الدٌن محمد حسٌن 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكشكول العاملً

424ص                    /810  .545  دار الكتب العلمٌه بٌروت الؽٌث المسجم فً شرح المٌه العجم الصفدي 

249أ                       /810  .546  دار الكتب العلمٌه بٌروت جمهرة االمثال ألبً هالل العسكري 

249أ                       /810  .547  دار الكتب العلمٌه بٌروت جمهرة االمثال ألبً هالل العسكري 

542د                        /810  .542  دار الكتب العلمٌه بٌروت حٌاة الحٌوان الكبرى كمال الدٌن الدمٌري 

542د                        /810  .549  دار الكتب العلمٌه بٌروت حٌاة الحٌوان الكبرى كمال الدٌن الدمٌري 
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624ب                     /810  .551  دار الكتب العلمٌه بٌروت سمط الأللً البكري 

624ب                     /810  .551  دار الكتب العلمٌه بٌروت سمط الأللً البكري 

624ب                     /810  .552  دار الكتب العلمٌه بٌروت سمط الأللً وذٌله ) فهارس ( البكري 

232م                       /810  .553  دار الكتب العلمٌه بٌروت الموشح فً ماّخذ العلماء على الشعراء المرزٌانً 

234ع                     /811  .554  دار الكتب العلمٌه بٌروت الطرائؾ األدبٌة عبد العزٌز المٌمنً 

254ق                     /811  .555  دار الكتب العلمٌه بٌروت أشعار العربجمهرة  القرشً 

224ت                    /811  .556  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح اختٌارات المفضل التبرٌزي 

224ت                    /811  .557  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح اختٌارات المفضل التبرٌزي 

224ت                    /811  .552  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح اختٌارات المفضل التبرٌزي 

224ت                    /811  .559  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح اختٌارات المفضل التبرٌزي 

242ع                      /811  .561  دار الكتب العلمٌه بٌروت السعدٌه فً األشعار العربٌةالتذكره  العبٌدي 

752أ                       /811  .561  دار الكتب العلمٌه بٌروت شعر زهٌر بن ابً سلمى الشنتمري 

752أ                       /811  .562  دار الكتب العلمٌه بٌروت ابً العالء وما الٌه ابً العالء المعري 

522أ                       /811  .563  دار الكتب العلمٌه بٌروت معانً الشعر االشنانداتً 

643ع                      /811  .564  دار الكتب العلمٌه بٌروت ضرائر الشعر ابن عصفور 

652م                        /811  .565  دار الكتب العلمٌه بٌروت عٌار الشعر محمد العلوي 

245ش                814/02  .566  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح مقامات الحرٌري الشرٌشً 

245ش                814/02  .567  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح مقامات الحرٌري الشرٌشً 

245ش                814/02  .562  دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح مقامات الحرٌري الشرٌشً 

569.  
652أ                       /815  احمد زكً صفوت 

جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت )العصر االموي(

571.  
652أ                       /815  احمد زكً صفوت 

لزاهره جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة ا
 دار الكتب العلمٌه بٌروت )العصر االموي

571.  
652أ                       /815  احمد زكً صفوت 

جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت )العصر االموي

572.  
652أ                       /815  احمد زكً صفوت 

جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت )العصر االموي

652أ                       /816  .573  دار الكتب العلمٌه بٌروتجمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره  احمد زكً صفوت 
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 )العصر االموي

574.  
652أ                       /816  احمد زكً صفوت 

جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت )العصر االموي

575.  
652أ                       /816  احمد زكً صفوت 

جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت )العصر االموي

269ج                     /816  .576  دار الكتب العلمٌه بٌروت رسائل الجـــــــــــــــاحظ الجـــــــــــــاحظ 

269ج                     /816  .577  دار الكتب العلمٌه بٌروت رسائل الجـــــــــــــــاحظ الجـــــــــــــاحظ 

234ع                      /800  .572  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان سحٌم عبد العزٌز المٌمنً 

579.  
652أ                       /800  بؽداد البالؼٌه وتطورهاالمصطلحات  المطلوبالدكتور احمد  

مطبوعات المجمع العلمً 
 العراقً

277م                       /800  .521  دار الحرٌه بؽداد كتاب فنون المتنبً 

953ب                      /800  .521  وزارة االعالم العراقٌه بؽداد أمٌه بن ابً الصلت بهجت عبد الؽفور الحدٌثً 

277م                       /800  .522  دار الشؤون الثقافٌه بؽداد / المتنب1925ًكتاب فنون  مالك المطلبً 1د 

265ع                      /800  .523  وزارة االعالم العراقٌه بؽداد االدب العربً فً االحواز عبد الحمن كرٌم الالمً 

524.  
332ز                      /800  

البً محمد عبد هللا بن محمد 
 دار الحرٌه للطباعة بؽداد اشعار المحدثٌن والقدماءحماسه الضرفاء من  العبد ركابً

462ع                      /810  .525  دار الكتب العلمٌه بٌروت االوائل البن هالل الحسن بن عبدهللا ابو هالل العسكري 

322ب                      /810  .526  دار الكتب العلمٌه بٌروت كتاب نقد الناثر ابً الفرج البؽدادي 

652م                      /810  .527  دار الكتب العلمٌه بٌروت الفرزدق حٌاته وشعره محمد رضا مرده 

322ن                      /810  .522  دار الكتب العلمٌه بٌروت علً بن الجهم حٌاته وأؼراضه الشعرٌه محمد حسن نوري الدٌن 1د 

554ع                       /810  .529  دار الكتب العلمٌه بٌروت جرٌر شاعر الجذاله والدقه والقدومه عبد المجٌد الحر 1د 

546ق                      /810  .591  دار الكتب العلمٌه بٌروت عبٌد بن االبرص االسدي اخباره وأشعاره مفٌد محمد قمٌحه 1د 

426ب                     /810  .591  دار الكتب العلمٌه بٌروت زٌد انحٌل الطائً اخباره وشعره أحمد حسن بسٌح 

649أ                       /810  .592  دار الكتب العلمٌه بٌروت كتاب االزمنه واالمكنه المرزوقً 

593.  
324ن                      /811  

نوري حمودي وهالل  1د
 بؽداد شعر الداعً الشمري ناجً

مطبوعات المجمع العلمً 
 العراقً

594.  
227أ                       /811  

نوري حمودي القٌسً /  1د
 بؽداد التذكره الفخرٌه لالربلً حاتم صالح 1د

مطبوعات المجمع العلمً 
 العراقً
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595.  

227أ                        /811  بؽداد التذكره الفخرٌه لألرٌلً 
مطبوعات المجمع العلمً 

 العراقً

596.  
254س                     /811  بؽداد روضة المحاسن وعمدة المحاسن منجد مصطفى بهجت 1د 

مطبوعات المجمع العلمً 
 العراقً

227أ                       /811  .597  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد النظام فً شرح شعر المتنبً خلؾ رشٌد النعمان 

234ع                       /811  .592  مؤسسة جائزه بابطٌن  بوح البوادي / دٌوان شعر عبد العزٌز سعود البابطٌن 

222م                       /811  .599  دار الكتب العلمٌه بٌروت كتاب التعازي والمراتب ابً العباس محمد بن بندٌد 

652أ                        /800  .611  المجمع العلمً العراقً  معجم المصطلحات البالؼٌه وتطورها أحمد مطلوب 

272م                      /800  .611  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد التركٌب اللؽوي للشعر العراقً المعاصر مالك ٌوسؾ 

652أ                        /800  .612  المجمع العلمً العراقً بؽداد معجم المصطلحات البالؼٌه وتطورها احمد مطلوب 

292ط                      /800  .613  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد فوات المحققٌن علً جواد الطاهر 

322ص                     /800  .614  المجمع العلمً العراقً  الشواهد فً اللؽه الصفانــــــــــــً 

222أ                       /800  .615  دار الشؤون الثقافٌه العامه  الزاهـــــــــر األنباري 

222ح                      /800  .616  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد أثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث علً حداد 

342ص                    /800  .617  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد أصول البٌان العربً محمد حسٌن الصؽٌر 

224ع                      /800  .612  دار النهار بٌروت أدٌنا الضاحك عبد الؽنً العطٌري 

444ن                      /800  .619  دار الحرٌه بؽداد الشعر والتارٌخ نوري حمودي القٌسً 

276خ                     /810  .611  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد كاظم جواد حٌاته واّثاره خالد عزمً 

374ص                     /811  .611  وزارة االعالم بؽداد شرح الصولً لدٌوان ابً تمام  

74ح                       /811  .612  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد المجموعه الشعرٌه الكامله علً الحلً 

652أ                       /811  .613  مكتبة النقاء بؽداد مٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب الهاشمً أحمد 

257ك                      /811  .614  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان فن القوما كامل مصطفى 

652أ                       /813  .615  دار اٌكال بؽداد االعمال األدبٌة الكامله لخالد حبٌب احمد خالد الراوي 

652أ                       /813  .616  دار اٌكال بؽداد االعمال األدبٌة الكامله لخالد حبٌب احمد خالد الراوي 

254ن                      /811  .617    ؼرٌق ) لفحه شعرٌه ( ناجً التكرٌتً 

254ن                      /813  .612    حكاٌات مسافر ناجً التكرٌتً 

254ن                      /813  .619    ٌجمالٌون )رواٌه ( ناجً التكرٌتً 

444د                      /810  .621  مركز األنماء الحضاري  الحلقه النقدٌه االدب والتارٌخ والهرمنٌوطٌقٌا الفلسفٌه دٌفٌد كوزنز 
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624م                       /810  .621  دار الحوار سورٌا بنٌة المتخٌل فً الؾ لٌله ولٌله مصطفى موٌفن 

243ؾ                     /810  .622  مركز األنماء الحضاري  محمد الماؼوط نموذجا"القصٌده الحره  فائز العراقً 

652م                       /810  .623  مركز األنماء الحضاري  تأصٌل النص محمد ندٌم خشفه 

324ن                      /810  .624  المجمع العلمً العراقً  البطل فً التراث نوري حمودي 

524ر                      /811  .625  وزارة االعالم بؽداد هجرت األلوان رشدي العامل 

222ع                      /811  .626  لالبداع الشعري الكوٌت مسافر فً القفار عبدالعزٌز البابطٌن 

442ع                      /811  .627  وزارة االعالم  المرأه مملكتً عٌسى حسن 

644م                       /813  .622  دار الطلٌعه بٌروت ابطال فً الصٌروره محً الدٌن صبحً 

622ر                  813/92  .629  وزارة االوقاؾ بؽداد أٌـــــــوب هشام الركابً 

742و                      /813  .631  وزارة االعالم بؽداد المكان الضٌق ولٌام كولدتك 

727ن                      /813  .631  دار التكوٌن سورٌا من التخٌٌل الى التأوٌل نضال الصالح 

229و                      /810  .632  وزارة االعالم بؽداد فً الشعر العراقً الحدٌثاالتجاهات الوطنٌه  رؤؾ الواعظ 

734أ                       /810  .633  المجمع العلمً العراقً  بؽداد فً الشعر العربً جمال الدٌن االلوسً 

634.  
227ث                     /810  بؽداد تحسٌن القبح وتقبٌح الحسن الثعالبً 

وزارة االوقاؾ والشؤون 
 الدٌنٌه

245ن                       /810  .635  مركز االنماء سورٌا مراٌا المتخالؾ نعٌم الوافً 

224ه                       /810  .636  وزارة الثقافه واالعالم بؽداد صورة البصره فً بخالء الجاحظ هانً العمد 

652م                       /810  .637  اتحاد االدباء الكرد دهوك سلٌمان الخطاب الشعري محمد صابر 

735ج                     /811  .632  وزارة الثقافه والفنون بؽداد حوابً الحزن جمٌل علوش 

639.  
547ج                  92 /811  صالح علً الجمٌلً 

الشعر فً الصحافه الموصلٌه منذ مطلع العشرٌن حتى 
 دار المشرق العربً بؽداد 1952عام 

222ط                      /811  .641  دار الجٌل لبنان دٌوان ابن منٌر الطرابلسً الطرابلسً 

652م                        /813  .641  دار العٌن القاهره مراٌا السرد وجمالٌات الخطاب القصصً محمد صابر 

744س                 813/03  .642  وزارة ثقافة كردستان  كولستان اللٌل حسن سلٌفانً 

225ع                      /814  .643  وزارة االعالم بؽداد رواد المقاله االدبٌه فً االدب العراقً الحدٌث عبد الجبار داود البصري 

222ج                       /813  .644  دار الشؤون الثقافٌه بؽداد ثالثٌة الرووقق الرؤٌه والبناء قٌس كاظم الجنابً 

292ط                      /813  .645  دار الشؤون الثقافٌه بؽداد من حدٌث القصه والمسرحٌه علً جواد الطاهر 

529م                      /810  .646 وزارة االوقاؾ والشؤون  بؽداد شعر العصر العباسً االولالتٌار االسالمً فً  مجاهد مصطفى بهجت 1د 
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 الدٌنٌه

647.  
529م                      /810  بؽداد التٌار االسالمً فً شعر العصر العباسً االول مجاهد مصطفى بهجت 1د 

وزارة االوقاؾ والشؤون 
 الدٌنٌه

292ب                     /810  .642  دار مؤسسة فلسطٌن  فارس السٌؾ والقلم برهان الدٌن العبوش 

295ك                      /810  .649  دار الضٌاء النجؾ االشرؾ البنى التحتٌه لثقافتنا العربٌه فً ضوء الشعر كاظم حمد محراث 1د 

295ك                      /810  .651  دار الضٌاء النجؾ االشرؾ دراسات فً االدب العربً القدٌم كاظم حمد محراث 1د 

542م                      /811  .651  عالم الكتب بٌروت دٌوان مجٌد الدٌن ابن تٌمً مجٌد الدٌن ابن التمً 

425ز                       /813  .652  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد من االدب الروائً دراسه وتحلٌل زٌد الشهٌد 

727ه                      /811  .653  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد فً خرٌؾ العمر هالل ناجً 
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655.  
234أ                        /811  

ابو الٌمن تاج الدٌن بن 
 دار الهالل بؽداد حٌاته ودٌوانه الحسن الكندي

656.  
232م                       /811  

ابً عبٌدهللا محمد بن 
 دار الهالل بؽداد اشعار النساء عمران المرزبانً

225م                       /811  .657  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد سلسلة خزانة التراث مبارك بن احمد االربلً 

225م                       /811  .652  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد سلسلة خزانة التراث مبارك بن احمد االربلً 

659.  
239أ                      /811  

ابو هفان ثامر عبد القٌس 
 دار الزمان للطباعه والنشر سورٌا حٌاته ودٌوانه فً العصر العباسً

292ب                     /813  .661  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد اتن المؽلقه رؤٌهالجن برهان الخطٌب 

727ه                       /810  .661  دار االرقم للطباعه الحله االٌؽال فً االنتحال هالل ناجً 

652أ                       /810  .662  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االدب فً الحٌره قبل االسالم د أحمد حسٌن عبد العٌثاوي 

222ع                       /810  .663  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد أسترداد المعنى دراسه فً أدب الحداثه عبد العزٌز ابراهٌم 

225أ                       /811  .664  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد النظام فً شرح شعر المتنبً وأبً تمام ألبً البركات االربلً 

225أ                       /811  .665  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد النظام فً شرح شعر المتنبً وأبً تمام ألبً البركات االربلً 

222ج                      /811  .666  مؤسسة عبدالعزٌز سعود االسكندرٌه دٌوان الجعبري الجعبري 

234م                      /811  .667  مطبعة المعارؾ بؽداد حٌاته وما تبقى من شعره ابو الٌمن البؽدادي 

262ن                     /811  .662  مطبعة العانً بؽداد دٌوان الناصري عبد القادر رشٌد 

277ؾ                     /811  .669  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽدادواالدب فً الفصحى مالد وطاب من طرائؾ الشعر  فاضل مهدي 
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 والعامٌه

671.  
652م                       /810  محمد مبارك 

الوعً الشعري ومسار حركة المجتمعات العربٌة 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الماصره

671.  
245ج                       /810  

جاسم حسٌن سلطان 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الخطاب النقدي حول السباب الخالدي

232د                       /810  .672  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد أثر الفكر العربً واالسالمً فً االداب االوربٌه أ.د. داود سلوم 

222ج                      /813  .673  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد القضاٌا الجدٌده للرواٌه جان رٌكاردو 

232ص                    /810  .674  مطبعة العانً بؽداد القالده السمطٌه فً توشٌح الدرٌدٌه رضٌالدٌن الصاؼانً 

324ن                      /811  .675  عالم الكتب بٌروت المستدرك على صناع الدواوٌن هالل ناجً 

324ن                      /811  .676  مؤسسة عبدالعزٌز سعود االسكندرٌه دٌوان ابن الخٌمً هالل ناجً 

677.  
224ح                      /811  

الحسٌن بن محمد بن عبد 
 عالم الكتب للطباعه والنشر بٌروت طرائؾ الطرؾ الوهاب الحارثً

454م                       /813  .672  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االجتماعًاالدب القصصً الرواٌه والواقع  مٌشٌل زٌرافا 

225ؾ                     /813  .679  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد ؼائب طعمه فرحان روائٌا د. فاطمه عٌسى جاسم 

652م                       /810  .621  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد التناص فً شعر الرواد احمد ناهم 

226ص                    /810  .621  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد نازك المالئكه فً المراجع العربٌه والعصرٌه د. صباح نوري المرزوك 

622.  
224ت                      /811  

الشٌخ ابً زكرٌا ٌحٌى بن 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الموضح فً شرح شعر ابً الطٌب المتنبً علً التبرٌزي

623.  
224ت                     /811  

الشٌخ ابً زكرٌا ٌحٌى بن 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الموضح فً شرح شعر ابً الطٌب المتنبً علً التبرٌزي

624.  
222أ                      /816  

أبو الفتح نصراللهابن ابً 
 جامعة الموصل  دٌوان رسائل ضٌاء الدٌن ابن االثٌر الكرم

745م                       /814  .625  دار الشؤون الثقافٌه العامه  مقاالت الباب الواسع محمود كرٌم الموسوي 

325ر                       /810  .626  دار الشؤون الثقافٌه العامه  نصوص ودراسات نقدٌه رزاق ابراهٌم حسن 

726ص                    /810  .627  دار الشؤون الثقافٌه العامه  السٌمٌاء العربٌة / صالح كاظم 

622.  
232ب                     /811  

عبد الواحد بن نصر 
 عالم الكتب بٌروت الببؽاء المخزومً

245م                       /811  .629  دار الهالل دمشق دٌوان المرٌمً والبارع البؽدادي حٌاتهما وشعرهما هالل ناجً 

742ه                        /811  .691  دار الرساله للطباعه بؽداد دٌوان علً بن عبد الرحمن الصقلً هالل ناجً 
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226ع                       /810  .691  دار الشؤون الثقافٌه العامه  مفهوم الشعر عند السٌاب عبدالكرٌم راضً جعفر 

727ه                       /811  .692  دار االرقم للطباعة الحلـــــــــه علً بن نما الربعً الحلًهبة هللا بن  هالل ناجـــً 

727ه                       /811  .693  دار الحرٌه للطباعه بؽداد حقائق عن دٌوان الدوبٌن هالل ناجــً 

694.  
225أ                       /816  

شرؾ الدٌن ابن المستوفً 
 عالم الكتب بٌروت رسائل المبارك بن احمد المبارك بن موهوب اللخمً

695.  
227ث                      /810  

عبدالملك بن محمد بن 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت خاص الخاص اسماعٌل الثعالبً

752س                    /811  .696  مطبعة االداب النجؾ االشرؾ شعر تأبط شرا" سلٌمان داود القرهؽلً 

232م                      /811  .697  دار المعارؾ القاهره شعر مروان بن ابً حفصه حسٌن عطوان 

692.  
624س                     /811  

االمام ابً سعٌد الحسن 
 القاهره شرح دٌوان كعب بن زهٌر السكري

الدار القومٌه للطباعه 
 والنشر

523ع                      /811  .699  مطبعة الجمهورٌه بؽداد دٌوان عمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي هاشم الطعان 

227د                       /811  .711  شرٌعت اٌران شعر دعبل علً الخزاعً الدكتور عبد الكرٌم األشتر 

472ه                      /811  .711  دار الجمهورٌه بؽداد دٌوان لٌلى األخٌلٌه خلٌل ابراهٌم العطٌه 

22ه                        /810  .712  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد مقدمة القصٌده العربٌه فً الشعر االندلسً دكتوره هدى شوكت بهنام 

642ي                     /811  .713  مطبعة اآلداب النجؾ شعر عمرو بن شاس األسدي الدكتور ٌحٌى الجبوري 

344ي                     /810  .714  دار ؼرٌب للطباعه القاهره ذو الرمه شاعر الحب والصحراء ٌوسؾ خلٌفه 

222ع                     /811  .715  دار القلم للنشر والتوزٌع الكوٌت نزهة االبصار فً محاسن االشعار شهاب الدٌن العنابً 

716.  
225أ                        /811  

ابً ؼالب بن المبارك 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت الطلب من أشعار العربمنتهى  البؽدادي

244ش                    /811  .717  دار الطلٌعه للطباعه والنشر بارٌس دٌوان الشرٌؾ الرضً ابً حكٌم الخبري 

22م                        /811  .712  مطبعة دار الجاحظ بؽداد دٌوان معن بن اوس المزنً د. نوري القٌس 

272خ                      /811  .719  مطبعة دار الرساله بؽداد دٌوان خالد الكاتب ٌونس احمد السامرائً 

523ع                      /811  .711  دارالحرٌه للطباعه بؽداد دٌوان عمرو بن قمٌئه خلٌل ابراهٌم العطٌه 

711.  
324ن                     /811  بؽداد شعراء اموٌون نوري حمودي القٌسً 

مطبعة المجمع العلمً 
 العراقً

712.  
242ج                       /811  

محمد اسماعٌل عبدهللا 
 دار مكتبة الحٌاة بٌروت شرح دٌوان جرٌر الصاوي
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652أ                      /815  .713  المكتبه العلمٌه بٌروت جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره احمد زكً صفوت 

652أ                      /815  .714  المكتبه العلمٌه بٌروت جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره احمد زكً صفوت 

652أ                      /815  .715  المكتبه العلمٌه بٌروت جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهره احمد زكً صفوت 

716.  
652أ                      /810  بٌروت الحب العذري نشأته وتطورة احمد عبد الستار الجواري 

المؤسسه العربٌه للدراسات 
 والنشر

235ح                      /811  .717  دار الحكمه للطباعه والنشر  عشرة شعراء مقلون الضامنحاتم صالح  

249ح                      /811  .712  مكتبة الخانجً القاهره دٌوان الحطٌئه ابن السكٌت 

652أ                      /816  .719  المكتبة العلمٌه بٌروت جمهرة رسائل العرب فً عصور العربٌة الزاهره احمد زكً صفوت 

652أ                      /816  .721  المكتبة العلمٌه بٌروت هجمهرة رسائل العرب فً عصور العربٌة الزاهر احمد زكً صفوت 

652أ                      /816  .721  المكتبة العلمٌه بٌروت جمهرة رسائل العرب فً عصور العربٌة الزاهره احمد زكً صفوت 

242ج                     /811  .722  دار المعارؾ مصر دٌـوان جرٌــــــر جرٌـــــــــر 

242ج                     /811  .723  دار المعارؾ مصر دٌـوان جرٌــــــر جرٌـــــــــر 

422ح                      /811  .724  دار المعارؾ مصر دٌوان حسان بن ثابت حسان بن ثابت 

222ض                    /811  .725  دار صادر بٌروت بن الخطاب الفهريدٌوان ضرار  ضرار بن الخطاب الفهري 

942ز                      /811  .726  منشورات الجمل المانٌا شعر ابن لنكك البصري ابن لنكك البصري 

727.  
235ب                     /810  

عائشه عبدالرحمن بنت 
 دار المعارؾ مصر قٌم جدٌده لألدب العربً القدٌم والمعاصر الشاطىء

722.  
222ع                      /810  

عبد الرزاق خلٌفه محمود 
 الدلٌمً

هاجس الخلود فً الشعر العربً حتى نهاٌة العصر 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االموي

652م                       /811  .729  دار ممدوح عدوان للنشر دمشق االعمال الشعرٌه الكامله د. محمد مردان 

224ع                      /811  .731  دار الجمهورٌه بؽداد دٌوان العباس بن مرداس السلمً السلمًالعباس بن مرداس  

225خ                      /811  .731  دار الكتب العلمٌه بٌروت دٌوان الخرنق بنت بدر بن هفان الخرنق بنت بدر بن هفان 

642ي                     /811  .732  منشورات مكتبة االندلس بؽداد شعر الحارث بن خالد المخزومً ٌحٌى الجبوري 

222أ                      /811  .733  مطبعة االداب النجؾ االشرؾ دٌوان ابراهٌم بن هرمه ابراهٌم بن هرمه 

74ع                       /811  .734  منشورات دار االفاق الجدٌد بٌروت دٌوان علً بن الجهم علً بن الجهم 

735.  
652أ                       /810  

احمد ٌاسٌن عبدهللا 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الحرب فً التراث العربً االسالمً الناصري

652م                 811/109  .736  مكتبة االداب القاهره نقد كتاب الشعر الجاهلً محمد فرٌد وجدي 
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642أ                       /810  .737  دار الثقافه بٌروت تارٌخ االدب االندلسً عصر سٌادة قرطبه احسان عباس 

652م                       /811  .732  دار الكتب العلمٌه بٌروت دٌوان اللصوص محمد نبٌل طرٌفً 

652م                       /811  .739  دار الكتب العلمٌه بٌروت دٌوان اللصوص محمد نبٌل طرٌفً 

242س                     /810  .741  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد البناء الفنً فً قصٌدة الحماسه العباسٌه سعٌد حسون العنبكً 

624م                     /811  .741  عالم الكتب بٌروت رحله الشعر مصطفى الشكحه 

225أ                       /811  .742  دار نهضه مصر مختارات شعراء العرب البن الشجري ابن الشجري 

227أ                       /811  .743  المجمع العلمً العراقً  التذكره الفخرٌه االربلًبهاءالدٌن المنشىء  

262ن                      /810  .744  دار المعارؾ مصر ن والؽناء فً العصر الجاهلًالقٌا ناصرالدٌن االسد 

222ع                      /811  .745  مطبعة النعمان النجؾ دٌوان ابن الهندي واخباره عبدهللا الجبوري 

224أ                        /811  .746  دار الفكر بٌروت دٌوان النابؽه الذبٌانً ابن السكٌت 

652م                       /811  .747  مكتبة الخانجً القاهره الجمله فً الشعر العربً محمد حماسه عبداللطٌؾ 

742.  
262ص                    /811  

الصاحب ابً القاسم 
 مكتبة النهضه بؽداد الكشؾ عن مبادىء شعر المتنبً اسماعٌل بن عباد

749.  
74ع                        /810  علً جواد الطاهر 

نشر الشعر وتحقٌقه فً العراق حتى نهاٌة القرن 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه  السابع الهجري

222أ                       /810  .751  دار االندلس بٌروت دراسا ت فً االدب العربً انعام الجندي 

751.  
222ق                     /810  

ابً عمر ٌوسؾ البر التمري 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت بهجت المجالس وأنس الجالس القرطبً

752.  
222ق                     /810  

ابً عمر ٌوسؾ البر التمري 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت بهجت المجالس وأنس الجالس القرطبً

753.  
222ق                     /810  

ابً عمر ٌوسؾ البر التمري 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت المجالس وأنس الجالسبهجت  القرطبً

754.  
269ج                      /810  

ابً عثمان عمروبن بحر 
 المكتبه العصرٌه بٌروت المحاسن وأضداد الجاحظ

462ع                      /811  .755  دار الكتب العلمٌه بٌروت دٌوان المعانً أبً هالل العسكري 

756.  
232م                       /810  

ابً عبٌد هللا محمد بن 
 دار الجٌل بٌروت معجم الشعراء عمران المرزبانً

222ج                      /811  .757  دار الرساله للطباعه بؽداد شعر أوس بن حجر ورواته الجاهلٌٌن محمود عبدهللا الجادر 

224ت                    811/4  .752  دار القلم بٌروت دٌوان الحماسه ابوتمام حبٌب الطائً 



  األدب العربيكتب  
759.  

522و                       /810  
محمد بن احمد اسحق 

 وزارة االعالم  الفاضل فً صفة االدب الكامل النحوي الوشاء

322ص                    /811  .761  المجمع العلمً العراقً  تعزٌز بٌتً الحرٌري هالل ناجً 

64ز                       /819  .761  المكتبة العصرٌه بٌروت النثر الفنً فً القرن الرابع زكً مبارك 

64ز                       /819  .762  المكتبة العصرٌه بٌروت النثر الفنً فً القرن الرابع زكً مبارك 

763.  
432س                  814/02  

عبدالرحمن بن ابً بكر 
 عالم الكتب بٌروت الفارق بٌن المصؾ والسارق السٌوطً

224ع                       /810  .764  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد سلوان السرد لؤي حمزه عباس 

252س                      /810  .765  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد ألوان من التراث الشعبً فً العراق محمد رجب السامرائً 

925س                 810/99  .766  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الكاتبه فً مدار النقد سهام  جبار 

424م                    819/9  .767  الكتاب الجدٌد بٌروت االسلوبٌه واالسلوب عبدالسالم المستري 

762.  
227ث                      /810  

ابً منصور الثعالبً 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت لباب االدب النٌسابوري

769.  
374ص                     /811  

ابً بكر محمد بن ٌحٌى 
 عالم الكتب بٌروت مالم ٌنشر من اوراق الصولً الصولحً

344ح                     /810  .771  دار القلم بٌروت ادب السٌاسه فً العصر االموي احمد محمد الحوفً 

442ح                       /810  .771  دار الجٌل بٌروت الصعالٌك فً العصر العباسً االولالشعراء  حسٌن عطوان 

772.  
227ث                      /810  

ابً منصور عبدالملك 
 عالم الكتب بٌروت كتاب التوفٌق للتلفٌق الثعالبً النٌسابوري

773.  
227ث                     /810  

ابً منصور عبدالملك بن 
 مكتبة دار العروبه كوٌت اللطؾ واللطائؾ محمد الثعالبً

442أ                        /811  .774  مؤسسة المختار للنشر القاهره اسس الشعر العربً الكالسٌكً الشعر العربً القدٌم فاجزاٌفالد  

222ج                      /810  .775  دار النضال بٌروت الثعالبً ناقدا" وأدٌبا" محمد عبد هللا الجادر 

776.  
227أ                       /810  

اسعد بن ابراهٌم الشٌبانً 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه  المذاكره فً القاب الشعراء االربلً

777.  
374ص                    /811  

ابً بكر محمد بن ٌحٌى 
 دار المسٌره بٌروت اخبار الشعراء المحدثٌن من كتاب االوراق الصولً

242و                      /811  .772  شركة كاظمه للنشر الكوٌت الشعر فً الحاضره العباسٌه ودٌعه طه نجم 

25ؾ                     819/9  .779  مكتبة االداب مصر نظرٌة علم النص حسام احمد فرج 



  األدب العربيكتب  
227ث                      /810  .721  الدار العربٌة للموسوعات بٌروت ؾ الظرفاء من طبقات الفضالءلطائ ابً منصور الثعالبً 

252ج                      /811  .721  المكتبه العصرٌه بٌروت الوساطه بٌن المتنبً وخصومه علً بن عبدالعزٌز الجربانً 

744خ                      /810  .722  مكتبة االداب القاهره مصادر االدب والنقد احمد ٌوسؾ خلٌفه 

443ط                      /810  .723  المكتبه العصرٌه بٌروت كتاب بالؼات النساء احمد بن ابً طاهر طٌفور 

724.  
75ش                      /811  بؽداد الحماسه فً شعر الشرٌؾ الرضً محمد جمٌل شلش 

المؤسسه العربٌة للدراسات 
 والنشر

225أ                       /810  .725  دار المعارؾ مصر طبقات الشعراء البن المعتز ابن المعتز 

624م                       /811  .726  وزارة االعالم بؽداد الحٌاة والموت فً الشعر الجاهلً مصطفى عبداللطٌؾ جٌاووك 

232أ                       /811  .727  دار العصماء دمشق دٌوان أبً داود االٌادي الصالحًانور محمود  

527ك                     /810  .722  دار الفارابً للمعارؾ سورٌا دراسات فً االدب العربً كمال عبد الفتاح السامرائً 

729.  
542م                       /811  مصر دٌوان حمٌد بن ثور الهاللً عبد العزٌز المٌمنً 

الدار القومٌه للطباعه 
 والنشر

791.  
337ع                       /810  

عالء الدٌن علً بن عبدهللا 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه  مطالع البدور فً منازل السرور الؽزولً

354ش                     /810  .791  مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره شعر الفتوح االسالمٌه فً صدر االسالم النعمان عبدالمقال القاضً 

652م                       /810  .792  مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره سؤاالت أبً حاتم السجستانً االصمعً االصمعً 

642ي                     /811  .793  دار البشٌر االردن الؽزال العذري ٌحٌى الجبوري 

222أ                       /811  .794  مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره نوادر العشاق ابراهٌم زٌدان 

443ح                      /811  .795  مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره دٌوان شراقه البارقً حسٌن نصار 

223ؾ                     /813  .796  مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره فً الرواٌه العربٌه عصر التجمٌع فاروق خورشٌد 

235ح                       /810  .797  دار مكتبة الحٌاة بٌروت حلٌة المحاضره محمد بن الحسن الحاتمً 

792.  
443أ                        /814  

جالل الدٌن عبد الرحمن 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره ـ طٌبه مقامات السٌوطً وهً أدبٌة السٌوطً

272خ                       /811  .799  مكتبة ومطبعة المربد سامراء أوابد الشعر العربً حتى القرن الرابع الهجري أ.د خالد عبد حربــً الجنابً 

211.  
649أ                        /811  

أبن القاسم الراؼب 
 دار صادر بٌروت حاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلؽاء االصفهانً

236ن                       /811  .211  مكتبة النهضه  قضاٌا الشعر المعاصر نازك المالئكه 

232ؾ                      /811  .212  مجدالوي للنشر االردن اللون لعة سٌمٌائٌه فاتن عبد الجبار جواد 



  األدب العربيكتب  
254ا                        /810  .213  دار الكتب العلمٌه بٌروت المستطرؾ فً كل فن مستطرؾ شهاب الدٌن محمد االبشٌهً 

214.  
392أ                       /810  بؽداد أثر الفكر العربً فً الشاعر جمٌل صدقً الزهاوي داود سلوم 

معهد البحوث والدراسات 
 العربٌة

223أ                       /810  .215  دار الكتب العربً بٌروت الهائمون والمتٌمون العرب ـ قصص وأشعار وحكاٌات أنطوان وحٌد نعٌم 

442أ                       /810  .216  دار الحرٌه للطباعه بؽداد االعمال الشعرٌه الكامله بدر شاكر السٌاب 

344ب                      /811  .217  دار الجٌل للنشر بٌروت دٌوان الصعالٌك ٌوسؾ شكري فرحان 

374أ                       /811  .212  دار الجٌل للنشر بٌروت دٌوان الولٌد بن ٌزٌد حسٌن عطوان 

542م                       /811  .219  دار الجٌل للنشر بٌروت دٌوان الحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم مجٌد طراد 

652م                       /811  .211  دار الٌوسؾ لبنان موسوعة شعراء العصر الجاهلً محمد العرٌس 

263أ                       /811  .211  دار الجٌل بٌروت دٌوان البحتري حنا الفاخوري 

223أ                       /810  .212    محاضرات االدباء ومحاور الشعراء والبلؽاء الراؼب االصفهانً 

213.  
357أ                       /810  

أبً القاسم محمود 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت ربٌع االبرار وفصوص االخبار فً المحاضرات الزمخشري

254م                       /810  .214  دار الكتب العلمٌه بٌروت حٌاة الحٌوان الكبرى بن عٌسى الدمٌري 

232ع                      /811  .215  دار الٌنابٌع دمشق المرئً والالمرئً فً الشعر العربً القدٌم عبد الرزاق خلٌفه محمود 

642ج                      /811  .216  منشورات وزارة الثقافه دمشق الؽزل عند العرب ج: ك: فادٌه 

254س                    /810  .217  مطبعة بؽداد صالح الدٌن موسوعة شعراء العرب سامً ندا جاسم الدوري 

374ص                   /811  .212  الدار الوطنٌه بؽداد شعر ابن المعتز ابً بكر محمد العولً 

422خ                      /810  .219  وزارة االعالم بؽداد الشعر والزمن جالل الخٌاط 

747ج                      /810  .221  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد فً جدلٌة التراث والمعاصره جلٌل كمال الدٌن 

422أ                       /810  .221  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد البناء الفنً فً شعر الهذلٌٌن د: اٌاد عبد المجٌد ابراهٌم 

222.  
 226ج                       211

ابً عبدهللا بن داود بن 
 دار المعارؾ مصر الورقه الجراح

262ن                      /810  .223  دار المعارؾ مصر مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌه ناصر الدٌن االسد 

292ط                      /810  .224  الدار التونسٌه للنشر تونس منهج ابً علً المرزوقً فً شرح الشعر طاهر االخضر حمرونً 

224م                      /810  .225  مؤسسة االرز للطباعه  عقلٌة الحداثه العربٌه منصورمناؾ  

234ن                     /811  .226   مصر المرآة فً شعر االعشى عبدالعزٌز نبوي 

224ع                     /810  .227  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الحٌكه المنؽمه علً جواد الطاهر 



  األدب العربيكتب  
354ع                     /810  .222  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد التموٌه واسالٌبه فً الؽزل االموي عزمً الصالحً 

523ح                      /810  .229  دار صادر بٌروت التذكرة الحمدونٌه ابن حمدون 

324ن                      /810  .231  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد محاوالت فً دراسة اجتماع االدب نوري حمودي القٌسً 

227ث                      /810  .231  دار الرائد العربً لبنان االعجاز واالٌجاز ابً منصور الثعالبً 

74ع                         /811  .232  دار الحامد عمان لؽة العٌون ضٌاء ؼنً لفته 

652م                       /814  .233  مكتبة المجتمع الوٌس للنشر  وقع الرؤٌه محمد عبدهللا القواسمه 

234.  
444ع                      /810  د: عفٌؾ عبدالرحمن 

معجم الشعراء فً العصر الجاهلً حتى نهاٌة العصر 
 دار المناهل للنشر  االموي

235.  
295ن                      /811   دٌوان الملك االمجد ناظم رشٌد 

وزارة االوقاؾ والشؤون 
 الدٌنٌه

236.  
246ع                      /810  

ابً هالل الحسن بن عبدهللا 
 دار الكتب العلمٌه  كتاب الصناعتٌن الكتابه والشعر بن سهل العسكري

237.  
423ق                      /810  

االمام ابً علً الحسن بن 
 دار الكتب العلمٌه  العمده فً محاسن الشعر وادابه القٌردانً

232.  
232ش                    /810  

ابً محمد بن عبدالملك 
 وزارة الثقافه سورٌا جواهر االدب وذخائر الشعراء والكتاب االندلسً

227ش                    /810  .239  دار الؽرب االسالمً  تارٌخ اللؽه واالدب العربٌه شارل بال 

745و                       /811  .241  دار افاق الجدٌده بٌروت مجموع اشعار العرب ولٌم بن الورد 

76م                        /810  .241  مؤسسة المختار للنشر  وعقود العقولفصوص الفصول  ابن سنلء الملك 

256ر                       /810  .242  دار الكتاب الجامعً االمارات العربٌه الكتابة االبداعٌه راجح حسٌن تمٌم 

232م                       /810  .243  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد نصٌحه الملوك ابً الحسن الماوردي 

322ق                      /810  .244  دار الؽرب االسالمً بٌروت منهج البلؽاء وسراج االدباء ابً الحسن حازم القرطاجنً 

522أ                       /810  .245  دار الفارس للنشر االردن االمثال العربٌه القدٌمة أمانً سلٌمان داود 

747ج                       /810  .246  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد جاحظ من ارسطو فً الحٌوانتقول ال جلٌل ابو الحب 

522ع                       /810  .247  مطبعة االرشاد بؽداد قراءه عروضٌه فً المعلقات العشر عبد المنعم احمد صالح 

242.  
322ب                      /810  

ابً الندى معد بن نصر 
 دار المسٌره  المقامات الزٌنٌه البؽدادي

272م                        /810  .249  دار الشؤون الثقافٌه العامه  الشعراء نقدا عبد الجبار المطلبً 



  األدب العربيكتب  
442ط                      /811  .251  عوٌدات بٌروت المنثور والمظلوم: القصائد والمفردات التً ال مثل لهل ابً الفضل احمد طٌفور 

225ا                       /810  .251  دار االندلس بٌروت دراسات فً االدب العربً انعام الجندي 

222ا                       /810  .252  منشورات الجمل  وقفات مع ابً الطٌب المتنبً وؼٌره ابراهٌم السامرائً 

322ب                     /810  .253  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد التجربه الخالقه س. م. بورا 

547ح                       /810  .254  المجمع العلمً العراقً بؽداد محمد بن عبد الملك الزٌات جمٌل سعٌد 

342س                     /810  .255  دار الحواء للنشر سورٌا القدٌم البابلٌه والسومرٌهاساطٌر العراق  سوسن البٌاتً 

272خ                      /811  .256  مطبعة البراء العراق فصائل الشعر العربً القدٌم خالد عبد حربً 

257.  
727ه                        /810  هالل ناجً 

بحوث نصوص محققه وقصائد مهداى الى ادٌب 
 مطبعة الشرق النجؾ العربٌة

547ج                      /811  .252  العال للنشر العراق شعر حافظ جمٌل ـ دراسة نقدٌة صالح علً حسٌن الجمٌلً 

424غ                      /811  .259  دار المعرفه بٌروت دٌوان االخطل االخطل ؼٌاث بن ؼوث 

445ش                     /810  .261  دار صفا للطباعه والنشر االردن الشعر العربً فً بالد الشام فً القرن السادس / ه شفٌق محمد عبدالرحمن 

624س                     /810  .261  دار االصمعً سورٌا شعر االخطل السكري 

274ش                     /811  .262  دار التضامن بؽداد دٌوان ابً بكر الشبلً كامل مصطفى الشعبً 

522ح                       /811  .263  دار احٌاء التراث العربً بٌروت دٌوان ابً فراس الحمدانً ابً فراس الحمدانً 

264ع                      /810  .264  المطبعة السلفٌه  الشعر الحدٌث فً الحجاز عبدالرحٌم ابوبكر 

265.  
654ع                      /811  

محمد محٌس الدٌن عبد 
 مطبعة السعاده  شرح دٌوان عمر بن ابً ربٌعه المخزومً الحمٌد

664ع                      /810  .266  مكتبة االداب  التصوؾ فً الشعر العربً عبدالكرٌم حسان 

727ع                      /811  .267  دار المعارؾ  دٌوان ابن الفارض عبدالخالق محمود 

229ع                      /813  .262  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد فً االدب القصصً ونقده عبداالله احمد 

624ع 811.9567  .269  دار الرشٌد للنشر بؽداد اؼنٌات عشق جنوبٌة عبدالكرٌم شمس الدٌن 

232ع 811.9567  .271  الدار العربٌة للموسوعات بٌروت من اٌن ..... قصائد مختارة عبدالرزاق عبدالواحد 

242س 811.9567  .271  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان المعركة... السعٌد راضً مهدي 

242س 811.9567  .272  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الشوق والكلمات:شعر السعٌد راضً مهدي 

244ط 811.9567  .273  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد موسم فً الذكرى:شعر علً الطائً 

274.  
244ي 811.008  

ٌاسٌن طه حافظ,طراد 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد كتاب الشعر الكبٌسً



  األدب العربيكتب  
275.  811.567 424أ  وزارة الثقافة والفنون بؽداد دٌوان ال ٌاسٌن ال ٌاسٌن 

276.  
2ج 727أ 811.1  

االخطل,ابً مالك ؼٌاث 
 دار االفاق الجدٌدة بٌروت شعر االخطل التؽلبً

462ع 811.5  .277  مكتبة االندلس بؽداد دٌوان المعانً ابً هالل العسكري 

624ب 811.4  .272  عالم الكتب بٌروت الحماسة البصرٌة البصري 

244ط 811.1  .279  مطبعة المدٌن القاهرة دٌوان شعر حاتم الطائً واخباره حاتم بن عبدهللا الطائً 

324م 811.2  .221  مطبعة دار الجاحظ بؽداد دٌوان معن بن اوس المزٌن معن بن اوس المزٌن 

222م 811.5  .221  وزارة االعالم بؽداد دٌوان ابن نباته السعدي ابن نباته السعدي 

232ؾ 811.3  .222  مطبعة االوي القاهرة شرح دٌوان الفرزدق الفرزدق 

222م 811.4  .223  دار الوفاء للطباعة والنشر القاهرة دٌوان االمام عبدهللا بن المبارك عبدهللا بن المبارك 

645س 811.2  .224  رند للطباعة والنشر دمشق شعر سحٌم بن وثٌل الرٌاحً محمد فلٌح حسن الجبوري 

252أ 811.1  .225  المطبعة النموذجٌة القاهرة دٌوان االعشى الكبٌر االعشى الكبٌر 

222ج 813.09  .226  دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان التحلٌل البنٌوي للرواٌة العربٌة فوزٌة الجابري 

247و 811.9567  .227  دار الرشٌد للنشر بؽداد دٌوان الوائلً ابراهٌم الوائلً 

329ج 811.9567  .222  مطبعة الرابطة بؽداد دٌوان الجواهري محمد مهدي الجواهري 

642ح 811.9567  .229  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان عبداالمٌر الحصري عبداالمٌر الحصري 

424أ 811.9567  .291  المجمع العلمً بؽداد دٌوان االثري االثري 

424أ 811.4  .291  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد شعر الحسٌن بن مطٌر االسدي الحسٌن بن مطٌر االسدي 

232ؾ 811.3  .292  مطبعة الصاوي القاهرة شعر دٌوان الفرزدق الفرزدق 

262ن 811.9567  .293  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد شعر عبدالقادر رشٌد الناصري عبدالقادر رشٌد الناصري 

922ب 811.72  .294  دار المعارؾ  دٌوان البهاء زهٌر البهاء زهٌر 

442ك 811.3  .295  دار الثقافة بٌروت دٌوان كثٌر عزة كثٌر عزة 

322ع 811.12  .296  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الشعر الصوفً عدنان حسٌن العوادي 

 وزارة االعالم بؽداد دٌوان ذي االصبع العدوانً حرث بن محدث العدوانً 832ع 811.1  .297

292.  
725س 811.1  سالمة بن جندل 

سالمة بن جندل الشاعر الفارسً:دراسة لشخصٌته 
 المكتبة العربٌة حلب وفنه

292ز 811.99569  .299  المركز الثقافً الفلسطٌنً  دراسة فً شعر المعتقالت فً فلسطٌن زاهر الجوهر 

422ح  811.2  .911  دار االندلس بٌروت شرح دٌوان حسان بن ثابت االنصاري حسان بن ثابت االنصاري 



  األدب العربيكتب  
542ن 811.3  .911  المجمع العلمً بؽداد شعر الراعً النمٌري :دراسة وتحقٌق النمٌري 

454س 811.8567  .912  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد سامً مهدي:االعمال الكاملة سامً مهدي 

913.  
632ب 811.5  

ابً عبادة الولٌد بن عبٌد 
 دار الكتاب بٌروت الحماسة البحتري

542ر 811.3  .914  دار صادر بٌروت دٌوان عبٌدهللا الرقٌان الرقٌان 

222ق 811.008567  .915  دار العلم للمالٌٌن بٌروت مجموعة شعر لنزار قبانً:طفولة فهد نزار قبانً 

652م  811.9567  .916  دار الكتاب الجدٌدة لٌبٌا تحلٌل النصوص االدبٌة عبدهللا ابراهٌم 

652أ 811.9567  .917  المجمع العلمً بؽداد نازك المالئكة:درتاسة فً شعرها احمد مطلوب 

 دار التكوٌن دمشق التحلٌل النصً روالن بارت 223ب 211  .912

 الشركة المصرٌة العالمٌة بٌروت مبادئ تحلٌل النصوص االدبٌة بسام بركة 425ب 211  .919

652م 811.09  .911  دار ؼرٌب للنشر القاهرة الحداثة الشعرٌة :االصول والتجلٌات محمد فتوح احمد 

242غ 811.009  .911  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االتجاه السٌمائً فً نقد الشعر العربً ؼرٌب اسكندر 

 دار الحوار للنشر دمشق جمالٌات النص االدبً فٌصل صالح القصٌري 642ق 219  .912

913.  
324ن 811.091  نوري حمودي القٌسً 

نصوص من الشعر العربً فً صدر االسالم والعصر 
 دار الكتب للطباعة والنشر بؽداد االموي:دراسة وتحلٌل

652م 811.91  .914  مكتبة الشباب القاهرة الشعر الجاهلً محمد ابو االنوار 

423ح 891.72008  .915  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد مسرح عالمً مسرحٌات بوشكٌن حٌاة شرارة 

323ع 810.9612062  .916  دار الرشٌد للنشر بؽداد احمد حسن الزٌات كاتبا ناقدا نعمة رحٌم العزاوي 

344ي 801.93  .917  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة االصول والمقوالت ٌوسؾ اسكندر 

 دار الرشٌد للنشر بؽداد موسوعة المصطلح النقدي ج.س.فرٌزر 243ؾ 212  .912

622ت 812.523  .919  دا ر الشؤون الثقافٌة بؽداد الصخرة حوارٌات فؤاد التكرلً 

242س 811.6  .921  دار الرشٌد للنشر بؽداد الشعر فً عهد المرابطٌن والموحدٌن باالندلس محمد مجٌد السعٌد 

921.  811.054 272ت  مكتبة الخانجً القاهرة من عاب عنه المطرب الثعالبً 

422ل 811.568  .922  مطبعة المنار تونس جٌش التوشٌح لسان الدٌن ابن الخطٌب 

222ر 809.1  .923  مكتبة الكتانً اربد الصورة الفنٌة فً النقد الشعري عبدالقادر الرباعً 

 در الفكر العربً القاهرة الرسائل االدبٌة الصاحب اسماعٌل بن عباد 262ص 216  .924

925.  
227ن 810.8  بؽداد تحسٌن القبٌح وتقبٌح الحسن ابً منصور الثعالبً 

وزارة االوقاؾ والشؤون 
 الدٌنٌه



  األدب العربيكتب  
 دار الجبل بٌروت شعراء الدولتٌن االموٌة والعباسٌة حسٌن عطوان 442ح 211  .926

227ث 810.8  .927  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد لباب االداب ابً منصور الثعالبً 

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد القنصل الفخري ؼراهام ؼرٌن 229غ 223  .922

524ن 810.07  .929  وزارة الثقافة والفنون بؽداد منهج البحث االدبً عند العرب احمد جاسم النجدي 

444ق 809.933  .931  دار الحرٌة للطباعة بؽداد االدٌب وااللتزام نوري حمودي القٌسً 

931.  
222ر 811.91  اربد االستشراق االلمانً المعاصر والشعر الجاهلً موسى رباٌعة 

مؤسسة حمادة للخدمات 
 والدراسات الجامعٌة

932.  
 745د 211

عبدالرزاق خلٌفة محمود 
 الدلٌمً

هاجس الخلود فً الشع العربً حتى نهاٌة العصر 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االموي

224ع 810.065  .933  جامعة القادسٌة القادسٌة دراسات فً موروثنا االدبً عباس محمد رضا 

276م 811.00856  .934  جامعة القادسٌة القادسٌة 1992الملتقى االدبً االول لكلٌة االداب  الملتقى االدبً االول 

265ع 811.9567  .935  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد تقرٌظ الطبٌعة:شعر عبدالرحمن طهماوي 

432ج 811.957  .936  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد من اجل توضٌح التباس القصد زاهر الجٌزانً 

937.  
432ج 811.9567  الجٌزانً 

الموجة الجدٌدة:نماذج من الشعر العراقً الحدٌث 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد 1975-1926

932.  
222د 811.082533  الدبانً 

الشعر الٌمنً السٌاسً فً االسالم الى نهاٌة العصر 
 عدن االموي

جامعة عدن:دار الثقافة 
 العدنٌة

525ت 811.4  .939  دار المعارؾ القاهرة دٌوان ابً تمام ابً تمام 

242ل 811.1  .941  دار صادر بٌروت دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري لبٌد بن ربٌعة العامري 

344س 811.008597  .941  دار الحرٌة للطباعة بؽداد اشعار الحبٌن ال ٌوسؾ عزالدٌن حماد الساعدي 

432أ 811.1  .942  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان االسود بن ٌعفر بن ٌعفر 

239ع 811.1  .943    دٌوان عروة بن الورد عروة بن الورد 

422أ 811.91  .944  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االصمعً وجهوده فً رواٌة الشعر العربً اٌاد عبدالمجٌد ابراهٌم 

524ر 811.962  .945  دار المعارؾ القاهرة قراءة فً ادب نجٌب محفوظ رجاء عبد 

74ع 811.9567  .946  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد تطور الشعر العربً الحدٌث فً العراق علً عباس علوان 

222أ 811.91  .947  الطٌؾ للطباعة والنشر بؽداد الحماسة فً الشعر العربً قبل االسالم ابراهٌم علً شكر 

262ص 811.91  .942  مركز عبادي للنشر الٌمن االؼتراب فً الشعر العربً قبل االسالم صاحب خلٌل ابراهٌم 

222ر 811.91  .949  دار العلوم للطباعة والنشر عمان الصورة الفنٌة فً شعر زهٌر بن ابً سلمى عبدالقادر الرباعً 



  األدب العربيكتب  
274ب 811.1  .951  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد شرح االشعار السته الجاهلٌة البطلٌوسً 

951.  
324ص 811.5  

عبدالمحسن بن محمد بن 
 دار الحرٌة للطباعة بؽداد دٌوان الصوري حمد بن ؼالب الصوري

257ع 811.5  .952  المجمع العلمً بؽداد دٌوان شعر عدي بن الرفاع العاملً عدي بن الرفاع العاملً 

344ي 811.9567  .953  جامعة بؽداد بؽداد شعراء العراق فً القرن العشرٌن ٌوسؾ عزالدٌن 

244ش 811.5  .954  دار صادر بٌروت دٌوان الشرٌؾ الرضً:المجلد االول الشرٌؾ الرضً 

242ع 811.9567  .955  مطبعة انور دجلة بؽداد دٌوان بواكٌر الفجر :المجموعة االولى رشٌد العبٌدي 

956.  
522أ 811.67  

ابن الحبان االنصاري 
   دٌوان ابن الحبان االنصاري االندلسً االندلسً

222أ 811.4  .957  المجمع العلمً بؽداد دٌوان ابراٌم بن هرمه ابراهٌم بن هرمة 

952.  
337ب 809.9567  بتول قاسم 

تطور الفكر النقدي االدبً فً العراق:دراسة فً ضوء 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد المنهج الجدلً لهٌجل

62ص 811.0098  .959  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االصابع فً موقد الشعر حاتم الصكر 

444ق 811.91  .961  جامعة بؽداد بؽداد نصوص من الشعر العربً قبل االسالم نوري حمودي القٌسً 

432ع 811.94  .961  دار الفكر عمان الصورة فً شعر بشار بن برد عبدالفتاح صالح نافع 

962.  
252ج 811.95  

علً بن عبدالعزٌز 
 عٌن البابً الحلبً  الوساطة بٌن المتنبً وخصومه الجرجانً

636ع 811.4  .963  نقابة المعلمٌن بؽداد دٌوان علً بن جبلة العكوك علً بن جبله العكوك 

452م 811.1  .964  جامعة الدل العربٌة  دٌوان شعر المثقب العبدي المثقب العبدي 

222ت 811.1  .965  دار الؽرب االسالمً بٌروت دٌوان تابط شرا واخباره تابط شرا 

244ح 811.1  .966  مطبعة مصطفى الحلبً القاهرة دٌوان الحطٌئة الحطٌئة 

244ش 811.5  .967  دار صادر بٌروت دٌوان الشرٌؾ الرضً الشرٌؾ الرضً 

424أ 811.5  .962  دار الرشٌد للنشر بؽداد دٌوان السري الرفاء السري الرفاء 

252أ 811.5  .969  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد دٌوان االرجانً االرجانً 

232ح 811.9567  .971  دار الرشٌد للنشر بؽداد دٌوان السٌد محمد سعٌد الحبوبً الحبوبً 

971.  
645س 811.2  القاهرة دٌوان سحٌم سحٌم 

الدار القومٌة للطباعة 
 والنشر

223ن 811.1  .972  دار المعارؾ القاهرة دٌوان النابؽة الذبٌانً النابؽة الذبٌانً 



  األدب العربيكتب  
239ع 811.1  .973  دار صادر بٌروت دٌوان عروة بن الورد السموال عروة بن الورد 

447ط 811.1  .974  دار الكتاب الجدٌدة بٌروت دٌوان الطفٌل الؽنوي الطفٌل العنوي 

22ع 811.1  .975  دار صادر بٌروت دٌوان طرفة بن العبد طرفة بن العبد 

242خ 811.1  .976  دار عمان عمان دٌوان الخنساء الخنساء 

977.  
432د 811.2  القاهرة دٌوان الهذلٌٌن  

الدار القومٌة للطباعة 
 والنشر

454ج 811.3  .972  مكتبة الثقافة العربٌة بؽداد شرح دٌوان الفرزدق جٌمس د.ساٌمز 

244ي 811.9567  .979  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد اساطٌر االولٌن محمد حسٌن ال ٌاسٌن 

46د 811.2  .921  دار الثقافة بؽداد دٌوان دٌك الجن دٌك الجن 

242ط 811.2  .921  دار التربٌة للطباعة بؽداد شعر عبدة بن الطٌب الطٌب 

297ب 811.2  .922  مجمع اللؽة العربٌة دمشق شعر عمرو بن احمد الباهلً عمرو بن احمد الباهلً 

24س 811.2  .923  دار العلم للمالٌٌن بٌروت شعر عمر بن تاس االسدي االسدي 

447ع 811.1  .924  دار صادر بٌروت دٌوان عامر بن الطفٌل عامر بن الطفٌل 

925.  
544ن 811.9567  النجفً 

المجموعة الكاملة الشعار احمد الصافً النجفً ؼٌر 
 وزارة الثقافة واالعالم بؽداد المنشورة

636ع 811.4  .926  وزارة االعالم بؽداد شعر علً بن جبله المعروؾ بالعكوك علً بن جبله العكوك 

272خ 811.5  .927  جامعة بؽداد بؽداد دٌوان خالد الكاتب الكاتب 

629أ 811.972  .922  جامعة الموصل الموصل دٌوان عمادالدٌن االصبهانً عماد الدٌن االصبهانً 

929.  
239ع 811.1  القاهرة دٌوان عروة بن الورد عروة بن الورد 

وزارة الثقافة واالرشاد 
 القومً

254ش 811.9567  .991  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان علً الشرقً علً الشرقً 

222ت 811.2  .991  مطبعة االداب النجؾ شعر تابط شرا تابط شرا 

252ع 811.1  .992  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان عامر بن الطفٌل العامري عامر بن الطفٌل 

993.  
552أ 811.972  بؽداد دٌوان الملك االمجد الملك االمجد 

وزارة االوقاؾ والشؤون 
 الدٌنٌه

629أ 810.8  .994  دار مكتبة الحٌاة بٌروت محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلؽاء االصبهانً 

274ط 883.07  .995  دار الكتاب العربً القاهرة ارسطو طالٌس فً الشعر طالٌس 

323ب 891.3092  .996  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد الكساندر سركٌفتش بوتكٌن س.م.بٌتروؾ 



  األدب العربيكتب  
642أ 811.69  .997  مطبعة العانً بؽدد شعر ابً حٌان االندلسً ابً حٌان االندلسً 

232أ 811.9567  .992  مطبعة المعارؾ بؽداد همسات الزمن:شعر انور شاذل 

524أ 811.1  .999  دار المعارؾ القاهرة دٌوان امرئ القٌس امرئ القٌس 

1111.  
942ز 811.1  القاهرة دٌوان زهٌر بن ابً سلمى زهٌر بن ابً سلمى 

الدار القومٌة للطباعة 
 والنشر

242د 811.1  .1111  دار قتٌبة  دٌوان درٌد بن الصمة درٌد بن الصمة 

764ا 811.1  .1112  مطبعة العانً بؽداد دٌوان قٌس بن الخطٌم قٌس بن الخطٌم 

226أ 811.1  .1113  مطبعة الكوٌت الكوٌت شعر عبٌد بن االبرص عبٌد االبرص 

632ب 811.5  .1114  دار المعارؾ القاهرة دٌوان البحتري البحتري 

1115.  
22ك 811.2  

ابً سعٌد الحسن بن 
 القاهرة شرح دٌوان كعب بن زهٌر الحسٌن

الدار القومٌة للطباعة 
 والنشر

329ع 811.4  .1116  دار الكتب العلمٌة بٌروت شرح دٌوان ابً العتاهٌة ابً العتاهٌة 

1117.  
52ع 811.3  القاهرة دٌوان عمر بن ابً ربٌعة عمر بن ابً ربٌعة 

الهٌئة المصرٌة العامة 
 للكتاب

242ش 811.4  .1112  جامعة الموصل الموصل شعر الشافعً ابو عبدهللا محمد الشافعً 

755ع 811.1  .1119  دار الكتاب العربً حلب دٌوان علقمة الفحل علقمة الفحل 

424أ 811.1  .1111  وزارة الثقافة دمشق دٌوان بشر ابن خازم االسدي بشر ابن خازم االسدي 

244ك 811.008567  .1111  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد قصٌدة الحرب الحدٌثة فً العراق طراد الكبٌسً 

232ع 811.1  .1112  المكتب االسدي القاهرة دٌوان عنترة عنترة 

224ت 811.1  .1113  دار االفاق الجدٌدة بٌروت شرح القصائد العشر الخطٌب التبرٌزي 

1114.  
252أ 811.5  

ناصح الدٌن ابً بكر بن 
 وزارة الثقافة بؽداد دٌوان االرجانً الحسٌن

242م 811.1  .1115  نادي القصٌم االدبً الرٌاض شعر بنً تمٌم فً العصر الجاهلً عبدالحمٌد محمود المعٌنً 

624ر 811.9567  .1116  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان الرصافً معروؾ الرصافً 

242ذ 811.2  .1117  دار المعارؾ القاهرة دٌوان الشماخ بن ضرار الذبٌانً الشماخ بن ضرار الذبٌانً 

544ق 811.1  .1112  دار الكتاب العربً  دٌوان عمرو بن قمٌئة عمرو بن قمٌئة 

323ؾ 811.0091  .1119  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد المبنى الحكائً فً القصٌدة الجاهلٌة عبدالهادي احمد الفرطوسً 

54ر 811.4  .1121  دار الرشٌد للنشر بؽداد شعر ربٌعة الرقً ربٌعة الرقً 



  األدب العربيكتب  
522ع 811.9567  .1121  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد اتٌتك ؼدا: شعر عبدالمنعم حمندي 

54ر 811.4  .1122  دار االندلس بٌروت شعر ربٌعة الرقً ربٌعة الرقً 

722ك 811.2  .1123  دار الثقافة بؽداد دٌوان عدي بن زٌد الفتال الكٌالنً 

262ص 811.9567  .1124  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد حٌن ٌبتدي الحب صاحب خلٌل ابراهٌم 

223ص 811.9597  .1125  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان المعركة:شعر المعلم ٌوسؾ الصائػ 

242ي 811.9567  .1126  مطبعة المعارؾ بؽداد االمل الظمان: شعر محمد حسٌن ال ٌاسٌن 

24ع 811.1  .1127  شركة دار الجمهورٌة للنشر بؽداد دٌوان عدي بن زٌد عدي بن زٌد العباد 

223ص 811.9567  .1122  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد مملكة العاشق:شعر عبداالله الصائػ 

244ش 811.5  .1129  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد الشرٌؾ الرضً:مختارات من شعره الشرٌؾ الرضً 

262أ 811.2  .1131  مكتبة النهضة بؽداد دٌوان كعب بن مالك االنصاري كعب بن مالك االنصاري 

624ق 811.008567  .1131  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد قصائد للمٌثاق  

326ر 811.2  .1132  دار التراث القاهرة دٌوان عبدهللا بن رواحة االنصاري الخزرجً عبدهللا بن رواحة االنصاري 

574ص 811.5  .1133  دار الرسالة للطباعة بؽداد دٌوان علً بن عبدالرحمن الصقلً علً بن عبدالرحمن الصقلً 

242ج 811.1  .1134  دار صادر بٌروت دٌوان جرٌر جرٌر 

367م 811.9567  .1135  المجمع العلمً بؽداد دٌوان اسحاق الموصلً اسحاق الموصلً 

232ج 811.4  .1136   بؽداد شعر المخضرمٌن واثراالسالم فٌه ٌحٌى الجبوري 

652م 811.008  .1137  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد مختارات من الشعر االسبانً المعاصر محمود صبٌح 

424أ 811.9567  .1132  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان ال ٌاسٌن محمد حسٌن ال ٌاسٌن 

652أ 811.4  .1139  دار المعارؾ القاهرة االصمعٌات االصمعً 

226ا 811.1  .1141  مصطى الجلبً القاهرة دٌان عبٌد بن االبرص عبٌد االبرص 

232ع 811.9567  .1141  دار اسامة للنشر والتوزٌع عمان دٌوان القصائد عبدالرزاق محً الدٌن 

227ث 811.5  .1142  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد دٌوان الثعالبً الثعالبً 

745س 811.9567  .1143  مكتبة بٌت المقدس  شعر القادمون الخفر سلٌم عبدالقادر 

425أ 811.9567  .1144  عالم الكتب بٌروت دٌوان اسامة بن منقذ اسامة بن منقذ 

624م 811.9567  .1145  وزارة الثقافة واالعالم بؽداد فً التراث العربً مصطفى جواد 

652أ 811.5  .1146  المكتبة التجارٌة الكبرى القاهرة عٌار الشعر محمد بن امد طباطبا 

1147.  
642أ 811.909162  بٌروت من الذي سرق النار احسان عباس 

المؤسسة العربٌة للدراسات 
 والنشر



  األدب العربيكتب  
422خ 808.90355  .1142  دار الرشٌد للنشر بؽداد تحفة االدباء وسلوة الؽرباء ابراهٌم عبدالرحمن الخٌاري 

 وزارة االعالم بؽداد االدب العربً فً اقلٌم خوارزم هند حسٌن طه 22ه  211  .1149

252س 811.95  .1151  عالم الكتب بٌروت شعراء عباسٌون ٌونس احمد السامرائً 

1151.  
229ب 810.009  دمشق تارٌخ االدب العربً بالشٌر 

وزارة الثقافة واالرشاد 
 القومً

432ع 811.5  .1152  دار الفكر عمان لؽة الحب فً شعر المتنبً عبدالفتاح صالح نافع 

274ب 811.1  .1153  وزارة الثقافة بؽداد شرح االشعار السته الجاهلٌة ابً بكر عاصم البطلٌوسً 

1154.  
 جون ملتون 732م 221

الفردوس المفقود ملحمة الشاعر االنكلٌزي جون 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد ملتون

42أ 811.0521  .1155  دار المعارؾ القاهرة القٌان والؽناء فً العصر الجاهلً ناصرالدٌن االسد 

442ح 811.1  .1156  دار المعارؾ القاهرة مقدمة القصٌدة العربٌة فً الشعر الجاهلً حسٌن عطوان 

222م 811.962  .1157  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد علً محمود طه الشاعر واالنسان انور المعداوي 

1152.  
624ح 810.8  

ابً اسحق بن علً 
 عٌسى الحلبً القاهرة زهر االداب وثمر االلباب الحصري

249ب 843.9  .1159  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد مارسٌل بروست والتخلص من الزمن جٌرمٌن برٌه 

222ه 811.974  .1161  دار الكتب صنعاء رحلة فً دٌوان االمام الحداد حسٌن بن محمد الصدر 

443و 820.9  .1161  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الرواٌة الحدٌثة االنكلٌزٌة والفرنسٌة بول وٌست 

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد نقطة مقابل نقطة هكسلً 647ه  223  .1162

262ص 811.9567  .1163  دار الفارس عمان اٌها اللٌل كن حارسً صاحب خلٌل ابراهٌم 

242ز 811.9567  .1164  دار الشروق عمان وارى العمر ٌضٌئ سعٌد جاسم الزبٌدي 

527ع 811.93  .1165  اتحاد الكتاب العرب دمشق االبداع واالتباع فً اشعار فتاك العصر االموي عبدالمطلب محمود 

322ع 811.009384  .1166  دا ر الشؤون الثقافٌة بؽداد الملحمة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة سعد عبدالحسٌن العتابً 

422ص 810.9  .1167  جامعة بؽداد بؽداد محاضرات فً تارٌخ النقد عند العرب ابتسام مرهون الصفار 

629ش  818.2009  .1162  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد المالمح السٌاسٌة فً حكاٌات الؾ لٌلة ولٌلة احمد محمد الشحاذ 

74ع 811.9567  .1169  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد اثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث علً مراد 

642م 811.4  .1171  مطبعة النعمان النجؾ التشٌع واثره فً شعر العصر العباسً االول محسن ؼٌاض 

242أ 891.739  .1171  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد فن االدب الوائً عند تولستوي ؾ.غ.ادٌنوكوؾ 

232د 811.009384  .1172  عوٌدات بٌروت الشاعر االسالمً تحت نظام سلطة الخالفة داود سلوم 



  األدب العربيكتب  
444ص 811.009  .1173  دار القلم الكوٌت بٌئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلٌة اسماعٌل الصٌفً 

 دا العلوم للطباعة الرٌاض مقاالت فً النقد االدبً محمد مصطفى هدادة 652م 219  .1174

42أ 811.1  .1175  دار المعارؾ القاهرة مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ناصرالدٌن االسد 

1176.  
254س 811.965  

ابً بكر ٌحٌى بن محمد 
 المجمع العلمً بؽداد روضة المحاسن وعمدة المحاسن السرقسطً

1177.  
276ص 811.901553  صالح هوٌدي 

-1961الترمٌز فً الفن القصصً العراقً الحدٌث 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد :دراسة نقدٌة1921

1172.  
224ع 411.1  عباس عبٌد داود 

اثر االسالم فً تطوٌر الخط العربً حتى نهاٌة العصر 
 التمٌمً للنشر النجؾ العباسً

1179.  
622م 811.009   

مكانة الشعر فً الثقافة العربٌة المعاصرة :المحور 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الخامس فً الشعر والجناس االدبٌة

34أ 811.1  .1121  دار صادر بٌروت دٌوان اوس بن مجد اوس بن مجد 

424خ 811.2  .1121  جامعة بؽداد بؽداد شعر خفاؾ بن ذرٌة السلمً خفاؾ بن ذرٌة السلمً 

222ح 811.1  .1122  دار صادر بٌروت دٌوان شعر الحادرة الحادرة 

242خ 811.2  .1123  دار االندلس بٌروت دٌوان الخنساء الخنساء 

242ش 811.1  .1124  مكتبة الملك فهد للنشر الرٌاض شعر الشنفري االزدي الشنفري 

424خ 811.9567  .1125  جامعة بؽداد بؽداد خٌري الهنداوي :حٌاته ودٌوان شعره خٌري الهنداوي 

242خ                   /811  .1126  دار الشؤون الثقافٌه العامه بػ القصه والحكاٌه فً الشعر العربً بشرى محمد علً الخطٌب 

1127.  
474أ  398.2   

موسوعة نظرٌة االدب :اضاءة تارٌخٌة على قضاٌا 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الشكل

1122.  
652م 398.221   االساطٌر العربٌة قبل االسالم محمدعبدالمعٌد خان 

مطبعة لجنة التالٌؾ 
 والترجمة والنشر

747ج 398.9  .1129  دار الساعة بؽداد دراسة مقارنة فً االمثال الروسٌة جلٌل كمال الدٌن 

1191.  
344ي 813.9567  بؽداد القصة فً العراق جذورها وتطورها ٌوسؾ عزالدٌن 

معهد البحوث والدراسات 
 العربٌة

652م                  /809  .1191  المؤوسسه العربٌه بٌروت استقبال النص عند العرب د  محمد رضا مبارك 

242غ                811/009  .1192  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االتجاه السٌمائً فً نقد الشعر العربً ؼرٌب اسكندر 

732ك                  /808  .1193  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد الكومٌدٌا سلسله كتب مترجمه ماري كودكانونا 

523ش               811/95  .1194  دار الصفا عمانالتشخٌص فً الشعر العباسً حتى نهاٌة القرن الرابع  د  ثائر سمٌر حسن الشمري 



  األدب العربيكتب  
 الهجري

524ش                 811/95  .1195  مكتبة العالمه الحلً بابل المتنبً سٌؾ لن ٌصداء ثائر سمٌر حسن الشمريد   

1196.  
545ت                      /814  د  فاضل عبود التمٌمً 

جمالٌات المقاله عند د علً جواد الطهر ورائ االفق 
 دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد االدٌب مثاال"

722ك                    /823  .1197  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد تارواٌه االنكلٌزٌه نشأتها وتطورها ولدو كالرك 

292ط                808/068  .1192  دار الشؤون الثقافٌه العامه بؽداد 1991ـ 1922قصة الطفل فً العراق النشأة والتطور  طاهر داخل طاهر 

925ع                     /808  .1199  المركز الثقافً العربً بٌروت النقد الثقافً قراءه االنساؾ الثقافٌه العربٌه عبدهللا محمد الؽذامً 

 


