
الكتب الحديثة  /اللغة العربية وآدابها

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 400499.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
عفيف عبد الحافظ  عماندار جليس الزمان عفيط414.0120181فن الخطابة واللقاء كتاب

 1 

امجد  الركابي عماندار الرضوان للنشر مجيط41220181مسرد التداولية كتاب
مجيد  الماشطة
امجد  الركابي
مجيد  الماشطة

 2 

مهند عباس النفاخ البحث الصوتي في شروح كتاب سيبويه في ضوء 
اللسانيات المعاصرة

عماندار صفاء للنشر  مهنط412.120191 كتاب

 2 

أسعد محمد النجار عماندار صفاء للنشر و  أسعط41620191التطبيق العروضي كتاب

 2 

د.م عماناللجنة الوطنية دلي410.02852019دليل أبحاث حوسبة اللغة العربية الجزء الول كتاب
 1 

عماناللجنة الوطنية دلي410.02852019دليل أبحاث حوسبة اللغة العربية الجزء الثاني كتاب
 1 

د.م واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المملكة 
الردنية الهاشمية

عماناللجنة الوطنية واق410.5652019 كتاب

 1 

د.م واقع اللغة العربية في الجامعات الردنية الرسمية 
والخاصة  )جامعة مؤتة أنموذجا  (

عماناللجنة الوطنية واق410.65652018 كتاب

منصفحة 12admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



 1 

مجمع اللغة العربية  مجمع اللغة العربية الردني  :التقرير السنوي الثاني 
والربعون لعام 1440هـ  -2018م

عمانمجمع اللغة العربية  مجم410.5652019 كتاب

 1 

نسيمة  كريبع عماندار اسامة للنشر  نسيط41420191التداخل الفني بين الدب والفنون كتاب

 2 

الغالي  بنهشوم دار اسامة للنشر  الغط414.0120201الخطاب الشعري بين سلطة المرجع وتعدد القراءة كتاب

 2 

عمر  السعد  عماندار شهرزادعمرط41020201من كنوز العربية  :فرائد وقصائد وفوائد كتاب

 2 

test

 12مجموع العنواين 18 مجموع النسخ

منصفحة 22admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



الكتب الحديثة  /اللغة العربية وآدابها

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 800899.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
طوني  موريسون عماندار كنوز المعرفةطون8092018صورة الخر في الخيال الدبي كتاب

 1 

مجموعة من المختصين الجزائردار ميم للنشرسردط810.902320181السرديات والترجمة العربية كتاب

 2 

جميل  سليم  السعود النظرية النقدية عند العرب بين النشأة والتطور  :
رؤى النقاد العرب في ضوء المذاهب الدبية

عمانالمؤلف   جميط810,9011220181 كتاب

 2 

ضياء غني العبودي مرايا السرد  :دراسات في تقنيات السرد القديم 
والحديث

عماندار الرضوان للنشر ضياط813.920181 كتاب

 2 

نورس ابراهيم عبد الهادي أدب المهمشين في العصر العباسي  :من القرن الثاني 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري )دراسة في ضوء 

النقد الثقافي(

عمانالدار المنهجية للنشر نورط810.9520191 كتاب

 2 

ثائر سمير الشمري عمانالدار المنهجية للنشر ثائط811.50920181الحتجاج في الشعر العباسي كتاب

 2 

حنان   الفلوجي بيروتالمؤسسة العربية حناط818.0520191بين الشوق والحنين كتاب

 2 

منصفحة 13admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



محمد عبد الرحمن خليفة فرائد القلئد من كلمات أبي ماجد  :الستاذ محمد عبد 
الرحمن خليفة المراقب العام للخوان المسلمين في 

الردن 1953 - 1993 م

عماندار عمار للنشر و  محمط818.0220191 كتاب

 3 

محمد  ولد أعمر دبيميديا هب محم894.3452019مختارات من القصص الكازاخية المعاصرة كتاب

 2 

محمد  ولد أعمر جامعة الدول العربيةالمنظمة العربية  محم894.3452019مختارات من الشعر الكازاخي المعاصر كتاب
 2 

رضا  عامر دار اسامه للنشر  رضاط810.920201المناهج النقدية المعاصرة كتاب

 2 

عقيل  عبد الحسين دار اسامة للنشر  عقيط813.920181تحليل الخطاب والمركزية النقدية كتاب

 2 

مطيع غانم فارغ عماندروب للنشر مطي8112019ردود إبن مالك على النحاة كتاب

 2 

حنفاوي  بعلي أثر الرواية النجلو أمريكية في الرواية الجزائرية 
باللغة الفرنسية

عماندار اليازودي العلمية  حنف8112019 كتاب

 2 

حنفاوي  بعلي في النقد والرواية  T.S. Eliot أثر النزعة الليوتية
العربية

عماندار اليازوري  حفن8112019 كتاب

 2 

سمير  قطامي  عمانمؤسسة عبد الحميد  سمي8112018حيدر محمود شاعراة وإنساناة كتاب

 2 

محمد  الكرافس عماندار اسامة للنشر  محمط81120181السيميائيات العامة بين السيميولوجيا والسيميوطيقا كتاب

 2 

رضا  عامر دار اسامه للنشر  رضاط811.920181قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر كتاب

منصفحة 23admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



 2 

يوسف  بكار  ة ة وحديثا عماندار شهرزاديوسط810.920181النص الدبي العربي قديما كتاب

 2 

عبد ا   هوار عمانغيداء للنشر والتوزيععبد8112019النظرية النسوية وسياسة النقد الدبي كتاب

 2 

ادهم  شرقاوي د.مدار كلمات للنشر اده811.072019للرجال فقط !مبادىء التعامل مع النساء كتاب
 1 

test
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