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  :ـ باللغة العربیة ثانیا

: تحقی�قتم�ام  والبحت�ري،   يش�عر أب� الموازن�ة ب�ین: ـ اآلمدي، أب�و القاس�م الحس�ن ب�ن بش�ر 1

  . م1961ھـ ـ 1380، )ط.د(السید أحمد صقر، دار المعارف، القاھرة ـ مصر، 

األغاني، مصور عن دار الكت�ب، نش�ر المؤسس�ة المص�ریة العام�ة : أبو الفرج األصفھانيـ  2

  .3م، ج1963ھـ ـ 1383، )ط.د(للتألیف والترجمة والطباعة، القاھرة ـ مصر، 

عبد العزیز بن ناصر المانع، مطبعة الم�دني، المؤسس�ة : عیار الشعر، تحقیق: ـ ابن طباطبا 3

   .م1985، )ط.د(الخانجي، مصر ـ القاھرة، السعودیة بمصر، توزیع مكتبة 

شخص��یات أدبی��ة م��ن المش��رق والمغ��رب، : ـ�� أب��و القاس��م محم��د ك��ّرو، وعب��د هللا ش��ریط 4

  . م1966، 2منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت ـ لبنان، ط

مفی�د قمیح�ة، دار الكت�ب : كت�اب الص�ناعتین الكتاب�ة والش�عر، تحقی�ق: ـ أبو ھالل العس�كري 5

  .م1981، 1بیروت ـ لبنان،  ط العلمیة،

أحم�د الح�وفي، : المثل الس�ائر ف�ي أدب الكات�ب والش�اعر، تحقی�ق: ضیاء الدین ـ ابن األثیر، 6

  .   م1959ھـ ـ 1379، 1بدوي طبانة، طو

نخبة من العلم�اء، دار الكت�اب العرب�ي، : الكامل في التاریخ، تحقیق: ـ ابن األثیر، عز الدین 7

    .5، 4، 2م، ج1985ھـ ـ 1405 ،5ـ لبنان، ط 5بیروت 

ط�وق الحمام�ة ف�ي األلف�ة واألالّف، ض�بطھ بالش�كل : ـ ابن حزم األندلس�ي، أب�و محم�د عل�ي 8

  .م1997ھـ ـ 1417، 1سعید محمود عقیل، دار الجیل، بیروت ـ لبنان،ط: ر غامضھوفسّ 

بی�روت ـ لبن�ان، مة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزی�ع، المقدّ  :ـ ابن خلدون، عبد الرحمن 9

  .م2003ھـ ـ 1423، 1ط
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إحس��ان عب��اس، دار ص��ادر، : وفی��ات األعی��ان وأنب��اء أبن��اء الزم��ان، تحقی��ق: اب��ن خلك��انـ��  10

   .م1968، )ط.د(بیروت ـ لبنان، 

محم��د العروس��ي : أنم��وذج الزم��ان ف��ي ش��عراء القی��روان، حقق��ھ وش��رحھ: ـ�� اب��ن رش��یق 12

، )ط.د(للنشر، تونس ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائ�ر، المطوي، وبشیر البكوش، الدار التونسیة 

  .    م1986ھـ ـ 1406

محم�د مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د، دار الجی�ل، : العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونق�ده، تحقی�ق ـ

     .م1981ھـ ـ 1401، 5بیروت ـ لبنان، ط

ي، المكتب��ة العص��ریة، عب��د الحمی��د ھن��داو: ـ�� العم��دة ف��ي محاس��ن الش��عر وآداب��ھ ونق��ده، تحقی��ق

  .       م2001ھـ ـ 1422، 1صیدا ـ بیروت، ط

الش�اذلي ب�ویحي، الش�ركة التونس�یة للتوزی�ع، : ـ  قراضة الذھب ف�ي نق�د أش�عار الع�رب، تحقی�ق      

  . م1972، )ط.د(

 ـ  ج��ودت الرك��ابي، دمش��ق: دار الط��راز ف��ي عم��ل الموش��حات، نش��ر: اب��ن س��ناء المل��كـ��  13

  . م1949سوریا، 

  .  م1982، 1الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط سرّ : ابن سنان الخفاجيـ  14

ص، تحقیق لجنة إحی�اء الت�راث العرب�ي المخصّ : ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیلـ  15

ھ��ـ ـ 1407،  )ت.د(، )ط.د(ـ�� لبن��ان،  دار اآلف��اق الجدی��دة، منش��ورات دار اآلف��اق الجدی��دة، بی��روت

  .1ج ،م1987

  . 2م، ج1928ھـ ـ 1346، 2العقد الفرید، المطبعة األزھریة، مصر، ط: ھـ ابن عبد ربّ  16

أحمد محمد ش�اكر، دار المع�ارف، الق�اھرة ـ مص�ر، : الشعر والشعراء، تحقیق: ابن قتیبةـ  17

  .2م، ج1966 ،)ط.د(
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لكت�اب، الجزائ�ر، م�تن األلفی�ة، منش�ورات دار ا: ـ ابن مال�ك، محم�د ب�ن عب�د هللا األندلس�ي 18

  .م1996، )ط.د(

إغن�اطیوس كراتشكوفس�كي، دار الحكم�ة حلب�وني، : لب�دیع، تحقی�قا: ، عب�د هللاـ ابن المعتزّ  19

  ).ط.د(، )ت.د(دمشق ـ سوریا، 

، 207ش��عرنا الق��دیم والنق��د الجدی��د، سلس��لة ع��الم المعرف��ة، ع��دد: ـ�� أحم��د رومی��ة، وھ��ب 20

آذار / ھـ ـ م�ارس1416، شوال )ط.د(ن واآلداب ـ الكویت، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنو

  .   م1996

األسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العرب�ي، ودار النص�ر  :الدین ـ إسماعیل، عزّ  21

  .م1968، 2للطباعة، القاھرة ـ مصر، ط

  .م1981، 1طـ التفسیر النفسي لألدب، دار العودة، بیروت ـ لبنان،     

  .   م1971، )ط.د(لشعر العربي المعاصر، دار الكتاب العربي، القاھرة ـ مصر، ا ـ    

  .م1968، 4، دار الفكر العربي، القاھرة ـ مصر، طونقد دراسة. وفنونھ ـ األدب    

حن�ا الف�اخوري، دار : تحقیق القیس، يءدیوان امر: بن حجر الكندي جندحامرؤ القیس، ـ  22

  .م1989ھـ ـ 1409، 1الجیل، بیروت ـ لبنان، ط

قراءات في القصة المعاصرة، دار قب�اء للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع، : أنس الوجود، ثناءـ  23

  . م2000، )ط.د(القاھرة ـ مصر، 

، الق�اھرة ـ ألرس�طوطالیس، مكتب�ة النھض�ة المص�ریة الش�عر ف�نّ : عب�د ال�رحمن، ـ� ب�دوي 24

    .م1953، )ط.د(مصر، 
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سلس��لة نواب��غ الفك��ر الغرب��ي، دار المع��ارف، مص��ر، ك��ولردج، م��ن : ب��دوي، مص��طفىـ��  25

  .م1958، )ط.د(

إس�تراتیجیات الق�راءة، التأص�یل واإلج�راء النق�دي، مؤسس�ة حم�ادة ودار  :وسام قّط�ـ بّس� 26 

  .    م1998، 1األردن، ط ـ الكندي، أربد

للطباع�ة  منھجیة في النقد مدخل إلى ت�اریخ الفك�ر العرب�ي، دار الحداث�ة: ـ البعلبكي، أفرام 27

   ).ت. د(، )ط. د(والنشر والتوزیع، 

، )ف�ي ض�وء النق�د الح�دیث( بناء القص�یدة ف�ي النق�د العرب�ي الق�دیم : حسین یوسفار، ـ بكّ  28

  . م1983، 2دار األندلس، بیروت ـ لبنان، ط

ت��اریخ الش��عر العرب��ي حت��ى نھای��ة الق��رن الثال��ث الھج��ري، دار : ـ�� البھیبت��ي، محم��د نجی��ب 29

  .م1970، 4باط ـ المغرب، طالفكر، الر

مباحث ف�ي روای�ة المغ�رب العرب�ي، منش�ورات س�عیدان، سوس�ة ـ : ـ بوشوشة، ابن جمعة 30

  .  م1996، )ط.د(تونس، 

جوان�ب م�ن الحی�اة ف�ي المغ�رب األوس�ط، ف�ي الق�رن التاس�ع الھج�ري : اد، محم�ودی�ـ بوع 31

  . م1983، )ط.د(، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،)م15(

منھج النق�د األدب�ي عن�د الع�رب، دار ص�فاء للنش�ر والتوزی�ع، عم�ان ـ : ـ ثویني، آدم حمید 32

  .م2004ھـ ـ 1424، 1األردن، ط

دروس في الفلسفة، دار النشر المغربیة، ال�دار البیض�اء : ـ الجابري، محمد عابد، وآخران 33

  .   م1969، )ط.د(ـ المغرب، 

ف�وزي عط��وي، : البی�ان والتبی�ین، حقق��ھ وق�دم ل�ھ: ن بح�رـ� الج�احظ، أب�و عثم�ان عم��رو ب� 34

  .     م1968، )ط. د(مكتبة الطالب وشركة الكتاب اللبناني اللعزاریة، بیروت ـ لبنان، 
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  ).  ت.د(، )ط.د(ـ رسائل الجاحظ، تحقیق، عبد السالم ھارون، طبعة الخازنجي، مصر،            

، 1یوس�ف عی�د، دار الجی�ل، بی�روت ـ لبن�ان، ط: دیوان جریر، شرح: ـ جریر، أبو حرزة 35

  ). ت.د(

، دار )دراس��ة لغوی��ة تحلیلی��ة( النظری��ة األدبی��ة ومص��طلحاتھا الحدیث��ة : حج��ازي، س��میرـ��  36

   ).ت.د(، )ط.د( طیبة للنشر والتوزیع والتجھیزات العلمیة، مصر،

روت ـ لبن��ان، ف ف��ي الش��عر العرب��ي، مطبع��ة الرس��الة، بی��ص��وّ التّ : ان، عب��د الحك��یمـ�� حّس�� 37

  .م1954،)ط.د(

، )ط.د(، دار ص�ادر، بی�روت ـ لبن�ان، أب�ي ن�واس دی�وان: ـ الحسن بن ھ�انيء، أب�و ن�واس 38

  ). ت.د(

نظری�ة التوص�یل وق�راءة ال�نص األدب�ي، المكت�ب المص�ري : ـ حسن محم�د، عب�د الناص�ر 39

  .م1999، )ط.د(مصر،  ـ توزیع المطبوعات، القاھرةل

  .2، ج)ت.د(، )ط.د(ألربعاء، دار المعارف، مصر، حدیث ا: ـ حسین، طھ 40

عل�ي محم�د البج�اوي، دار إحی�اء الكت�ب : زھر اآلداب وثمر األلب�اب، تحقی�ق :الحصريـ  41

  .3، 1، جم1969ھـ ـ 1389، 2العربیة، عیسى الحلبي وشركاه، القاھرة ـ مصر، ط

ی�ك، سلس�لة ع�الم المعرف�ة، تفكالالمرای�ا المحدب�ة م�ن البنیوی�ة إل�ى : حمودة، عب�د العزی�ز ـ 42

، 1ط س�ان،ین /إبری�ل ـ ھ�ـ 1418، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، ذو الحج�ة232

  .م1998

  موس��وعة الجزائ��ر ف��ي األمث��ال الش��عبیة، دار الحض��ارة، الجزائ��ر،: خدوس��ي، راب��ح ـ��  43

    . م1997،)ط. د(  
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محم�د عب�د الم�نعم : غة، شرح وتعلیق وتنق�یحاإلیضاح في علوم البال: ـ الخطیب القزویني 44

  .   م1989،  3، بیروت ـ لبنان، ط)ش م ل(خفاجي، الشركة العالمیة للكتاب 

الم�وجز ف�ي عل�وم الح�دیث ونصوص�ھ، طب�ع المؤسس�ة الوطنی�ة : ـ الخطیب، محمد عجاج 45

  .م1989، )ط.د(للفنون المطبعیة، الجزائر، 

عل�ى أی�ام اب�ن رش�یق المس�یلي، الش�ركة الوطنی�ة للنش��ر الحرك�ة النقدی�ة : ـ� خل�دون، بش�یر 46

  .م1983، )ط.د(والتوزیع، الجزائر، 

محم��د أب��و الخی��ر الس��ید، : عل��م أص��ول الفق��ھ، أع��ده واعتن��ى ب��ھ: ـ�� خ��الّف، عب��د الوھ��اب 47

    .م2004ھـ ـ 1425، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت ـ لبنان، ط

ك�رم البس�تاني، دار ص�ادر للطباع�ة والنش�ر، : حدی�وان الخنس�اء، تحقی�ق وش�ر: الخنساء ـ 48

  .م1958ھـ ـ 1377، 1بیروت ـ لبنان، ط

، دی�وان )تط�وره، معالم�ھ الكب�رى، مدارس�ھ ( تاریخ األدب الحدیث : ـ داود، حامد حفني 49 

  . م1983، )ط.د(المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 

ھی��دغر، لیف��ي : في المعاص��رط��اب الفلس��خم��وت اإلنس��ان ف��ي ال: ـ�� ال��دؤاي، عب��د ال��رزاق 50

 .م1992، )ط.د(لبنان،  ـ شال فوكو، دار الطبعة، بیروتیمـ  سوسترا

ھ�ـ ـ 1405، 1أوراق في النقد األدبي، دار الشھاب، باتنة ـ الجزائر، ط: ـ رماني، إبراھیم 51

   . م1985

رش�د،  نظریة الشعر عند الفالس�فة المس�لمین م�ن الكن�دي حت�ى اب�ن: ـ الروبي، ألفت كمال 52

  . م1983، 1دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ـ لبنان ، ط

ر م��ن س��بعین تی��ارا ث��دلی��ل الناق��د األدب��ي، إض��اءة ألك :س��عد الب��ازعي. الرویل��ي، میج��ان ـ 53

  .م2002، 3المغرب، ط ـنقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  ومصطلحا
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الح��دیث أص��ولھ ومناھج��ھ، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة  النق��د األدب��ي: ـ�� زك��ي، أحم��د كم��ال 54

  . م1978، )ط.د(للكتاب، مصر، 

إبراھیم قالتي، دار الھ�دى، ع�ین : أساس البالغة، راجعھ وقدم لھ: ـ الزمخشري، جار هللا 55

  .   م1998، )ط.د(ملیلة ـ الجزائر، 

ھـ 1417، 3بنان، طتاریخ األدب العربي، دار المعرفة، بیروت ـ ل: حسن دالزیات، أحمـ  56

  .م1996ـ 

 م،1993، )ط.د(ت��اریخ آداب اللغ��ة العربی��ة، م��وفم للنش��ر، الجزائ��ر، : ج��ورجيزی��دان، ـ�  57

   .2، 1ج

كی��ف اھت��دیت إل��ى التوحی��د والص��راط المس��تقیم، منش��ورات الن��دوة : ـ�� زین��و، محم��د جمی��ل 58

  .ھـ1415، )ط.د(ة، ـ المملكة العربیة السعودی العالمیة للشباب اإلسالمي، فرع البدیعیة

الش��عریة العربی��ة، دراس��ة ف��ي التط��ور الفن��ي للقص��یدة العربی��ة حت��ى : ، ن��ور ال��دینـ�� الس��دّ  59

  . م1995،)ط . د( العصر العباسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  عل��م اللغ��ة، مقدم��ة للق��اريء العرب��ي، دار الفك��ر العرب��ي، بی��روت: ـ�� الس��عران، محم��ود 60

  .م1992، 2ـ لبنان، ط 

بالغ�ة أرس�طو ب�ین الع�رب والیون�ان، مكتب�ة األنجل�و مص�ریة، مص�ر،  :ـ سالمة، إبراھیم 61

  .م1952ھـ ـ  1371، )ط.د(

الم�دخل إل�ى دراس�ة البالغ�ة العربی�ة، دار النھض�ة العربی�ة للطباع�ة : ـ السید، أحمد خلی�ل 62

  .م1968،)ط.د(والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، 
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ش�رحھ وض�بطھ وص�ححھ  ـ المزھ�ر ف�ي عل�وم اللغ�ة وأنواعھ�ا،: جالل الدینـ السیوطي،  63

 ،إحی��اء الكت��ب العربی��ةدار محم��د أحم��د ج��اد الم��ولى وآخ��ران، : وعن��ون موض��وعاتھ وعل��ق حواش��یھ

  . 1، ج)ت.د(، )ط.د( ،القاھرة ـ مصر

، 1عب���د الوھ���اب عب���د اللطی���ف، مكتب���ة الق���اھرة، مص���ر، ط: ت���دریب ال���راوي، تحقی���ق ـ��� 64

  .  م1959ـ ـ ھ1379

، 1م��تن الش��اطبیة، طبع��ة دار اآلث��ار للنش��ر والتوزی��ع، الق��اھرة ـ مص��ر، ط: ـ�� الش��اطبي 65

  .م2004ھـ ـ 1425

الباعث الحثیث في ش�رح اختص�ار عل�وم الح�دیث، منش�ورات محم�د : ـ شاكر،أحمد محمد 66

    .م1951ھـ ـ 1370، 2علي صبیح وأوالده، القاھرة ـ مصر، ط

األس��لوب، دراس��ة بالغی��ة تحلیلی��ة ألص��ول األس��الیب األدبی��ة، مكتب��ة  :ـ�� الش��ایب، أحم��د 67

  . م1976، 8النھضة المصریة، القاھرة ـ مصر، ط

دلی��ل الدراس��ات األس��لوبیة، المؤسس��ة الجامعی��ة للدراس��ات والنش��ر : ـ�� ش��ریم، جوزی��ف 68

  .    م1984ھـ ـ 1404، 1والتوزیع، بیروت ـ لبنان، ط

ألدب في ضوء التنظیر والنق�د، دار الغ�رب اإلس�المي، بی�روت الفكر وا: منجيالشملي، ـ  69

    .م1985ھـ ـ 1405، 1ـ لبنان، ط

الص�ورة ف�ي ش�عر بش�ار ب�ن ب�رد، دار الفك�ر للنش�ر والتوزی�ع، : ـ صالح، عبد الفتاح نافع 70

  . م1983، )ط.د(عمان ـ األردن، 

وطنی�ة للكت�اب، الجزائ�ر، البی�ان ف�ي عل�وم الق�رآن، المؤسس�ة ال: ، محمد الصالحـ الصّدیق 71

  .  م1994، )ط.د(

  . م1967، 1لبنان، ط ت العرب، المكتب اإلسالمي، بیروت ـشاعرا: ـ صقر، عبد البدیع 72
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