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إفيتش ،ميلكا .اجتاهات البحث اللساين ،ترمجة سعد عبد العزيز مصلوح و وفاء
كامل فايز(مصر :اجمللس األعلى للثقافة)0222 ،
الﻌالﻢ ،مﺤﻤﺪ ﻏﻔران زﻳﻦ .علﻢ الدﻻلة( ،ﺳﻮراﺑاﻳا :جامﻌة ﺳﻮانن أمﺒيﻞ)7991 ،
ﺑشر ،كﻤال دمحم .ترمجة دور الكلمة يف اللغة( ،مصر :دار الغرﻳب للطﺒاعة والنشر،
)7991

جريو ،ﺑيار .علﻢ الدﻻلة( ،دمشق :دار طالس )7911 ،
حسان ،متام .األصول (دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب)( ،عاﺑﺪﻳﻦ:
أميىرة للطﺒاعة)0222 ،

حسﻦ حﺒﻞ،دمحم عﺒﺪ الكرمي .يف علﻢ الدﻻلة (دراﺳة تطﺒيقية يف شرح األنﺒاري
للﻤﻔضليات)( ،إﺳكنﺪرﻳة :دار املﻌرفة اجلامﻌية)7991،
حسنني ،صالح الﺪﻳﻦ صاحل .الدﻻلة والنحو( ،ﺑريوت :تﻮزﻳع املكتب األديب)0222 ،
حيﺪر ،فرﻳﺪ عﻮض .علﻢ الدﻻلة دراسة نظرية وتطبيقية( ،القاهرة :مكتﺒة اآلداب،
)0222

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

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

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

الﻔاخﻮري ،عادل .علﻢ الدﻻلة عند العرب ،الطﺒﻌة الثانية( ،لﺒنان :ﺑريوت)7991 ،
الﻔاخﻮري ،عادل .علﻢ الدﻻلة عند الغرب (دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة)،
(ﺑريوت  :دار الطليﻌة للطﺒاعة والنشر)7912 ،

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

خمتار عﻤر ،أمحﺪ ،علﻢ الﺪاللة ،الطﺒﻌة اخلامسة( ،القاهرة :علﻢ الكتب اجلامﻌة)7991 ،
الـﻤسﺪي ،عﺒﺪ السالم .اللسانيات وأسسها املعرفية( ،اجلزائر :املؤﺳسة الﻮطنية

للكتاب)

مغالسة ،حمﻤﻮد حسني .النحو الشايف( ،لﺒنان :مؤﺳسة الرﺳالة)7991 ،
امليﺪاين ،عﺒﺪ الرمحﻦ حسﻦ حﺒنكه .ضوابط املعرفة وأصول اﻻستدﻻل واملناظرة،
(دمشق :دار القلﻢ)7991 ،

هنر ،هادي .علﻢ الدﻻلة التطبيقي يف الرتاث العريب( ،األردن :دار األمﻞ للنشر
والتﻮزﻳع)0221،

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

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