
 اللغة العربية  كتب  
 الناشر مكان النشر العنوان اسم المؤلف رقم الطلب ت

 دار المأمون بغداد اللغة فً األدب الحدٌث/ الحداثة والتجرٌب جاكوب كورك 263ج             400/2  .1

 التعلٌم العالً بغداد أبحاث ونصوص فً فقه اللغة العربٌه رشٌد عبد الرحمن العبٌدي 265ع              400/1  .2

 الجامعه المستنصرٌه بغداد علم الدالله أف. آر. بالمر 275ب            400/14  .3

 بٌت الحكمه بغداد الصالت المشتركه بٌن أبجدٌات الوطن العربً القدٌمه  401/17  .4

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد اللغه والمعنى والسٌاق جون الٌنز 33ج                    401  .5

 مطبعة بغداد  الكتابات والخطوطات تركً عطٌه 264ت              401/17  .6

 جامعة الموصل الموصل علم اللغه العام فردٌنان دي سوسور 234ف                  401  .7

 جامعة الموصل الموصل علم اللغه العام فردٌنان دي سوسور 234ف                 401  .3

 جامعة الموصل الموصل معلم اللغه العا فردٌنان دي سوسور 234ف                 401  .9

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد اللسانٌات واللغه العربٌه عبد القادر الفاسً 523ع                   401  .10

 دار الحرٌه للطباعه بغداد األختزال با للغه العربٌه طرٌقة الفراهٌدي  410  .11

 اتحاد الكتاب العرب سورٌه النظرٌه اللغوٌه العربٌه الحدٌثه جعفر دك الباب 242ج                  /410  .12

 دار الحرٌه للطباعه بغداد العربٌه بٌن أمسها وحاضرها ابراهٌم السامرائً 222أ                    410  .13

 دار الحرٌه للطباعه بغداد أخطاء لغوٌه عبد الحق فاضل 65ع                   410  .14

 دار الشؤون الثقافٌه أألعظمٌه دراسات فً اللغه  410  .15

 التوفٌقٌهالمكتبه  مصر فقه اللغه وأسرار العربٌه الثعالبً 227ث                  410  .16

 دار الطالئع مصر أدب الكتاب محمد محً الدٌن 253أ                    410  .17

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد السٌاب ونازك والبٌاتً دراسه لغوٌه مالك ٌوسف المطلبً 276م                   410  .13

 دار الكتب العلمٌه لبنان-بٌروت المزهر فً علوم اللغه وأنواعها السٌوطً 433س                  410  .19

 دار الكتب العلمٌه لبنان -بٌروت المزهر فً علوم اللغه وأنواعها السٌوطً 433س                  410  .20

 دار الحرٌه بغداد الجهود اللغوٌه خالل القرن الرابع عشر الهجري عفٌف عبد الرحمن 444ع                   410  .21

 جامعة الموصل الموصل فقه اللغه العربٌه وخصائها أمٌل بدٌع ٌعقوب 547أ                    410  .22

 دار الشؤن الثقافٌه العامه بغداد مصطفى جواد وجهده اللغوٌه محمد عبد المطلب البكاء 622ب                  410  .23

 المكتبه العصرٌه بٌروت الحركه اللغوٌه فً األندلس البٌر حبٌب مطلق 724أ                    410  .24

 دار الطلٌعه بٌروت الدراسات اللهجٌه والصوتٌه عند ابن جنً حسام سعٌد النعٌمً 425ح                    411  .25

 مطبعة االدٌب بغداد مع المصادر فً اللغه واالدب أبراهٌم السامرائى 222أ                    411  .26

 مكتبة عٌن شمس القاهره ن (طرٌقة سالم الختزال العربً ) سالم ٌتما محمد محمد علً سالم 653أ                    411  .27
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 وزارة االوقاف والشؤن الدٌنٌه بغداد قواعد التجوٌد وااللقاء الصوتً جالل الحنفً 727ج                  411  .23

 بٌت الحكمه بغداد اصوات العربٌه بٌن التحول والثبات حسام سعٌد النعٌمً 245ن                411  .29

 جروس برس طرابلس/ لبنان الخط العربً امٌل ٌعقوب 547أ                   411  .30

 مكتبة عٌن شمس القاهره طرٌقة سالم الختزال العربً ) سالم بتمان ( محمد محمد علً سالم 653م                 411  .31

 مكتبة عٌن شمس القاهره طرٌقة سالم الختزال العربً ) سالم بتمان ( محمد محمد علً سالم 653م                     411  .32

 مكتبة المثنى بغداد االشتقاق درٌد الألزديابن  233أ                    412  .33

34.  
 فرنر دٌم 232ق                  413

دراسه فً المعاجم العربٌه كتاب الجٌم ألبً عمر 
 مطابع الشرٌف الرٌاض والشٌبانً

35.  
 كوركٌس عواد 326ك                  410

سٌبوٌه امام النحاة فً اثار الدارسٌن خالل أثنى عشر 
 المجمع العلمً العراقً  قرنا

 دار الفكر بٌروت القاموس المحٌط الفٌروز آبادي 423ف                 413  .36

 دار الفكر بٌروت القاموس المحٌط الفٌروزآبادي 423ف                 413  .37

 دار الفكر بٌروت القاموس المحٌط الفٌروزآبادي 423ف               413  .33

 دار الفكر بٌروت القاموس المحٌط الفٌروزآبادي 423ف                413  .39

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المعجم المفصل فً فقه اللغة مشتاق عباس معن 532   م           413/111  .40

 دار الكتب العلمٌه بٌروت األستغناء فً األستثناء القرافً 547م           413/111  .41

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المعجم المفصل فً المذكر و المؤنث أمٌل بدٌع ٌعقوب 547م             413/111  .42

   تهذٌب اللغة األزهري 392م           413/125  .43

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ            413/125  .44

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ             413/125  .45

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .46

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ             413/125  .47

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ             413/125  .43

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .49

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .50

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .51

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .52

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .53
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   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .54

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .55

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .56

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .57

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .53

   تهذٌب اللغة األزهري 392أ              413/125  .59

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .60

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .61

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .62

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .63

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .64

 دار الحـــــــــدٌث ا لقـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .65

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .66

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .67

 دار الحـــــــــدٌث القـاهـــــــــــره ـــــــــــربلســــــــــــان العــــــــ أبن منظور 539أ                   413  .63

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .69

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .70

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .71

 صـــــــــادردار  بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .72

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .73

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .74

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت ــــــان العـــــــــــــــــــربلســــــ أبن منظور 539أ                   413  .75

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .76

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .77

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .73

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .79

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .30

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت ـــــــــــربلســــــــــــان العــــــــ أبن منظور 539أ                   413  .31
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 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .32

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .33

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .34

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .35

 دار صـــــــــادر بٌــــــــــــــروت لســــــــــــان العـــــــــــــــــــرب أبن منظور 539أ                   413  .36

37.  
 653م                   413

و محمد عبد محمد محً الدٌن 
 المكتبة التجارٌة الكبرى مصــــــــر المختـار من صحاح اللغة اللطٌف

 معهد المخطوطات العربٌة الكوٌت األنســــان فً اللغةخلق  ألبــً محمد الحســن ح 48            413/111  .33

 دار أحٌاء التراث العربً لبنــــــــــــان جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع أحمد الهاشمــــً 255ه                   414  .39

 مؤسســــــــــــة المختاـر القاهره دراسات بالغٌة بسٌونً عبد الفتاح فٌود 443ب                 414  .90

 دار األنبـار للطباعه بغداد القطوف الدوانً من علم المعانً عبد الرزاق السعدي 232ع                   414  .91

 دار المعـــــارف مصــــــر ــــــهالبالغه الواضح علً الجار 745ع                   414  .92

 المكتب التجاري للطباعه والنشر بٌروت المبسط فً علوم البالغة محمد طاهر الالدقً 653م                  414  .93

 مكتبة الثقافة الدٌنٌة القاهره البــــالغه أبن المبــرد 223م                   414  .94

 دار العلوم العربٌة بٌروت علم البٌان محمد مصطفى هداره 653م                   414  .95

 دار أحٌاء التـراث العربً بٌروت المطول التفتازانً 432ت                 414  .96

 مؤسسة المختــار القاهره الألٌضـاح فً علوم البالغــة القزوٌنً 334ق                   414  .97

93.  
 مصر أســرار البالغه عبد القاهر الجرجانً 252ج                  414

مطبعة المدنً / المؤسسة 
 السعودٌه

99.  
 مصر أســـرار البالغــــــه الجرجــــانً 252ج                  414

مطبعة المدنً / المؤسسة 
 السعودٌه

 مؤسسة الصادق طهران جواهر البالغه فً المعانً والبٌان والبدٌع أحمــد الهاشمً 255ه                   414  .100

 مؤسسة الصادق طهران جواهر البالغه فً المعانً والبٌان والبدٌع أحمد الهاشمً 255ه                  414  .101

 دار الحكمة برٌطانٌا الكشف والتنبٌة على الوصف والتشبٌة الصفــــــــدي 434ص                 414  .102

 دار الضٌاء النجف دروس فً اللغــة العربٌـة كاظم حمــد /415  .103

 دار الضٌاء النجف دروس فً اللغــة العربٌـة كاظم حمــد /415  .104

 دار الضٌاء النجف عربٌـةدروس فً اللغــة ال كاظم حمــد /415  .105

 دار الضٌاء النجف دروس فً اللغــة العربٌـة كاظم حمــد /415  .106
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 دار الضٌاء النجف دروس فً اللغــة العربٌـة كاظم حمــد /415  .107

103.  
 أحمد حمد محســن 653أ                   414

جهود العلماء فً تحدٌد مصطلح ) األستعاره التمثٌلٌة 
   ( فً القراّن الكرٌم

 دار الرشٌد بغداد الحسن بن كٌسان واّراؤه فً النحو واللغةابو  علً مزهر الٌاسري 74ع                   415/1  .109

   معجم قواعد اللغه العربٌه  415/1  .110

   معجم قواعد اللغه العربٌه  415/1  .111

   معجم قواعد اللغه العربٌه  415/1  .112

   معجم قواعد اللغه العربٌه  415/1  .113

   معجم قواعد اللغه العربٌه  415/1  .114

 دار الكتب العلمٌه لبنان المنصف شرح كتاب التصرٌف أبــن جنً 235أ                  415/2  .115

 مطابع األهرام التجارٌة مصر المقتضب المبــرد 223م                415/1  .116

 مطابع األهرام التجارٌة مصر المقتضب المبــرد 223م                415/1  .117

 مطابع األهرام التجارٌة مصر المقتضب المبــرد 223م                415/1  .113

 مطابع األهرام التجارٌة مصر المقتضب المبــرد 223م                415/1  .119

 المجمع العلمً العراقً  نحو التٌسٌر دراسة ونقد منهجً احمد عبد الستار الجواري 322ج                  /415  .120

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف               415/1  .121

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف                415/1  .122

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف                415/1  .123

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف                415/1  .124

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف               415/1  .125

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف               415/1  .126

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف               415/1  .127

 دار الكتب للطباعة جامعة الموصل شرح الحدود النحوٌه الفاكهً 269ف               415/1  .123

 شركة العاتك القاهره معانً النحو صالح السامرائً فاضل 277ف                /415  .129

 شركة العاتك القاهره معانً النحو فاضل صالح السامرائً 277ف                /415  .130

 شركة العاتك القاهره معانً النحو فاضل صالح السامرائً 277ف                /415  .131

 العاتكشركة  القاهره معانً النحو فاضل صالح السامرائً 277ف                /415  .132

 دار الطالئـــع مصر شرح ابن عقٌل على ألفٌة أبن مالك محمد محً الدٌن عبد الحمٌد 232أ                  /415  .133



 اللغة العربية  كتب  
 دار الطالئـــع مصر شرح ابن عقٌل على ألفٌة أبن مالك محمد محً الدٌن عبد الحمٌد 232أ                   /415  .134

 وزارة األوقاف العراق شرح جمل الزجاجــً ألبن عصفور األشٌلــً 232أ                    /415  .135

 وزارة األوقاف العراق شرح جمل الزجاجــً ألبن عصفور األشٌلــً 232أ                    /415  .136

 دار افاق عربٌه بغداد شواهد التوضٌح والتصحٌح لمشكالت الجامع الصحٌح جمال الدٌن االندلسً 235أ                    /415  .137

 المكتبة التوفٌقٌة مصر الخصـــــــائص بن جنً 235أ                    /415  .133

 المكتبة التوفٌقٌة مصر الخصـــــــائص بن جنً 235أ                    /415  .139

 التوفٌقٌةالمكتبة  مصر الخصـــــــائص بن جنً 235أ                    /415  .140

 دار الفكر عمان اســـــــرار النحو أبن كمال باشــــــــا 236أ                 415/1  .141

 دار الفكر عمان اســـــــرار النحو أبن كمال باشــــــــا 236أ                 415/1  .142

 وزارة األوقاف والشؤون الدٌنٌة  االٌضاح فً شرح المفصل الحاجب النحــوي 236أ                 415/1  .143

 دار عمار/ االردن/ دار الجبل لبنان أمالً ابن الحاجب أبن الحاجب 236أ                 415/1  .144

 دار عمار/ االردن/ دار الجبل لبنان أمالً ابن الحاجب أبن الحاجب 236أ                 415/1  .145

 دار الكتب العلمٌه لبنان مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب أبن هشــام األنصـاري 239أ                 415/1  .146

 دار الكتب العلمٌه لبنان مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب أبن هشــام األنصـاري 239أ                 415/1  .147

 دار الكتب العلمٌه لبنان مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب أبن هشــام األنصـاري 239أ                 415/1  .143

 دار الطالئع القاهره سؤال وجواب فً النحو والصرف محمد علً ابو العباس 653م                  /415  .149

 دار الطالئع القاهره شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب محمد علً عبد الحمٌد 239أ                 415/1  .150

 دار الطالئع القاهره أوضح المسالك الى الفٌة أبن مالك محمد علً محً الدٌن 239أ                 415/1  .151

 دار الطالئع القاهره أوضح المسالك الى الفٌة أبن مالك محمد علً محً الدٌن 239أ                 415/1  .152

 المكتبه العصرٌه بٌروت قطر الندى وٌل الصدى محمد محً الدٌن عبد الحمٌد 239أ                 415/1  .153

 دار النهضة العربٌة بٌروت التطبٌق الصرفً عبده الراجحً 239ع                 415/2  .154

 دار النهضة العربٌة بٌروت التطبٌق الصرفً عبده الراجحً 239ع                 415/2  .155

 المكتبه التجارٌه الكبرى القاهره شرح شذور الذهب الدٌن عبد الحمٌدمحمد محً  239أ                 415/1  .156

   شرح المفصل ابن الٌعٌش 424أ                   415  .157

   شرح المفصل ابن الٌعٌش 424أ                   415  .153

 دار الكتاب العربً بٌروت ائر فً النحــواألشبــاه والنظ الســـــــٌوطً 433س              415/1  .159

  بٌروت األشبــاه والنظائر فً النحــو الســـــــٌوطً 433س              415/1  .160

 المكتبة التوفٌقٌـــــــــة القاهره همع الهوامــع الســـــــٌوطً 433س              415/1  .161



 اللغة العربية  كتب  
 المكتبة التوفٌقٌـــــــــة القاهره همع الهوامــع الســـــــٌوطً 433س              415/1  .162

 المكتبة التوفٌقٌـــــــــة القاهره همع الهوامــع الســـــــٌوطً 433س              415/1  .163

 مكتبة المنار الألردن شرح عٌون األعراب المجاشعً 252م               415/1  .164

 دار الجٌل بٌروت األصــول العملٌة فً قواعد اللغة كمال الٌازجً 527ك              415/1  .165

 مكتبة الخانجً القاهره الممدود والمقصــور أبً الطٌب الوشـــاء 522و                 415/2  .166

 مكتبة الخانجً القاهره الممدود والمقصــور أبً الطٌب الوشـــاء 522و                 415/2  .167

163.  
 بغداد اللغة العربٌة لغٌر أقســام األختصاص عبد القادر حسن أمٌن 523ع                415/2

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 دار الفكــر عمان رسالتان فً اللغــة أبً الحسن الرمـانً 523د                 415/1  .169

 دار الشؤن الثقافٌة بغداد لهجة قبٌلة أســـد علً ناصر غالب 74ع                 417  .170

171.  
 بغداد المشكاة الفتحٌه على الشمعه المضٌه الدمٌـــاطً 542د                   /415

وزارة الألوقاف والشؤون 
 الدٌنٌه

172.  
 بغداد كشف المشكل الٌمنً 534ي                415/1

وزارة الألوقاف والشؤون 
 الدٌنٌه

 الحدٌثدار  القاهره جامع الدروس العربٌة مصطفى الفالٌٌنً 724غ                  /415  .173

 المكتبة العصرٌة بٌروت جامع الدروس العربٌة مصطفى الفالٌٌنً 724غ                 415/1  .174

  اٌران النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة علً الجارم 745ع                415/1  .175

 المكتبه التوفٌقٌه القاهره الدرر اللوامع على همع الهوامع الشنقٌطً 354ش              415/1  .176

 المكتبه التوفٌقٌه القاهره الدرر اللوامع على همع الهوامع الشنقٌطً 354س              415/1  .177

 دار الكتب العلمٌة بٌروت المعجم المفصل فً شواهد النحو الشعرٌة امٌل ٌعقوب 547أ                415/1  .173

 دار الكتب العلمٌة بٌروت المعجم المفصل فً شواهد النحو الشعرٌة امٌل ٌعقوب 547أ                415/1  .179

 دار الكتب العلمٌة بٌروت المعجم المفصل فً شواهد النحو الشعرٌة امٌل ٌعقوب 547أ                415/1  .130

 دار الكتب العلمٌة لبنان الكافً فً العروض والقوافــــــً الخطٌب التٌرٌزي 224ت                 416  .131

 المختارمؤسسة  القاهره علم القافٌه عند القدماءوالمحدثٌن حسنً عبد الجلٌل ٌوسف 434ح                   416  .132

 مؤسسة المختار القاهره العروض والقافٌه بٌن التراث والتجدٌد مأمون عبد الحلٌم وجٌه 253م                   416  .133

 وزارة األوقاف بغداد العروض تهذٌبه وأعادة تدوٌنة جالل الحنفً 727ج                   416  .134

 مكتبة الخنانجـــــــــــً مصر القوافــــــــــــــً ابن المحسن التنوخً 337ت                  416  .135

 مكتبة الخنانجـــــــــــً مصر القوافــــــــــــــً ابن المحسن التنوخً 337ت                 416  .136



 اللغة العربية  كتب  
 مطبعة ذات السالسل الكوٌت اللهجات العربٌة الغربٌة القدٌمة  224                  417  .137

133.  
 بغداد اللغة العربٌة لغٌر أقســـام األختصــاص عبد القادر حسن أمٌن 523ع                415/2

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمــً

139.  
  معجم األلفاظ والمصطلحــات المعربة  418/02

ألستقرء االلفاظ اللجنة الدائمه 
 األجنبٌه

190.  
418/02  

فً تطوٌر اللغة العربٌة فً تونس)ملتقى دور التعرٌب 
 الدار التونسٌه للنشر  ابن منظور(

 المكتبة العلمٌة بٌروت دلٌل األعراب والألمالء  418/02  .191

 المجمع العلمً العراقً بغداد من تراثنا اللغوي القدٌم ما ٌسمى فً العربٌة بالدخٌل طــــه باقـــــــر 9ط                   418/1  .192

193.  418/1                   
 شعاع للنشر والعلوم سورٌا معجم أصل اللغشد الحلبً )الكلمات الدخٌله ( مروان الرفاعً 232م

 مطبعة األدب النجف أصول تعلٌم اللغة العربٌة والدٌن قاسم خلٌل 245ق               418/2  .194

   التطبٌقات النحوٌه فً قواعد اللغة العربٌة هادي حمٌد 234ه                418/2  .195

 أتحاد الكتاب العرب دمشق هجرة النصوص عبده عبود 239ع              418/02  .196

 دار الشؤون الثقافٌة العامه بغداد المسائل النظرٌة فً الترجمة جورج مونات 325ج              418/02  .197

 دار الكتب جامعة البصره نظرٌة لغوٌة للترجمة كاتفورد 343ك              418/02  .193

 دار الكتب جامعة البصره نظرٌة لغوٌة للترجمة كاتفورد 343ك              418/02  .199

 دار الكتب العلمٌة بٌروت تصحٌح التصحٌف و تحرٌر التحرٌف صالح الدٌن الصفدي 434ص               413  .200

201.  
 هادي عطٌه الهاللً 234ه                 418/1

رٌادة التصحٌح اللغوي وتصوٌبة عند الخلٌل أحمد 
  جامعة بغداد الفراهٌدي

202.  
418/34 

حمٌد مخلف الهٌتً وسلمان 
 مطبعة العباٌجً بغداد اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها داود وجاسم محمود

203.  
418/34 

حمٌد مخلف الهٌتً وسلمان 
 مطبعة العباٌجً بغداد اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها داود وجاسم محمود

 مدٌرٌة دار الكتب جامعة البصره فعلت وافعلت ابً حاتم السجتانً 543س               418/1  .204

 دار الرائد العربً بٌروت الدرس المخزومً مهدي المخزومــــً 733م                  419  .205

 الدار الوطنبٌه بغداد بٌةمالمح من تأرٌخ اللغة العر أحمد نصٌف الجنابً 653أ                  419  .206

 العلمًالمجمع  بغداد اللغة العربٌة والنهضة القومٌة  /419  .207

 بٌت الحكمة بغدادالمعجم المسماري معجم اللغات االكدٌه والسومرٌه  نائل حنون 227ن                  /492  .203



 اللغة العربية  كتب  
 والعربٌة

 دار الكتب العلمٌة لبنان النكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه الشنتمري 335ش                 415  .209

 شركة الدٌوان بغداد تنبٌة الوسنان الى علم البٌان عبد الرزاق السعدي 232ع                   /414  .210

 دار وائل األردن روضة الفصاحة الرازي 234ر                  /414  .211

 دار األوائل األردن التراكٌب األعالمٌة فً اللغة العربٌة حنان أسماعٌل عماٌره 323ح                  /415  .212

213.  
 أٌمان محمد أمٌن الكٌالنً 452أ                   /415

دور المعنى فً توجٌه القاعدة النحوٌه من خالل معانً 
 دار األوائل األردن القراّن

214.  
 أٌمان محمد أمٌن الكٌالنً 452أ                   /415

دور المعنى فً توجٌه القاعدة النحوٌه من خالل معانً 
 دار األوائل األردن القراّن

 دار األوائل عمان قواعد النحو العربً فً ضوء نظرٌة النظم سناء حمٌد البٌاتً 32س                  /415  .215

 دار صفاء األردن نظرٌة المعنى فً الدراسات النحوٌة كرٌم حسٌن الخالدي 245ك                  /415  .216

 دار صفاء األردن المعجم الوظٌفً لمقاٌٌس األدوات النحوٌة والصرفٌة عبد القادر عبدالجلٌل 232ع                  /415  .217

 دار وائل األردن كٌف نقرأ تراثنا البالغً محمد بركات حمدي أبو علً 653أ                   /414  .213

 عالم الكتب الحدٌث األردن جهود الصحابة فً اللغة خالد بن صالح العزانً 273خ            378/152  .219

 دار الكتب العلمٌه بٌروت فقه اللغه وسر العربٌة الثعالبً 227ث                  /410  .220

 وزارة الثقافه واالعالم بغداد كتاب العٌـــــــــــــــن الفراهٌــــــــــــدي 229ف                /413  .221

 وزارة الثقافه واالعالم بغداد كتاب العٌـــــــــــــــن الفراهٌــــــــــــدي 229ف                /413  .222

 وزارة الثقافه واالعالم بغداد كتاب العٌـــــــــــــــن الفراهٌــــــــــــدي 229ف                /413  .223

 وزارة الثقافه واالعالم بغداد كتاب العٌـــــــــــــــن الفراهٌــــــــــــدي 229ف                /413  .224

 وزارة الثقافه واالعالم بغداد كتاب العٌـــــــــــــــن الفراهٌــــــــــــدي 229ف                /413  .225

 وزارة الثقافه واالعالم بغداد كتاب العٌـــــــــــــــن الفراهٌــــــــــــدي 229ف                /413  .226

 دار الكتب العلمٌه بٌروت األقتضاب فً شرح أدب الكتاب البطلٌوسً 374ب                  /410  .227

 دار الكتب العلمٌه بٌروت األقتضاب فً شرح أدب الكتاب البطلٌوسً 374ب                  /410  .223

 دار الكتب العلمٌه بٌروت األقتضاب فً شرح أدب الكتاب البطلٌوسً 374ب                  /410  .229

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المعرب من الكالم االعجمً على حروف المعجم الجوالٌفً 327ج               412/4  .230

 دار الكتب العلمٌه بٌروت صٌغة فعل فً القراّن الكرٌم أحالم ماهر 672أ                   /413  .231

 العلمٌهدار الكتب  بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .232

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .233



 اللغة العربية  كتب  
 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .234

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .235

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .236

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .237

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .233

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .239

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .240

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .241

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحكم والمحٌط االعظم ابن سٌده 234أ                  /413  .242

 دار الكتب العلمٌه بٌروت اساس البالغـــه الزمخشري 575ز                  /414  .243

 دار الكتب العلمٌه بٌروت اساس البالغـــه الزمخشري 575ز                  /414  .244

 دار الكتب العلمٌه بٌروت دٌوان المعانً ابو هالل العسكري 249أ                   /414  .245

 دار الكتب العلمٌه بٌروت البدٌع فً البدٌع نقد الشعر اسامه بن منقذ 425أ                 /414  .246

 دار الكتب العلمٌه بٌروت اسرار البالغه فً علم البٌان الجرجانً 252ج                  /414  .247

 دار الكتب العلمٌه بٌروت بٌةجامع الدروس العر الفالٌٌنً 724غ                 /415  .243

 دار الكتب العلمٌه بٌروت األشباه والنظائر السٌوطً 433س              415/1  .249

 دار الكتب العلمٌه بٌروت األشباه والنظائر السٌوطً 433س              415/1  .250

 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكتاب سٌبوٌه 423س              415/1  .251

 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكتاب سٌبوٌه 423س              415/1  .252

 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكتاب سٌبوٌه 423س              415/1  .253

 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكتاب سٌبوٌه 423س              415/1  .254

 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكتاب سٌبوٌه 423س              415/1  .255

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح المفصل ابن ٌعٌش 234أ                 415/1  .256

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح المفصل ابن ٌعٌش 234أ                 415/1  .257

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح المفصل ابن ٌعٌش 234أ                 415/1  .253

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح المفصل ابن ٌعٌش 234أ                 415/1  .259

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح المفصل ابن ٌعٌش 234أ                 415/1  .260

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح المفصل ابن ٌعٌش 234أ                 415/1  .261



 اللغة العربية  كتب  
 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح جمل الزجاجً ابن عصفور 232أ                 415/1  .262

 العلمٌه دار الكتب بٌروت شرح جمل الزجاجً ابن عصفور 232أ                 415/1  .263

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح جمل الزجاجً ابن عصفور 232أ                 415/1  .264

 مطبعة المجمع العلمً العراقً  دقائق التصرٌف للقاسم بن ىمحمد بن سعٌد المؤدب احمد ناجً القٌسً 653أ                    /415  .265

 وزارة االعالم  الدرس النحوي فً بغداد مهدي المخزومً 0د 733أ                   /415  .266

 وزارة االوقاف  شرح جمل الزجاجً البن عصفور االشبٌلً ألبن عصفور االشبٌلً 524أ                    /415  .267

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد العروض جالل الحنفً 727ج                  /416  .263

 وزارة التعلٌم العالً  اللغه العربٌة العامه ألقسام غٌر األختصاص  /418  .269

 وزارة االوقاف بغداد الفوائد الضٌائٌه نور الدٌن 323ن                 /415  .270

 وزارة االعالم بغداد تهذٌب اصالح النطق التبرٌزي 223ت                 /410  .271

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد فن التقطٌع الشعري والقافٌه صفاء خلوصً 736خ                 /416  .272

 عالم الكتب الحدٌث االردن جهود الصحابه فً اللغه خالد صالح العزانً 273خ                 /410  .273

 دار البازوري العلمٌه  ابرام الحكم النحوي عند ابن جنً شذى جراد 92ش                 /415  .274

 دار وائل االردن مدخل الى الصوتٌات محمد اسحاق العنانً 653م                  /404  .275

276.  
 254ق                 /416

ابً سعٌد شعبان بن محمد 
 عالم الكتب بٌروت ألفٌه فً العروض والقوافً القرشً االثاري

 عالم الكتب بٌروت غاٌة المقصود فً المقصور والممدود ألبً بكر األزدي 233أ               415/5  .277

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد مختصر العٌن ابو بكر الزبٌدي 243ز                  /413  .273

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد مختصر العٌن ابو بكر الزبٌدي 243ز                  /413  .279

 عالم الكتب بٌروت المٌة فً النحو زٌن الدٌن شعبان القرشً 254ق               415/1  .230

231.  
 434ص               /414

االمام صالح الدٌن خلٌل بن أبٌك 
  برٌطانٌا الكشف والتنبٌه على الوصف والتشبٌه الصفدي

 عالم الكتب بٌروت شرح المٌة األفعال هالل ناجً 235أ                 415/2  .232

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد مختصر العٌن ابوبكر الزبٌدي 243ز                  /413  .233

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد مختصر العٌن ابوبكر الزبٌدي 243ز                  /413  .234

 دار مكتبة الحٌاة بٌروت حلٌة المحاضره محمد بن الحسن الحاتمً 235ح                  /414  .235

 عالم الكتب بٌروت األنٌس فً غرر التجنٌس الثعالبً النٌسابوري 227ث                 /414  .236

   نصان نادران فً ظاءات القرآن هالل ناجً 235أ                  /410  .237



 اللغة العربية  كتب  
 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح التصرٌح على التوضٌح خالد بن عبدهللا االزهري 392أ                1 /415  .233

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح التصرٌح على التوضٌح خالد بن عبدهللا االزهري 392أ                1 /415  .239

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح التصرٌح على التوضٌح خالد بن عبدهللا االزهري 392أ                1 /415  .290

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح كتاب سٌبوٌه ابً سعٌد السٌرافً المرزبانً 422س             415/1  .291

 دار الكتب العلمٌه بٌروت سٌبوٌهشرح كتاب  ابً سعٌد السٌرافً المرزبانً 422س             415/1  .292

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح كتاب سٌبوٌه ابً سعٌد السٌرافً المرزبانً 422س             415/1  .293

 العلمٌهدار الكتب  بٌروت شرح كتاب سٌبوٌه ابً سعٌد السٌرافً المرزبانً 422س             415/1  .294

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح كتاب سٌبوٌه ابً سعٌد السٌرافً المرزبانً 422س             415/1  .295

 المكتبه العصرٌه بٌروت االعجاز الصرفً فً القرآن الكرٌم عبدالحمٌد احمد ٌوسف هنداوي 236ع               415/5  .296

 دار الكتب العلمٌه بٌروت لهجات العرب فً القرآن الكرٌم عبدهللا عبد الناصر حٌري 232ع                 /417  .297

293.  
 224ت                 /416

ابً زكرٌا الشٌبانً المعروف 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت الكفً فً العروض والقوافً بالتبرٌزي

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد فً النحو العربً نقد وتوجٌه مهدي المخزومً 733م                415/1  .299

300.  
 بغداد أحٌاء النحو ابراهٌم مصطفى 222أ                 415/1

مكتبة اللغه العربٌة ، شارع 
 المتنبً

 دار المعارف مصر تجدٌد النحو شوقً ضٌف 354ش              415/1  .301

 دار الفكر للنشر عمان بحوث لغوٌه احمد مطلوب 373م                 /410  .302

 دار االنبار للطباعه والنشر  المسلك الودٌع الى علم البدي عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي 234س               /414  .303

 مكتبة االداب القاهره البالغه العربٌه تارٌخها مصادرها مناهجها علً عشري زاٌد 74ع                   /414  .304

 دار الرافدٌن بٌروت تأمالت فً فلسفة اللغه د. عمر ظاهر 52ع                1 /410  .305

 مطبعة المجمع العلمً العراقً بغداد نحو التٌسٌر دراسه ونقد منهجً احمد عبدالستار الجواري 322ج               415/1  .306

307.  
 عبدالمجٌد عابدٌن 235ع               415/1

المدخل الى دراسة النحو العربً على ضوء اللغات 
 مطبعة الشبكشً مصر السامٌه

 مكتبة اوالد الشٌخ مصر حروف القلقلة بٌن القدامى والمحدثٌن فرغلً سٌد عرباوي 237ق               411/5  .303

 دار الكتاب الجدٌد المتحدة بٌروت مدخل الى اللسانٌات محمد محمد ٌونس علً 653م                 /411  .309

 دار كٌدان للنشر سورٌا اسرار صناعة اللغه محمد مصطفى 634م                 / 410  .310

 مؤسسة المختار للنشر مصر التحلٌل اللغوي للنص كالوس برٌتكر 723ك               /401  .311

 مؤسسة المختار للنشر مصراسهامات اساسٌه فً العالقه بٌن النص والنحو  سعٌد حسن بحٌري 642ب               401/2  .312



 اللغة العربية  كتب  
 والدالله

 المكتبة العصرٌه بغداد فصول فً اللغه والنقد نعمه رحٌم العزاوي 323ع               410/7  .313

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد اتجاهات الترجمه المعاصره والنقد الترجمً المقارن عبد الواحد محمد 233ع                 /418  .314

 القلم للطباعه والنشردار  بٌروت موسٌقى الشعر ابراهٌم أنٌس 222أ                  /416  .315

   تاج العروس من جواهر القاموس الحسٌنً الزبٌديمحمد مرتضى  243ز                 /413  .316

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه مصر احٌاء النحو والواقع اللغوي احمد محمد عبدالرزاق 653أ                  /415  .317

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره دور ابن هشام المصري فً تطوٌر الدرس النحوي احمد محمد عبدالرزاق 653أ                  /415  .313

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره أستعمال الصٌغه العربٌه بٌن الوضع والنقل احمد محمد عبدالرزاق 653أ                  /415  .319

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره أستعمال الصٌغه العربٌه بٌن الوضع والنقل احمد محمد عبدالرزاق 653أ                  /415  .320

321.  
 252أ                  /412

ابً الحسن الهنائً المعروف 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه مصر المجرد فً غرٌب كالم العرب ولفاشا بكراع النمل

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره السٌوف وأجناسها عبد الرحمن زكً 633ل                 /400  .322

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره خلق االنسان فً اللغه محمدبن حبٌب البغدادي 233أ                  /413  .323

324.  
 454أ                  /413

ابً حاتم سهل بن محمد بن 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره كتاب االضداد عثمان السجتانً

325.  
 462أ                  /413

البً ٌوسف ٌعقوب بن اسحاق 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره كتاب االضداد السكٌن

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره المشتقات العامله فً الدروس النحوٌه عصام مصطفى ال عبدالواحد 625ع                  /415  .326

327.  
 233أ                415/3

البً بكر محمد بن سهل بن 
   االصول فً النحو الراج البغدادي

323.  
 232أ                415/2

عبد المقصود محمد عبد 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره مالمح التفكٌر النحوي عند ابن االنباري المقصود

 مكتبة الجٌل العربً موصل مزاعم النحاةمن  عبدالجبار فتحً زٌدان 432ز                  /415  .329

330.  
 556ع                415/5

عبد المقصود محمد عبد 
 المقصود

شخصٌة ابن جنً التعرٌفٌه فً كتابه المقتضب من 
 الثقافه الدٌنٌهمكتبة  القاهره كالم العرب

331.  
 احمد محمد عبدالراضً 653أ                 415/2

دور نحاة القرن العاشر الهجري فً حفظ التراث 
 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره النحوي

 مكتبة الثقافه الدٌنٌه القاهره نشأة الكتابه الفنٌه فً االدب العربً حسٌن نصار 443ح                 /416  .332

 المؤسسة االدبٌة بٌروت الغه الواضحه ـ البٌان والمعانً والبدٌعدلٌل الب علً الجارم ومصطفى أمٌن 74ع                   /414  .333



 اللغة العربية  كتب  
334.  

 624أ                  /415
ابً عبدهللا محً الدٌن بن 

 نشر دٌوان الوقف السنً  شرح االعراب فً قواعد االعراب سلٌمان

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد مقامات الحرٌري دراسة لغوٌة عبد رب الحسٌن خضٌر 644ع                  /415  .335

 دار الكتب العلمٌه بٌروت جمهرة اللغه ابً بكر محمد االزدي 334أ                  /413  .336

   المحٌط فً اللغه ابن عٌاد الطلقانً 327م                  /413  .337

 دار الكتب العلمٌه بٌروت علوم البالغه البٌان والمعانً والبدٌع احمد مصطفى المراغً 223أ                  /414  .333

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المطول سعد الدٌن سعود التفتازانً 343أ                  /414  .339

 دار الكتب العلمٌه بٌروت عروس االفراح فً شرح تلخٌص المفتاح بهاء الدٌن عبدالكافً السبكً 624ع                 /414  .340

341.  
 625أ                  /415

للشٌخ جمال الدٌن عمر عثمان 
 دار االحٌاء والتراث االسالمً  القوائد الضٌائٌهشرح مال حامً  بن عمر

 دار الكتب العلمٌه بٌروت كتاب شرح اللمع فً النحو ابً الحسن االصفهانً 629أ                  /415  .342

 دار الكتب العلمٌه بٌروت قطوف لغوٌه محمد شاٌب شرٌف الجزائري 653م                  /414  .343

 دار الكتب العلمٌه بٌروت االستدالل فً معانً الحروف احمد كروم 653أ                  /414  .344

 دار الكتب العلمٌه بٌروت لوقف واالبتداءالقطع واالئتناف أو ا اسماعٌل النحاس 362م                  /414  .345

 دار الكتب العلمٌه بٌروت كتاب االفعال محمد بن عمر االندلسًابً بكر  262أ                   /415  .346

 دار الفكر عمان الجمله العربٌه والمعنى فاضل صالح السامرائً 277ف                /415  .347

   تحرٌر الخصاصه فً تٌسٌر الخالصه بن الوردي 333ب                /415  .343

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المحاكمات بٌن ابً حٌان وابن عطٌه الزمخشري ابً زكرٌا ٌحٌى الشاوي 362أ                  /415  .349

 دار الكتب العلمٌه بٌروت شروح العوامل الشرٌف الجرجانً 525أ                  /415  .350

 دار الكتب العلمٌه بٌروت حاشٌة التجاعً احمد بن احمد السجاعً 562أ                  /415  .351

 الكتب العلمٌهدار  بٌروت شرح المكودي عبد الرحمن المكوديابً زٌد  563أ                  /415  .352

ًّ  534ب                /415  .353  دار الكتب العلمٌه بٌروت سر صناعة االعراب ابً الفتح عثمان بن جن

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المدارس الصوتٌه عند العرب عالء جبر محمد 653م                  /415  .354

  بٌروت شرح الدمامٌنً على مغنً اللبٌب محمد بن ابً بكر الدمامٌنً 653م                  /415  .355

   النحو الواضح فً اللغه العربٌه مصطفى امٌن 653م                  /415  .356

357.  
 337ب                 /415

ابً عبدهللا شمس الدٌن محمد 
 دار الكتب العلمٌه بٌروت شرح ابن طولون بن علً الصالحً

 دار الكتب العلمٌه بٌروت المقاصد النحوٌه فً شرح شواهد شروح االلفٌهمحمود بن احمد بدر الدٌن  343ب                 /415  .353



 اللغة العربية  كتب  
 العٌنً

 دار الكتب العلمٌه بٌروت حاشٌة الدسوقً على مغنً اللبٌب عن كتب االعارٌب ابن هشام االنصاري 952أ                 /415  .359

 المعرفه دار بغداد مدرسة الكوفه ومنهجها فً دراسة النحو مهدي المخزومً 733م                 /415  .360

 البازورتً عمان براجماتٌه اللغه رٌم فرحان عوده 45ر                  /413  .361

 الشركه العربٌه المتحده القاهره علم الصرف نهاد موسى 923ن                 /415  .362

 دار احٌاء التراث بٌروت شرح شافٌة ابن الحاجب رضً الدٌن النحوي 634ن                 /415  .363

 المكتبه التوفٌقٌه  الخصائص الفتح عثمان بن جنًابً  235أ                  /415  .364

 مؤسسة المختار للنشر  االساسٌه فً علم اللغهالقضاٌا  كالوس هٌشن 723ك                /414  .365

  جامعة البصره الزجاجً ومذهبه فً النحو واللغه عبد الحسٌن المبارك 222م                 /415  .366

 دار صفاء للنشر عمان المعجم المعٌاري لشبكات الفصائل النحوٌه عبد القادر عبد الجلٌل 523ع                 /415  .367

 دار جرٌر للنشر عمان الترابط النصً بٌن الشعر والنثر زاهر بن مرهون الراودي 292ز                 /410  .363

 دار وائل للنشر  التراكٌب االعالمٌه فً اللغه العربٌه حنان أسماعٌل عماٌره 323ح                 /415  .369

 دار الشؤون الثقافٌه العامه بغداد االختالف فً الترجمه جوزٌف غراهام 334ح                 /413  .370

 المركز الثقافً العربً لبنان الترجمه والتعرٌب محمد الدٌداوي 432د                 /413  .371

   احٌاء النحو ابراهٌم مصطفى 222أ                  /415  .372

 االنتشار العربً لبنان العلم فً العربٌه سامً الجمٌلً 547ج                 /415  .373

 عالم الكتب  المعٌن فً االعراب والعروض والمالء محمد النونجً 653م                  /415  .374

 دار النهضه العربٌه  علم اللغه محمود السهران 922س                 /414  .375

 مؤسسة نوفل  اتجاهات البحث اللغوي الحدٌث رٌاض قاسم 427ر                 /414  .376

 دار المسٌره للنشر والتوزٌع  التشبٌه واالستعره منظور مستأنف ٌوسف ابو العددس 344ي                 /415  .377

 البازوري عمان االخطاء الشائعه النحوٌه والصرفٌه وامالئٌه مهند خلٌل زاٌد 93ف                  /415  .373

 المجمع العلمً العراقً  نحو القرآن احمد عبد الستار الجواري 653أ                  /415  .379

 وزارة االوقاف مصر تصحٌح الفصٌح وشرحه ابن درستدٌه 243د                  /413  .330

  اربٌل قع فً القرآن الكرٌماالعالم والموا اٌوب درباس الكلً 432أ                   /414  .331

 المجمع العلمً العراقً  قواعد العربٌه الجنوبٌه ف ـ ل ـ بٌستون 443ب                 /417  .332

 دار العلم للمالٌٌن بٌروت فقه اللغه المقارن ابراهٌم السامرائً 252س                /414  .333

 الشؤون العامهدار  بغداد شرح الفصٌح فً اللغه ابً منصور ابن حٌان 362م                  /413  .334

 مركز احٌاء التراث االسالمً  نزول الغٌث بدر الدٌن االمامٌٌن 525د                  /415  .335



 اللغة العربية  كتب  
 بٌت الحكمة بغداد مختصر تارٌخ اللغة العبرٌة حاٌٌم رابٌن 224ر 492.4  .336

 دار الطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت مفاتٌح العلوم االنسانٌة :معجم عربً فرنسً انكلٌزي خلٌل احمد خلٌل 747خ 413.03  .337

 مطبعة دار المعارف النظامٌة  بمصدق الفضل شرح قصٌدة بانت سعاد الغرنوي 333غ 414.3  .333

 مطبعة االداب النجف معجم القادسٌة فً اللغة واالعالم والمواضع هاشم طه شالش 255ه 413  .339

 المجمع العلمً العراقً بغداد كتاب التوفٌق للتلفٌق الثعالبً النٌسابوري 227ث 414.3  .390

391.  
 بدر احمد ظٌف 32ب 411

منهج ابً جعفر النحاس فً كتاب المخطوط)صناعة 
 دار االندلسٌة االسكندرٌة الكتاب(

 المكتبة العصرٌة بٌروت جامع الدوس العربٌة مصطفى الغالٌنً 724غ 415.1  .392

 مؤسسة االعلمً بٌروت منهج االخفش االوسط فً الدراسة النحوٌة عبداالمٌر محمد امٌن الورد 23و 415.1  .393

394.  
 362أ 415.1

زٌنالدٌن ابٌٌحٌى زكرٌا بن 
 د.ن د.م تحفة نجباء العصر محمد االنصاري

 دار الكتب الثقافٌة الكوٌت كتاب الكتاب البن درسوٌة ابراهٌم السامرائً 222أ 415.1  .395

 وزارة التربٌة والتعلٌم بغداد التلبٌسان فً علم البٌان المطلع على اعجاز القران الزملكانً 357أ 414.3  .396

397.  
 محمد هالل السرحان 262س 410.71

اصول تدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة االسالمٌة فً 
 مطبعة االرشاد بغداد المدارس الثانوٌة

393.  
 حازم البكري 624ب 413

فً االلفاظ العامٌة الموصلٌة ومقارنتها مع االلفاظ 
 المجمع العلمً العراقً بغداد العامٌة فً االقالٌم العربٌة

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد فً البنٌة االٌقاعٌة للشعر العربً كمال ابو ادٌب 527ك 416  .399

 المجمع العلمً العراقً بغداد معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها احمد مطلوب 653أ 414  .400

 المجمع العلمً العراقً بغداد معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها احمد مطلوب 653أ 414  .401

 دار الكتاب للطباعة بغداد الزبٌدي فً كتابه تاج العروس هاشم طه شالش 255ه 413.001  .402

 دار الرسالة بغداد النواسخ فً كتاب سٌبوٌه حسام سعٌد النعٌمً 245ن 415.1  .403

 وزارة االعالم بغداد فخر الدٌن الرازي بالغٌا ماهر مهدي هالل 292م 414  .404

 منشاة المعارف جالل خٌري االسكندرٌة المذهب البدٌعً فً الشعر والنقد رجاء عبد 522ر 414.5  .405

 جامعة بغداد بغداد دراسات فً اللغة والنحو عدنان محمد سلمان 332ع 410.52  .406

 جامعة بغداد بغداد العروض التطبٌقً المٌسر عبدالمنعم احمد صالح 416  .407

 جامعة بغداد بغداد المدارس النحوٌة خدٌجة الحدٌثً 344خ 415.1  .403

 دار الرشٌد بغداد الدراسات المنهجٌة والصوتٌة ابن جنً 245ب 411.5  .409



 اللغة العربية  كتب  
 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد التعرٌفات الجرجانً 252ج 413  .410

 دار الثقافة القاهرة تارٌخ الدعوة الى العامٌة واثرها فً مصر نفوسة زكرٌا سعٌد 434ن 417.962  .411

 جامعة بغداد بغداد السٌوطً النحوي عدنان محمد سلمان 332ع 415.1092  .412

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد القاءات القرانٌة بٌن الدرس الصوتً القدٌم والحدٌث مً فاضل الجبوري 232ج 411.5  .413

 جامعة بغداد بغداد معانً النحو فاضل صالح السامرائً 252س 415.1  .414

 وزارة الثقافة والفنون بغداد لهجة تمٌم واثرها فً العربٌة الموحدة غالب فاضل المطلبً 372م 417  .415

 جامعة بغداد بغداد معجم مصطلحات العروض والقوافً رشٌد عبدالرحمن العبٌدي 243ع 416.03  .416

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد اللسانٌات واللغة العربٌة :نماذج تركٌبٌة داللٌة عبدالقادر الفاسً الفهري 924ف 401  .417

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد فوائت كتاب سٌبوٌه من ابنٌة كالم العرب السٌرافً 422س 415.1  .413

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد رسالة االفصاح ببعض ماجاء من الخطا فً االٌضاح ابن الطراوة النحوي 322أ 415.1  .419

 مكتبة الخانجً القاهرة فصول فً فقه العربٌة رمضان عبدالتواب 572ر 410  .420

 جامعة الموصل الموصل المفتاح المنشا لحدٌقة االنشا ابن االثٌر الجوزي 442أ 411  .421

 دار النهضو القاهرة فقه اللغة علً عبدالوحد وافً 74ع 410  .422

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد الموسوعة الثقافٌة عبدالواحد محمد 326ع 418.02  .423

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد النعت فً التركٌب القرانً فاخر هاشم الٌاسري 242ي 415  .424

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد شرح الفصح فً اللغة ابً منصور ابن الجبان 522أ 413  .425

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد لغة قرٌش درسة فً اللهجة واالداء مهدي حارث الغانمً 235غ 409.68  .426

 مكتبة محمد علً صبٌح القاهرة سر الفصاحة ابن سنان 432أ 414.1  .427

 مكتبة االنجلو المصرٌة القاهرة المعاجم العربٌة عبدهللا دروٌش 277ع 413  .423

429.  
 بغداد البالغة والتطبٌق احمد مطلوب 653أ 414

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 دار الحكمه دمشق كتاب البدٌع عبدهللا بن المعتز 523أ                414/5  .430

 مطبعة النعمان النجف انوار الربٌع فً انواع البدٌع ابن معصوم 263م              414/5  .431

 مكتبة لبنان  معجم االغالط اللغوٌه المعاصره محمد العدنانً 653م                  /413  .432

 جامعة بغداد بغداد اوزان الفصل ومعانٌها هاشم طه شالش 255و                  415/1  .433

434.  
 322أ                /412

البن بكر محمد بن القاسم 
 وزارة الثقافه بغداد الزاهد فً معانً كلمات الناس االنباري

 وزارة الثقافه العراق التراث فً اللغه حاكم مالك العٌبً الزٌادي 423ز                 /418  .435



 اللغة العربية  كتب  
436.  

 بغداد التوابع فً كتاب سٌبوٌه عدنان محمد سلمان 332ع               415/1
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

437.  
 322أ               /412

البن بكر محمد بن القاسم 
 وزارة الثقافه بغداد الزاهد فً معانً كلمات الناس االنباري

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد القراءات القرانٌه د مً فاضل الجبوري 232ج                 411/5  .433

 دار الكتاب العربً بٌروت مختار الصحاح محمد بن ابً بكر 234ر                /413  .439

 المكتبه التجارٌه القاهره شرح ابن عقٌل ابن عقٌل 254أ                 415/1  .440

 دار الكتاب العربً بٌروت مغنً اللبٌب عن كٌب االعارٌب ابن هشام 952أ                415/1  .441

 وزارة التلٌم العالً بغداد اللغه العربٌه لغٌر اقسام االختصاص عبدالقادر حسن امٌن 523ع                418/2  .442

 وزارة الثقافه بغداد االدب الجاهلً بٌن لهجات القبائل واللغه الموحده الدكتور هاشم الطعان 223ط               /417  .443

 دار الهدى بٌروت الخصائص ابً الفتح عثمان بن جنً 534ا                   /410  .444

445.  414L             [225 ًدار المعارف مصر البالغه الواضحه البٌان والمعانً والبدٌع علً الجارم 

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد بكتاب المورد نصوص فً اللغه 636ن             410/08  .446

447.  
 227ت /410

ابً منصور عبدجالملك بنمحمد 
 مطبعة االستقامه مصر فقه اللغه وسر العربٌه الثعالبً

 المنظمه العربٌه بغداد حركه التعرٌب فً العراق د احمد مطلوب 653أ                /410  .443

449.  
 عبدالقادر رحٌم الهٌتً 434ه             415/230

خصائص مذهب االندلس النحوي خالل القرن السابع 
 جامعة بغداد بغداد الهجري

 دار الرشٌد بغداد حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث د محمد ضاري حمادي 653م             410/04  .450

 دار البحوث بغداد فنون بالغٌه البٌان البدٌع د احمد مطلوب 653أ             414/03  .451

452.  
 374ب                415/1

البً محمد عبدهللا بن محمد بن 
 دار الرشٌد بغداد كتاب الحلل فً اصالح الخلل من كتاب الححل السٌد البطلٌوسً

 وزارة الثقافه بغداد التشبٌهات القرائٌه ولبٌئه العربٌه واجده مجٌد االطرقجً 325أ                414/2  .453

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد السٌاب ونازك والبٌاتً مالك ٌوسف المطلبً 372م              410/4  .454

 المكتبه االهلٌه بغداد االعالم العربٌه ابراهٌم السامرائً 252س             417/9  .455

 جامعة بغداد بغداد الجموع فً اللغه العربٌه باكزه رفٌق حلمً 264ب                415/1  .456

 وزارة الثقافه بغداد داللة االعراب لدى النحاة القدماء د بتول قاسم ناصر 337ب                415/1  .457

 دار البنهضه القاهره علم اللغه د علً عبدالواحد وافً 74ع              /401  .453



 اللغة العربية  كتب  
459.  401/                   

 جامعة بغداد بغداد علم اللغه د حاتم صالح الضامن 253ض

460.  411/0                   
   ابحاث د حسام سعٌد النعٌمً 245ن

 جامعة بغداد بغداد فقه اللغه د حاتم صالح الضامن 253ض                  /410  .461

 جامعة القادسٌه القادسٌه انموذج فً علم البالغه وتوابعها عبدالوهاب بن طاهر بن علً 432أ                  /414  .462

 جامعة بغداد بغداد شرح تحفة الخلٌل فً العروض والقافٌه عبد الحمٌد الراضً 274ر                  /416  .463

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد السٌمٌاء العربٌه بحث فً انظمة االشارات عند العرب صالح كاظم هادي 726ص                  /402  .464

465.  
 احمد المتوكل 336م                   /401

الخطاب وخصائص اللغه العربٌه دراسة فً الوضٌفه 
   والبنٌه والنمط

466.  410/4                 
 دار النهضه العربٌه بٌروت اللغه العربٌه واعداد رجال االعالم سمٌر كبرٌت 542س

 جامعة بغداد بغداد الدراسات اللغوٌه عند العرب الى نهاٌة القرن الثالث محمد حسٌن 424أ                 /410  .467

  دمشق البنٌوٌه جان ماري اوزٌاس 332أ                /401  .463

 مطبعة الملك بغداد المعاجم اللغوٌه وااللفاظ المصرٌه سامً ندا جاسم 334د             413/028  .469

 جامعة بغداد بغداد اصوات العربٌه بٌن التحول والثبات د حسام سعٌد النعٌمً 245ن               411/5  .470

 جامعة بغداد بغداد اسالٌب بالغٌه الفصامه البالغه المعانً احمد مطلوب 653أ                 414/1  .471

 جامعة بغداد بغداد االصرف النافٌه العامله عمل لتسب عباس محمد السامرائً 252س               415/1  .472

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد الثورة التكنولوجٌه واللغه د محمد صالح بن عمر 653م                   /401  .473

 الجامعة المستنصرٌه بغداد اللغه العربٌه العامه القسام غٌر االختصاص عبدالقادر 39ل               418/2  .474

475.  
 323ص                  /413

الحسن بن محمد ابن الحسن 
 دار الرشٌد بغداد العباب الزاخر واللباب الفاخر الصٌفانً

 المجمع العلمً العراقً  البحوث والمحاضرات  552م              410/72  .476

477.  
 ماهر مهدي هالل 292م                  /414

جرس االلفاظ وداللتها فً البحث البالغً والنقدي عند 
 دار الرشٌد بغداد العرب

 مطبعة السعاده مصر قطر الندى دبل الصدى محمد بن هشام االنصاري 362أ              415/1  .473

 وزارة التربٌه بغداد معجم االلفاظ والمصطلحات المصرٌه مجموعه مؤلفٌن 653أ                 /413  .479

 عالم الكتب القاهرة اللغة بٌن المعٌارٌة والوظٌفٌة تمام حسان 525ت 401  .430



 اللغة العربية  كتب  
 دار الفكر عمان طرائق تدرٌس اللغة العربٌة زكرٌا اسماعٌل ابو الضٌعان 624ز 410.71  .431

432.  
 الرٌاض الترجمة والتعرٌب بٌن العصرٌن العباسً والمملوكً سمٌر الدوبً 232د 418.02

مركز الملك فٌصل للبحوث 
 والدراسات االسالمٌة

 جامعة بغداد بغداد التدرٌب فً تمثٌل التقرٌب ابو حٌان النحوي االندلسً 642أ415.1  .433

   المعرب من الكالم االعجمً على حروف المعجم الجوالٌقً 327ج 413  .434

 وزارة الثقافة والفنون بغداد العربٌة بٌن امسها وحاضرها ابراهٌم السامرائً 252س 419  .435

 جامعة بغداد بغداد ابو منصور الجوالٌقً واثره فً اللغة عبدالمنعم احمد التكرٌتً 624ت 430.92  .436

 دار الجاحظ بغداد مشكالت فً التالٌف اللغوي فً القرن الثانً الهجري رشٌد عبدالرحمن العبٌدي 243ع                   /410  .437

 وزارة الثقافه بغداد ابو الحسن بن كٌسان واراوه فً النحو واللغه علً مزهر الٌاسري 242ي                  /415  .433

 دار الفكر عمان طرائق التدرٌس اللغه العربٌه زكرٌا اسماعٌل ابو الضٌعان 624ز               410/71  .439

 علم الكتب القاهره اللغه بٌن المعاربه والوصفٌه تمام حسان 525ت                 /401  .490

 وزارة الثقافه دمشق البنوٌه جان ماري اوزٌاس 332أ                  /401  .491

 جامعة بغداد بغداد معانً االبنٌه فً العربٌه فاضل صالح السامرائً 253س               414/1  .492

 دار الرشٌد بغداد موقف النحاة من االحتجاج بالحدٌث الشرٌف خدٌجه الحدٌثً 344ح               /415  .493

 دار الكتب الثقافٌة بغداد تطور البحث الداللً دراسه فً النقد البالغً والغوي د محمد حسٌن علً الصغٌر 342ص                  /414  .494

 جامعة بغداد بغداد قراءه عروضٌه فً المعلقات العشر عبدالمنعم احمد صالح التكرٌتً 624ت                  /416  .495

 المجمع العلمً العراقً بغداد نحو التجدٌد فً دراسات الكتور الجواري د محمد حسٌن علً الصغٌر 342ص                415/1  .496

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد المدخل الى كتاب سٌبوٌه د محمد عبدالمطلب البكاء 622ب            415/107  .497

 المجمع العلمً العراقً بغداد معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها حمد مطلوب 653أ 414.03  .493

 دار المشرق بٌروت المنجد فً اللغة  353م 413  .499

500.  
 روحً البعلبكً 272ب 413

المورد الوسٌط :مزدوج قاموس عربً انكلٌزي 
 دار العلم للمالٌٌن بٌروت انكلٌزي عربً

 دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد االتذٌٌل على الخطا الشائع والصواب الضائع شاكر غنً العادلً 237ع 413  .501

  بغداد الصالت المشتركة بٌن ابجدٌات الوطن العربً القدٌمة  553م 401.1  .502

 دار الحكمه بغداد الشعلر االنكلٌزي د  عزٌز ٌوسف المكلبً 372م                  /421  .503

 


