
1إشراف مشارك إشراف رئيسيعنوان الرسالةاسم الطالب
إشراف 
2مشارك 

الدرجة

نوع 
الرسالة 

مسجلة أم 
مجازة

تاريخ 
التسجيل أو 
المناقشة

المستخلصالقسم

0اللغة العربية1974مسجلةدكتوراه00عبد العظيم على الشناويالداللة عاى الزمن في األساليب العربيةاحمد محمد شحاته الجمال

0اللغة العربية1976مسجلةماجستير00محمد مصطفى هدارةأسامه ابن منقذ حياته واثاره مع تحقيق كتاب العصاحسن عبد العال عباس محمد

0اللغة العربية1976مسجلةدكتوراه00محمد ذكي العشماوي /الصراع الفكرى فى المسرح المصرى فى الخمسين سنة األخيرة مصطفي على عمر

0اللغة العربية1977مسجلةدكتوراه00حسن ظاظادراسة مقارنه للغة المالطية باعتبارها لهجة عربيةاحمد طلعت على سليمان

0اللغة العربية1979مسجلةدكتوراه00محمد مصطفى هدارةمقامات السرقسطي اللزوميةبدر احمد ضيف

رفعت محمد عبد هللا خليفة 
دويب

ماجستير00عبد الحميد يونساغاني األعراس في دولة االمارات العربية المتحدة
مسجلة

اللغة العربية1980
0

0اللغة العربية1982مسجلةدكتوراه00محمد مصطفى هدارةفن المقامات في القرن السادسحسن عبد العال عباس محمد

0اللغة العربية1989مسجلةماجستير0سعيدة محمد رمضانعبده على الراجحى /الخصائص اللغوية فى الحديث النبوى الشريف فى محيط االسرةابو الحمد محمد احمد األفيوني

0اللغة العربية1989مسجلةدكتوراه0عبد الرحيم محمود زلطمحمد زغلول سالم االتجاه البدوى فى الشعر العباسى حتى نهاية القرن الثالث الهجريجمال محمود عيسى

0اللغة العربية1989مسجلةماجستير00عبده على الراجحى خصائص التراكيب اللغوية آليات الحرب و السالم فى القرآن الكريمرجب عبد القادر حجاج
سيد احمد عبد الواحد ابو 

حطب
0اللغة العربية1989مسجلةدكتوراه0أحمد أحمد الضانيعبده على الراجحى جموع التكسير فى الحديث النبوى الشريف

عبد العاطي عبد المعطي على 
 ( 1973 - 1967)دور الشعر العربى فى مصر بين الحربين االخيرتين كيوان عبد الرحيم محمود زلط

ماجستير00
مسجلة

اللغة العربية1989
0

محمد جالء محمد ادريس عبد 
 البيئة العربية كما صورها القصاصون العراقيون اليهود فى كتاباتهم العبرية والعربية فى النصف الثانى من القرن العشرينالعال عبد الرحيم محمود زلط

دكتوراه00
مسجلة

اللغة العربية1989
0

 الحركة االدبية فى الجزء الجنوبى من صعيد مصر فى القرنين السادس و السابع الهجريينالضوي فؤاد حسن 0اللغة العربية1990مسجلةدكتوراه00عبد الرحيم محمود زلط

0اللغة العربية1990مسجلةماجستير00عبد الرحيم محمود زلط المدائح النبوية واثرها فى اعالم شعراء العصر الحديث فى مصرمحمود عبد الحميد السقا

مصطفى فتحي محمد ابو 
 دراسة تحليلية:الظواهر االسالمية فى شعر المخضرمين شارب

دكتوراه0عبد الرحيم محمود زلطمحمد مصطفى هدارة
مسجلة

اللغة العربية1990
0

0اللغة العربية1991مسجلةماجستير00عبد الرحيم محمود زلط ثالثة من فرسان الشعر الجاهلىاحمد محمد محمود الميداني

0اللغة العربية1991مسجلةماجستير00عبد الرحيم محمود زلطالخصائص اللغوية أليات الدعاء والمناجاه في القرآن الكريمعبد الرشيد شوقي محمد سند

0اللغة العربية1991مسجلةماجستير0سعيدة محمد رمضانعبده على الراجحى معالم الدرس الداللى فى شرح االنبارى للمفضلياتعبد الكريم محمد حسن جبل

0اللغة العربية1991مسجلةماجستير00عبد الرحيم محمود زلط الحيوان و عالقته باالنسان فى الشعر الجاهلىعبد المنعم عبد الستار حشيش

عبد العاطي عبد المعطي على 
كيوان

الشخصية المصرية في شعر المحافظين في مصر حتي بداية الحرب العالمية التانية
عبد الرحيم محمود زلط

دكتوراه00
مسجلة

اللغة العربية1992
0

0اللغة العربية1992مسجلةماجستير00سعيدة محمد رمضان دراسة وتحقيق:شعر محمود صفوت الساعاتى عطية كامل عبد المنعم النمر

0اللغة العربية1992مسجلةدكتوراه0بدر احمد ضيفمحمد مصطفى هدارة دراسة اسلوبية:شعر الفرزدق محمد السيد احمد الدسوقي
0اللغة العربية1994مسجلةماجستير00عبد الرحيم محمود زلطوجوه األعراب وعالقتها بالدالله دراسة تطبيقية في سورة ال عمرانالسيد علي محمد خضر

0اللغة العربية1994مسجلةماجستير00محمود سليمان ياقوت نظام ترتيب الكالم فى الجملة العربية فى ضوء النظرية التحويليةصبحي ابراهيم عبد الجواد الفقي

0اللغة العربية1995مسجلةدكتوراه00محمود سليمان ياقوت تصاقب االلفاظ لتصاقب المعانىعبد الكريم محمد حسن جبل

 دراسة تحليلية:االمثال المولدة واثرها فى الحياه االدبية فى العصر العباسى حتى نهاية القرن الرابع الهجرى فيصل مفتاح القذافي الحداد 0اللغة العربية1995مسجلةدكتوراه0حسن عبد العال عباسعبد الرحيم محمود زلط
0اللغة العربية1995مسجلةدكتوراهسعيدة محمد رمضانعبد الرحيم محمود زلطمحمد زكريا عنانيالتيار الشعبي في الشعر األندلسيمحمد احمد حسن الشافعي

0اللغة العربية1995مسجلةماجستير0محمد جالء ادريسسعيدة محمد رمضان الشخصية اليهودية عند كتاب الرواية والمسرحية فى مصرمحمد بسيوني عبد الفتاح بدران
0اللغة العربية1995مسجلةدكتوراه0محمد عبد المنعم خاطرعبد الرحيم محمود زلط دراسة تحليلية:ادب اعالم الكهان بين الجاهلية وعصر النبوة محمد محمد يوسف الجطالوي

0اللغة العربية1996مسجلةماجستير00عبد الرحيم محمود زلط :شعر ايام العرب فى الجاهلية من خالل كتاب االغانى بهلول احمد سالم ابو بكر

0اللغة العربية1996مسجلةدكتوراه0مصطفى على عمرمحمد مصطفى هدارةالصورة الفنية في شعر المديح عند سبط ابن التعاويذيمحمد السيد عبد الرازق موسى

0اللغة العربية1997مسجلةماجستير0محمد عبد المنعم خاطرعبد الرحيم محمود زلطشعر محمد مهران السيدالسيد احمد على السوداني
0اللغة العربية1997مسجلةماجستير00حسن عبد العال عباس :التنقيب عما فى المقامات من الغريب البن منظور الصقلى العارف السيد عمر حسان

0اللغة العربية1997مسجلةماجستير0أحمد أحمد الضانيعبده على الراجحى /ظاهرة االحتماالت االعرابية فى جزء عم وعالقته بالدالله انيس عبد اللطيف طلبة مشعل

 /هجرية 374عناصر االبداع الفنى فى شعر تميم بن المعز لدين هللا الفاطمى المتوفى سنة ايمن عبد الحفيظ محمد عياد 0اللغة العربية1997مسجلةدكتوراه0عبد الرحيم محمود زلطسعيدة محمد رمضان

0اللغة العربية1997مسجلةدكتوراه00عبد الرحيم محمود زلط  /1985إلى 1967ظاهرة االغتراب فى القصة المصرية القصيرة منحامد محمد احمد عبد اللطيف

0اللغة العربية1997مسجلةماجستير0حلمي القاعودحسن عبد العال عباسالتشكيل اللغوي والموسيقي في شعر عبدهللا البردونيعزت الدسوقي سراج
0اللغة العربية1997مسجلةماجستير0أحمد أحمد الضانيعبده على الراجحى /آيات الحوارين والمرسلين واقوامهم فى القرآن الكريم محب حسين محمود رزق

0اللغة العربية1997مسجلةماجستير0أحمد أحمد الضانيعبده على الراجحىالجملة المحتملة لألسمية والفعليةمحمد رزق الشحات عبد الحميد

محمد محمد فوزي ابو الهدى 
عامر

أحمد أحمد الضانيعبده على الراجحىالتعلق في شبه الجمله العربية
0

ماجستير
مسجلة

اللغة العربية1997
0

 /بناء االسلوب على خالف مقتضى الظاهر فى البالغة العربية على ضوء الدراسات االسلوبية الحديثة اسامة محمد ابراهيم البحيري 0اللغة العربية1998مسجلةدكتوراه0محمد عبد المطلبعبد الرحيم محمود زلط

0اللغة العربية1998مسجلةماجستير0أحمد أحمد الضانيعبد الصبور شاهين :لألخفش والفراء  (معاني القرآن)القراءات القرآنية في كتابي جمال مصطفي سيد احمد شتا

0اللغة العربية1998مسجلةماجستير0جمال محمود عيسىعبد الرحيم محمود زلطالصورة الفنية في شعر طيف الخيالرضا محمد عبد الحميد

0اللغة العربية1998مسجلةدكتوراه0محمود سليمان ياقوتعبده على الراجحى /السور المكية فى ضوء علم اللغة النصى صبحي ابراهيم عبد الجواد الفقي

عبد المنعم اسماعيل خير هللا 
البهوتي

طاهر سليمان حمودةلفظ الجالله في القرآن الكريم
أحمد أحمد العنانى

ماجستير0
مسجلة

اللغة العربية1998
0

0اللغة العربية1998مسجلةماجستير0أحمد أحمد الضانيطاهر سليمان حمودة /شرح القصائد التسع للنحاس فى ضوء علم اللغة الحديث محسن حسني محمد ابو زيادة
حمدي عبد المنعم عبد الحميد 

حلمي القاعودشعر عبد هللا شرفخليل
أحمد أحمد الضاني

مسجلةماجستير0
اللغة العربية2002

0

0اللغة العربية2002مسجلةماجستير0عبد الكريم محمد جبلعبده على الراجحى :شرح ابن جنى لديوان المتنبى محمد حلمي محمد أفندي

0اللغة العربية2002مسجلةماجستير0جمال محمود عيسىبدر احمد ضيف :شعر الشماخ بن ضرار الذبيانى مصطفى صبحي عبد هللا عموه
0اللغة العربية2002مسجلةماجستير0عبد الكريم محمد جبلبدر احمد ضيفالحيوان في شعر هذيلياسر السيد احمد عمارة

0اللغة العربية2003مسجلةماجستير0حسن عبد العال عباسمحمد عبد المنعم خاطرالصحراء في الشعر الجاهلىابراهيم ابراهيم حسانين الشاطر

تناسب االيات والسور دراسة تطبيقية فى قصة موسى عليه السالمجيهان ابرهيم محمد حجاج
محمد السيد راضى 

جبريل
0اللغة العربية2003مجازةماجستير0أمانى كمال غريب

زينب عبد السالم محمدابو 
العرض القرأنى لقضايا النكاح والفرقة دراسة تحليلية جامعة بين تفسير االيات وفقههاالفضل

أماني كمال غريب
محمد رافت سعيد

0
2003مجازةماجستير

0اللغة العربية

0اللغة العربية2003مسجلةماجستير0جمال محمود عيسىبدر احمد ضيفشعر الفرات في العصر الجاهلىمحمد شاكر ابراهيم

 :استدراك ابن الخشاب على الحريرى فى مقاماته واستدراك ابن برى عليه فيما استدركه وانتصاره للحريرى ناهد كمال محمد ابراهيم 0اللغة العربية2003مسجلةماجستير00حسن عبد العال عباس

0اللغة العربية2003مجازةماجستير0أمانى كمال غريبمحمد ابراهيم الحفناوىدراسة فقهية-الرضاع وبنوك اللبن والدم وفاء محمد محمد عيد حنان شعبان ابراهيم عبد 
0اللغة العربية2004مجازةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفايات االحكام فى الجزء الثامن والعشرين دراسة فى التفسير المقارنالوهاب

عبد هللا غباس محمد عبد 
الرحمن رزق

0اللغة العربية2004مجازةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة فى التفسير الموضوضعى-البشرى فى القرأن الكريم 

0اللغة العربية2005مجازةماجستيراماني غريب0محمد عطا أحمد يوسفدراسة مقارنة مع التراث اليهودى-االسرائيليات فىقصص االنبياء البن كثير عبير عبد الرحمن على محمد

0اللغة العربية2006مجازةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفالقرأت القرأنية فى تفسير روح المعانىكمال نبيه محمد قنصوه

00كتاب دالئل الحكام فى معرفة جمل من غوامض االحكام الحمد بن عماد بن يوسف ابن العباسالقاهرى تحقبق ودالاسةمحمد طه احمد محمد الفالل
محمد عطا 
2006مجازةماجستيراحمد يوسف

0اللغة العربية

0اللغة العربية2006مجازةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفموقف المذاهب االربعة من فقه عمر ابن الخطاب رضى هللا عنه فى العقوباتمحمد عبد الحميد محمد رزق
 التراكيب النحوية فى سورتى البقره وآل عمران بين النحويين ومفسرى آى القرآنابراهيم صيام محمد العطار 0اللغة العربية2007مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانى

0اللغة العربية2007مسجلةماجستير0حسن عبد العال عباسمحمد جالء إدريسشعر الزهد في األدبين العربي والعبري باألندلسايمان ابو اليزيد حمامه

0اللغة العربية2007مسجلةماجستير0محمود سليمان ياقوتالمصطلحات اللغوية في المعجم الوسيط بين القدماء والمحدثينلمياء رضا محمد الخولي

0اللغة العربية2007مسجلةدكتوراه0سعد حسن حمودةمحمود سليمان ياقوتالتفكير الحرفى عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجرى منى ابراهيم ابراهيم عزام

 :االدب والسلطة السياسية من عصر صدر االسالم حتى نهاية الدولة العباسية نادي حسن عبد المجيد شحاته 0اللغة العربية2007مسجلةدكتوراه00بدر احمد ضيف

محمد أحمد العمروسيالخطاب في جزء الذارياتهانم محمد حجازي الشامي
أحمد عبد الحي يوسف

محمد يحيي 
عقل

ماجستير
مسجلة

اللغة العربية2007
0

0اللغة العربية2007مسجلةماجستير0محمد يحيي عقلأحمد عبد الحي يوسفالتشكيل المكاني في روايات نجيب محفوظهمت مصطفى محمد دوير

0اللغة العربية2007مسجلةماجستير0محمد يحيي عقلأحمد عبد الحي يوسفشخصية المثقف في ثرديات بهاء طاهروليد فتح هللا عبد الفتاح شلبي
صالح الدين عبد العزيز على 

قضايا التراث والحداثة فى الشعر بين صالح عبد الصبور وادونيس  الجبيلي
أحمد عبد الحي يوسف

مسجلةدكتوراه00
اللغة العربية2008

0

عايدة عبد العال الدسوقي 
شرح ابات سيبويه إلبن السيرافيالعجمي

ماجستير0محمود عبد الحميد السقامحمود سليمان ياقوت
مسجلة

اللغة العربية2008
0

0اللغة العربية2008مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانىالحركة الجسمية في ثالثية نجيب محفوظعالء الدين فؤاد محمد رمضان

 :هـ(808-750)كتاب دالئل الحكام الى معرفة جمل من غوامض األحكام ألحمد بن عماد بن يوسف أبى العباس األقفهسى القاهرىمحمد طه احمد القالل 0اللغة العربية2008مسجلةماجستير00محمد عطا أحمد يوسف

0اللغة العربية2008مسجلةدكتوراه0عمر عبد المعطي ابو العينينمحمود سليمان ياقوت :أسماءالشعراء وألقابهم وكناهم حتى نهاية القرن الرابع الهجرىمحمود على يوسف يوسف

وليد عبد المنعم عبد الحنان 
 ظاهرة اإلبدال الصوتى فى لسان العرب ألبن منظور فى ضوء علم الصوتياتجويلة

ماجستير00محمود سليمان ياقوت
مسجلة

اللغة العربية2008
0

.وابن سناء الملك وابن النبيه وغيرهم لهم كثيرا من القصائد متنوعة االغراض والشعر ذات السمات الفنية واالبداعية التى جعلته جديرا بالدراسة والمالحظة وتتميز تلك بانها مليئة  باالحداث والمتغيرات التى جعلت كثير من الشعراء يحاكون مجتمعهم محاكاة صادقة محاولين بث الشكوى لحال مجتمع انتشرت فيه الفتن واحس فيه الشعراء بانهم غرباء هوالء الشعراء كونوا النفسهم مذهبا سهال بعيدا عن التكلف, ايضا االتجاه الوجدانى برز واتضح انذاك وضم اشهر شعراء العصر كالبهاء زهير , وايضا عصر ا يحفل بالمشاهير من العلماء واالدباء والشعراء ,لذا تم وضع هذه الحقبة فى بؤرة الدراسة , ورميهما بالجمود واالنحطاط , قلة الدراسة حول هذين القرنين اللغة العربية2008مجازةدكتوراه00سعيدة محمد رمضانالشعر المصرى خالل القرنين السابع والثامن الهجريينعماد انور فرج البنداق

كان هدفه االنسان بصفه عامة : والقران الكريم فى طرحه لهذه القضايا االنسانية ومعالجتها , ان االنسان فى التصور االسالمى عالم متكامل ملىء بااليات والسنن نجد التشريع لالنسان وحقوقه يستغرق جل اى القران الكريم فهى اما حديث عنه او حديث اليه فاسترداد انسانية االنسان باخراجه من عبادة العباد الى عبادة رب العباد اللغة العربية2008مجازةدكتوراهأمانى كمال غريبابراهيم عبد الحميد سالمةعلى جمعة محمد عبد الوهابدراسة موضوعية وفقهية: عناية القران بحقوق االنسان زينب عبد السالم ابو الفضل

دراسة وصفية تحليلية: الدرس النحوى والصرفى عند االصوليين فى القرنين السابع والثامن الهجرييناشرف محروس نور زاهر محاولة معرفة معانى النص القرانى والفاظه واعرابه وقراءاته وتفسيره ولذا على السلف والخلف بعلوم العربية وخاصة علم النحو والصرف وتعددت عنهم االقوال الماثورة التى تعكس تلك العناية وهذا االهتمام فالبد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن اراد علم الشريعة ووصل االمر للبعض ان جعل معرفة علوم العربية واجبا وفرضا على كل من يتعرض لعلوم الشريعة مثل ابن خلدون اللغة العربية2008مجازةدكتوراه0سعد حسن حمودةمحمود سليمان ياقوت

.هو كتاب فى ادب السمر يحمل فى دفتيه اخبارا واثارا ادبية لمجموعة كبيرة من الشعراء واالدباء وغيرهم ممن اشتهر عنهم الغزل والعشق والدراسة تقوم على التحليل فى دراسة نصوص الكتاب وتحليلها الى عناصرها المتنوعة اللغة العربية2008مجازةدكتوراه0حسن عبد العال عباسبدر أحمد ضيفالواضح المبين فى ذكر من استشهد من المحبين محمد عبد السالم على ابو شوشة

.كان البد من الكتابة فى ظل االحداث التى تزلزت فيه القيم وضاع فيه اليقين وذلك للحصول على جدار يستند اليه المرء وقت العاصفة ومحاولة مستميته ومؤمنة للتغيير وكان ذلك فى عرض بعض من اعمال كل من صالح عبد الصبور وادونيس والمقارنة بينهم حيث ان الشعر يعكس احداث كل عصر وذلك بهدف التذكر وتامل الماضى بغرض تجاوز االخطاء والمحاوالت الدؤوبه لالصالحاللغة العربية2008مجازةماجستير00أحمد عبد الحى يوسفقضايا التراث والحداثة فى الشعر بين صالح عبد الصبور وادونيسصالح الدين عبد العزيز على الجبيلى

.قد نال ادب المهجر قدرا كبيرا من العناية واالهتمام من الدارسين فى محاوله للكشف عن جوانبه واتجاهاته وابراز عناصر االبداع  الفنى فيه ولكن من المالحظ ان اغلب تلك الدرسات صبت اهتمامها على ادب المهجر الشمالى  دون الجنوبى فاثار الرغبة فى التعرف على اشعارهم ولما كثر بين النقاد الحكم على شعر المهجر الجنوبى بانه محافظ ولم يخرج عن تقليد القدماء ومن االطالع على دواويين عدد كبير من شعرائه ان الحكم تنقصه الدقة والموضوعية فكان االختيار لدراسة مناحى التقليد والتجديد فى هذا الشعراللغة العربية2008مجازةدكتوراه00عبد الرحيم محمود زلطدراسة تحليلية : شعر المهجر الجنوبى بين التقليد والتجديد عطا يحيى عطا هندى

يهتم هذا البحث بدراسة ايات البشرى فى القران الكريم سوا اكانت لفظا ام معنى فى الخير والشعر وذللك على طريقة التفسير الموضوعى وهذا البحث اشتمل على كل ما ورد فى القران الكريم من ايات البشرى لفظا اللغة العربية2008مجازةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة فى التفسير الموضوعى: البشرى فى القران الكريم عبد هللا عباس محمد عبد الرحمن رزق

حكمة وايضا شاعر اجتماعى يمدح ويفخر ويرثى ويحب,غزل , رثاء , دراسة تعنى بالكشف عن فنيات الصورة فى شعر على بن الجهم والتعرف على فنون شعر الشاعر واتجاهاته الفكرية التى عبر عنها الشاعر تصويرا فهو شاعر موهوب متعدد االتجاهات لم يقصر شعره على غرض بعينه بل تنوعت بين مديحاللغة العربية2008مجازةماجستير0ابراهيم سعد قنديلسعيدة محمد رمضانالصورة الفنية فى شعر على بن الجهمرزق المتولى رزق احمد

اعتماده على المصادر االصيلة فى علم القراءات اثراء المكتبة االسالمية باحياء كتاب من القراءات, اهمية هذا المخطوط الزاخر حيث ان مؤلفه امام فى علم القراءات وقد بلغت مؤلفاته مائة وتسعة وخمسين مؤلفا لكثرها فى هذا الفن كثرة نسخه التى قاربت العشرين نسخة وفى ذلك دليل على اهميته اللغة العربية2008مجازةماجستير00محمد عطا احمد يوسفدراسة وتحقيق: الجواهر المكللة لمن رام الطرق المكمله للعوافى عبد الرحمن فتح هللا ابراهيم نافع

ان الكتاب لسيبويه من الكتب اللغوية التى حظيت بشهرة واسعة بلغت عنان السما اول كتاب نحوى وصل كامال وقد كان ومازال محط عناية العلماء والباحثين وذلك الهميته فى حقل الدراسات النحوية والصرفية والصوتية خاصة واللغوية عامة اللغة العربية2008مجازةماجستير0محمود عبد الحميد السقامحمد سليمان ياقوتدراسة نحوية: شرح ابيات سيبويه البن السيرافى عايدة عبد العال الدسوقى العجمى

الفصل الدالالت اللغوية  لحركات العين , الفصل الثانى الدالالت اللغوية لحركات الوجه , والدراسات السابقةاما الفصول الفصل االول علم الحركات الجسمية عند علماء العرب والغرب, واصعب المشكالت , ومنهج الدراسة , واهاف البحث,واهميتها,تعريف الحركة الجسمية: لهذا الموضوع اهمية كبرى فى حياتنا المعاصرة يستمدها من الطفرة الهائلة فى وسائل االتصال واحالل الصورة محل اللغة المنطوقة وترجع اهمية القراءة وقد اجرى العلماء فى السنوات االخيره العديد من البحوث فى مجال الحركة الجسمية او اللغة غير المنطوقة اليمانهم بان االوضاع التى يتخذها الناس الجسامهم ان هى اال وسيلة لالتصال تقف على قدم المساواة مع الكالم المنطوق وقد اقتدت طبيعة الموضوع ان اقسمه الى مقمة وثمانية فصول وخاتمة تناولت المقدمة اللغة العربية2008مجازةماجستير00أحمد أحمد الضانيدراسة داللية: الحركة الجسمية فى ثالثية نجيب محفوظ عالء الدين فؤاد محمد رمضان

انقسم الباحثون فى دراسة االبدال واللهجات الى قسمين قسم يبحث فى االبدال وحده واالخر يبحث فى اللهجات وحدها فجاء البحث ليجمع االثنين ومعرفة االبدال تجنب االديب الخطا فى فهم النصوص االدبية ويساعد على معرفة اصول االلفاظ وقد ينتفع به فى المصطلحات العلمية ويعد مصدرا من مصادر اثراء اللغة بكثير من االلفاظ والمترادفاتاللغة العربية2008مجازةماجستير00محمود سليمان ياقوتظاهرة االبدال الصوتى فى لسان العرب البن منظوروليد عبد المنعم عبد الحنان حويلة

يسلط هذا البحث الضوء على فترة من اهم فترات االدبيين العربى والعربى واشدها تالقا فى االندلس من خالل دراسة الزهد عند علميين بارزين من اعالم هذه الفتره التى انهار فيها صرح الخالفة الشامخ هما االلبيرى وابن جبيرول اللغة العربية2008مجازةماجستير0حسن عبد العال عباسمحمد جالء ادريسدراسة مقارنة: شعر الزهد فى االدبيين العربى والعبرى باالندلس ايمان ابو اليزيد عمامة

عناصر الهنسة الصوتية: الصوت القافوى الفصل الثالث: التشكيل الصوتى الفصل الثانى : الفصل االول " البنية الموسيقية" الخصائص المرئية  الباب الثالث المستوى الصوتى : مصادر الصورة الشعرية الثالث: ادوات تشكيل الصورة الثانى :الفصل االول " الصورة الشعرية" اسلوبية التركيب الباب الثانى المستوى التصويرى : اسلوبية الضمير الثالث: المعجم الشعرى الثانى: واشتمل ثالثة فصول االول" البنية اللغوية" دراسة تكشف عن خصائص الخطاب الشعرى متتبعة تطور االداة والموقف عبر مراحل ابداعات الشعر المختلفة وقامت هذه الدراسة على مقدمة وثالثة ابواب وخاتمة ومالحق احصائية تعرضت المقدمة فى عجالة الى بلند الحيدرى وثقافته ومنحنى شخصيته والدراسات السابقة عنه وعن شعره شمل الباب االول المستوى التركيبى  (1996-1926 )تسعى هذه االطروحه الى دراسة شريحة من شرائح لغة الشعر الحديث فى قطاع عرضى منها متمثال فى شعر بلند الحيدرى اللغة العربية2008مجازةماجستير0محمد السيد احمد الدسوقىاحمد عبد الحى يوسفدراسة اسلوبية دراسة مقارنة: شعر بلند الحيدرى ابراهيم جابر محمد على

البنية الفنية فى شعر الصعاليك : االغتراب الذاتى  الباب الثالث مظاهر االغتراب وبطولة المغترب فى شعر الصعاليك الباب الرابع : االغتراب العاطفى الخامس: االغتراب المكانى الرابع : االغتراب السياسى الثالث: االغتراب االجتماعى الثانى :جاءت الدراسة فى مقدمة ومدخل واربعة ابواب وخاتمة الباب االول بواعث االغتراب فى شعر الصعاليك ومثيراته الباب الثانى  اتجاهات االغتراب فى شعر الصعاليك واشتمل خمسة فصول االول اللغة العربية2008مجازةماجستير0ابراهيم سعد قنديلسعيدة محمد رمضاناالغتراب فى شعر الصعاليك حتى اخر العصر االموىمحرز محمد عبد الجواد عبد الفتاح الداغر

ه(808-750)كتاب دالئل الحكام الى معرفة جمل من غوامض االحكام الحمد بن عماد بن يوسف ابى العباس االقفهسى القاهرى محمد طه احمد الفالل  وكان حسن االعتقاد , شجاعته واستمداد فكرة االصالح التى قادها استاذه الشيخ عمر البلقينى, ولم يحدد منهجا للتعامل مع مصادره ومراجعه , لم يحدد له منهجا معينا فى تعامله مع االعالم ,وانه تميز بحبه ونصرته لمذهب الشافعى , اهم ما تميز به ابن عماد يعرض القضية ويسوق االدلة عليها ويعرض الراء الفقهاء السابقيين فيها, من اهم سمات المؤلف انه يعرض الفكاره بطريقة سهله واضحة ال غموض فيها , اهمية الموضوع الذى تناوله الكتاب , اهمية تحقيق تراثنا العظيم اللغة العربية2008مجازةماجستير00محمد عطا احمد يوسف

محمود على يوسف يوسف
 :أسماءالشعراء وألقابهم وكناهم حتى نهاية القرن الرابع الهجرى

دراسة فى ضوء علم اللغة اإلجتماعى من خالل دراسة الواقع الشعرى للشعراء فى القرن الرابع الهجرى والذى يعكس الحياه االجتماعية والسياسية لهوالء الشعراء فى تلك الحقبة  اللغة العربية2008مجازةدكتوراه0عمر عبد المعطي ابو العينينمحمود سليمان ياقوت

يتناول البحث دراسة السياق فى الجملة فى سورة البقرة وذلك لثرائها اللغويه وما تحملها من داللت تفيد الدراسة ولم يقدم عليها احد من قبلاللغة العربية2008مجازةماجستير00احمد احمد الضانىدراسة تطبيقية فى سورة البقرة: السياق وبناء الجملةمصطفى محمد ابراهيم راشد

قد اهتم علماء العربية منذ القرن الثانى الهجرى بجمع اشعار العرب الجاهلية خدمة للعربية و استجابة لحاجات الدارسين لهااللغة العربية2008مجازةماجستير00سعيدة محمد رمضانبالغة التجديد فى الشعر الجاهلىعيد عبد السميع ابراهيم

تناولت الدراسة تحليل واقع الشعر وخاصة شعر المدح فى تلك الحقبة وخاصة فى تلك الدولتين حيث انه لما يتطرق اليها احد من قبل رغم ثراء تلك الفتره باالحداث والتى عكسها شعر المديحاللغة العربية2008مجازةماجستير00عبد الرحيم محمود زلطدراسة تحليلية: قصيدة المدح فى عصر الدولة السلجوقية فى ايران والعراقمصطفى صبحى على هللا

محاولة للوصول للمقارنة للقضايا البالغية والنقدية التى كانت موجوده فى شعر ابى العالء ومن سبقوه من خالل النقد الموضوعى النعكاس االحوال االجتماعية واالقتصادية والسياسية التى كانت سائدهاللغة العربية2008مجازةدكتوراه0أسامة محمد البحيري محمد عبد المنعم خاطرالقضايا البالغية والنقدية فى شروح القدماء على شعر ابى العالءالسيد حمدان السيد سعد

.انزل هللا لنا القران ليكشف لنا حقيقتنا البشرية من خالل اياته صورا النفسنا نرى عددا من هذه الصور الصادقة ونحن نتدبر سنن االنعام االلهى الدنيوى فنرى نعم هللا علينا ال تعد وال تحصى كالخلق والعقل والرزق والنصر والتمكين ونعمه الباطنه كالهداية والعلم واالمن وغيرها من النعم تشتمل فى طياتها على نعم اخرى كثيرة اللغة العربية2009مجازةدكتوراه00محمد عطا احمد يوسفدراسة موضوعية: سنن االنعام واالنتقام الدنيويين فى القران الكريم احمد عبد الفتاح البسيونى النوبى

وجهة نظر شخصية وخبرة دراسية فى مجال البحث االدبى والنقد خاصة فى مجال الشعر لدى جماعة الديوان من االتجاهات االنسانية واثر ذلك فى تاريخ االدب فى العصر الحديث لقد استطاع جماعة الديوان ان يستفدوا من ثقافة  االدباء والشعرا العرب السابقيين عصرهم والغربيين االدباء واشعارهم فى العصر الحديث فظهر فيما قرؤه او ترجموه واتجهم الى الجانب الوجدانى االنسانى فكان الصدق اول مظاهر اقوالهم ودار بحثهم فى الكون فتحدثوا عن الخلق والشك واليقين وحياة االنسان ميالدا وفناء وعنصر الزمن كمؤثر قوى فى الحياه واالمور التفاضلية بين الناس كالقضاء والقدر اللغة العربية2009مجازةماجستير00سعيدة محمد رمضاناالتجاه االنسانى فى شعر مدرسة الديوان امنية عبد الرحيم زلط

لما انتشر االسالم انتشرت معه الثقافة العربية فى بالد االندلس فكان العصر الذهبى لليهود والفكر اليهودى وكان من ثمار تلك الفتره كتاب المحاضرة والمذاكرة الذى يعد عالمة مميزه لالدب الوسيط فى االندلس والكتاب به سيره ذاتيه لمؤلفة وعرض لتاريخ اليهود ولغتهم فى فترات مختلفة والباب االخير من الكتاب يشمل على القانون العربى واالمور التى يجب اتباعها لالنتاج شعر بمواصفات الشعر العربى وباب اخر لمحاسن الشعر وبالتالى كانت دراسة هذا الكتاب لالبراز االثر العربى واالسالمى فى ارتقاء الحياه الفكريه والثقافية اليهودية فى االندلساللغة العربية2009مجازةدكتوراهسامية السيد حمزةمحمد جالء ادريسعبد الرحيم محمود زلطدراسة تحليلية نقدية: كتاب المحاضره والمذاكرة لموسى بن عزرا ومصادره العربية والعبريةسعاد عبده ابراهيم مرعى

دراسة موضوعية وتحليلية:ياقوت الحموى وكتابة ارشاد االريب الى معرفة االديب المعروف بمعجم االدباءاحمد محمد احمد سليمان واخيرا قيمة الكتاب وتاثيره والعيوب التى وقع فيها ياقوت , ثم تناول حس ياقوت النقدى , وتطرق الى اسلوب كتابه , تتبع منهجه فى معجمه وتحليل لترجمة ابى العالء المعرى , وتتبع البحث المصادر التى اعتمد عليها ياقوت فى كتابه وتقسيمها الى نقلية وسمعية ورسائل , واالثار التى تركها لنا ياقوت من خالل كتب التراجم والكتب التى نقلت من مؤلفات ياقوت التى لم تصل الينا , الحديث عن ثقافة ياقوت وشيوخه فزدنا كثيرا عن الشيوخ الذين ذكرهم دكتور ديب فى رسالته عن الحموى االديب الناقد , قام الباحث بتحليل شعر ياقوت الذى جمعه المحقق , تحدث سريعا عن الكتب التى سبقت ياقوت فى مجال الترجمة , العصر الذى عاش فيه ياقوت من النواحى السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحتى مشاهير االعالم الذين عاشوا فى عصره , تناول البحث ترجمة ياقوت من كل الكتب التى وردت فيها ترجمته اللغة العربية2009مجازةماجستير00سعيدة محمد رمضان

وايضا ربط البالغة القديمة بالمعاصرة عن طريق صور فنية عالية وموسيقى بديعة, التجديد فى اللغة دون الخروج عن المالوف او االسفاف باالضافة الى االيقاع الغنائى الممزوج بالتراكيب الشعرية : كان حجازى من اوائل الذين اسهموا فى ارساء قواعد الشعر الحر فى العصر الحديث ومن ابرز من اسسوا مفهوم الحداثة ومن ابرز مظاهر الحداثة , تاكيد الحداثة على الذاتية من خالل قراءة التراث مرة ثانية واعادة تقديمة بصورة تالئم العصر اللغة العربية2009مجازةماجستير00ابراهيم محمد منصورظاهرة الحداثة فى شعر احمد عبد المعطى حجازى اسماء يوسف عبد الوهاب االمام

القت الدراسة الضوء على كثير من اسفار المكتبة العربية االسالمية وما تحويه من فكر العلماء, اوضحت الدراسة ان المسلمين لم يكونوا يوما ما منغلقين اال على ثوابتهم التى جاءت من عند هللا بل كانوا منفتحين على الثقافات االخرى, ان االسالم ترك للدعاة رصيدا عظيما من المبادىء واالحكام التى ال تنتهى , ايضا ان الدين باحكامه وتشريعاته لن يقف عقبة امام تطور البشرية , بالرغم من تعاقب القرون وتتابع السنوات اال ان احكام االسالم صالحه للتطبيق فى كل العصور , معظم ايات الثبات قد وردت فى القران المكى, توصل البحث الى الجهد العظيم الذى بذله العلماء االولون فى قراءة االيات القرانية قراءه واعية متبصرةاللغة العربية2009مجازةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة تحليلية فى ضوء االيات المدنية :الثبات و المرونة رضا على السيد زلهف

لقد عرض القران الكريم الحوار داخل االسره باهدافه البناءه وصياغته البليغة وجل االداب التى تشغل االسر فى كل عصر وكل بيئة كما تم عرض هذه الموضوعات واالداب بعد ان عرض الجيد منها والردىء فعرض الجوانب االنسانية بخيرها وشرها وعرض المواقف الحياتية اليومية وعرض الجانب العقيدى والجانب االجتماعى والمسئولية االسرية وتقوم الدراسة على تمهيد لتعريف المفردات وتحليلها والوقف على الفرق بين الحوار والمجادلة والمناقشة  والباب االول لدراسة الحوار االسرى فى القران الكريم ويشمل ثالثة فصول االول شكل الحوار والثانى اقسام الحوار والثالث دور الحوار فى التكوين االسرىوالباب الثانى لدراسة قضايا الحوار ويشمل ستة فصول اللغة العربية2009مجازةماجستير00محمد عطا احمد يوسفدراسة موضوعية: الحوار االسرى فى القران الكريم محمد السيد عبد الرحيم

بيان اوجه الشبه والخالف بين اقوال النحويين التى تحتملها التراكيب النحوية فى شعر على الجارم, تحليل هذه التراكيب النحوية من خالل كتب النحو ثم تطبيق ذلك على ديوان على الجارم , بيان الخصائص او الظواهر التركيبية بين ركنى التركيب النحوى االسنادى وهو الجملة ومن ابرز سماته الحذف والتقديم والتاخير والمطابقة وغيرها من السمات النحوية اللغة العربية2009مجازةماجستير0احمد احمد الضانىعبد الرحيم محمود زلطالخصائص التركيبية لبناء الجملة فى شعر على الجارماحمد محمد احمد حمادة

.تزداد االلفة بين عناصر التماسك النصى فى النص القرانى اكثر من النص التوراتى , ان اكثر وسائل التمسك اثرا فى النص واتساقه هى الضمائر وقد اثبت هذا بالفعل من خالل دراسة النصين القرانى والتوراتى لقصة يوسف , اتفاق العناصر االشارية للضمائر فى اللغات السامية غالبا وهذا االتفاق يكون اشد بين العربية والعبرية , كما برزت اهمية الدراسات المقارنة فى الكشف عن بعض الحقائق اللغوية ومن ذلك وجود النون فى ضمير المتكلم المتصل فى حالة النصب مما يرجح ان النون اصل الضمير وان تسميتها بدون الوقاية الداعى لها , من خالل رحلة البحث يعتبر هذا بذرة لفرع جديد من افرع علم اللغة وهو علم اللغة النصى المقارن لتكون اهتماته دراسة النصوص وتطبيق معايير النصيه عليها فى اطار لغتين او اكثر من نفس االسرة اللغوية اللغة العربية2009مجازةماجستيرصبحي إبراهيم الفقيمحمد جالء إدريسعبده الراجحىدراسة مقارنة فى ضوء علم اللغة النصى: الضمائر فى سورة يوسف بين القران الكريم والمعجم القديم عطا على محمد عبد العال

حسن عبد العال عباسدراسة موازنة وتحليلية: فن المقامة بين المشرق العربى واالندلس جمال عبد العزيز محمد بسيونى جنيدى
محمد خاطر

اختالف الحوار المقامى عن غيره يمتاز بالتركيب والتعقيد , رسمت المقامات كثيرا من الشخصيات وبينت ما لم يوضحه كثير من فنون االدب النثرى او الشعر , للمقامة احقية السبق فى وصف الواقع االجتماعى , اوضحت ان الوعظ فى المقامات قد ياتى وعظا خالصا هلل , قسمت االتجاه الترفيهى عند اصحاب المقامات الى انواع كثره , الرحلة المقامية وشملت جميع اغراض المقاماتبل انها تعد احدى اعمدة البناء المقامى , يعد الفن المقامى احد اهم الفنون النثرية حيث حملت المقامة فى طياتها معظم ما حمله الفن الشعرى من معان ومشاعر واحاسيس فهى بحق خير ممثل للفن االدبى بصفة عامة شعره ونثره والقت رواجا  وازدهارا فى بيئة االندلس واتسمت من  حيث الحجم بالطول واالسهاب اللغة العربية2009مجازةماجستير0

كال الشاعريين ملتزما فى ابداعة باخالقيات الدين وعادات المجتمع والعقيدة االسالمية والقضايا الوطنية فاثرت الجانب االخالقى عندهم, اننا فى حاجة شديدة الى االديب االسالمى ليعرفوا دينهم معرفة صحيحة , طغيان الجانب االخالقى عند كال الشاعريين اللغة العربية2009مجازةماجستير00عبد الرحيم محمود زلطالجانب االخالقى فى شعر محمد محمد الشهاوى ويس الفيل دراسة موازنةايمن محمد عبد السالم حجازى



.احتل التأويل فى القرن العشرين مكانا بارزا بين النظريات النقدية وكان العالم الغربى هو المجال الحيوى الذى اثمرت فيه هذه النظرية فالغرب هو مكان التأويل و القرن العشرين هو زمانهاللغة العربية2009مجازةماجستير00مصطفى فتحى ابو شاربالتاويل فى التراث النقدى والبالغى دراسة فى المفهوم و واالسس والضوابطشريف مصطفى كامل 

0اللغة العربية2010مسجلةماجستير0محمد السيد الدسوقىحسن عبد العال عباسشعر عبد هللا بن رواحه دراسة اسلوبيةاسالم على على حسن رزق

الدسوقى محمود الدسوقى 
محمود بكر

0اللغة العربية2010مجازةماجستير0على على غازىمحمد عطا أحمد يوسفدراسة فقهية مقارنة فى ضوء االجتهادات المعاصرة: الفروق بين الرجال والنساء فى الحكم الشرعى 

حسام الدين عطية محمد 
حسين الحاوى

دراسة تحليلية:ه553المتوفى بعد (بيان الحق)القضايا التركيبية والداللية فى كتاب باهر البرهان فى معانى مشكالت القراءن للعالمة  ماجستير0أمانى كمال غريبعبد الكريم محمد جبل
مسجلة

0اللغة العربية2010

0اللغة العربية2010مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلالقضايا التركيبية والداللية فى كتاب المفردات فى معانى مشكالت القران دراسة تحليليةحسام الدين عطيه محمد حسن
0اللغة العربية2010مسجلةماجستير0محمد السيد الدسوقىأحمد أحمد الضانىالتركيب النحوية فى سورة االنعام وعالقتها بالداللةشرين صفوت عبد الرحمن

شرين صفوت عبد الرحمن 
القيل

0اللغة العربية2010مسجلةماجستير0محمد السيد الدسوقىاحمد احمد العنانىالتراكيب النحوية فى سورة االنعام وعالقتها بالداللة
0اللغة العربية2010مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانىالقضايا اللغوية فى القراءات المتواثره التى تكلم فيها النحويون والمفسرون من بداية القرن الثالث الهجرى حتى نهاية القرن الثامن الهجرىعبد المولى ابو بكر عبد المولى

عبدهللا عباس محمد عبد 
مقاصد العقيدة االسالمية دراسة فى التفسير الموضوعى الرحمن رزق

محمد عطا أحمد يوسف
0

0
2010مجازةدكتوراه

0اللغة العربية

0اللغة العربية2010مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلااللفاظ الدالة على القرب والبعد المكانين فى القران الكريم دراسة السمات والفروق الدالليةمحمد ابراهيم محمد على الفقى
0اللغة العربية2010مسجلةماجستيراميره عبد الرحمن عمارأحمد أحمد العنانىصبحي إبراهيم الفقياسلوب الشرط فى موطا االمام مالك بين نحو الجملة ونحو النصمحمد احمد ابراهيم ابو زيد
0اللغة العربية2010مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانىااللفاظ الدالة على الموت فى القران الكريم دراسة فى البنية والداللةمصطفى محمد بسيونى 

مصطفى محمد بسيونى مندوه 
الخولى

ماجستير00احمد احمد العنانىدراسة فى البنية والداللة:االلفاظ الدالة على الموت فى القراءن الكريم 
مسجلة

0اللغة العربية2010

مصطفى محمد بسيونى مندوه 
الخولى

ماجستير00احمد احمد العنانىااللفاظ الدالة على الموت فى القران الكريم  دراسة فى البنية والداللة
مسجلة

0اللغة العربية2010

0اللغة العربية2010مسجلةماجستير00حسن عبد العال عباسالذات واالخر فى الشعر العذرى دراسة تحليلةوالء ابراهيم عبد المحسن
0اللغة العربية2010مسجلةدكتوراه0أمانى كمال غريبعبد الكريم محمد جبلاالشتقاق الداللى فى المحرر الوجيز البن عطيه االندلسىوليد عبد المنعم عبد الحنان حويله

تحليل هذه التراكيب النحوية من خالل كتب النحو ثم تطبيق ذلك على ديوان على الجارم وبيام اوجه الشبه واالختالف بين اقوال النحويين التى تحتملها التراكيب النحوية فى شعر على الجارم, بيان الخصائص والظواهر التركيبية بين ركنى التركيب النحوى االسنادى وهو الجملة ومن ابرز سماته الحذف والتقديم والتاخير والمطابقة وغيرها من السمات النحويةاللغة العربية2010مجازةماجستير00حسن عبد العال عباسالمديح النثرى حتى نهاية القرن السادس الهجرى دراسة فنية موضوعية شعبان كامل كامل عمر نويجى

احمد اسماعيل عبد الرحمن 
فرغلى

ماجستير0محمد السيد الدسوقىأحمد عبد الحي يوسفخليل جبران دراسة اسلوبية
مسجلة

0اللغة العربية2011

0اللغة العربية2011مسجلةماجستير0محمد السيد الدسوقىصبحي إبراهيم الفقياالسلوب االنشائى فى شعر محمود حسن اسماعيل دراسة تداوليةانس وحيد محمد عبد العظيم
0اللغة العربية2011مسجلةماجستيرحامد محمد عبد اللطيفابراهيم محمد منصورأحمد عبد الحي يوسفالبعد السياسى فى اعمال سلوى بكر دراسة فى اليات السردايمن محمد فتحى محمد احمد

صبحى ابراهيم الفقىأحمد أحمد الضانىالفاظ العقوبة فى القران الكريم دراسة لغوية تحليليةبكر احمد بكر ابو عامود
زينب عبد 

السالم
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2011

صبحى ابراهيم الفقىاحمد احمد العنانىدراسة لغوية تحليلية:الفاظ العقوبة فى القراءن الكريم بكر احمد بكر ابو عامود
زينب عبد 
السالم ابو 

الفضل
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2011

0اللغة العربية2011مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلدراسة تداولية:ايات الجهاد فى القراءن الكريممجدى محمد عمارة
0اللغة العربية2011مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلالجهاد فى القران الكريم دراسة تداوليةمجدى محمد محمد عماره
0اللغة العربية2011مسجلةماجستير0محمد السيد الدسوقىعبد الكريم محمد جبلايات االعتبار بمصارع االمم فى القران الكريم دراسة فى التركيب وعالقتها بالداللةمحمد عبد العزيز صقر

0اللغة العربية2011مسجلةماجستير0أمانى كمال غريبمحمد جالء إدريسدراسة مقارنة بين القران والتوراة:قصة يعقوب عليه السالم محمد عبد الفتاح حنيش

0اللغة العربية2011مسجلةماجستير0أمانى كمال غريبمحمد جالء إدريسقصة يعقوب عليه السالم دراسة مقارنة بين القران والتوراةمحمد محمود عبد الفتاح حنيس
0اللغة العربية2011مسجلةماجستير0أمانى كمال غريبمحمد جالء إدريسدراسة مقارنة بين القراءن والتوراه:قصة يعقوب عليه السالممحمد محمود عبد الفتاح حنيش
محمود مصطفى عبد اللطيف 

الرثاء فى عصر الدولة دراسة تحليلةمصطفى
سعيدة محمد رمضان

2011مسجلةماجستير0محمد السيد الدسوقى
0اللغة العربية

سعيدة محمد رمضانمحمد جالء إدريساثر الفلسطينى فى الداخل والمنفى دراسة نقدية موازنة فى المضامين واالسلوب سميح القاسم ويوسف الخطيب نموذجينمؤمنة مصطفى كامل جسرها
حامد محمد 
عبد اللطيف

ماجستير
مسجلة

0اللغة العربية2011

0اللغة العربية2011مسجلةدكتوراه00عبد الكريم محمد جبلالقراءات القرأنبة السبع فى ضوء نظرية الحقول الداللية هشام ابو الفتوح السيد سالم

0اللغة العربية2011مجازةدكتوراه0أمانى كمال غريبصبحي إبراهيم الفقي(النساء واالعراف نموذجا)المعايير النصية فى السور المكية والمدنية يسرى السيد ابراهيم نوفل

الدراسة الثنائية النقدية فى القصائد الجاهلية دراسة ثنائيىابراهيم كمال سليمان رخا
مصطفى فتحى أبو 

2012مسجلةماجستير00شارب
0اللغة العربية

0اللغة العربية2012مسجلةماجستير0محسن عبد الرازق رشوانصبحي إبراهيم الفقيعالمات الترقيم فى اللغة العربية معالجة فنية حاسوبيةاحمد عبد المنعم سالم االعرج
احمد محمد عبد الرحمن 

دراسة وتحقيق:ه 704تفسير سورة سبح اسم ربك االعلى وسورة التكاثر للعالمة علم الدين العراقى المتوفى سنة مصطفى
محمد عطا أحمد يوسف

2012مسجلةماجستير0زينب عبد السالم ابو الفضل
0اللغة العربية

احمد محمد عبد الرحمن 
دراسة وتحقيق (ه704)سورة سبح باسم ربك االعلى وسورة التكاثر للعالمة علم الدين المتوفى مصطفى

محمد عطا أحمد يوسف
2012مسجلةماجستير0زينب ابو الفضل

0اللغة العربية

اسماء محمد عبد الحميد قطب 
درويش

المديح ةاثره الداللى فى نقائض المتنبى والفرذدق دراسة اسلوبية
مصطفى فتحى أبو 

شارب
صبحى ابراهيم الفقى

0
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2012

0اللغة العربية2012مسجلةماجستير0زينب عبد السالم ابو الفضلعبد الكريم محمد جبلدراسة تحليلية :للجوهرى (الصحاح)الداللة القرائنية فى معجم امانى عطية السيد على
0اللغة العربية2012مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانىصورة البقرة دراسة دالليةايمان عبد الوهاب 

2010دراسة تحليلة:  1930الخيال فى قصص االطفال فى مصر فى الفترة من تامر عبد هللا محمد يعقوب 0اللغة العربية2012مسجلةماجستير0حامد محمد عبد اللطيفأحمد عبد الحي يوسف
0اللغة العربية2012مسجلةماجستير0أحمد عبد الحي يوسفمحمد السيد الدسوقىالمعنى الغائب فى البالغة العربية الياته وغايتهرضا العزب يوسف العزب

محمد صالح عبد المجيد على 
سعيد

سعيدة محمد رمضاناليات السرد الروائى عند على احمد باكثير
0حامد محمد عبد اللطيف

ماجستير
مسجلة

0اللغة العربية2012

مدحت عبد العليم عبد القادر 
سالمة

ماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة موضوعية فى ضوء القران الكريم:العدة الفسية فى سورتى االنفال والتوبة
مسجلة

0اللغة العربية2012

مدحت عبد العليم عبد القادر 
دراسة النفسية فى سورتى االنفال دراسة موضوعية فى ضوء القران الكريمسالمه

محمد عطا أحمد يوسف
2012مسجلةماجستير00

0اللغة العربية

0اللغة العربية2012مسجلةماجستير00حسن عبد العال عباسحتى نهاية القرن الثانى دراسة تحليليةهناء محمد عبد المجيد
0اللغة العربية2012مسجلةماجستير0حسن عبد العال عباسأحمد أحمد الضانىمالحم البن دريد االزدى دراسة ملحمية دالليةهند جمال مصطفى 

0اللغة العربية2012مسجلةدكتوراه0محمد السيد الدسوقىمحمد عطا أحمد يوسفايات العزة فى القرأن الكريم دراسة تحليلية بالغيةيوسف فرج محمد مريويص
دراسة مجمعية وصرفية وداللية (ح ج م)الى المادة  (ش ب ط)حاشية ابن الطيب الفاسى على القاموس المحيط من مادة احالم على محمد عبد الصمد 0اللغة العربية2013مسجلةدكتوراه0صبحى ابراهيم الفقىعبد الكريم محمد جبل

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0زينب عبد السالم ابو الفضلمحمد عطا أحمد يوسفدراسة تحليلية:االعجاز التشريعى الحكام االسرة من خالل سورتى النساء والنور احمد على عبد الغنى عمار
0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0زينب ابو الفضلمحمد عطا أحمد يوسفالتشريعى الحكام االسرة من سورتى النساء والنور دراسة تحليليةاحمد على عبد الغنى عمار

الزروق عبد الحميد على عبد 
2013مسجلةدكتوراه0أيمن عبد الحفيظ عيادحلمي القاعودعناصر االبداع الفنى فى شعر محمد عبد هللا معيتيقالحميد

0اللغة العربية

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير00صبحي إبراهيم الفقيفروض المعانى فى ديوان المتنبى دراسة تداوليةايمان عونى غازى عبد العال
جيهان محمد عبد المنعم محمد 

2013مسجلةماجستير00حسن عبد العال عباسفن التوقيعات فى القرنين الثالث والرابع الهجريين دراسة موضوعية فنيةابراهيم
0اللغة العربية

ريهام ابراهيم محمد محمد 
0اللغة العربية2013مسجلةماجستير00صبحي إبراهيم الفقيدراسة تطبيقية:التداولية فى الخطب النبوية موسى

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير00صبحي إبراهيم الفقي دراسة فى الخطبة النبوية دراسة تطبيقيةريهام ابراهيم محمد محمد موسى
0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0زينب ابو الفضلصبحي إبراهيم الفقيمبادىء علم اللغة التطبيقى وتوظيفها فى تعليم الطريقة النورانية الطفال الروضةشادية طايل محمد عباس

0اللغة العربية2013مسجلةدكتوراه00محمد عطا أحمد يوسفجهود ابى مزيرق الليبى فى التفسيرخالل كتابه ارشاد الحيران الى توجيهات القران صال المختارابو بكر التومى

0اللغة العربية2013مسجلةدكتوراه00محمد عطا أحمد يوسفابى مزيريق الليبى فى التفسير من  كتابه ارشاد الحيران الى توجيهات القرانصالح المختار ابو بكر التومى

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير00أماني كمال غريبالتدليس فى سنن االمام بن ماجه دراسة تحليلةطارق رسالن محمود رسالن

عبد الغفار على ابراهيم عبد 
الغفار

صبحى ابراهيم الفقىمحمد عطا أحمد يوسفتفسير الف بين االزهرى والزجاج اليات القرأنية دراسة تحليلة
0

ماجستير
مسجلة

0اللغة العربية2013

دراسة تحليلية:اوجه االختالف فى تهذيب اللغة بين االزهرى والزجاج فى تفسير االيات القرأنيةعبد الغفار على عبد الغفار 0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0صبحى ابراهيم الفقىمحمد عطا أحمد يوسف
عصام عيد الجوهرى ابراهيم 

دراسة تحليلية:االخذ باالسباب فى القراءن الكريم واثره فى افكر االسالمى زهرة
محمد عطا أحمد يوسف

2013مسجلةماجستير00
0اللغة العربية

عصام عيد الجوهرى ابراهيم 
االخذ ياالسباب فى القرأن الكريم واثره فى الفكر االسالمى دراسة تحليلةزهره

محمد عطا أحمد يوسف
2013مسجلةماجستير00

0اللغة العربية

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0زينب ابو الفضلمحمد عطا أحمد يوسف ه الكتاب الى نهاية سورة التوبة دراسة وتحقيق893ملخص تفسير مدارك التنزيل البن ايبك العمادى المتوفى سنة  )القران العظيم عطية ابو بكر عطية الريسطى
محمود رافت احمد الجمال 0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0اميرة عبد الرحمن عمارمحمد عطا أحمد يوسفه من اول سورة يونس الى نهاية سورة الناس دراسة وتحقيق893البن ايبك العمادى المتوفى سنة  (ملخص تفسير مدارك التنزيل للنسفى )تفسير القرأن العظيم 

دراسة وتحقيق:همن اول سورة يونس الى نهاية سورة الناس 893البن ايبك المارى المتوفى سنة  (ملخص تفسير مدارك التنزيل للنسفى)تفسير القراءن العظيم محمود رأفت احمد الجمال 0اللغة العربية02013ماجستير0اميرة عبد الرحمن عمارمحمد عطا أحمد يوسف
0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0اسماء فاروقأحمد أحمد الضانىالسكون فى القرأن الكريم دراسة لغوية تطبيقيةمراد مصباح نصار

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0اسراء فاروقاحمد احمد العنانىدراسة تطبيقية:الحركة زالسكون فى القرأن الكريم مراد مصلح بدوى نصار

مروه محمود صالح الدين 
الشرقاوى

المفارقة والقناعة وابعادهما الداللية فى شعر محمد احمد العزب
مصطفى فتحى أبو 

0حامد محمد عبد اللطيفشارب
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2013

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0حامد محمد عبد اللطيفحسن عبد العال عباسدراسة تحليلية نقدية (ه340ت )بنية الحكاية فى كتاب المكافاة وحسن العقبى الحمد بن يوسف الكاتب مريم بدر احمد بدر عبد الدايم

0اللغة العربية2013مسجلةماجستير0اميرة عبد الرحمن عمارمحمد عطا أحمد يوسفالتقيه والعصمة عند الشيعة فى ضوء قواعد الرواية دراسة تحليليةمنى عاطف محمد تميم الجزار
0اللغة العربية2013مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانىالنحوى فى اعراب القرأن الكريم فى ضوء المنهج التحويلى هناء السيد سليم عبد الحميد 
0اللغة العربية2013مسجلةدكتوراه0اميرة عبد الرحمن عمارصبحي إبراهيم الفقيالظواهر النحويه والداللية فى تراجم صحيح البخارىياسر قطب ابو اليزيد حيدر

احمد بسطويسى عبد الخالق 
بسطويسى

فقه ال البيت من الصحابة فى الحدود والجنايات واثره فى المذاهب االربعة
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير00

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00أماني كمال غريبفى التربيع وجهوده فى خدمة السنةاحمد عزازى عبد العزيز الشحات
0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00أماني كمال غريبفى الربيع وجهوده فى خدمة السنة احمد عزازى عبد العزيز الشحات سالمة

احمد عزازى عبد العزيز 
الشحات سالمه

ماجستير00أماني كمال غريباالمام الحافظ ابن الربيع وجهوده فى خدمة السنة النبوية المطهرة
مسجلة

0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةدكتوراه0أيمن عبد الحفيظ عيادعبد الكريم محمد جبلالتركيبة فى ديوان رياحين للشاعر عبد هللا معينيق وعالقتها بالدالله دراسة تحليليةاحمد على احمد الشيبانى

احمد محمد عبد اللطيف ابو 
حسن

السنه النبوية فى حل المنازعات المجتمعية دراسة موضوعية فقهية
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
اميرة عبد الرحمن عمار

0
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00زينب عبد السالم ابو الفضلالنظام السياسى نموذجا )نثر مقاصد الشريعة فى السياسة الشرعية احمد محمد عطية زيادة

احمدمحمد عبد الطيف ابو 
حسن

دراسة موضوعية فقهية:دور السنة فى حل المنازعات المجتمعية 
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير0اميرة عبد الرحمن عمار

مسجلة
0اللغة العربية2014

االحكام المتعلقة بمرض الكلى فى الفقه االسالمى دراسة فقهيةاسالم ابو الفتوح عامر ابراهيم
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
0

0
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00حسن عبد العال عباسكاتبات النبوية دراسة تحليلية بالشكل والمضمونالسيد محمود السيد ويلى

المالح ابو الفتوح عامر ابراهيم 
خلف احمد

االحكام المتعلقة بمرضى  الكلى الفقه االسالمى دراسة فقهية
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير00

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0حامد محمد عبد اللطيفحسن عبد العال عباسالعروبة واالسالم فى شعر عبد هللا باشر حبلانس حسن سليمان عبيد

ايه صالح عبد العزيز محمد 
على

حسن عبد العال عباسالنص المفتوح دراسة سورية القصة القصيره عند سعيد الكفرواى يوسف
0حامد محمد عبد اللطيف

ماجستير
مسجلة

0اللغة العربية2014

(من خالل الكتب السنية)السرد فى القصص الغيبى فى صحيح الحديث النبوى جابر محمد عبد الوهاب
مصطفى فتحى أبو 

0حامد محمد عبد اللطيفشارب
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةدكتوراه0حامد محمد عبد اللطيفعبد الرحيم محمود زلطفى الشعر الليبى المعاصر حنان عياد محمد زنين

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0محمد عطا أحمد يوسفمحمد جالء إدريسدراسة مقارنة من النصوص العبرية:ه 671االسرائليات فى تفسير القرطبى ت دعاء جمعة سعد ابراهيم البياع
0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0محمد عطا أحمد يوسفمحمد جالء إدريسدراسة مقارنة مع النصوص العبرية ( ه671ت )االسرائيليات فى تفسير القرطبى دعاء جمعه سعيد ابراهيم

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0حامد محمد عبد اللطيفحسن عبد العال عباسالرؤيه الشخصية فى روايات سعيد بكر دراسة تحليلية نقديةدينا احمد محمد اسماعيل

سورة المرأة فى شعر عبد الوهاب البياتىرائد خليل جياد
مصطفى فتحى أبو 

0حامد محمد عبد اللطيفشارب
دكتوراه

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفالموالى فى التفسير فى القرنين االول والثانى الهجريين دراسة تحليليةرفيق حسن محمود
0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة تحليلية :جهود الموالى فى التفسيرفى القرنين االول والثانى الهجريينرفيق حسنى محمود ابو جبل



الغريم المالى فى الفقه االسالمى وتطبقاته المعاصرهعادل عضوب عبد المطلب
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير00

مسجلة
0اللغة العربية2014

التغريم المالى فى الفقه االسالمىعادل عضوب عبد المطلب
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير00

مسجلة
0اللغة العربية2014

فى الفقه االسالمى وتطبيقاته المعاصرهعادل غصوب عبد المطلب
زينب عبد السالم ابو 

0الفضل
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00أحمد أحمد الضانىاالحتماالت االعرابية وعالقتها بالداللة فى العواسيمعاطف حسين فؤاد على قنديل
0اللغة العربية2014مسجلةدكتوراه0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلدراسة لغوية فى ضوء نظرية الحقول الداللية (ه362/ه326)ابن هانىء االندلسى عبد العزيز محمد عبد الحميد الجمال

على عبد الحميد على عبد 
2014مسجلةدكتوراه0أيمن عبد الحفيظ عيادحلمي القاعودالتركيب الفنى فى شعرعبدهللا معيتيقالحميد

0اللغة العربية

كريم محمد رضا ابراهيم خلف 
احمد

ماجستير0زينب عبد السالم ابو الفضلخالدابراهيم الفخرانىالتكيف الشرعى لمرضى التوحد وما يتعلق بهم فى الفقه االسالمى
مسجلة

0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0زينب ابو الفضلخالدابراهيم الفخرانىالشرعية لمرضى التوحد وما يتعلق به االسرةكريم محمد رضا ابراهيم خلف احمد

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0حامد محمد عبد اللطيفحسن عبد العال عباسفى روايات نجيب محفوظمانغ شياوباند

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0حامد محمد عبد اللطيفمحمد جالء إدريسفى ادب الحالت العربى الرحاله السعودى ناصر العبودى نموذجاماياند بنيغ

تحليل االحكام الشرعية بين االمام ابن حزم والجمهور دراسة اصولية تطبيقيةمحمد احمد ابراهيم ابو احمد
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
اميرة عبد الرحمن عمار

0
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2014

الوظيفية الداللية للصورة الفنية فى شعر الحجاج حتى نهاية القرن الثانى الهجرىمحمد حسن محمد ابو المجد
مصطفى فتحى أبو 

شارب
0

0
دكتوراه

مسجلة
0اللغة العربية2014

الشعر حتى نهاية العصر دراسة نقديةمحمد عبد الرحيم محمد راجح
مصطفى فتحى أبو 

شارب
0

0
دكتوراه

مسجلة
0اللغة العربية2014

دراسة تبيقية على قضايا فقه االقليات:مقاصد الشريعة واثرها فى االفتاء محمد على ابراهيم محمد
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير00

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00زينب عبد السالم ابو الفضلحكم الشريعة فى السياسه الشرعية الشعر السياسى نموذجامحمد محمد عطية زيادة

0اللغة العربية2014مسجلةدكتوراه00صبحي إبراهيم الفقيايات الحديث عن القراءن الكريم بين نحو الجملة ونحو النصمحمد محمد مصطفى الجمال

0اللغة العربية2014مسجلةدكتوراه0صبحي إبراهيم الفقيالحديث عن القران الكريم فى نحو الجملة ونحو النصمحمد مصطفى مصطفى احمد

(تعليق-دراسة-عرض0من اول الجزء السادس عشر حتى نهاية الجزء الثالثون من القرأن (الباب التاويل على معانى التنزيل)ه فى تفسيره 741ترجيحات االمام الخازن المتوفى سنة مصطفى الغريب على نافع 0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00أماني كمال غريب
0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00أماني كمال غريب ه لباب التاويل فى معانى التنزيل من الجزء السادس عشر حتى نهاية الجزء الثالثين من القرأن741االمام الخازن التوفى سنة مصطفى الغريب على نافع

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0فاطمة الزهراء محمد جاللاحمد احمد العنانىالسياق القرأنى واثره فى الترجيح بين المعانى من اول سورة مريم الى اخر سورة الحج مصطفى رمضان صالح خليل

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير0فاطمة الزهراء محمد جاللأحمد أحمد الضانىالقرأن واثره فى الترجيح بين المعانى فى اول سورة مريم الى اخر سورة الحجمصطفى رمضان صالح خليل

دراسة تحليلة نقدية ( ه280البن طيفور ت  )كتاب القصائد المفردات منى محمد محمد سالمه
مصطفى فتحى أبو 

2014مسجلةماجستير00شارب
0اللغة العربية

دراسة فى شعر محمد محمد الشهاوى دراسة تحليليةمنير سعيد حامد سعيد
مصطفى فتحى أبو 

0أيمن عبد الحفيظ عيادشارب
دكتوراه

مسجلة
0اللغة العربية2014

وتعليق/دراسة/ه فى تفسيره لباب التاويل فى معانى التنزيل من فاتحة الكتاب الى نهاية الجزء الخامس عشر عرض741ترجيحات االمام الخازن المتوفى سنة نبيل محمود عبد العزيز عبد هللا 0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00أماني كمال غريب

الدرامية فى اعمال نجيب الكيالنى الروائية دراسة تحليليةنجوى ابراهيم احمد عبده
عبد الحميد عبد العظيم 

القط
مصطفى فتحى ابو شارب

0
دكتوراه

مسجلة
0اللغة العربية2014

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00صبحي إبراهيم الفقيااليات القرأنية المكية المتعلقة بالنبى صلى هللا عليه وسلم دراسة تداوليةوفاء السعيد عبد الوهاب واصل

0اللغة العربية2014مسجلةماجستير00صبحي إبراهيم الفقيدراسة تداولية:االيات القرأنية المكية المتعلقة بالنيى صلى هللا عليه وسلم وفاء سعيد عبد الوهاب واصل
0اللغة العربية2014مسجلةدكتوراه0شريف عبد السميع عثمانعبد الكريم محمد جبلنصب المفعول به فى القرأن الكريم دراسة تطبيقيةوليد مصطفى عبد الهادى محروز

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0عهدى السيسىعبد الرحيم محمود زلطالحنين فى شعر الرصافىابراهيم علوان ياسين الخميسى
0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0عهدى السيسىصبحي إبراهيم الفقيفى ديوان االمام الشافعى دراسةابو بكر ابراهيم صادق ابراهيم

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0زينب عبد السالم ابو الفضلأماني كمال غريبدراسة تحلياية(الصواعق المرسلة)اراء لبن القيم االصولية فى كتابة ابو بكر عباس الجندى

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0زينب ابو الفضلأماني كمال غريبالقيم االصولية فى كتابة الصواعق دراسة تحليلةابو بكر عباس محمد الجندى

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة موضوعية:المقاصد الشرعية للتوجيه القرانى فى معاملة غير المسلمين احمد محمد ابراهيم حماد

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0حسين احمد عبد الغنىمحمد عطا أحمد يوسفالشرعية لتوجيه القرأن فى معاملة دراسة موضوعيةاحمد محمد ابراهيم حماد
0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أيمن عبد الحفيظ عيادأسامة البحيريالتوشيح فى الحديث النبوى الشريف دراسة بالغية فى صحيح االمام مسلماحمد محمد احمد على

احمد محمد السعيد احمد على 
عيسى

أسامة البحيريبنية الوشيع فى الحديث النبوى الشريف دراسة بالغية فى صحيح االمام مسلم
أيمن عبد الحفيظ عياد

ماجستير0
مسجلة

0اللغة العربية2015

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0عهدى السيسىأسامة البحيريالمعيار الموسيقى فى نقد الشعر العربى حتى نهاية القرن السادس الهجرىاسعاد حلمى السيد البدوى

اسالم محمد عبد العزيز عبد 
الخالق

برنامج العلم المدنى بين التاصيل الفقهى والتطبيق العملى فى فكر االمام ابن العزائم
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير0محمد ابراهيم طه

مسجلة
0اللغة العربية2015

اسالم محمد عبد العزيز عبد 
الخالق

برنامج التعليم المدنى بين التاصيل الفقهى والتطبيق فى فكر االمام ابى العزائم
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
محمد ابراهيم طه

0
ماجستير

مسجلة
0اللغة العربية2015

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أمانى كمال غريبمحمد جالء إدريساالسرائيليات فى تفسير بن كثير دراسةفى نقد السند والمتناشرف محمد النقراشى

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أمانى كمال غريبمحمد جالء إدريستفسير ابن كثير نقد السند والمتناشرف محمد النقراشى السيد

الدسوقى حمدى الدسوقى 
محمود بكر

محمد محمد ابو سالممحمد عطا أحمد يوسفه دراسة تطبيقية543المسائل االصولية فى المحرر الوجيز البن عطية االندلس ت 
0

دكتوراه
مسجلة

0اللغة العربية2015

امساعد محمود عياد عبد 
السميع

االتجاه االنسانى فى شعر خالد زغبية دراسة فنية موضوعية
عبد الرحيم محمود زلط

عهدى السيسى
0

ماجستير
مسجلة

0اللغة العربية2015

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديصبحي إبراهيم الفقيالقضايا المعجبية فى الحجم االشتقاقى المؤصل لاللفاظ القران الكريم لمحمد حسن حسن دراسة تليليةامل حمدان احمد سالمه
0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلااللفاظ الدالة على البنان فى صحيح االمام درسة فى البنية و الداللةايمن الشربينى الشربيى درويش

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0عهدى السيسىحسن عبد العال عباسفى شعر االخطل التغلبىايمن سليمان رمضان حمد
0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديأحمد أحمد الضانىافعال الكالميه سورة الفرقان دراسة تدواليةايه حسن عبد الغنى 

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أيمن عبد الحفيظ عيادأسامة البحيريمحمد عبد المطلب وجهوده البالغية والنقدية دراسة تحليليةباسم سعيد محمود عطوى

جابر محمد عبد الوهاب ابو 
ريه

(من خالل كتب السنة)تقنيات السرد فى القصص الغيبى فى صحيح الحديث النبوى
مصطفى فتحى أبو 

حامد محمد عبد اللطيفشارب
ماجستير0

مسجلة
0اللغة العربية2015

0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلالمصطلحات السياسية فى كتاب بدائع الزهور ووقائع الدهور البن اياس دراسة لغويةجمعه عبد المجيد على

0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديصبحي إبراهيم الفقيدراسة تحليلة فى ضوء علم االصوات:قضايا االداء القرانى فى مؤلفات محمد حسن حسن جبل حازم محمد احمد سالم

0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0حامد محمد عبد اللطيفمحمد ابراهيم البحيرىمصطلحات السرد فى الروايات ابراهيم عبد المجيدخالد عزت ابراهيم عماره

دعاء اسماعيل عبد الفتاح 
الشازلى

ماجستير00محمد عطا أحمد يوسفدراسة تحليلية:السنن االلهيه فى تفسير النار
مسجلة

.وابن سناء الملك وابن النبيه وغيرهم لهم كثيرا من القصائد متنوعة االغراض والشعر ذات السمات الفنية واالبداعية التى جعلته جديرا بالدراسة والمالحظة وتتميز تلك بانها مليئة  باالحداث والمتغيرات التى جعلت كثير من الشعراء يحاكون مجتمعهم محاكاة صادقة محاولين بث الشكوى لحال مجتمع انتشرت فيه الفتن واحس فيه الشعراء بانهم غرباء هوالء الشعراء كونوا النفسهم مذهبا سهال بعيدا عن التكلف, ايضا االتجاه الوجدانى برز واتضح انذاك وضم اشهر شعراء العصر كالبهاء زهير , وايضا عصر ا يحفل بالمشاهير من العلماء واالدباء والشعراء ,لذا تم وضع هذه الحقبة فى بؤرة الدراسة , ورميهما بالجمود واالنحطاط , قلة الدراسة حول هذين القرنين 0اللغة العربية2015

رمضان ابراهيم عبد الحميد 
الغنام

دكتوراه0اسماء فاروقمحمد عطا أحمد يوسفدراسة فى التفسير المقارن:احدث اليم االخر بين اهل السنة والشيعة االمامية 
مسجلة

كان هدفه االنسان بصفه عامة : والقران الكريم فى طرحه لهذه القضايا االنسانية ومعالجتها , ان االنسان فى التصور االسالمى عالم متكامل ملىء بااليات والسنن نجد التشريع لالنسان وحقوقه يستغرق جل اى القران الكريم فهى اما حديث عنه او حديث اليه فاسترداد انسانية االنسان باخراجه من عبادة العباد الى عبادة رب العباد 0اللغة العربية2015

محاولة معرفة معانى النص القرانى والفاظه واعرابه وقراءاته وتفسيره ولذا على السلف والخلف بعلوم العربية وخاصة علم النحو والصرف وتعددت عنهم االقوال الماثورة التى تعكس تلك العناية وهذا االهتمام فالبد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن اراد علم الشريعة ووصل االمر للبعض ان جعل معرفة علوم العربية واجبا وفرضا على كل من يتعرض لعلوم الشريعة مثل ابن خلدون 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلدراسة فى البنية والداللة:االلفاظ الدالة على الخروج والدخول فى القراءن الكريمرمضان خيرى اسماعيل حموده

.هو كتاب فى ادب السمر يحمل فى دفتيه اخبارا واثارا ادبية لمجموعة كبيرة من الشعراء واالدباء وغيرهم ممن اشتهر عنهم الغزل والعشق والدراسة تقوم على التحليل فى دراسة نصوص الكتاب وتحليلها الى عناصرها المتنوعة 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلااللفاظ الدالة على الخروج والدخول فى القران الكريم دراسة فى البنية والدلاللةرمضان خيري اسماعيل حمودة

.انزل هللا لنا القران ليكشف لنا حقيقتنا البشرية من خالل اياته صورا النفسنا نرى عددا من هذه الصور الصادقة ونحن نتدبر سنن االنعام االلهى الدنيوى فنرى نعم هللا علينا ال تعد وال تحصى كالخلق والعقل والرزق والنصر والتمكين ونعمه الباطنه كالهداية والعلم واالمن وغيرها من النعم تشتمل فى طياتها على نعم اخرى كثيرة 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أيمن عبد الحفيظ عيادحسن عبد العال عباساالبداع الفنى فى شعر  النجاشىسامح يحيى راغب الشرقاوى

تحقبق ودراسة :ه من اول سورة ال عمران الى نهايتها 938-818الوجوه النيرة فى قراءة الشرة البى حفص عمر بن قاسم االنصارى النشار سامى محمود محمد بدر .كان البد من الكتابة فى ظل االحداث التى تزلزت فيه القيم وضاع فيه اليقين وذلك للحصول على جدار يستند اليه المرء وقت العاصفة ومحاولة مستميته ومؤمنة للتغيير وكان ذلك فى عرض بعض من اعمال كل من صالح عبد الصبور وادونيس والمقارنة بينهم حيث ان الشعر يعكس احداث كل عصر وذلك بهدف التذكر وتامل الماضى بغرض تجاوز االخطاء والمحاوالت الدؤوبه لالصالح0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد عطا أحمد يوسفعبد الكريم محمد جبل

تحقبق ودراسة:كتاب الطهارة :ه 728المنهاج الجلى شرح فقه االمام زيد بن على لالمام المهرين يحيى بن المرتضى بن المهر بن القاسم ت صالح سالم جمعان عبد هللا
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير0اميرة عبد الرحمن عمار

مسجلة
.قد نال ادب المهجر قدرا كبيرا من العناية واالهتمام من الدارسين فى محاوله للكشف عن جوانبه واتجاهاته وابراز عناصر االبداع  الفنى فيه ولكن من المالحظ ان اغلب تلك الدرسات صبت اهتمامها على ادب المهجر الشمالى  دون الجنوبى فاثار الرغبة فى التعرف على اشعارهم ولما كثر بين النقاد الحكم على شعر المهجر الجنوبى بانه محافظ ولم يخرج عن تقليد القدماء ومن االطالع على دواويين عدد كبير من شعرائه ان الحكم تنقصه الدقة والموضوعية فكان االختيار لدراسة مناحى التقليد والتجديد فى هذا الشعر0اللغة العربية2015

ه كتاب الطهاره تحقيق ودراسة 728المنهاج الجلى فى شرح فقه االمام زيد بن على لالمام محمد بن االمام الطاهربن يحيى بن المرتضى بن المطهر فى القاسم ت صالح سالم شعبان عبد هللا
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
اميرة عبد الرحمن عمار

0
ماجستير

مسجلة
وجهة نظر شخصية وخبرة دراسية فى مجال البحث االدبى والنقد خاصة فى مجال الشعر لدى جماعة الديوان من االتجاهات االنسانية واثر ذلك فى تاريخ االدب فى العصر الحديث لقد استطاع جماعة الديوان ان يستفدوا من ثقافة  االدباء والشعرا العرب السابقيين عصرهم والغربيين االدباء واشعارهم فى العصر الحديث فظهر فيما قرؤه او ترجموه واتجهم الى الجانب الوجدانى االنسانى فكان الصدق اول مظاهر اقوالهم ودار بحثهم فى الكون فتحدثوا عن الخلق والشك واليقين وحياة االنسان ميالدا وفناء وعنصر الزمن كمؤثر قوى فى الحياه واالمور التفاضلية بين الناس كالقضاء والقدر 0اللغة العربية2015

التعليل بالمصلحة عند االمام القرافى دراسة اصولية تطبيقيةطاهر فاروق عيد زيد
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
اميرة عبد الرحمن عمار

0
ماجستير

مسجلة
لما انتشر االسالم انتشرت معه الثقافة العربية فى بالد االندلس فكان العصر الذهبى لليهود والفكر اليهودى وكان من ثمار تلك الفتره كتاب المحاضرة والمذاكرة الذى يعد عالمة مميزه لالدب الوسيط فى االندلس والكتاب به سيره ذاتيه لمؤلفة وعرض لتاريخ اليهود ولغتهم فى فترات مختلفة والباب االخير من الكتاب يشمل على القانون العربى واالمور التى يجب اتباعها لالنتاج شعر بمواصفات الشعر العربى وباب اخر لمحاسن الشعر وبالتالى كانت دراسة هذا الكتاب لالبراز االثر العربى واالسالمى فى ارتقاء الحياه الفكريه والثقافية اليهودية فى االندلس0اللغة العربية2015

ه دراسة تليلية837التركيبة والداللية فى كتاب الالمع بشرح الجامع الصحيح لشمس الدين تعبد المجيد عبدالمولى على محمد يهتم هذا البحث بدراسة ايات البشرى فى القران الكريم سوا اكانت لفظا ام معنى فى الخير والشعر وذللك على طريقة التفسير الموضوعى وهذا البحث اشتمل على كل ما ورد فى القران الكريم من ايات البشرى لفظا 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أحمد أحمد العنانىصبحي إبراهيم الفقي

حكمة وايضا شاعر اجتماعى يمدح ويفخر ويرثى ويحب,غزل , رثاء , دراسة تعنى بالكشف عن فنيات الصورة فى شعر على بن الجهم والتعرف على فنون شعر الشاعر واتجاهاته الفكرية التى عبر عنها الشاعر تصويرا فهو شاعر موهوب متعدد االتجاهات لم يقصر شعره على غرض بعينه بل تنوعت بين مديح0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0عهدى السيسىأسامة البحيريالمرأة المصرية الناقدة فى دراسة الشعر القديم فى النصف الثانى من القرن العشرينعبير محمد على كشك

اعتماده على المصادر االصيلة فى علم القراءات اثراء المكتبة االسالمية باحياء كتاب من القراءات, اهمية هذا المخطوط الزاخر حيث ان مؤلفه امام فى علم القراءات وقد بلغت مؤلفاته مائة وتسعة وخمسين مؤلفا لكثرها فى هذا الفن كثرة نسخه التى قاربت العشرين نسخة وفى ذلك دليل على اهميته 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلالفروق الداللية بين مفردات الجمع والتفريق فى القران الكريمعبير محمد كامل محمد

ان الكتاب لسيبويه من الكتب اللغوية التى حظيت بشهرة واسعة بلغت عنان السما اول كتاب نحوى وصل كامال وقد كان ومازال محط عناية العلماء والباحثين وذلك الهميته فى حقل الدراسات النحوية والصرفية والصوتية خاصة واللغوية عامة 0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0حامد محمد عبد اللطيفمحمد السيد الدسوقىالقيمه الفنية للدين والسياسه فى الرواية النسوية وفاء البوعيسى نموذجاغالية الطاهر

الفصل الدالالت اللغوية  لحركات العين , الفصل الثانى الدالالت اللغوية لحركات الوجه , والدراسات السابقةاما الفصول الفصل االول علم الحركات الجسمية عند علماء العرب والغرب, واصعب المشكالت , ومنهج الدراسة , واهاف البحث,واهميتها,تعريف الحركة الجسمية: لهذا الموضوع اهمية كبرى فى حياتنا المعاصرة يستمدها من الطفرة الهائلة فى وسائل االتصال واحالل الصورة محل اللغة المنطوقة وترجع اهمية القراءة وقد اجرى العلماء فى السنوات االخيره العديد من البحوث فى مجال الحركة الجسمية او اللغة غير المنطوقة اليمانهم بان االوضاع التى يتخذها الناس الجسامهم ان هى اال وسيلة لالتصال تقف على قدم المساواة مع الكالم المنطوق وقد اقتدت طبيعة الموضوع ان اقسمه الى مقمة وثمانية فصول وخاتمة تناولت المقدمة 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلااللفاظ الداله على العطاء والمنع فى القران الكريم دراسة فى الفروق الداللية فاطمة عبد اللطيف على

انقسم الباحثون فى دراسة االبدال واللهجات الى قسمين قسم يبحث فى االبدال وحده واالخر يبحث فى اللهجات وحدها فجاء البحث ليجمع االثنين ومعرفة االبدال تجنب االديب الخطا فى فهم النصوص االدبية ويساعد على معرفة اصول االلفاظ وقد ينتفع به فى المصطلحات العلمية ويعد مصدرا من مصادر اثراء اللغة بكثير من االلفاظ والمترادفات0اللغة العربية2015مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلااللفاظ الدالة على العطاء والمنع فى القرأن دراسة فى الفروق الداللية فاطمة عبد اللطيف على

يسلط هذا البحث الضوء على فترة من اهم فترات االدبيين العربى والعربى واشدها تالقا فى االندلس من خالل دراسة الزهد عند علميين بارزين من اعالم هذه الفتره التى انهار فيها صرح الخالفة الشامخ هما االلبيرى وابن جبيرول 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير00عبد الكريم محمد جبلدراسة فى الفروق الداللية:االلفاظ الدالة على العطاء والمنع فى القراءن الكريم فاطمة عبد اللطيف على مسيرة

عناصر الهنسة الصوتية: الصوت القافوى الفصل الثالث: التشكيل الصوتى الفصل الثانى : الفصل االول " البنية الموسيقية" الخصائص المرئية  الباب الثالث المستوى الصوتى : مصادر الصورة الشعرية الثالث: ادوات تشكيل الصورة الثانى :الفصل االول " الصورة الشعرية" اسلوبية التركيب الباب الثانى المستوى التصويرى : اسلوبية الضمير الثالث: المعجم الشعرى الثانى: واشتمل ثالثة فصول االول" البنية اللغوية" دراسة تكشف عن خصائص الخطاب الشعرى متتبعة تطور االداة والموقف عبر مراحل ابداعات الشعر المختلفة وقامت هذه الدراسة على مقدمة وثالثة ابواب وخاتمة ومالحق احصائية تعرضت المقدمة فى عجالة الى بلند الحيدرى وثقافته ومنحنى شخصيته والدراسات السابقة عنه وعن شعره شمل الباب االول المستوى التركيبى  (1996-1926 )تسعى هذه االطروحه الى دراسة شريحة من شرائح لغة الشعر الحديث فى قطاع عرضى منها متمثال فى شعر بلند الحيدرى 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديصبحي إبراهيم الفقيااللفاظ الدالة على الحيوان فى صحيح االمام البخارى دراسة دالليةمالك عناد احمد خلف

البنية الفنية فى شعر الصعاليك : االغتراب الذاتى  الباب الثالث مظاهر االغتراب وبطولة المغترب فى شعر الصعاليك الباب الرابع : االغتراب العاطفى الخامس: االغتراب المكانى الرابع : االغتراب السياسى الثالث: االغتراب االجتماعى الثانى :جاءت الدراسة فى مقدمة ومدخل واربعة ابواب وخاتمة الباب االول بواعث االغتراب فى شعر الصعاليك ومثيراته الباب الثانى  اتجاهات االغتراب فى شعر الصعاليك واشتمل خمسة فصول االول 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0محمد حلمي أفنديصبحي إبراهيم الفقيدراسة داللية:االلفاظ الدالة على الحيوان فى صحيح االمام البخارى مالك عناد احمدخلف

دراسة اصولية اصولية تطبقية:تعليالالحكام الشرعيةبين االمام ابن حزم والجمهور محمد احمد ابراهيم ابو احمد
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير0احمد عبد الرحمن عمار

مسجلة
وكان حسن االعتقاد , شجاعته واستمداد فكرة االصالح التى قادها استاذه الشيخ عمر البلقينى, ولم يحدد منهجا للتعامل مع مصادره ومراجعه , لم يحدد له منهجا معينا فى تعامله مع االعالم ,وانه تميز بحبه ونصرته لمذهب الشافعى , اهم ما تميز به ابن عماد يعرض القضية ويسوق االدلة عليها ويعرض الراء الفقهاء السابقيين فيها, من اهم سمات المؤلف انه يعرض الفكاره بطريقة سهله واضحة ال غموض فيها , اهمية الموضوع الذى تناوله الكتاب , اهمية تحقيق تراثنا العظيم 0اللغة العربية2015

واخيرا قيمة الكتاب وتاثيره والعيوب التى وقع فيها ياقوت , ثم تناول حس ياقوت النقدى , وتطرق الى اسلوب كتابه , تتبع منهجه فى معجمه وتحليل لترجمة ابى العالء المعرى , وتتبع البحث المصادر التى اعتمد عليها ياقوت فى كتابه وتقسيمها الى نقلية وسمعية ورسائل , واالثار التى تركها لنا ياقوت من خالل كتب التراجم والكتب التى نقلت من مؤلفات ياقوت التى لم تصل الينا , الحديث عن ثقافة ياقوت وشيوخه فزدنا كثيرا عن الشيوخ الذين ذكرهم دكتور ديب فى رسالته عن الحموى االديب الناقد , قام الباحث بتحليل شعر ياقوت الذى جمعه المحقق , تحدث سريعا عن الكتب التى سبقت ياقوت فى مجال الترجمة , العصر الذى عاش فيه ياقوت من النواحى السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحتى مشاهير االعالم الذين عاشوا فى عصره , تناول البحث ترجمة ياقوت من كل الكتب التى وردت فيها ترجمته 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0اميرة عبد الرحمن عمارمحمد عطا أحمد يوسففى الدراسات االسالمية"الماجستير"المدجات فى السنن االربة دراسة وتحليل درجة محمد عبد هللا محمد العيان

دراسة تحليلية فى ضوء الدرس اللغوى الحديث:ه 458دالالت االلفاظ القراءنبة فى المعجم المحبط االعظم البن سيده ت محمد محمود ابو الفتوح على وايضا ربط البالغة القديمة بالمعاصرة عن طريق صور فنية عالية وموسيقى بديعة, التجديد فى اللغة دون الخروج عن المالوف او االسفاف باالضافة الى االيقاع الغنائى الممزوج بالتراكيب الشعرية : كان حجازى من اوائل الذين اسهموا فى ارساء قواعد الشعر الحر فى العصر الحديث ومن ابرز من اسسوا مفهوم الحداثة ومن ابرز مظاهر الحداثة , تاكيد الحداثة على الذاتية من خالل قراءة التراث مرة ثانية واعادة تقديمة بصورة تالئم العصر 0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبل

القت الدراسة الضوء على كثير من اسفار المكتبة العربية االسالمية وما تحويه من فكر العلماء, اوضحت الدراسة ان المسلمين لم يكونوا يوما ما منغلقين اال على ثوابتهم التى جاءت من عند هللا بل كانوا منفتحين على الثقافات االخرى, ان االسالم ترك للدعاة رصيدا عظيما من المبادىء واالحكام التى ال تنتهى , ايضا ان الدين باحكامه وتشريعاته لن يقف عقبة امام تطور البشرية , بالرغم من تعاقب القرون وتتابع السنوات اال ان احكام االسالم صالحه للتطبيق فى كل العصور , معظم ايات الثبات قد وردت فى القران المكى, توصل البحث الى الجهد العظيم الذى بذله العلماء االولون فى قراءة االيات القرانية قراءه واعية متبصرة0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلدراسة تحليليه الدرس اللغوى الحديث (ه458)االلفاظ القرانية فى المحكم و المحيط البن سيده محمد محمود ابو الفتوح على

لقد عرض القران الكريم الحوار داخل االسره باهدافه البناءه وصياغته البليغة وجل االداب التى تشغل االسر فى كل عصر وكل بيئة كما تم عرض هذه الموضوعات واالداب بعد ان عرض الجيد منها والردىء فعرض الجوانب االنسانية بخيرها وشرها وعرض المواقف الحياتية اليومية وعرض الجانب العقيدى والجانب االجتماعى والمسئولية االسرية وتقوم الدراسة على تمهيد لتعريف المفردات وتحليلها والوقف على الفرق بين الحوار والمجادلة والمناقشة  والباب االول لدراسة الحوار االسرى فى القران الكريم ويشمل ثالثة فصول االول شكل الحوار والثانى اقسام الحوار والثالث دور الحوار فى التكوين االسرىوالباب الثانى لدراسة قضايا الحوار ويشمل ستة فصول 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0ايمان عليوهمحمد عطا أحمد يوسفدراسة تحليلية مقارنة:المدرجات فى الصحيحين محمد محمود عبد البصير احمد

دراسة عقائدية مقارنة:اعجاز القراءن الكريم بين الخطاب المعتزلى واالشعرى محمدعبد الوهاب محمد المزين
زينب عبد السالم ابو 

الفضل
ماجستير0احمد محمد سالم

مسجلة
بيان اوجه الشبه والخالف بين اقوال النحويين التى تحتملها التراكيب النحوية فى شعر على الجارم, تحليل هذه التراكيب النحوية من خالل كتب النحو ثم تطبيق ذلك على ديوان على الجارم , بيان الخصائص او الظواهر التركيبية بين ركنى التركيب النحوى االسنادى وهو الجملة ومن ابرز سماته الحذف والتقديم والتاخير والمطابقة وغيرها من السمات النحوية 0اللغة العربية2015

.تزداد االلفة بين عناصر التماسك النصى فى النص القرانى اكثر من النص التوراتى , ان اكثر وسائل التمسك اثرا فى النص واتساقه هى الضمائر وقد اثبت هذا بالفعل من خالل دراسة النصين القرانى والتوراتى لقصة يوسف , اتفاق العناصر االشارية للضمائر فى اللغات السامية غالبا وهذا االتفاق يكون اشد بين العربية والعبرية , كما برزت اهمية الدراسات المقارنة فى الكشف عن بعض الحقائق اللغوية ومن ذلك وجود النون فى ضمير المتكلم المتصل فى حالة النصب مما يرجح ان النون اصل الضمير وان تسميتها بدون الوقاية الداعى لها , من خالل رحلة البحث يعتبر هذا بذرة لفرع جديد من افرع علم اللغة وهو علم اللغة النصى المقارن لتكون اهتماته دراسة النصوص وتطبيق معايير النصيه عليها فى اطار لغتين او اكثر من نفس االسرة اللغوية 0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0أيمن عبد الحفيظ عيادمحمد السيد الدسوقىالتناص فى شعر بلند الحيدرىمحمود شاكر خيون

اختالف الحوار المقامى عن غيره يمتاز بالتركيب والتعقيد , رسمت المقامات كثيرا من الشخصيات وبينت ما لم يوضحه كثير من فنون االدب النثرى او الشعر , للمقامة احقية السبق فى وصف الواقع االجتماعى , اوضحت ان الوعظ فى المقامات قد ياتى وعظا خالصا هلل , قسمت االتجاه الترفيهى عند اصحاب المقامات الى انواع كثره , الرحلة المقامية وشملت جميع اغراض المقاماتبل انها تعد احدى اعمدة البناء المقامى , يعد الفن المقامى احد اهم الفنون النثرية حيث حملت المقامة فى طياتها معظم ما حمله الفن الشعرى من معان ومشاعر واحاسيس فهى بحق خير ممثل للفن االدبى بصفة عامة شعره ونثره والقت رواجا  وازدهارا فى بيئة االندلس واتسمت من  حيث الحجم بالطول واالسهاب 0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أسامة محمد البحيريأحمد أحمد الضانىفن التركيب فى ديوان كشاجم بن الحسين دراسة نحوية دالليةمحمود عادل عبد الحليم الفقى

محمود عبد الخالق محمد عبد 
الخالق

دكتوراه0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلالداللة التركيبة فى ايات لالخالق فى القراءن الكريم
مسجلة

كال الشاعريين ملتزما فى ابداعة باخالقيات الدين وعادات المجتمع والعقيدة االسالمية والقضايا الوطنية فاثرت الجانب االخالقى عندهم, اننا فى حاجة شديدة الى االديب االسالمى ليعرفوا دينهم معرفة صحيحة , طغيان الجانب االخالقى عند كال الشاعريين 0اللغة العربية2015

تحليل هذه التراكيب النحوية من خالل كتب النحو ثم تطبيق ذلك على ديوان على الجارم وبيام اوجه الشبه واالختالف بين اقوال النحويين التى تحتملها التراكيب النحوية فى شعر على الجارم, بيان الخصائص والظواهر التركيبية بين ركنى التركيب النحوى االسنادى وهو الجملة ومن ابرز سماته الحذف والتقديم والتاخير والمطابقة وغيرها من السمات النحوية0اللغة العربية2015مسجلةدكتوراه0محمد حلمي أفنديعبد الكريم محمد جبلالدلاللة التركيبية فى ايات االخالق فى القران الكريممحمود عبد الخالق محمد عبد الخالق

دراسة فى ضوء علم اللغة اإلجتماعى من خالل دراسة الواقع الشعرى للشعراء فى القرن الرابع الهجرى والذى يعكس الحياه االجتماعية والسياسية لهوالء الشعراء فى تلك الحقبة  0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0اميرة عبد الرحمن عمارمحمد عطا أحمد يوسففى الدراسات االسالمية (الماجستير )فى السنه االربعة جمع وتخريج ودراسة فى درجة التخصص محمود عبد هللا محمد

مرضى عبد اللطيف محمد ابو 
الحسن

ه من اول الجزء الثانى من القراءن الكريم الى نهاية سورة البقرة تحقيق ودراسة 938-818الوجوه النيرة فى قراءة الشرة البى حفص عمر بن قاسم االنصارى النشار  ماجستير0محمد عطا أحمد يوسفعبد الكريم محمد جبل
مسجلة

.احتل التأويل فى القرن العشرين مكانا بارزا بين النظريات النقدية وكان العالم الغربى هو المجال الحيوى الذى اثمرت فيه هذه النظرية فالغرب هو مكان التأويل و القرن العشرين هو زمانه0اللغة العربية2015

يتناول البحث دراسة السياق فى الجملة فى سورة البقرة وذلك لثرائها اللغويه وما تحملها من داللت تفيد الدراسة ولم يقدم عليها احد من قبل0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أيمن عبد الحفيظ عيادحسن عبد العال عباساالبداع الفنى فى شعر ابراهيم االسطى عمرمنية ابراهيم االسطى عمر

قد اهتم علماء العربية منذ القرن الثانى الهجرى بجمع اشعار العرب الجاهلية خدمة للعربية و استجابة لحاجات الدارسين لها0اللغة العربية2015مسجلةماجستير0أيمن عبد الحفيظ عيادمحمد السيد الدسوقىالخصائص االسلوبية فى شعر هدبة بن الخشرم العذرىوفاء امحمد الغزالى

ياسر جابر عبد هللا فرج عبد 
2015مسجلةماجستير0عهدى السيسىعبد الرحيم محمود زلطاحمد معروف شلبى دراسة موضوعيةربه

تناولت الدراسة تحليل واقع الشعر وخاصة شعر المدح فى تلك الحقبة وخاصة فى تلك الدولتين حيث انه لما يتطرق اليها احد من قبل رغم ثراء تلك الفتره باالحداث والتى عكسها شعر المديح0اللغة العربية

ياسين عبد ربه يوسف ابو 
المعاطى

ماجستير0اميرة عبد الرحمن عمارأماني كمال غريببين الضبط واالختالط تحقيق ودراسة (ه125)صالح بن نبهان ؛ مولى الترامة بنت امية المتوفى سنة 
مسجلة

محاولة للوصول للمقارنة للقضايا البالغية والنقدية التى كانت موجوده فى شعر ابى العالء ومن سبقوه من خالل النقد الموضوعى النعكاس االحوال االجتماعية واالقتصادية والسياسية التى كانت سائده0اللغة العربية2015


