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 (0222قافة، )مصر: اجمللس األعلى للثكامل فايز

 (7991، مبيلانن أمعة سوجابايا: را)سو، لداللةاعلم  .ينان زمحمد غفر ،لعالما

، )مصر: دار الغريب للطباعة والنشر، ترمجة دور الكلمة يف اللغة .كمال دمحم بشر،
7991) 

 (7911، )دمشق:  دار طالس ، علم الداللة .بيار جريو،

، )عابدين: لفكر اللغوي عند العرب(األصول )دراسة إبستيمولوجية ل .متام حسان،
 (0222أميىرة للطباعة، 

دراسة تطبيقية يف شرح األنباري ) يف علم الداللة .حسن حبل،دمحم عبد الكرمي
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 (0222، )بريوت: توزيع املكتب األديب، الداللة والنحو .صالح الدين صاحل حسنني،

، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية .فريد عوض ،حيدر
0222) 

، )دمسق: دار الفكر املعاصر، علم الداللة العريب )النظرية والتطبيق( .فايز الداية،
7991) 



)بريوت: دار  البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العملية .رجاء وحيد دويدري،
 (۰۲۲۲الفكر املعاصر، 

، )ليبيا: لدار العربية نظرية النقد العريب وتطورها إىل عصران .حميي الدين صبحي،
 (7911للكتاب، 

 (7991، الطبعة الثانية، )لبنان: بريوت، علم الداللة عند العرب .عادل الفاخوري،

، علم الداللة عند الغرب )دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة( .عادل الفاخوري،
 (7912لطليعة للطباعة والنشر، )بريوت : دار ا

مجهورية مصر العربية:  –، الطبعة األوىل، )القاهرة يف علم الداللة . دمحم سعد دمحم،
 (0220مكتبة زهراء الشرق، 

 (7991، الطبعة اخلامسة، )القاهرة: علم الكتب اجلامعة، علم الداللة خمتار عمر، أمحد،

ملؤسسة الوطنية ، )اجلزائر: اعرفيةاللسانيات وأسسها امل .عبد السالم الـمسدي،
 (للكتاب
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 (7991)دمشق: دار القلم، 

دن: دار األمل للنشر ، )األر علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب .هادي هنر،
 (0221والتوزيع،

، )بريوت: دار الوجيز يف الصرف والنحو واإلعرابجرجس انصيف،  .جوزيف الياس،
 العلم للماليني(



 (0271، )اللوكة، الداللة وعلم الداللة املفهوم واجملال واألنواع .السيد العريب يوسف،
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