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 املراجعقائمة 

 املراجع العربية .أ 

. الطبعة الوسيط يف األدب العريب واترخيه.  9191اإلسكندري، أمحد. ومصطفى عناين. 

 السادسة عشرة.   

ادلطبعة مصطاىف  .مصر .ادلختصر الشايف على منت الشايف .9191. الشيخ دمحم ،الدمنهوري

 .الباب احلليب

العروضي يف شعر "ابنت سعاد" لكعب بن زهري )دراسة تغيريات الوزن  .9191. مدركة ،العلوية

 .ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةجامعة سوان .سورااباي .حتليلية أدبية(

 .الكويت .القواعد العىوضية وأحكام القافية العربية . 9112. دمحم بن فالح ،ادلطريي

. سعودية .ابلعربيةاألدب والنصوص لغري الناطقني  . رلهول السنة. حسن مخيس ،ادلليجي

 .جامعة ادللك سعود

 .مكتبة األدب. القاهرة .ميزان الذهب يف صناعة الشعر العرب . 9111. أمحد ،اذلامشي

 .مجهورية عصر العربية. اهرةق .النقد األديب. 9199 .أمحد ،أمني

 .الدار الثقافية للنشر .القاهرة .أوزان الشعر .9111. مصطفى ،حركات

 .دار الرشيد .دمشق .ادلفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر . 9111. عدانن ،حقي  
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 . دار النهضة العربية .بريوت. علم العروض والقافية .9111. عبد العزيز ،عتيق

مكتبة الطالب  .مكة ادلكرمة. دراسات يف العروض والقافية .9111. عبد هللا ،درويش

 .اجلامعي

 –دمشق  .أساسيات النظرية وممارسته العملية البحث العلمي . 9111. رجاء وحيد ،دويدري

 .دار الفكر ادلعاصرة . سورية

. سورااباي. ابن احلداد األندلسييف شعر " ةالعروضي األوزانتغيريات . 9191آرين.  ،ريياوايت

 .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

 . العلميةدار الكتب . وتبري  .ديوان زهري بن أيب سلمى .9111. علي حسن ،فاعور

 .مطبعة األمانة .القاهرة .ادلنهل الصايف يف العروض والقوايف . 9111. دمحم عاشور ،دمحم

تغيريات الوزن العروضي يف الشعر "ادلنفرجة الصغرى" البن النحوي )دراسة . 9191نور.  ،دمحم

  .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية .سورااباي. عروضية(

 .دار ادلشرق .بريوت .ادلنجد يف اللغة واألعالم .9111. لويس ،معلوم

عالة  .بريوت لبنان .أهدى سبيل إىل علم اخلليل العروض والقافية . 9111. دمحم ،مصطفى

 .الكتب
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"حرز األماين ووجه التهائي"  تغيريات الوزن العروضي وقافية يف الكتاب  .9191. دمحم ،مفلحني

. ِفي ُّرَة بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين األندلسييف القراءات السبع لإلمام قاسم بن 

   .ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةجامعة سوان. سورااباي

بريوت  .ادلعجم ادلفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر .9119. إميل بديع ،يعقوب

 .دار الكتب العلية .لبنان

 .دار الكتاب العلمية .ببريوت لبنان. مفتاح العلوم .9119. أيب يعقوب ،يوسوف
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