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 قائمة المصادر والمراجع

:لمراجع باللغة العربیةر واالمصاد  

  2عبد محید هنداوي، دارالكتب العلمیة، ط: ابن جني، الخصائص، تح ،
 . م2002-ه 1424

  ،محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة
  . م1988-—ه1408، )ط.د(بیروت، 

 حسین محمود شرف، عالم الكتب، بیروت، : في العربیة، تحقیق ابن جني، اللمع
  .م1979، 2ط

 محمد : م، نقال عن1972على حیدر،دمشق، : عبد القاهر الجرجاني، الجمل، تح
  .2003، )ط.د(حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، دارغریب، القاهرة

   القاهرة, يمكتبة المتنب,ابن یعیش، شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت 
  ).ط- د) (ت-د(

   ،رضي الدین االسترباضي ، شرح كافیة بن الحاجب، دارالكتب العلمیة، بیروت
  . م1992 -ه 1419، 1ط

  محمد محي الدین عبد : ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، تح
  ).ت-د) (ط-د(الحمید، دار االتحاد العربي، القاهرة

   المكتبة العصریة، ي النقد و توجیه، منشورات مهدي المخزومي، في النحو العرب
  ) .ت.د( بیروت، 

   ،صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء
  . م2000-هـ1421، 1القاهرة، ط

    ،أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرف
  .م 2001، 1القاهرة، ط

   األزهر الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي
 .م1993، 1العربي، بیروت، ط
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  على عزت، االتجاهات الحدیثة في علم األسالیب و تحلیل الخطاب، شركة أبو
  . م1996، 1الهول للنشر، القاهرة، ط

   سعید حسن بحري، علم لغة النص، المفاهیم واالتجاهات، الشركة المصریة
  .1997 1لونجمان، الجیزة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط

   ،م 1999، )ط.د(جمیل عبد الحمید، بالغة النص، دارغریب، القاهرة.  
   ،خولة طالب االبراهیمي، مبادئ في اللیسانیات، دار القصبة للنشر، حیدرة

  . م2000، )ط.د(الجزائر 
 1إبراهیم خلیل في اللسانیات و النحو النص، دار المسیرة، عمان، األردن، ط ،

  . م2007 -هـ 1426
  1ط.ب، الدار المتوسطة للنشر و التوزیع، تونسر الع انلس: أبن منظور 

1726-2005 .  
  ط.د(مختار الصحاح مكتبة لبنان ناشرون بیروت  -محمد ابن أبي بكر الرازي( 

  . م1993
   ،طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، المركز الثقافي العربي

  . 2000، 2ط. بیروت، الدار البیضاء
   ،نور الدین السد، األسلوبیة و تحلیل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر

  . 1997 - 1417الجزائر، 
  ط.د(رفة، الكویت، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، سلسلة عالم المع( ،

1418-1998.   
   ،صالح فضل، بالغة الخطاب و علم النص، الشركة المصریة العالمیة للنشر

   .م1996، 1لونجمان، الجیزة، مصر، ط
    لسانیات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب لمحمد خطابي الطبعة األولى

1991  .  
 الجزائر /بخولة دار التنویر بن الدین , اآللیات والروابط , م االتساق و االنسجا

     .2014سنة النشر 
 1974تونس , الدار التونسیة للنشر,ر والتنویرمحمد الطاهر بن عاشور التحری  
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 سید قطب في ضالل القرآن    
 دار المعرفة , تح محمد أبو الفضل إبراهیم,البرهان في علوم القرآن,الزركشي

   ).س.د( )ط.د(,لبنان, بیروت
  للنشر والتوزیع الجزء السادس ,جدة, دارعلم الفوائد,أضواء البیان,محمد الشنقیطي

 . 1393-1365التألیف سنة 
  

:الكتب المترجمة   

  ،روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب
  . 1998-1418، 1القاهرة، ط

 
 ومنیر التركي، مطابع  محمد لطفي الزلیطي: براون ویول، تحلیل الخطاب، تر

  .م 1997-1417، )ط.د(جامعة الملك سعود، الریاض، 
 صالح فاتح : فولفانج هانیه من ودیتر فیهفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، تر

  .م 1997، )ط.د(الشایب، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، 
 1997 2فرید توبقال، الدار البیضاء، ط: جولیا كریستیفا، علم النص، تر.  
 سعید حسن بختري، مؤسسة : كالوس برینكر، التحلیل اللغوي النصي، تر

 . 2005-1425، 1المختار،ط
  
  
  

  :قائمة المصادر والمراجع االجنبیة
 

 Jack Richards, et al, longman dictionary of applied linguistic. 
 Sowinski, bernhard text linguistik, vrlage wkohl hammer, 

stuttgirt- berlin- koeln- mainz (1983).  
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  :الرسائل الجامعیة
   ،أثر عناصر االتساق في تماسك النص، دراسة نصیة من خالل سورة یوسف

 . 2008جامعة مؤتة ) رسالة ماجیستیر ( محمود سلیمان حسین الهواوشة 
    فهد الشتوي، داللة السیاق وأثرها في توجیه المتشابه اللفظي في قصة موسى

رسالة ماجستیر، كلیة الدعوة و أصول الدین، قسم ( علیه الصالة و السالم 
 ) . م 2005 -هـ 1426الكتاب و السنة، جامعة أم القرى مكة المكرمة 

  الحاج لخضر، ، جامعة )رسالة ماجستیر(اإلتساق و اإلنسجام في سورة الكهف
)2008 -2009. (  
  

  :مواقع االنترنت
 رابطة أدباء الشام: نقال عن, ، في نظریة النص األدبي عبد المالك مرتاض :

www.odabasham.net  . 
   مسعود صحراوي، المنهج السیاقي ودوره في فهم النص و تحدید دالالت

.                                                                                                                              www.chihabnet/modulesphpاأللفاظ، نقال عن موقع الشهاب 
  


