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 اإلنسانية العالقات آتاب ومراجع مصادر

 خمار اهللا عبد :للكاتب

  .قرآن الكريمال -أ
   :الحديث الشريف -ب
  اإلمام مسلم بن الحجاج - 1

دار المعرفة، أربعة : بيروت-.اإلمام مسلم بن الحجاج بن مسلم/ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم
  . مجلدات

  اإلمام يحيي النووي - 2
   1955.لكتب العربية،دار إحياء ا: القاهرة -. اإلمام يحيي النووي/ رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين 
  :المصادرالعربية والمترجمة - ج 
   
  األصبهاني، أبو الفرج -1

  جزءاً 17 -. 1992موفم للنشر، : الجزائر -.أبو الفرج األصبهاني / األغاني 
  ابن حزم، األندلسي -2

  1988موفم للنشر،: الجزائر-.ابن حزم األندلسي، تقديم حمدان حجاجي/ طوق الحمامة في األلفة واألالف
  أبو ماضي، إيليا -3

  دار العودة:ـ بيروت.تقديم جبران خليل جبران/ديوان إيليا أبو ماضي
  . أربعة أجزاء -.1988موفم للنشر،: الجزائر.من التراث العربي، تقديم مزيان فرحاني/ ألف ليلة وليلة  -4
  اإلدلبي، إلفة -5

  1980ة واإلرشاد القومي، وزارة الثقاف: دمشق -.إلفة اإلدلبي / دمشق يابسمة الحزن 
  ببيلي، مطيع -6

  1978وزارة الثقافة، : دمشق -.اختاره وشرحه وقدم له مطيع ببيلي / من حماسة أبي تمام 
  البرقوقي، عبد الرحمن -7

أربعة أجزاء في  -. 1980دار الكتاب العربي، : بيروت - .عبد الرحمن البرقوقي / شرح ديوان المتنبي 
  مجلدين 

  عبد الحميد بن هدوقة، -8
  1980الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، : الجزائر  ـ.عبد الحميد بن هدوقة / بان الصبح  
  بن هدوقة، عبد الحميد -9

  1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر - .عبد الحميد بن هدوقة / نهاية األمس 
  1989.موفم للنشر، : الجزائر- . سيرة من التراث، تقديم ليلى قريش/ تغريبة بني هالل -10
  تولستوي، ليون -11

  جزآن  -. 1977وزارة الثقافة، : دمشق -.ليون تولستوي / الحرب والسلم 
  حسين، طه -12

  .طبعة غير كاملة -.دار اآلفاق، من دون تاريخ: الجزائر-.طه حسين/ األيام
  الحكيم، توفيق -13

  1974بناني، دار الكتاب الل: بيروت -.توفيق الحكيم / حياتي 
دار : الجزائر -.دراسة لألستاذ أحمد األمين، تقديم روزلين ليلى قريش/ الملحمة الجزائرية: حيزية -14

   1991.المصباح،
  خمار، عبد اهللا -15

  1999.دار الكتاب العربي، : الجزائر  -. عبد اهللا خمار/ الشخصية - 1:تقنيات الدراسة في الرواية
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  خمار، عبد اهللا -16
  1998دار الكتاب العربي، : الجزائر  ـ.عبد اهللا خمار / تقنيات الوصف : الكتابةفن 
  دوستويفسكي، فيودور -17

دار الكاتب العربي، دار : بيروت -.فيودور دوستويفسكي؛ ترجمة فوزي عطوي / الجريمة والعقاب 
  جزآن  -. 1968القاموس الحديث، 

  ديب، محمد -18
دار الطليعة للطباعة : بيروت - .محمد ديب؛ ترجمة الدكتور سامي الدروبي / ل النو: الحريق: الدار الكبيرة

  1968والنشر، 
  ديكنز، تشارلز -19

  جزآن -. 1990موفم للنشر، : الجزائر -.عماري . تشارلز ديكنز ؛ تقديم ف/ أوليفر تويست 
  ديورانت، ول  -20

: القاهرة -.محمود بدران وآخرونول ديورانت، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود و/ قصة الحضارة
  -جزءاً 32 -. 1979اإلدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، 

  شكسبير، وليم -21

  1968.وزارة التربية السورية، : دمشق -. وليم شكسبير؛ترجمة الدكتور مختار الوكيل/ تاجرالبندقية 
  شوقي، أحمد -22

  أربعة أجزاء في مجلدين - . 1983دار العودة، : بيروت -.أحمد شوقي / الشوقيات 
  شوقي، أحمد -23

  جزآن-.1993موفم للنشر،: الجزائر -. أحمد شوقي؛ تقديم محمد حسين األعرجي/ مسرحيات شوقي
  شيخاني، سمير -24

  1966دار السمير للطباعة والنشر،: بيروت-.سمير شيخاني/ كتاب األنس
  صالح، الطيب -25

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر - .الح؛ تقديم توفيق بكار الطيب ص/ موسم الهجرة إلى الشمال 
  1979دار الجنوب للنشر ، : تونس 

  غوركي، ماكسيم -26
  .1990موفم للنشر ، : الجزائر  -.ماكسيم غوركي / األم 

  فرعون، مولود -27
  1990لوطنية للكتاب، المؤسسة ا: الجزائر -.حنفي بن عيسى . د: مولود فرعون؛ ترجمة/ الدروب الوعرة 

  م.فورستر، ا -28
  1957مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة -.فورستر؛ ترجمة عز الدين اسماعيل . م.ا/ رحلة إلى الهند 

  قباني، نزار -29
   1978.منشورات نزار قباني،: بيروت-.نزارقباني/ األعمال الشعرية الكاملة

  كامو، ألبير -30
  1955.المؤسسةاألهلية للطباعة والنشر، : بيروت-.إنعام الجنديألبير كامو ؛ ترجمة / الغريب

  محفوظ، نجيب  -31
المكتبة العالمية الجديدة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت -.نجيب محفوظ / األعمال الكاملة 

  ثمانية مجلدات  -.].ت.د[
  محفوظ، نجيب -32

  جزآن -. 1989الطاسيلي للنشر والتوزيع ، : م للنشر موف: الجزائر  -.نجيب محفوظ / بين القصرين 
  محفوظ، نجيب -33 

  1989موفم للنشر ، الطاسيلي للنشر والتوزيع ، : الجزائر  -.نجيب محفوظ / السكرية 
  محفوظ، نجيب -34
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 - .2000ماي  7، 665في جريدة صوت األحرار، العدد -.الطفولة والشباب: من مذكرات نجيب محفوظ
  .ر الصحافة الجديدةدا: الجزائر

  ميليت، فرد ب -35
دار الثقافة باالشتراك : بيروت -.ميليت، جيرالد ايدس بنتلي، ترجمة صدقي حطاب .فرد ب / فن المسرحية 

  1966مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، 
  همنغواي، إرنست -36

موفم : الجزائر -.شاوش ارنست همنغواي ؛ تقديم رشيدة يلس / الشيخ والبحر متبوع بثلوج كلمنجارو 
  1990للنشر، 

  هيغو، فيكتور -37
  خمس مجلدات  - . 1956دار العلم للماليين، : بيروت -.فيكور هيغو؛ ترجمة منير البعلبكي / البؤساء 

  وجدي، محمد فريد -38
  عشرة مجلدات -.1971دار المعرفة،: بيروت -.محمد فريد وجدي/ دائرة معارف القرن العشرين

  لطاهروطار، ا -39
  1995الجاحظية، . منشورات التبيين: الجزائر - .الطاهر وطار / الشمعة والدهاليز 

   العالقات اإلنسانية  :لالطالع على فصول الكتاب آاملة، انقر هنا 
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