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 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
82-2. 09عبد/ 03   ألف لٌلة و لٌلة و تجلٌاتها التراجٌدٌة فً المسرح عبد الصاحب سعد عزٌز 
 
82.09/الع 03   أزمة النقد : بحث فً شروط الوعً و مقدمات المعرفة العجان عبد الغنً 
 
82-1. 09الد/ 02   أسلوبٌة الشعر العربً القدٌم دراسة فً الترجٌع النصً الدهون إبراهٌم مصطفى 
 
82-3. 09جاب/ 03   أسلوبٌة القص فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة جاب إسراء حسٌن 
 
808.1إبر/ 03   أسس البحث اللغوي و مسائله إبراهٌم مجدي 
 
82مهد/ 03   النص االدبً و سؤال الكتابة مهدان لٌلى 
 
82-91الص/ 03   األدب الشعبً العربً تأصٌل و تراثً الصباغ مرسً السٌد 
 
82-3. 09لعً/ 03   المركز و الهامش فً الرواٌة : )عذراء سنجار (أنموذجا لعٌوس الجابري فوزٌة 
 
81'38'34الح/ 03   األسلوبٌة الصوتٌة فً شعر أدونٌس الحسانً عادل نذٌر بٌري 
 
81'374قال/ 03   المعجم الشامل فً االعراب قالتً إبراهٌم 
 
81'27الع/ 03   اللهجات العربٌة فً الصورة الشعرٌة العنبكً علً 
 
82-94مشر/ 03   االتساق و االنسجام فً عٌون البصائر مشري امال 
 
82-5. 09بنه/ 03   التلقً  و التواصل فً الخطاب االدبً بنهشوم الغالً 
 
82-2. 09( 65عٌا/) 03   التجرٌب فً المسرح الجزائري عٌاد زوٌرة 
 
81'25بنم/ 03   الترجمة الجامعٌة و الترجمة المهنٌة بن مختاري هشام 
 
81'1بنً/ 02  ء المصطلحٌة الحدٌثةالتعرٌف المصطلحً : دراسة فً ضو بن ٌوسف حمٌدي   
 
82-5. 09زٌد/ 03   التفكٌر النقدي و الخطاب األدبً زٌدان محمد 
 
81'37الب/ 03   الداللة و الحدود دراسة للقواعد االصولٌة اللغوٌة فً التحرٌر و البوٌسفً محمد 
 التنوٌر    
 
82-1. 09خلً/ 03  لنصٌةالشعرٌة العربٌة مرجعٌاتها و ابداالتها ا خلٌفة مشري   
 
82-1. 09الح/ 03   اإلنزٌاح فً شعر السٌاب الحدٌثً سعدون محسن 
 
82-5. 09حاو/ 03   بالغة اإلقناع فً الخطاب النقدي القدٌم حاوي صالح حسن 
 
82-311. 4الب/ 02   بقاٌا الروح البسطامً أسماء 
 
81-2. 09الد/ 03   دراسات نقدٌة لظواهر فً الشعر العربً الدخٌلً 
 
82-2. 09الخ/ 03   دراسات فً االدب و المسرح الخدٌري نور الدٌن 
 
82-311. 1شاه 01   سجناء خارج القضبان شاهٌن رفٌدة 
 
82-1. 09مدا/ 03   سٌمٌاءالسرد الشعري مداس أحمد 
 
82-1. 09عام/ 03   قضاٌا النص الشعري الحدٌث و المعاصر عامر رضا 
 
82.09( 892.1الر/) 03  احمد حاجمالربٌعً   تنظٌر و تطبٌق-قضاٌا النقد االدبً فً األندلس و المغرب  - 
 
82-1. 09الح/ 03   قضاٌا الشعر الجدٌد فً تجربة المقاح النقدٌة الحصمانً محمد ٌحً 
 
808.5الق/ 03   علم البٌان مباحث و إضاءات فاٌز القرعان 
 
81'36بوي/ 03  رب للشنفريظواهر أسلوبٌة فً المٌة الع بوٌران وردة   
 
82-5. 09محس/ 03   فً التحلٌل النقدي للخطاب محسب محً الدٌن 
 
81'367أبو/ 03   إعراب الجمل و اشباهها بٌن التنظٌر و التطبٌق أبو شوارب محمد مصطفى 
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