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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر آالء رضا عبد الجواد ابراهٌم البٌلى مستجد ١١٠٠٠٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ آالء سامح حمدان رجب عزام مستجد ٢١٠٠٠٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب آٌه ابراهٌم دمحم ابراهٌم البحٌرى مستجد ٣١٠٠٠٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف آٌه دمحم محمود عبد الصمد فرج مستجد ٤١٠٠٠٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص ابراهٌم عاطف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٥١٠٠٠٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص ابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم السٌد مستجد ٦١٠٠٠٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر احمد ابراهٌم السٌد عبده الٌمانى الطٌر مستجد ٧١٠٠٠٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة احمد ابراهٌم دمحم المحجوب غزاله مستجد ٨١٠٠٠٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة احمد اسامه عبد البدٌع احمد سٌد احمد مستجد ٩١٠٠٠٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة احمد امٌن حامد دمحم حامد مستجد ١٠١٠٠٠١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة احمد اٌمن سعٌد احمد بدوى مستجد ١١١٠٠٠١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة احمد اٌمن دمحم احمد الٌمانى مستجد ١٢١٠٠٠١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة احمد حسنى على على ابو السعود مستجد ١٣١٠٠٠١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة احمد طارق رفاعى عبد المحسن عنانى مستجد ١٤١٠٠٠١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً احمد دمحم ابو زٌد البسطوٌسى ٌونس مستجد ١٥١٠٠٠١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً احمد دمحم عبد العزٌز سٌد احمد مستجد ١٦١٠٠٠١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً احمد محمود احمد عبدالممصود صالح مستجد ١٧١٠٠٠١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً اسراء احمد عبدالهادى احمد الدسولى مستجد ١٨١٠٠٠١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً اسراء احمد دمحم البٌومى مستجد ١٩١٠٠٠١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً اسراء احمد محمود على مستجد ٢٠١٠٠٠٢٠
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً اسراء اشرف عوض دمحم احمد مستجد ٢١١٠٠٠٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً اسراء السٌد السٌد طه ابراهٌم مستجد ٢٢١٠٠٠٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً اسراء الشحات عبد العزٌز مصطفً مستجد ٢٣١٠٠٠٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً اسراء جالل عوض شحته ابراهٌم مستجد ٢٤١٠٠٠٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً اسراء حامد دمحم عبد هللا مستجد ٢٥١٠٠٠٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهاسراء حماده ابراهٌم السٌد المط مستجد ٢٦١٠٠٠٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب اسراء زاكى عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز مستجد ٢٧١٠٠٠٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةاسراء طلعت عطوه احمد عصر مستجد ٢٨١٠٠٠٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد اسراء عبد اللـه السٌد عبد الهادى مستجد ٢٩١٠٠٠٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك اسراء دمحم المتولى الباز الزهٌرى مستجد ٣٠١٠٠٠٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك اسراء دمحم عبد المطلب ابو المعاطى مستجد ٣١١٠٠٠٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر اسراء دمحم مسعد السٌد السٌد مستجد ٣٢١٠٠٠٣٢

(مادة الكتاب وتمسٌماتها )الوشً المرلوم البن األثٌر اسراء نشأت العزازى الدسولى مستجد ٣٣١٠٠٠٣٣

التعرٌف بالجاحظ ودوره فً الثمافة العربٌة اسراء ٌحى عبد اللطٌف عبد الشافى مستجد ٣٤١٠٠٠٣٤

مخطوطات كتاب البٌان والتبٌن للجاحظاسالم حامد دمحم حسن عوض مستجد ٣٥١٠٠٠٣٥

خصائص أسلوب الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن اسماء احمد السٌد دمحم عمر مستجد ٣٦١٠٠٠٣٦

أنواع البٌان عند الجاحظاسماء السٌد فوزى رزق عبد الرحمن مستجد ٣٧١٠٠٠٣٧

أهمٌة كتاب البٌان والتبٌٌن وتحمٌمهاسماء جواد احمد دمحم ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٠٠٣٨

التعرٌف بالفخر الرازي صاحب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز اسماء طارق عثمان االحمدى خضر مستجد ٣٩١٠٠٠٣٩

أثار الفخر الرازي وتنوعهااسماء على محمود على مستجد ٤٠١٠٠٠٤٠
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كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً مٌزان النمد اسماء دمحم ابراهٌم نجم حجاج مستجد ٤١١٠٠٠٤١

هدف الرازي من تألٌف كتاب نهاٌة اإلٌجازاالء ابراهٌم السعٌد المناوي مستجد ٤٢١٠٠٠٤٢

منهج الرازي فً تمسٌم موضوعات البالغة وتحلٌل مخطط كتابه االء احمد االحمدى على مستجد ٤٣١٠٠٠٤٣

الموازنة بٌن الرازي وعبد الماهر الجرجانً االء حسٌن عبده دمحم السٌد مستجد ٤٤١٠٠٠٤٤

الموازنة بٌن الرازي وعلماء عصرهاالء دمحم عرفات سعٌد حنوره مستجد ٤٥١٠٠٠٤٥

أسلوب الرازي فً كتابه نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز السعٌد شرٌف السعٌد المعداوى مستجد ٤٦١٠٠٠٤٦

التعرٌف بأبً الفرج األصفهانً صاحب األغانً السٌد رضا السٌد دمحم عبد الجواد مستجد ٤٧١٠٠٠٤٧

أهمٌة كتاب األغانً بٌن مصادر األدب العربً الهام جالل حامد حسٌن محفوظ مستجد ٤٨١٠٠٠٤٨

أسلوب األصفهانً فً جمع األخبار األدبٌة الهام دمحم مصطفى دمحم السٌد مستجد ٤٩١٠٠٠٤٩

اهتمام الباحثٌن بكتاب األغانًامال حمدى عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٠١٠٠٠٥٠

أسباب وضع النحو العربًامامه ٌاسٌن على المصرى مستجد ٥١١٠٠٠٥١

أشهر النحاة لبل سٌبوٌهامانى عادل جوده عبده على مستجد ٥٢١٠٠٠٥٢

مدرسة البصرة فً النحو العربًامانى فتحى لطفى محمود عبد الكرٌم مستجد ٥٣١٠٠٠٥٣

مدرسة الكوفة فً النحو العربٌةامل اٌمن رجب عبد المجٌد زلمة مستجد ٥٤١٠٠٠٥٤

الفروق الجوهرٌة فً المنهج بٌن مدرستً البصرة والكوفةامل خلٌل خلٌل خلٌل ابراهٌم النمٌب مستجد ٥٥١٠٠٠٥٥

المدرسة البغدادٌة فً النحو العربًامل محمود احمد الشربٌنى صمر مستجد ٥٦١٠٠٠٥٦

المدرسة األندلسٌة فً النحو العربًامنه اسامه عمر االحمر مستجد ٥٧١٠٠٠٥٧

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًامنٌه احمد حسن صبح دعبس مستجد ٥٨١٠٠٠٥٨

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: لسٌبوٌه  من حٌث (الكتاب)كتاب امنٌه عماد الشحات السٌد ابو السعود مستجد ٥٩١٠٠٠٥٩

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمبرد  من حٌث (الممتضب)كتاب امنٌه دمحم السٌد دمحم السملٌهى مستجد ٦٠١٠٠٠٦٠
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كتب األصول فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌره السٌد عبد الفتاح السٌد الصاوى مستجد ٦١١٠٠٠٦١

كتب الشواهد النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌره عبدالفتاح حمزه عبد الفتاح مستجد ٦٢١٠٠٠٦٢

كتب المضاٌا النحوي فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاأمٌره دمحم حسن فرج رٌمى مستجد ٦٣١٠٠٠٦٣

كتب األمالً النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌره دمحم محمود ابو المعاطى مستجد ٦٤١٠٠٠٦٤

كتب النحو التعلٌمً فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌمه دمحم حلمى على نصر عزام مستجد ٦٥١٠٠٠٦٥

كتب المنظومات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌنه احمد فتحى السعٌد على مستجد ٦٦١٠٠٠٦٦

كتب معانً الحروف فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌنه دمحم السعٌد المتولى المتولى مستجد ٦٧١٠٠٠٦٧

كتب الموازنات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌنه منصور ابراهٌم دمحم على مستجد ٦٨١٠٠٠٦٨

كتب معانً المرآن وإعرابه فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان الباز الباز االمام اباظة مستجد ٦٩١٠٠٠٦٩

أهم كتب النحو العربً المطبوعة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان الخمٌسى السعٌد الخمٌسى مستجد ٧٠١٠٠٠٧٠

تعرٌف علم الصرف وأهم المصادر الصرفٌة المطبوعةاٌمان السٌد احمد دمحم السبع مستجد ٧١١٠٠٠٧١

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمازنً،  من حٌث (التصرٌف)كتاب اٌمان حسام الدسولى دمحم سلٌمان مستجد ٧٢١٠٠٠٧٢

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: البن جنً  من حٌث (المنصف)كتاب اٌمان حسن السٌد وهبه عوض مستجد ٧٣١٠٠٠٧٣

مراحل تألٌف المعاجم اللغوٌةاٌمان عبد الرحمن محمود عبد الرحمن الحدٌدى مستجد ٧٤١٠٠٠٧٤

للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (العٌن)معجم اٌمان عالء الدٌن احمد احمد عبد الواحد مستجد ٧٥١٠٠٠٧٥

المعاجم العربٌة التً دارت فً فلن كتاب العٌناٌمان على عبد الغفار على عبد الرحمن مستجد ٧٦١٠٠٠٧٦

لألزهري (تهذٌب اللغة)معجم اٌمان عماد حمدى ابراهٌم خطاب مستجد ٧٧١٠٠٠٧٧

للجوهري (الصحاح)معجم اٌمان عماد فاروق دمحم توفٌك مستجد ٧٨١٠٠٠٧٨

البن منظور (لسان العرب)معجم اٌمان دمحم على ابراهٌم عمر مستجد ٧٩١٠٠٠٧٩

للفٌروزآبادي (الماموس المحٌط)معجم اٌمان دمحم فاضل فاضل احمد مستجد ٨٠١٠٠٠٨٠
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للزبٌدي (تاج العروس)معجم اٌمان دمحم دمحم بدٌر زهمنا مستجد ٨١١٠٠٠٨١

ألبً عمرو الشٌبانً (الجٌم)كتاب اٌمان محمود نسٌم عبد المجٌد ابراهٌم مستجد ٨٢١٠٠٠٨٢

للزمخشري (أساس البالغة)معجم اٌمان هشام ابراهٌم مصطفى سرٌه مستجد ٨٣١٠٠٠٨٣

للفٌومً (المصباح المنٌر)معجم اٌه اشرف عبد الوهاب السٌد متولى مستجد ٨٤١٠٠٠٨٤

للفارابً (دٌوان األدب)معجم اٌه الحسنٌن دمحم البدوي مستجد ٨٥١٠٠٠٨٥

كتب غرٌب الحدٌث وعاللتها بالتألٌف المعجمًاٌه السعٌد دمحم حسن الناغى مستجد ٨٦١٠٠٠٨٦

ماهٌة اللغة وعاللتها بالمجتمعاٌه هللا اٌمن ابراهٌم رمضان مستجد ٨٧١٠٠٠٨٧

الفرق بٌن اللغة واللهجة والعامٌة والفصحىاٌه الهادى عبد الحمٌد دمحم النبراوى مستجد ٨٨١٠٠٠٨٨

الفرق بٌن اللغة الوطنٌة واللغة الرسمٌة واللغة الدولٌةاٌه اٌمن وفٌك بدٌر العجمى مستجد ٨٩١٠٠٠٨٩

الفرق بٌن لغة الحدٌث ولغة الكتابةاٌه عصام دمحم الدٌسطى العراق مستجد ٩٠١٠٠٠٩٠

نظرٌات نشأة اللغةاٌه عٌسى فهٌم على دمحم مستجد ٩١١٠٠٠٩١

مستوٌات التحلٌل اللغوياٌه دمحم السعٌد خلٌفه طه مستجد ٩٢١٠٠٠٩٢

مناهج البحث اللغوي المعاصراٌه دمحم على دمحم حامد مستجد ٩٣١٠٠٠٩٣

المذهب التولٌفً فً نشأة اللغةبدرٌه محمود السٌد البٌومى مستجد ٩٤١٠٠٠٩٤

فً نشأة اللغة (االصطالحً)المذهب الوضعً بسنت نبٌل دمحم زغلى ٌوسف النجار مستجد ٩٥١٠٠٠٩٥

فً نشأة اللغة (االجتماعً)المذهب تغرٌد السٌد حسن احمد هندام مستجد ٩٦١٠٠٠٩٦

المذهب الطبٌعً فً نشأة اللغةتغرٌد دمحم احمد البدرى مستجد ٩٧١٠٠٠٩٧

مذهب العرٌزة الكالمٌة فً نشأة اللغةتمى عزت دمحم عبدالرحٌم الساٌس مستجد ٩٨١٠٠٠٩٨

نظرٌة جسبرسن فً نشأة اللغةثناء عاطف سالم دمحم سالم مستجد ٩٩١٠٠٠٩٩

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًحسناء ممدوح زكرٌا السٌد زٌن الدٌن مستجد ١٠٠١٠٠١٠٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر حنان النمٌرى عبد الرازق عبد الحمٌد مستجد ١٠١١٠٠١٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ حنان رضا دمحم دمحم النجار مستجد ١٠٢١٠٠١٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب خدٌجه العرالى احمد العرالى الصعٌدى مستجد ١٠٣١٠٠١٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف خلود السٌد جمال الدٌن ابراهٌم المندوه مستجد ١٠٤١٠٠١٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص خلود رضا سالم السعٌد سالم مستجد ١٠٥١٠٠١٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص خلود عبد السالم الحنبلى العشرى مستجد ١٠٦١٠٠١٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر خلود مصطفى دمحم البرعً مستجد ١٠٧١٠٠١٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة دعاء جمال دمحم عطٌه مستجد ١٠٨١٠٠١٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة دعاء خاطر مسعد دمحم علً مستجد ١٠٩١٠٠١٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة دعاء وائل دمحم ابو العال الغرٌب مستجد ١١٠١٠٠١١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة دنٌا السعٌد السعٌد عبٌد مستجد ١١١١٠٠١١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة دنٌا السٌد صابر السٌد الماضى مستجد ١١٢١٠٠١١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة دنٌا صادق صادق المسٌرى مستجد ١١٣١٠٠١١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة دنٌا عبد الممصود رفعت على ابو المجد مستجد ١١٤١٠٠١١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً دنٌا مجدى عٌد البسٌونى الملٌنى مستجد ١١٥١٠٠١١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً دنٌا مسعد السٌد دمحم احمد مستجد ١١٦١٠٠١١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً دهب خالد عبده العسكرى مستجد ١١٧١٠٠١١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً دٌانا عبد المنعم احمد دمحم السعٌد مستجد ١١٨١٠٠١١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً دٌنا احمد احمد مصطفى خلف هللا مستجد ١١٩١٠٠١١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً دٌنا احمد المرسً مصطفً مستجد ١٢٠١٠٠١٢٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً دٌنا احمد فاروق احمد الرمادى مستجد ١٢١١٠٠١٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً دٌنا السعٌد دمحم سعٌد سبع مستجد ١٢٢١٠٠١٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً دٌنا العدوى لطفى ٌوسف مستجد ١٢٣١٠٠١٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً دٌنا عبد هللا المتولى عبد هللا عبد الحافظ مستجد ١٢٤١٠٠١٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً دٌنا عبد هللا عباس حسن مجاهد مستجد ١٢٥١٠٠١٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهدٌنا دمحم عبدالتواب ٌوسف عٌطه مستجد ١٢٦١٠٠١٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب رانٌا اشرف دمحم المتولى جاد مستجد ١٢٧١٠٠١٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةرشا اسماعٌل جالل اسماعٌل عالم مستجد ١٢٨١٠٠١٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد رشا دمحم محمود دمحم جامع مستجد ١٢٩١٠٠١٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك رنا عادل مشرف طالب مشرف مستجد ١٣٠١٠٠١٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك رنا عماد عبد الجواد على دمحم مستجد ١٣١١٠٠١٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر رواء كرم عبد الغنى احمد علً مستجد ١٣٢١٠٠١٣٢

(مادة الكتاب وتمسٌماتها )الوشً المرلوم البن األثٌر روان محمود احمد ابراهٌم مستجد ١٣٣١٠٠١٣٣

التعرٌف بالجاحظ ودوره فً الثمافة العربٌة روان مصطفى السعٌد العرٌان مستجد ١٣٤١٠٠١٣٤

مخطوطات كتاب البٌان والتبٌن للجاحظرٌم حسن عبده دمحم فرج مستجد ١٣٥١٠٠١٣٥

خصائص أسلوب الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن رٌم حماده نصر رزق دمحم مستجد ١٣٦١٠٠١٣٦

أنواع البٌان عند الجاحظزٌنب طارق ابراهٌم سعد عبد الحافظ مستجد ١٣٧١٠٠١٣٧

أهمٌة كتاب البٌان والتبٌٌن وتحمٌمهساره احمد دمحم على السمرى مستجد ١٣٨١٠٠١٣٨

التعرٌف بالفخر الرازي صاحب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز ساره احمد دمحم دمحم ابو الروس مستجد ١٣٩١٠٠١٣٩

أثار الفخر الرازي وتنوعهاساره زٌن العابدٌن ابراهٌم بشٌر السٌد مستجد ١٤٠١٠٠١٤٠

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة أولى 
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كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً مٌزان النمد ساره سعد سعد الدٌن لضباشه مستجد ١٤١١٠٠١٤١

هدف الرازي من تألٌف كتاب نهاٌة اإلٌجازساره دمحم المندوه ٌوسف مستجد ١٤٢١٠٠١٤٢

منهج الرازي فً تمسٌم موضوعات البالغة وتحلٌل مخطط كتابه ساره دمحم دمحم احمد سلٌمان مستجد ١٤٣١٠٠١٤٣

الموازنة بٌن الرازي وعبد الماهر الجرجانً ساره مدكور مأمون فرحات مستجد ١٤٤١٠٠١٤٤

الموازنة بٌن الرازي وعلماء عصرهساره ٌاسر سعد اسماعٌل مستجد ١٤٥١٠٠١٤٥

أسلوب الرازي فً كتابه نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز سحر الشحات دمحم احمد المتولى عجوه مستجد ١٤٦١٠٠١٤٦

التعرٌف بأبً الفرج األصفهانً صاحب األغانً سحر عبد الفتاح عبد الهادى دمحم مستجد ١٤٧١٠٠١٤٧

أهمٌة كتاب األغانً بٌن مصادر األدب العربً سحر على عبد العزٌز عوض فرج مستجد ١٤٨١٠٠١٤٨

أسلوب األصفهانً فً جمع األخبار األدبٌة سلمى السٌد حسن عبد العزٌز السٌد مستجد ١٤٩١٠٠١٤٩

اهتمام الباحثٌن بكتاب األغانًسلمى حسٌن السٌد عٌد مستجد ١٥٠١٠٠١٥٠

أسباب وضع النحو العربًسلمى دمحم السٌد السٌد عٌد مستجد ١٥١١٠٠١٥١

أشهر النحاة لبل سٌبوٌهسلمى دمحم جابر احمد ٌوسف مستجد ١٥٢١٠٠١٥٢

مدرسة البصرة فً النحو العربًسلمى دمحم شعبان عبده ابراهٌم مستجد ١٥٣١٠٠١٥٣

مدرسة الكوفة فً النحو العربٌةسلمى محمود حسنٌن عبد العزٌز الهاللى مستجد ١٥٤١٠٠١٥٤

الفروق الجوهرٌة فً المنهج بٌن مدرستً البصرة والكوفةسلمى وائل سعد على عبد النبى عدس مستجد ١٥٥١٠٠١٥٥

المدرسة البغدادٌة فً النحو العربًسلوى انور دمحم سعد مستجد ١٥٦١٠٠١٥٦

المدرسة األندلسٌة فً النحو العربًسلوى عبد العزٌز احمد عبد العزٌز البٌومى مستجد ١٥٧١٠٠١٥٧

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًسماء السٌد دمحم دمحم الغرٌب هندام مستجد ١٥٨١٠٠١٥٨

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: لسٌبوٌه  من حٌث (الكتاب)كتاب سماح الشحات احمد توفٌك عوض مستجد ١٥٩١٠٠١٥٩

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمبرد  من حٌث (الممتضب)كتاب سماح حافظ صبرى حافظ داود مستجد ١٦٠١٠٠١٦٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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كتب األصول فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسماح عبد المنعم على اللـه حسن النوتى مستجد ١٦١١٠٠١٦١

كتب الشواهد النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسمر حافظ ٌونس حسن مستجد ١٦٢١٠٠١٦٢

كتب المضاٌا النحوي فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسمٌه خالد حلمى خمٌس فٌاض مستجد ١٦٣١٠٠١٦٣

كتب األمالً النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسمٌه ماهر دمحم عبد اللطٌف مستجد ١٦٤١٠٠١٦٤

كتب النحو التعلٌمً فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسها جمال رزق سعد مستجد ١٦٥١٠٠١٦٥

كتب المنظومات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسهٌله حربى مصطفى عبده عطٌه مستجد ١٦٦١٠٠١٦٦

كتب معانً الحروف فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسهٌله عبد الرحمن بدوى احمد ناصف مستجد ١٦٧١٠٠١٦٧

كتب الموازنات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاشدوه محمود عبد الحمٌد حسن اسماعٌل مستجد ١٦٨١٠٠١٦٨

كتب معانً المرآن وإعرابه فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاشروق احمد المتولى احمد عبد العزٌز مستجد ١٦٩١٠٠١٦٩

أهم كتب النحو العربً المطبوعة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاشروق احمد دمحم ابراهٌم رجب مستجد ١٧٠١٠٠١٧٠

تعرٌف علم الصرف وأهم المصادر الصرفٌة المطبوعةشروق احمد منٌر دمحم ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٠١٧١

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمازنً،  من حٌث (التصرٌف)كتاب شروق حسٌن دمحم لرواش مستجد ١٧٢١٠٠١٧٢

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: البن جنً  من حٌث (المنصف)كتاب شروق عبد اللطٌف عبد العزٌز على مصطفى مستجد ١٧٣١٠٠١٧٣

مراحل تألٌف المعاجم اللغوٌةشرٌن اشرف دمحم عبد المنعم صادق مستجد ١٧٤١٠٠١٧٤

للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (العٌن)معجم شمس جهاد الشربٌنى احمد عوده مستجد ١٧٥١٠٠١٧٥

المعاجم العربٌة التً دارت فً فلن كتاب العٌنشٌرٌن وائل دمحم مرعى مستجد ١٧٦١٠٠١٧٦

لألزهري (تهذٌب اللغة)معجم شٌماء اشرف عبد الشكور ابو سالمه مستجد ١٧٧١٠٠١٧٧

للجوهري (الصحاح)معجم شٌماء السٌد نبٌه حسن مستجد ١٧٨١٠٠١٧٨

البن منظور (لسان العرب)معجم شٌماء عزت الرفاعى عبد العال مستجد ١٧٩١٠٠١٧٩

للفٌروزآبادي (الماموس المحٌط)معجم شٌماء محمود عبد الحمٌد محى الدٌن مستجد ١٨٠١٠٠١٨٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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للزبٌدي (تاج العروس)معجم صبحى عادل صبحى دمحم سالمه مستجد ١٨١١٠٠١٨١

ألبً عمرو الشٌبانً (الجٌم)كتاب طلعت دمحم عبد اللطٌف مصطفى ابوالعنٌن مستجد ١٨٢١٠٠١٨٢

للزمخشري (أساس البالغة)معجم عبد الرحمن سمٌر مصطفى دمحم سلٌمان مستجد ١٨٣١٠٠١٨٣

للفٌومً (المصباح المنٌر)معجم عبد الرحمن طلعت عبد الجلٌل دمحم حجازى مستجد ١٨٤١٠٠١٨٤

للفارابً (دٌوان األدب)معجم عبٌر الدسولى نصر حسٌن حموده مستجد ١٨٥١٠٠١٨٥

كتب غرٌب الحدٌث وعاللتها بالتألٌف المعجمًعبٌر السعٌد محمود السعٌد منصور مستجد ١٨٦١٠٠١٨٦

ماهٌة اللغة وعاللتها بالمجتمععزه اسالم دمحم دمحم زواو مستجد ١٨٧١٠٠١٨٧

الفرق بٌن اللغة واللهجة والعامٌة والفصحىعزه دمحم عبد الهادى ابراهٌم المصبً مستجد ١٨٨١٠٠١٨٨

الفرق بٌن اللغة الوطنٌة واللغة الرسمٌة واللغة الدولٌةعزٌزه وجدى كمال محمود طه مستجد ١٨٩١٠٠١٨٩

الفرق بٌن لغة الحدٌث ولغة الكتابةعال السعٌد نجاح حسن مستجد ١٩٠١٠٠١٩٠

نظرٌات نشأة اللغةعال هانى شحاته محمود ٌوسف مستجد ١٩١١٠٠١٩١

مستوٌات التحلٌل اللغويعلى دمحم طاهر على توفٌك سٌد احمد مستجد ١٩٢١٠٠١٩٢

مناهج البحث اللغوي المعاصرعلٌاء دمحم الشحات عبد البالى دمحم صالح مستجد ١٩٣١٠٠١٩٣

المذهب التولٌفً فً نشأة اللغةعمرو عبد الفتاح عبد الحمٌد حامد حجازى مستجد ١٩٤١٠٠١٩٤

فً نشأة اللغة (االصطالحً)المذهب الوضعً عمرو على السعٌد حماد مستجد ١٩٥١٠٠١٩٥

فً نشأة اللغة (االجتماعً)المذهب غاده حسٌن دمحم خضر الزكً مستجد ١٩٦١٠٠١٩٦

المذهب الطبٌعً فً نشأة اللغةغاده رضا على احمد السٌد مستجد ١٩٧١٠٠١٩٧

مذهب العرٌزة الكالمٌة فً نشأة اللغةغاده رضا معوض دمحم منصور مستجد ١٩٨١٠٠١٩٨

نظرٌة جسبرسن فً نشأة اللغةغاده سمٌر محى الدٌن دمحم العشرى مستجد ١٩٩١٠٠١٩٩

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًغاده عرفات صالح شعبان احمد مستجد ٢٠٠١٠٠٢٠٠

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر غاده دمحم اسماعٌل عبد العال الدٌب مستجد ٢٠١١٠٠٢٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ فارس دمحم السٌد دمحم غانم مستجد ٢٠٢١٠٠٢٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب فاطمه ابو المجد دمحم جوده مسعود مستجد ٢٠٣١٠٠٢٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف فاطمه رمضان الشحات دمحم شلتوت مستجد ٢٠٤١٠٠٢٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص فاطمه سعد السٌد حمودة احمد مستجد ٢٠٥١٠٠٢٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص فاطمه سمٌر فوزى احمد عبد العال مستجد ٢٠٦١٠٠٢٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر فاطمه شعبان السٌد عبد العزٌز الشربٌنى مستجد ٢٠٧١٠٠٢٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة فاطمه صبحى شولى على البمرى مستجد ٢٠٨١٠٠٢٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة فاطمه دمحم ابو بكر عبد المادر سمره مستجد ٢٠٩١٠٠٢٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة فاطمه مصطفى الشحات مصطفى دروٌش مستجد ٢١٠١٠٠٢١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة فاطمه ناجح السعٌد عبد الحافظ مستجد ٢١١١٠٠٢١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة فاٌزه دمحم حامد الرفاعى دمحم مستجد ٢١٢١٠٠٢١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة فتحى السٌد فتحى على نافع مستجد ٢١٣١٠٠٢١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة فولٌه عادل احمد دمحم ابو النور مستجد ٢١٤١٠٠٢١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً كرٌم رمضان حسٌن ابراهٌم الوسٌة مستجد ٢١٥١٠٠٢١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً كرٌمه ابراهٌم على الشهاوى على مستجد ٢١٦١٠٠٢١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً لٌلى اسامه عبد الستار حسن شتا مستجد ٢١٧١٠٠٢١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً لٌلى خالد أبو خلٌل فؤاد ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٠٢١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً لٌلى زكى ابراهٌم زكى سعد مستجد ٢١٩١٠٠٢١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً لٌلى دمحم صابر عبد هللا دمحم مستجد ٢٢٠١٠٠٢٢٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً مؤمن عماد الدٌن دمحم سلٌمان مستجد ٢٢١١٠٠٢٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً دمحم احمد رجب عبدهللا دمحم مستجد ٢٢٢١٠٠٢٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً دمحم احمد دمحم عبد المنعم دمحم مستجد ٢٢٣١٠٠٢٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً دمحم العوامى السٌد دمحم مستجد ٢٢٤١٠٠٢٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً دمحم عبد المنعم دمحم منصور شاهٌن مستجد ٢٢٥١٠٠٢٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهدمحم عماد على السعٌد المط مستجد ٢٢٦١٠٠٢٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب دمحم دمحم دمحم على معٌط مستجد ٢٢٧١٠٠٢٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةدمحم مهاب الطنطاوى الطنطاوى خضر مستجد ٢٢٨١٠٠٢٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد محمود احمد سعٌد دمحم التراس مستجد ٢٢٩١٠٠٢٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك محمود السٌد شعبان الحسٌنى عبد العزٌز مستجد ٢٣٠١٠٠٢٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك محمود حسنى الدمحمى عبدالعزٌز سلٌمان مستجد ٢٣١١٠٠٢٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر محمود دمحم دمحم فرحات ابراهٌم مستجد ٢٣٢١٠٠٢٣٢

(مادة الكتاب وتمسٌماتها )الوشً المرلوم البن األثٌر مروه شاكر رمضان سلٌمان على مستجد ٢٣٣١٠٠٢٣٣

التعرٌف بالجاحظ ودوره فً الثمافة العربٌة مروه عبد المعبود عطٌة عبد المادر مستجد ٢٣٤١٠٠٢٣٤

مخطوطات كتاب البٌان والتبٌن للجاحظمرٌم ابراهٌم السٌد المرسى شدو مستجد ٢٣٥١٠٠٢٣٥

خصائص أسلوب الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن مرٌم احمد حسٌن العدل الهنداوى مستجد ٢٣٦١٠٠٢٣٦

أنواع البٌان عند الجاحظمرٌم احمد محمود محمود سرحان مستجد ٢٣٧١٠٠٢٣٧

أهمٌة كتاب البٌان والتبٌٌن وتحمٌمهمرٌم احمد ٌوسف ٌوسف ندا مستجد ٢٣٨١٠٠٢٣٨

التعرٌف بالفخر الرازي صاحب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز مرٌم السٌد عبد الغنى عٌد ورشان مستجد ٢٣٩١٠٠٢٣٩

أثار الفخر الرازي وتنوعهامرٌم خالد دمحم عبد اللطٌف عسكر مستجد ٢٤٠١٠٠٢٤٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 
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كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً مٌزان النمد مرٌم راضى ابراهٌم النادي مستجد ٢٤١١٠٠٢٤١

هدف الرازي من تألٌف كتاب نهاٌة اإلٌجازمرٌم رضى احمد االمام مستجد ٢٤٢١٠٠٢٤٢

منهج الرازي فً تمسٌم موضوعات البالغة وتحلٌل مخطط كتابه مرٌم طارق دمحم الشنهاب عوض مستجد ٢٤٣١٠٠٢٤٣

الموازنة بٌن الرازي وعبد الماهر الجرجانً مرٌم عبد الفتاح احمد دمحم حبٌب مستجد ٢٤٤١٠٠٢٤٤

الموازنة بٌن الرازي وعلماء عصرهمرٌم عرفه حسنٌن العشري مستجد ٢٤٥١٠٠٢٤٥

أسلوب الرازي فً كتابه نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز مرٌم عزت على الدسولى عرفه مستجد ٢٤٦١٠٠٢٤٦

التعرٌف بأبً الفرج األصفهانً صاحب األغانً مرٌم دمحم فرٌد عبد المجٌد عزت مستجد ٢٤٧١٠٠٢٤٧

أهمٌة كتاب األغانً بٌن مصادر األدب العربً مصطفى دمحم عبد العزٌز سٌد احمد مستجد ٢٤٨١٠٠٢٤٨

أسلوب األصفهانً فً جمع األخبار األدبٌة منار رمضان السٌد االشمر مستجد ٢٤٩١٠٠٢٤٩

اهتمام الباحثٌن بكتاب األغانًمنار سالم دمحم السعٌد عبد اللطٌف مستجد ٢٥٠١٠٠٢٥٠

أسباب وضع النحو العربًمنار شولى عطٌة الشوربجى مستجد ٢٥١١٠٠٢٥١

أشهر النحاة لبل سٌبوٌهمنار عزت محمود صالح الزغٌبى مستجد ٢٥٢١٠٠٢٥٢

مدرسة البصرة فً النحو العربًمنار عصام على جاد احمد الحصرى مستجد ٢٥٣١٠٠٢٥٣

مدرسة الكوفة فً النحو العربٌةمنار عالء عبدالجواد جودة مستجد ٢٥٤١٠٠٢٥٤

الفروق الجوهرٌة فً المنهج بٌن مدرستً البصرة والكوفةمنار عماد صابر روبى عثمان مستجد ٢٥٥١٠٠٢٥٥

المدرسة البغدادٌة فً النحو العربًمنار دمحم دمحم منصور مستجد ٢٥٦١٠٠٢٥٦

المدرسة األندلسٌة فً النحو العربًمنار مصطفى عبد المجٌد حسن مستجد ٢٥٧١٠٠٢٥٧

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًمنار نجٌب احمد احمد البرعً مستجد ٢٥٨١٠٠٢٥٨

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: لسٌبوٌه  من حٌث (الكتاب)كتاب منه هللا السٌد محمود دمحم سالمه مستجد ٢٥٩١٠٠٢٥٩

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمبرد  من حٌث (الممتضب)كتاب منى احمد احمد حجازى دمحم مستجد ٢٦٠١٠٠٢٦٠

 ٢٠١٦ الئحة 

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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كتب األصول فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامنى سامى ابراهٌم دمحم عثمان مستجد ٢٦١١٠٠٢٦١

كتب الشواهد النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامنى عادل دمحم السٌد مبرون مستجد ٢٦٢١٠٠٢٦٢

كتب المضاٌا النحوي فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامنى عماد سلٌمان مصطفى مستجد ٢٦٣١٠٠٢٦٣

كتب األمالً النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامها ضٌاء عبده عبده مستجد ٢٦٤١٠٠٢٦٤

كتب النحو التعلٌمً فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامى جمال السٌد الصاوى عجٌزه مستجد ٢٦٥١٠٠٢٦٥

كتب المنظومات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامى منصور ابراهٌم بدوى المرسى ابو الحمد مستجد ٢٦٦١٠٠٢٦٦

كتب معانً الحروف فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامٌاده حسام الدٌن محمود سعٌد منصور مستجد ٢٦٧١٠٠٢٦٧

كتب الموازنات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامٌاده رأفت شاكر احمد مستجد ٢٦٨١٠٠٢٦٨

كتب معانً المرآن وإعرابه فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامٌاده عبد المنعم عبٌد عبده عبد الحمٌد مستجد ٢٦٩١٠٠٢٦٩

أهم كتب النحو العربً المطبوعة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامٌاده دمحم احمد ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٢٧٠١٠٠٢٧٠

تعرٌف علم الصرف وأهم المصادر الصرفٌة المطبوعةمٌار سمٌر الشافعى دمحم الشافعً مستجد ٢٧١١٠٠٢٧١

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمازنً،  من حٌث (التصرٌف)كتاب مٌسون محسن مسعد معوض العزب مستجد ٢٧٢١٠٠٢٧٢

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: البن جنً  من حٌث (المنصف)كتاب نادٌن دمحم محمود مصطفى الشبودى مستجد ٢٧٣١٠٠٢٧٣

مراحل تألٌف المعاجم اللغوٌةنادٌه وجٌه زغلول حمدي غنٌم مستجد ٢٧٤١٠٠٢٧٤

للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (العٌن)معجم ندا السٌد شولى دمحم الشربٌنى مستجد ٢٧٥١٠٠٢٧٥

المعاجم العربٌة التً دارت فً فلن كتاب العٌنندا اٌمن عبد الرزاق احمد مستجد ٢٧٦١٠٠٢٧٦

لألزهري (تهذٌب اللغة)معجم ندى السعٌد مسعد بدران سٌد احمد مستجد ٢٧٧١٠٠٢٧٧

للجوهري (الصحاح)معجم ندى سمٌر مسعد الفالح مستجد ٢٧٨١٠٠٢٧٨

البن منظور (لسان العرب)معجم ندى طارق عبد المجٌد دمحم المعاملى مستجد ٢٧٩١٠٠٢٧٩

للفٌروزآبادي (الماموس المحٌط)معجم ندى عبد الحكٌم عطا العرالى مستجد ٢٨٠١٠٠٢٨٠
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للزبٌدي (تاج العروس)معجم ندى عبد المنعم عبده احمد على مستجد ٢٨١١٠٠٢٨١

ألبً عمرو الشٌبانً (الجٌم)كتاب ندى محمود احمد حامد دمحم جاوٌش مستجد ٢٨٢١٠٠٢٨٢

للزمخشري (أساس البالغة)معجم نسرٌن احمد زكرٌا حسب هللا مستجد ٢٨٣١٠٠٢٨٣

للفٌومً (المصباح المنٌر)معجم نسمه ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٠٢٨٤

للفارابً (دٌوان األدب)معجم نسمه العٌسوى عبد المنعم على شتا مستجد ٢٨٥١٠٠٢٨٥

كتب غرٌب الحدٌث وعاللتها بالتألٌف المعجمًنهال دمحم السٌد االمام على حسن مستجد ٢٨٦١٠٠٢٨٦

ماهٌة اللغة وعاللتها بالمجتمعنورا ابراهٌم الحسٌنى دمحم على مستجد ٢٨٧١٠٠٢٨٧

الفرق بٌن اللغة واللهجة والعامٌة والفصحىنورهان عزت دمحم عبد الحمٌد جلٌظه مستجد ٢٨٨١٠٠٢٨٨

الفرق بٌن اللغة الوطنٌة واللغة الرسمٌة واللغة الدولٌةنورهان دمحم جمال حامد سٌد احمد مستجد ٢٨٩١٠٠٢٨٩

الفرق بٌن لغة الحدٌث ولغة الكتابةنورهان دمحم رزق رزق عماشة مستجد ٢٩٠١٠٠٢٩٠

نظرٌات نشأة اللغةنٌره محمود متولى ابراهٌم دمحم مستجد ٢٩١١٠٠٢٩١

مستوٌات التحلٌل اللغويهاجر ابراهٌم دمحم سعد عاشور مستجد ٢٩٢١٠٠٢٩٢

مناهج البحث اللغوي المعاصرهاجر جمال السٌد السعٌد مستجد ٢٩٣١٠٠٢٩٣

المذهب التولٌفً فً نشأة اللغةهاجر عثمان عبد الفتاح احمد مستجد ٢٩٤١٠٠٢٩٤

فً نشأة اللغة (االصطالحً)المذهب الوضعً هاجر مجدى السٌد حسن مستجد ٢٩٥١٠٠٢٩٥

فً نشأة اللغة (االجتماعً)المذهب هاجر دمحم عبد الحكٌم عبد الحكٌم سمن مستجد ٢٩٦١٠٠٢٩٦

المذهب الطبٌعً فً نشأة اللغةهاجر ممدوح ناجى ابو مسلم ندا مستجد ٢٩٧١٠٠٢٩٧

مذهب العرٌزة الكالمٌة فً نشأة اللغةهاله دمحم مختار السٌد السٌد عزٌبه مستجد ٢٩٨١٠٠٢٩٨

نظرٌة جسبرسن فً نشأة اللغةهانم رضا صالح عبد هللا مستجد ٢٩٩١٠٠٢٩٩

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًهبة بهجت محمود علً الزند مستجد ٣٠٠١٠٠٣٠٠
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر هبه ابو الخٌر السٌد ابوالخٌر احمد مستجد ٣٠١١٠٠٣٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ هبه الدسولى عبد الواحد السمره مستجد ٣٠٢١٠٠٣٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب هبه السٌد السٌد مصباح مستجد ٣٠٣١٠٠٣٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف هبه هللا صالح الدٌن عبدالعلٌم حسن عامر مستجد ٣٠٤١٠٠٣٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص هبه النجاتى ذكى المتولى الرفاعً مستجد ٣٠٥١٠٠٣٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص هبه دمحم مصطفى عطٌه الحنفى مستجد ٣٠٦١٠٠٣٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر هبه محمود عبد هللا احمد عبد الوارث مستجد ٣٠٧١٠٠٣٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة هدٌر اشرف المتولى كامل عارف مستجد ٣٠٨١٠٠٣٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة هدٌر السٌد احمد السٌد دمحم مستجد ٣٠٩١٠٠٣٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة هدٌر عاطف عبد العظٌم عبد العزٌز البسٌونى مستجد ٣١٠١٠٠٣١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة هدٌر دمحم عبد البالى دمحم زغبى مستجد ٣١١١٠٠٣١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة هدٌر محمود دمحم عبده السٌد ندا مستجد ٣١٢١٠٠٣١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة هند سمٌر على دمحم مستجد ٣١٣١٠٠٣١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة وداد محمود دمحم المتولى الموافى مستجد ٣١٤١٠٠٣١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً وسام حسن الحمادى ابوصالح ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٠٣١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً وفاء احمد مهران احمد عنان مستجد ٣١٦١٠٠٣١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً وفاء عادل طه دمحم مستجد ٣١٧١٠٠٣١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً وفاء عبد الحمٌد فتحى محمود شعبان مستجد ٣١٨١٠٠٣١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً وفاء عبد الهادى حسن الفراش مستجد ٣١٩١٠٠٣١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً والء السٌد على الشربٌنى مستجد ٣٢٠١٠٠٣٢٠
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً والء فاٌز توفٌك دمحم الشاعر مستجد ٣٢١١٠٠٣٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً ٌاره االمام على االمام على مستجد ٣٢٢١٠٠٣٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً ٌاسر فتحى احمد حسن سالمه مستجد ٣٢٣١٠٠٣٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً ٌاسمٌن رضا الدسولً دمحم الجارٌة مستجد ٣٢٤١٠٠٣٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً ٌاسمٌن دمحم عبدالرؤف دمحم شهاب مستجد ٣٢٥١٠٠٣٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهٌاسمٌن دمحم محمود عبد الغنى الشحات مستجد ٣٢٦١٠٠٣٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب ٌسرا حسٌن مروان الشٌن مستجد ٣٢٧١٠٠٣٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةٌوسف جمال على دمحم النبوى مستجد ٣٢٨١٠٠٣٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد ٌوسف سعد الدٌن حسن حسن مستجد ٣٢٩١٠٠٣٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك دٌنا دمحم ابراهٌم احمد عشرى مستجد ٣٣٠١٠٠٣٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك دمحم المغاورى عبدالممصود السٌد لاسم مستجد ٣٣١١٠٠٣٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر ساره السٌد احمد على حسن ابو العنٌن مستجد ٣٣٢١٠٠٣٣٢
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر آٌه السٌد بدٌر ضبش مستجد ١١٠٠٥٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ ابتسام مصطفى دمحم الشٌخ علً مستجد ٢١٠٠٥٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم خلٌل مستجد ٣١٠٠٥٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف احسان ٌاسر احمد عبدالمعطى مستجد ٤١٠٠٥٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص احمد خالد السعٌد الحمادى مستجد ٥١٠٠٥٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص احمد شكرى اسماعٌل علٌوة مستجد ٦١٠٠٥٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر احمد عبد الرازق عبد التواب دمحم الدمناوي مستجد ٧١٠٠٥٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة احمد عمر دمحم احمد الكٌالنى مستجد ٨١٠٠٥٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة احمد كرم السعٌد كامل حسانٌن مستجد ٩١٠٠٥٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة احمد دمحم صابر صبحى مستجد ١٠١٠٠٥١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة احمد دمحم ٌونس احمد عوف مستجد ١١١٠٠٥١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة احمد محمود دمحم احمد الغندور مستجد ١٢١٠٠٥١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة احمد موسى احمد عوض شاهٌن مستجد ١٣١٠٠٥١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة اسامه مجدى عبد المجٌد عبد السالم شعالن مستجد ١٤١٠٠٥١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً اسامه دمحم ابراهٌم صلى مستجد ١٥١٠٠٥١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً اسراء ابراهٌم دمحم المتولى على مستجد ١٦١٠٠٥١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً اسراء احمد على السٌد دمحم حسن مستجد ١٧١٠٠٥١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً اسراء السعٌد مالن عبد الممصود مستجد ١٨١٠٠٥١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً اسراء السٌد احمد على النشاوى مستجد ١٩١٠٠٥١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً اسراء بدٌر ٌوسف عبد العزٌز غدٌه مستجد ٢٠١٠٠٥٢٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً اسراء حسن بدوى دمحم مستجد ٢١١٠٠٥٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً اسراء حسن حسن على خضٌر مستجد ٢٢١٠٠٥٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً اسراء عوض دمحم عوض السٌد مستجد ٢٣١٠٠٥٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً اسراء عٌد جمعه الحلو مستجد ٢٤١٠٠٥٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً اسراء دمحم رفعت دمحم الباز مستجد ٢٥١٠٠٥٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهاسراء ٌحٌى حسن مبرون مستجد ٢٦١٠٠٥٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب اسالم رأفت بدٌر الششتاوى مستجد ٢٧١٠٠٥٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةاسالم دمحم السٌد صالح مستجد ٢٨١٠٠٥٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد اسالم دمحم حفظى ابراهٌم مستجد ٢٩١٠٠٥٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك اسماء ابراهٌم الدسولى الدسولى ساطور مستجد ٣٠١٠٠٥٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك اسماء ابراهٌم عبد الحمٌد كامل مستجد ٣١١٠٠٥٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر اسماء ابو بكر طلبه حسن مستجد ٣٢١٠٠٥٣٢

(مادة الكتاب وتمسٌماتها )الوشً المرلوم البن األثٌر اسماء احمد دمحم عوض دمحم مستجد ٣٣١٠٠٥٣٣

التعرٌف بالجاحظ ودوره فً الثمافة العربٌة اسماء اٌمن حسن فؤاد حسن مستجد ٣٤١٠٠٥٣٤

مخطوطات كتاب البٌان والتبٌن للجاحظاسماء رفعت فؤاد على دمحم عٌطه مستجد ٣٥١٠٠٥٣٥

خصائص أسلوب الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن اسماء رفعت دمحم حسن مستجد ٣٦١٠٠٥٣٦

أنواع البٌان عند الجاحظاسماء عبد المطلب الزٌنى عبدالمطلب دمحم مستجد ٣٧١٠٠٥٣٧

أهمٌة كتاب البٌان والتبٌٌن وتحمٌمهاسماء عبد الناصر سامى المرشدى ابو زٌد مستجد ٣٨١٠٠٥٣٨

التعرٌف بالفخر الرازي صاحب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز اسماء مبرون عبد اللـه حسانٌن مستجد ٣٩١٠٠٥٣٩

أثار الفخر الرازي وتنوعهااسماء مجدى دمحم دمحم حلمى مستجد ٤٠١٠٠٥٤٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً مٌزان النمد اسماء دمحم ابراهٌم حسن ابوشتٌه مستجد ٤١١٠٠٥٤١

هدف الرازي من تألٌف كتاب نهاٌة اإلٌجازاسماء دمحم فاروق عبد المعطى دمحم مستجد ٤٢١٠٠٥٤٢

منهج الرازي فً تمسٌم موضوعات البالغة وتحلٌل مخطط كتابه اسمهان عبد العظٌم دمحم المكاوى عجٌزه مستجد ٤٣١٠٠٥٤٣

الموازنة بٌن الرازي وعبد الماهر الجرجانً االء اشرف فتحى دمحم دمحم ابو العٌلة مستجد ٤٤١٠٠٥٤٤

الموازنة بٌن الرازي وعلماء عصرهاالء دمحم فوزى حبٌب مستجد ٤٥١٠٠٥٤٥

أسلوب الرازي فً كتابه نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز االء محمود توفٌك السٌد عبد ربه مستجد ٤٦١٠٠٥٤٦

التعرٌف بأبً الفرج األصفهانً صاحب األغانً االمٌر اٌهاب دمحم عبد الرحمن مستجد ٤٧١٠٠٥٤٧

أهمٌة كتاب األغانً بٌن مصادر األدب العربً الشٌماء رجب دمحم محمود مستجد ٤٨١٠٠٥٤٨

أسلوب األصفهانً فً جمع األخبار األدبٌة الشٌماء عفت رجب السٌد داود مستجد ٤٩١٠٠٥٤٩

اهتمام الباحثٌن بكتاب األغانًامال دمحم احمد دمحم صادق مستجد ٥٠١٠٠٥٥٠

أسباب وضع النحو العربًامانى دمحم ابراهٌم ابراهٌم عوف مستجد ٥١١٠٠٥٥١

أشهر النحاة لبل سٌبوٌهامانى دمحم احمد رجب مستجد ٥٢١٠٠٥٥٢

مدرسة البصرة فً النحو العربًامنٌه عالء فاروق حسن مستجد ٥٣١٠٠٥٥٣

مدرسة الكوفة فً النحو العربٌةامنٌه على محمود امٌن عبد الرحٌم مستجد ٥٤١٠٠٥٥٤

الفروق الجوهرٌة فً المنهج بٌن مدرستً البصرة والكوفةامنٌه دمحم السٌد عبده المتولى مستجد ٥٥١٠٠٥٥٥

المدرسة البغدادٌة فً النحو العربًامٌره احمد السٌد التهامى منصور مستجد ٥٦١٠٠٥٥٦

المدرسة األندلسٌة فً النحو العربًامٌره احمد دمحم على الطواب مستجد ٥٧١٠٠٥٥٧

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًامٌره سعد رشاد دمحم هاللى مستجد ٥٨١٠٠٥٥٨

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: لسٌبوٌه  من حٌث (الكتاب)كتاب امٌره سمٌر موسى عبد السالم مستجد ٥٩١٠٠٥٥٩

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمبرد  من حٌث (الممتضب)كتاب امٌره عاطف دمحم دمحم حسٌن مستجد ٦٠١٠٠٥٦٠

اللغة العربٌة وآدابها-انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة أولى 
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كتب األصول فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاامٌنه احمد دمحم عبد الوهاب دمحم عمر مستجد ٦١١٠٠٥٦١

كتب الشواهد النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاانجى اشرف عبد الرؤوف العدل مستجد ٦٢١٠٠٥٦٢

كتب المضاٌا النحوي فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاانسام دمحم احمد عبد هللا احمد مستجد ٦٣١٠٠٥٦٣

كتب األمالً النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان السٌد دمحم العلٌمى دمحم نصار مستجد ٦٤١٠٠٥٦٤

كتب النحو التعلٌمً فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان رمضان فتحً دمحم محرم مستجد ٦٥١٠٠٥٦٥

كتب المنظومات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان شعبان ذكى شعبان مستجد ٦٦١٠٠٥٦٦

كتب معانً الحروف فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان صالح السٌد موسى مستجد ٦٧١٠٠٥٦٧

كتب الموازنات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان طارق السٌد الشربٌنى على مستجد ٦٨١٠٠٥٦٨

كتب معانً المرآن وإعرابه فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان عادل دمحم بدٌر السٌد احمد مستجد ٦٩١٠٠٥٦٩

أهم كتب النحو العربً المطبوعة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهااٌمان عصام احمد مصطفى دمحم مستجد ٧٠١٠٠٥٧٠

تعرٌف علم الصرف وأهم المصادر الصرفٌة المطبوعةاٌمان عطا اللـه فؤاد دمحم دمحم عطا اللـه مستجد ٧١١٠٠٥٧١

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمازنً،  من حٌث (التصرٌف)كتاب اٌمان عطٌه العشماوى احمد الشٌتة مستجد ٧٢١٠٠٥٧٢

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: البن جنً  من حٌث (المنصف)كتاب اٌمان عطٌه حمدى البٌومى مستجد ٧٣١٠٠٥٧٣

مراحل تألٌف المعاجم اللغوٌةاٌمان دمحم حسن دمحم عٌاد مستجد ٧٤١٠٠٥٧٤

للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (العٌن)معجم اٌمان دمحم عبد الشافى عبد الحمٌد غٌث مستجد ٧٥١٠٠٥٧٥

المعاجم العربٌة التً دارت فً فلن كتاب العٌناٌمان مرزوق دمحم دمحم زٌنه مستجد ٧٦١٠٠٥٧٦

لألزهري (تهذٌب اللغة)معجم اٌمان نبٌل محمود عبدالرازق عبدالعزٌز مستجد ٧٧١٠٠٥٧٧

للجوهري (الصحاح)معجم اٌمان نحمده دمحم دمحم االزمازى مستجد ٧٨١٠٠٥٧٨

البن منظور (لسان العرب)معجم اٌمان نصر الشحات ابوسمره مستجد ٧٩١٠٠٥٧٩

للفٌروزآبادي (الماموس المحٌط)معجم اٌمان ٌاسر السٌد سوٌدان مستجد ٨٠١٠٠٥٨٠

جامعة المنصورة
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للزبٌدي (تاج العروس)معجم اٌه احمد احمد عطا عطا مستجد ٨١١٠٠٥٨١

ألبً عمرو الشٌبانً (الجٌم)كتاب اٌه الكحالوى شعبان مسعد حسن محلب مستجد ٨٢١٠٠٥٨٢

للزمخشري (أساس البالغة)معجم اٌه هللا اسماعٌل على عبد الرحمن حمودة مستجد ٨٣١٠٠٥٨٣

للفٌومً (المصباح المنٌر)معجم اٌه الدمحمى دمحم شحاته مستجد ٨٤١٠٠٥٨٤

للفارابً (دٌوان األدب)معجم اٌه جمال عبد الرازق السٌد مستجد ٨٥١٠٠٥٨٥

كتب غرٌب الحدٌث وعاللتها بالتألٌف المعجمًاٌه حامد السعٌد البغدادى مستجد ٨٦١٠٠٥٨٦

ماهٌة اللغة وعاللتها بالمجتمعاٌه حمدى رزق رزق محشٌه مستجد ٨٧١٠٠٥٨٧

الفرق بٌن اللغة واللهجة والعامٌة والفصحىاٌه صالح عبوده دمحم السجٌنى مستجد ٨٨١٠٠٥٨٨

الفرق بٌن اللغة الوطنٌة واللغة الرسمٌة واللغة الدولٌةاٌه عبد الخالك جمعه عبد الخالك مستجد ٨٩١٠٠٥٨٩

الفرق بٌن لغة الحدٌث ولغة الكتابةاٌه عبد هللا السٌد منصور جندٌه مستجد ٩٠١٠٠٥٩٠

نظرٌات نشأة اللغةاٌه عبد هللا رمضان عرفه مستجد ٩١١٠٠٥٩١

مستوٌات التحلٌل اللغوياٌه عماد عبد الغفار دمحم ابراهٌم مستجد ٩٢١٠٠٥٩٢

مناهج البحث اللغوي المعاصراٌه لطفى سعد الشبراوى حامد ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٠٥٩٣

المذهب التولٌفً فً نشأة اللغةاٌه ماجد عبد العزٌز ابو المعاطى مستجد ٩٤١٠٠٥٩٤

فً نشأة اللغة (االصطالحً)المذهب الوضعً اٌه دمحم ندى مصطفى ندى مستجد ٩٥١٠٠٥٩٥

فً نشأة اللغة (االجتماعً)المذهب اٌه محمود عبد الفتاح على مصطفى مستجد ٩٦١٠٠٥٩٦

المذهب الطبٌعً فً نشأة اللغةبسنت عماد سعد عبده ٌوسف مستجد ٩٧١٠٠٥٩٧

مذهب العرٌزة الكالمٌة فً نشأة اللغةبسنت ٌاسر على دمحم ابو موسً مستجد ٩٨١٠٠٥٩٨

نظرٌة جسبرسن فً نشأة اللغةجمال دمحم دمحم ٌوسف مستجد ٩٩١٠٠٥٩٩

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًجهاد السٌد مسعد عٌته مستجد ١٠٠١٠٠٦٠٠
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر جٌهان رشدى عبد هللا ابراهٌم ابراهٌم خلٌل مستجد ١٠١١٠٠٦٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ حسام الدٌن دمحم رمضان حندق مستجد ١٠٢١٠٠٦٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب حنان ابراهٌم عبد السالم معوض عبد السالم مستجد ١٠٣١٠٠٦٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف حنان احمد عثمان اسماعٌل مستجد ١٠٤١٠٠٦٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص حنان ممبل عبد المعطى السٌد العوضى مستجد ١٠٥١٠٠٦٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص حنٌن فتحى دمحم حسنى دمحم عٌسى مستجد ١٠٦١٠٠٦٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر خالد خٌرى محمود جحا الجرجاوى مستجد ١٠٧١٠٠٦٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة خالد عوض جابر عوض عبد الجواد مستجد ١٠٨١٠٠٦٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة خالد دمحم مصطفى لطفى احمد مستجد ١٠٩١٠٠٦٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة خلود اشرف محمود عبد ربه السٌد مستجد ١١٠١٠٠٦١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة خلود مجدى السادات على دمحم مستجد ١١١١٠٠٦١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة دالٌا احمد مرسى عبد النبى احمد مستجد ١١٢١٠٠٦١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة دعاء كرم على الشربٌنى علم الدٌن مستجد ١١٣١٠٠٦١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة دعاء دمحم عبد النبى اسماعٌل البسطوي مستجد ١١٤١٠٠٦١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً دعاء مهدى الغرٌب لندٌل مستجد ١١٥١٠٠٦١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً دنٌا اٌهاب عبد اللطٌف المهدى عبد الغفار مستجد ١١٦١٠٠٦١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً دنٌا حسن دمحم عبد الحافظ حسن مستجد ١١٧١٠٠٦١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً دنٌا دمحم شعبان عبد العزٌز مستجد ١١٨١٠٠٦١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً دنٌا دمحم صبحى فرحات حسن مستجد ١١٩١٠٠٦١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً دٌنا وهٌب عبد المعطى دمحم مستجد ١٢٠١٠٠٦٢٠
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً رانٌا عبد اللطٌف السٌد احمد عمل مستجد ١٢١١٠٠٦٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً رانٌا عصام شحاته دردٌر مستجد ١٢٢١٠٠٦٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً رانٌا على صبح حامد الحنفً مستجد ١٢٣١٠٠٦٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً رانٌا دمحم عبدالفتاح ابراهٌم مستجد ١٢٤١٠٠٦٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً رحاب اسماعٌل محمود اسماعٌل مستجد ١٢٥١٠٠٦٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهرحاب رضا رمضان عبد الفتاح احمد مستجد ١٢٦١٠٠٦٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب رحاب طلعت طاهر ابو الممصان مستجد ١٢٧١٠٠٦٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةرحاب على ابراهٌم لاسم على سرحان مستجد ١٢٨١٠٠٦٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد رحمه رضا محمود عرفات على السٌد مستجد ١٢٩١٠٠٦٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك رحمه كمال معوض دمحم ابراهٌم مستجد ١٣٠١٠٠٦٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك رحمه دمحم دمحم عبدالعزٌز على مستجد ١٣١١٠٠٦٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر رحمه مصطفى دمحم احمد ابو المجد مستجد ١٣٢١٠٠٦٣٢

(مادة الكتاب وتمسٌماتها )الوشً المرلوم البن األثٌر رحمه ٌسرى ماهر احمد مستجد ١٣٣١٠٠٦٣٣

التعرٌف بالجاحظ ودوره فً الثمافة العربٌة رضوى محمود دمحم احمد الحمالى مستجد ١٣٤١٠٠٦٣٤

مخطوطات كتاب البٌان والتبٌن للجاحظرنا دمحم الدمحمى السعٌد محمود مستجد ١٣٥١٠٠٦٣٥

خصائص أسلوب الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن رنا ٌاسردمحم على الصٌاد مستجد ١٣٦١٠٠٦٣٦

أنواع البٌان عند الجاحظرندا اشرف ناجح ذكى مستجد ١٣٧١٠٠٦٣٧

أهمٌة كتاب البٌان والتبٌٌن وتحمٌمهرندا اٌهاب السٌد دمحم احمد مستجد ١٣٨١٠٠٦٣٨

التعرٌف بالفخر الرازي صاحب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز روان اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ١٣٩١٠٠٦٣٩

أثار الفخر الرازي وتنوعهاروان دمحم عبدالجلٌل ابولٌله مستجد ١٤٠١٠٠٦٤٠
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كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً مٌزان النمد روضه دمحم على احمد متولى مستجد ١٤١١٠٠٦٤١

هدف الرازي من تألٌف كتاب نهاٌة اإلٌجازرومٌثاء ٌوسف ابراهٌم ٌوسف على وهبه مستجد ١٤٢١٠٠٦٤٢

منهج الرازي فً تمسٌم موضوعات البالغة وتحلٌل مخطط كتابه رٌم اسماعٌل منصور عوض السٌد غربٌه مستجد ١٤٣١٠٠٦٤٣

الموازنة بٌن الرازي وعبد الماهر الجرجانً رٌم ٌحٌا عبدالممصود رضوان مستجد ١٤٤١٠٠٦٤٤

الموازنة بٌن الرازي وعلماء عصرهرٌهام ابوسمره عبد الغفار دمحم مستجد ١٤٥١٠٠٦٤٥

أسلوب الرازي فً كتابه نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز رٌهام السعٌد السعٌد السٌد النحاس مستجد ١٤٦١٠٠٦٤٦

التعرٌف بأبً الفرج األصفهانً صاحب األغانً رٌهام بلٌغ ابراهٌم دمحمعلً مستجد ١٤٧١٠٠٦٤٧

أهمٌة كتاب األغانً بٌن مصادر األدب العربً رٌهام رضا حسن السٌد حسن مستجد ١٤٨١٠٠٦٤٨

أسلوب األصفهانً فً جمع األخبار األدبٌة زكرى عمرو الشبراوى دمحم احمد مستجد ١٤٩١٠٠٦٤٩

اهتمام الباحثٌن بكتاب األغانًزٌنب السٌد عبد الجلٌل السٌد مستجد ١٥٠١٠٠٦٥٠

أسباب وضع النحو العربًزٌنب عبد العزٌز الشحات الصاوى مستجد ١٥١١٠٠٦٥١

أشهر النحاة لبل سٌبوٌهزٌنب عونى رزق عبد الهادى مستجد ١٥٢١٠٠٦٥٢

مدرسة البصرة فً النحو العربًساره احمد حسن دمحم حسن مستجد ١٥٣١٠٠٦٥٣

مدرسة الكوفة فً النحو العربٌةساره احمد كامل عبده الجمٌل مستجد ١٥٤١٠٠٦٥٤

الفروق الجوهرٌة فً المنهج بٌن مدرستً البصرة والكوفةساره اشرف ابراهٌم توفٌك العدوى مستجد ١٥٥١٠٠٦٥٥

المدرسة البغدادٌة فً النحو العربًساره بالل فضل شعبان سٌد مستجد ١٥٦١٠٠٦٥٦

المدرسة األندلسٌة فً النحو العربًساره عماد سالم حافظ مستجد ١٥٧١٠٠٦٥٧

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًساره عوض عبد الحلٌم اسماعٌل حجازي مستجد ١٥٨١٠٠٦٥٨

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: لسٌبوٌه  من حٌث (الكتاب)كتاب ساره مصطفى ابراهٌم على الحول مستجد ١٥٩١٠٠٦٥٩

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمبرد  من حٌث (الممتضب)كتاب ساره وافى عبد الرحمن دمحم سٌد احمد ندا مستجد ١٦٠١٠٠٦٦٠
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كتب األصول فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاساره ٌاسر موسى عطٌه جالله مستجد ١٦١١٠٠٦٦١

كتب الشواهد النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسامٌه عبد العظٌم مستجٌر عبد الممصود على دراز مستجد ١٦٢١٠٠٦٦٢

كتب المضاٌا النحوي فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسحر الصاوى ممدوح احمد مستجد ١٦٣١٠٠٦٦٣

كتب األمالً النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسلمى خالد سمٌر منصور دمحم مستجد ١٦٤١٠٠٦٦٤

كتب النحو التعلٌمً فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسلمى ناصرالدسولى احمد فارس مستجد ١٦٥١٠٠٦٦٥

كتب المنظومات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسماء احمد عبد الخالك دمحم مستجد ١٦٦١٠٠٦٦٦

كتب معانً الحروف فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسماء وحٌد مسعد السٌد السواح مستجد ١٦٧١٠٠٦٦٧

كتب الموازنات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسماح ابراهٌم ابراهٌم عبد المجٌد ابو حرٌره مستجد ١٦٨١٠٠٦٦٨

كتب معانً المرآن وإعرابه فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسماح ابراهٌم السٌد على الدحلٌش مستجد ١٦٩١٠٠٦٦٩

أهم كتب النحو العربً المطبوعة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاسمر حامد حامد ابو المطط مستجد ١٧٠١٠٠٦٧٠

تعرٌف علم الصرف وأهم المصادر الصرفٌة المطبوعةسهٌله دمحم كامل احمد الشٌمى مستجد ١٧١١٠٠٦٧١

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمازنً،  من حٌث (التصرٌف)كتاب سوسن مجدى رمضان دمحم حسام الدٌن مستجد ١٧٢١٠٠٦٧٢

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: البن جنً  من حٌث (المنصف)كتاب شادٌه دمحم سعد السٌد البسطوٌسى مستجد ١٧٣١٠٠٦٧٣

مراحل تألٌف المعاجم اللغوٌةشروق مصباح عثمان دمحم على مستجد ١٧٤١٠٠٦٧٤

للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (العٌن)معجم شروق نصر مصطفى صادق ابوالعطا مستجد ١٧٥١٠٠٦٧٥

المعاجم العربٌة التً دارت فً فلن كتاب العٌنشرٌن مصطفى دمحم الزكى خضر مستجد ١٧٦١٠٠٦٧٦

لألزهري (تهذٌب اللغة)معجم شمس محى الدٌن البٌلى احمد مستجد ١٧٧١٠٠٦٧٧

للجوهري (الصحاح)معجم شٌماء شعبان محسوب ابراهٌم مستجد ١٧٨١٠٠٦٧٨

البن منظور (لسان العرب)معجم شٌماء على السعٌد السٌد السٌد طاحون مستجد ١٧٩١٠٠٦٧٩

للفٌروزآبادي (الماموس المحٌط)معجم شٌماء دمحم احمد دمحم سعٌد مستجد ١٨٠١٠٠٦٨٠
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للزبٌدي (تاج العروس)معجم صابرٌن السٌد عوٌس الضحوى مستجد ١٨١١٠٠٦٨١

ألبً عمرو الشٌبانً (الجٌم)كتاب صابرٌن اٌمن على عبد السمٌع مستجد ١٨٢١٠٠٦٨٢

للزمخشري (أساس البالغة)معجم صفاء ابراهٌم السٌد ابو زٌنة مستجد ١٨٣١٠٠٦٨٣

للفٌومً (المصباح المنٌر)معجم صفاء احمد الشربٌنى السٌد احمد غازى مستجد ١٨٤١٠٠٦٨٤

للفارابً (دٌوان األدب)معجم ضحى عمرو نزٌه عبد العزٌز ابو مسلم مستجد ١٨٥١٠٠٦٨٥

كتب غرٌب الحدٌث وعاللتها بالتألٌف المعجمًضحى ٌاسر دمحمى راغب حجازي مستجد ١٨٦١٠٠٦٨٦

ماهٌة اللغة وعاللتها بالمجتمععبد الرحمن عصام دمحم السعٌد الشرٌف مستجد ١٨٧١٠٠٦٨٧

الفرق بٌن اللغة واللهجة والعامٌة والفصحىعبدهللا محمود امٌن دمحم مستجد ١٨٨١٠٠٦٨٨

الفرق بٌن اللغة الوطنٌة واللغة الرسمٌة واللغة الدولٌةعبٌر البدوى عبد الحمٌد شعبان شعبان الخطٌب مستجد ١٨٩١٠٠٦٨٩

الفرق بٌن لغة الحدٌث ولغة الكتابةعبٌر رٌاض فوزى دمحم ابراهٌم مستجد ١٩٠١٠٠٦٩٠

نظرٌات نشأة اللغةعبٌر عبد الجواد السٌد عبد الجواد السماحى مستجد ١٩١١٠٠٦٩١

مستوٌات التحلٌل اللغويعبٌر عالء الدٌن السعٌد ابراهٌم سلٌمان مستجد ١٩٢١٠٠٦٩٢

مناهج البحث اللغوي المعاصرعزه دمحم حسنٌن ابراهٌم مستجد ١٩٣١٠٠٦٩٣

المذهب التولٌفً فً نشأة اللغةعزٌزة صالح عبد العزٌز سعد المرسً مستجد ١٩٤١٠٠٦٩٤

فً نشأة اللغة (االصطالحً)المذهب الوضعً عال طارق عبدالفتاح دمحم طه مستجد ١٩٥١٠٠٦٩٥

فً نشأة اللغة (االجتماعً)المذهب عال فرج المتولى ابراهٌم السٌد عتمان مستجد ١٩٦١٠٠٦٩٦

المذهب الطبٌعً فً نشأة اللغةعالء عصام دمحم رمضان زٌاده الجمٌل مستجد ١٩٧١٠٠٦٩٧

مذهب العرٌزة الكالمٌة فً نشأة اللغةغاده احمد صالح عبد العزٌز الدرٌنً مستجد ١٩٨١٠٠٦٩٨

نظرٌة جسبرسن فً نشأة اللغةغاده عبد الحمٌد على موسى المتولى مستجد ١٩٩١٠٠٦٩٩

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًفاطمه احمد اسماعٌل دمحم هانً مستجد ٢٠٠١٠٠٧٠٠
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر فاطمه احمد المرسً مصطفً مستجد ٢٠١١٠٠٧٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ فاطمه الشربٌنى دمحم الشربٌنى فوده مستجد ٢٠٢١٠٠٧٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب فاطمه سعد صبح العدل مستجد ٢٠٣١٠٠٧٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف فاطمه لطب دمحم ابراهٌم العوضى مستجد ٢٠٤١٠٠٧٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص فاطمه دمحم عبد السالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ٢٠٥١٠٠٧٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص فاٌزه ابراهٌم محمود ماهر احمد مستجد ٢٠٦١٠٠٧٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر فاٌزه احمد عبده احمد السٌد سعده مستجد ٢٠٧١٠٠٧٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة فتحى دمحم فتحى السٌد خفاجى مستجد ٢٠٨١٠٠٧٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة فرح عبد البالى دمحم عبد البالى الدسولى مستجد ٢٠٩١٠٠٧٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة فلاير رمضان فوزى الشربٌنى مستجد ٢١٠١٠٠٧١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة فرٌده دمحم مصطفى عنتر دمحم مستجد ٢١١١٠٠٧١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة فوزٌه رٌاض عباس المرسى عجٌزه مستجد ٢١٢١٠٠٧١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة كرٌم محمود الحسٌنى السٌد دمحم مستجد ٢١٣١٠٠٧١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة لؤى دمحم الرفاعى دمحم سالم مستجد ٢١٤١٠٠٧١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً الرا اٌمن لطٌف عبد الحلٌم دمحم مستجد ٢١٥١٠٠٧١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً لبنى عبد العزٌز مصطفى محمود ابراهٌم مستجد ٢١٦١٠٠٧١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً لمٌاء سعد سعد عبد الحمٌد عامر مستجد ٢١٧١٠٠٧١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً لٌلى احمد عبد الرحمن دمحم السٌد الحرش مستجد ٢١٨١٠٠٧١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً لٌلى رمضان عبد الغفار عبد المطلب عبد العزٌز مستجد ٢١٩١٠٠٧١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً لٌلى دمحم بهرام دمحم حسن مستجد ٢٢٠١٠٠٧٢٠
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً مؤمن دمحم السٌدنعٌم ابو العطا مستجد ٢٢١١٠٠٧٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً ماجدة دمحم ابراهٌم الشحات مستجد ٢٢٢١٠٠٧٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً ماجده اٌمن صبرى دمحم عبد العزٌز مستجد ٢٢٣١٠٠٧٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم غالى مستجد ٢٢٤١٠٠٧٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً دمحم احمد عزت احمد المكاوي مستجد ٢٢٥١٠٠٧٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهدمحم السٌد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٢٦١٠٠٧٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب دمحم السٌد جاد االجاوى مستجد ٢٢٧١٠٠٧٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةدمحم زكرٌا السٌد عبدالغفار ناصف مستجد ٢٢٨١٠٠٧٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد دمحم صالح دمحمٌن مصطفى مستجد ٢٢٩١٠٠٧٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك دمحم عادل عبد الرحمن عبد العال النجار مستجد ٢٣٠١٠٠٧٣٠

(نمد الشعر )النمد األدبً عند ابن رشٌك دمحم عادل دمحم احمد خلٌفة مستجد ٢٣١١٠٠٧٣١

(أهٌمة الكتاب فً النمد الفنً  )الوشً المرلوم البن األثٌر دمحم عبد الشكور عوض جمٌل مستجد ٢٣٢١٠٠٧٣٢

(مادة الكتاب وتمسٌماتها )الوشً المرلوم البن األثٌر دمحم فتحى السٌد عبد الرحمن مستجد ٢٣٣١٠٠٧٣٣

التعرٌف بالجاحظ ودوره فً الثمافة العربٌة دمحم مدحت على عبد الرازق مستجد ٢٣٤١٠٠٧٣٤

مخطوطات كتاب البٌان والتبٌن للجاحظدمحم ممدوح عبد المجٌد زلٌر مستجد ٢٣٥١٠٠٧٣٥

خصائص أسلوب الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن دمحم هانى سند رمضان الشناوى مستجد ٢٣٦١٠٠٧٣٦

أنواع البٌان عند الجاحظمحمود احمد فاروق ابراهٌم مستجد ٢٣٧١٠٠٧٣٧

أهمٌة كتاب البٌان والتبٌٌن وتحمٌمهمحمود سعٌد محمود بكٌر مستجد ٢٣٨١٠٠٧٣٨

التعرٌف بالفخر الرازي صاحب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز مدٌحه محمود فتحى محمود الكفراوى مستجد ٢٣٩١٠٠٧٣٩

أثار الفخر الرازي وتنوعهامرام عبد الغنى دمحم عبد الغنى ابو المجد مستجد ٢٤٠١٠٠٧٤٠
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كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً مٌزان النمد مرضٌه عبد الرازق عبد الرازق مصطفى دمحم مستجد ٢٤١١٠٠٧٤١

هدف الرازي من تألٌف كتاب نهاٌة اإلٌجازمروه متولى دمحم على خلف مستجد ٢٤٢١٠٠٧٤٢

منهج الرازي فً تمسٌم موضوعات البالغة وتحلٌل مخطط كتابه مروه دمحم احمد دمحم حلٌمه مستجد ٢٤٣١٠٠٧٤٣

الموازنة بٌن الرازي وعبد الماهر الجرجانً مرٌم اكرم احمد حسن حبٌب مستجد ٢٤٤١٠٠٧٤٤

الموازنة بٌن الرازي وعلماء عصرهمرٌم السٌد السٌد دمحم حجاب مستجد ٢٤٥١٠٠٧٤٥

أسلوب الرازي فً كتابه نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز مرٌم امجد دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد مستجد ٢٤٦١٠٠٧٤٦

التعرٌف بأبً الفرج األصفهانً صاحب األغانً مرٌم رفعت السعٌد دمحم البسٌونى مستجد ٢٤٧١٠٠٧٤٧

أهمٌة كتاب األغانً بٌن مصادر األدب العربً مرٌم دمحم حمدى دمحم جاد مستجد ٢٤٨١٠٠٧٤٨

أسلوب األصفهانً فً جمع األخبار األدبٌة مرٌم دمحم صالح عبد الحمٌد مستجد ٢٤٩١٠٠٧٤٩

اهتمام الباحثٌن بكتاب األغانًمرٌم محمود دمحم الصدٌك زٌاده مستجد ٢٥٠١٠٠٧٥٠

أسباب وضع النحو العربًملن ابراهٌم عبد الحمٌد مجاهد مستجد ٢٥١١٠٠٧٥١

أشهر النحاة لبل سٌبوٌهمنار عماشه الطحاوى درغام مستجد ٢٥٢١٠٠٧٥٢

مدرسة البصرة فً النحو العربًمنار دمحم احمد جالل السٌد العربى مستجد ٢٥٣١٠٠٧٥٣

مدرسة الكوفة فً النحو العربٌةمنه هللا اسامة فرج دمحم مستجد ٢٥٤١٠٠٧٥٤

الفروق الجوهرٌة فً المنهج بٌن مدرستً البصرة والكوفةمنه هللا حسن سعد عواد عبد المطلب مستجد ٢٥٥١٠٠٧٥٥

المدرسة البغدادٌة فً النحو العربًمنه هللا حسٌن السٌد على شطا مستجد ٢٥٦١٠٠٧٥٦

المدرسة األندلسٌة فً النحو العربًمنه هللا دمحم زهرى مصطفى احمد مسعود مستجد ٢٥٧١٠٠٧٥٧

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًمنه هللا وسٌم رفعت وادي مستجد ٢٥٨١٠٠٧٥٨

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: لسٌبوٌه  من حٌث (الكتاب)كتاب منى احمد السٌد فوده مستجد ٢٥٩١٠٠٧٥٩

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمبرد  من حٌث (الممتضب)كتاب مها السٌد رسالن حامد الغطاس مستجد ٢٦٠١٠٠٧٦٠
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كتب األصول فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامها المرسى دمحم دمحم المرسى مستجد ٢٦١١٠٠٧٦١

كتب الشواهد النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهامٌرنا عبد الهادى دمحم محمود بدوى مستجد ٢٦٢١٠٠٧٦٢

كتب المضاٌا النحوي فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهانادٌه هالل االحمدى عبده هالل مستجد ٢٦٣١٠٠٧٦٣

كتب األمالً النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندا منصور دمحم عبد الجلٌل مستجد ٢٦٤١٠٠٧٦٤

كتب النحو التعلٌمً فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندى احمد سعد عبد المادر مستجد ٢٦٥١٠٠٧٦٥

كتب المنظومات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندى السعٌد السعٌد ابراهٌم الدسولى مستجد ٢٦٦١٠٠٧٦٦

كتب معانً الحروف فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندى حمدى رأفت رجب البنا مستجد ٢٦٧١٠٠٧٦٧

كتب الموازنات النحوٌة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندى رضا عبده عبده احمد لٌلة مستجد ٢٦٨١٠٠٧٦٨

كتب معانً المرآن وإعرابه فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندى سامى هالل عبد الفتاح دمحم لمٌحه مستجد ٢٦٩١٠٠٧٦٩

أهم كتب النحو العربً المطبوعة فً النحو العربً مع التركٌز على أحد كتبهاندى مجدى عبد الرحمن مصطفى شحاتة مستجد ٢٧٠١٠٠٧٧٠

تعرٌف علم الصرف وأهم المصادر الصرفٌة المطبوعةندى دمحم السٌد شتا مستجد ٢٧١١٠٠٧٧١

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: للمازنً،  من حٌث (التصرٌف)كتاب نسرٌن عبد الرحمن عبد السمٌع الظرٌف المنٌر مستجد ٢٧٢١٠٠٧٧٢

المؤلف والكتاب والمنهج واأللسام والشواهد: البن جنً  من حٌث (المنصف)كتاب نسمه حامد منٌر حامد عثمان مستجد ٢٧٣١٠٠٧٧٣

مراحل تألٌف المعاجم اللغوٌةنسمه رضا متولى عبد المطلب على مستجد ٢٧٤١٠٠٧٧٤

للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي (العٌن)معجم نشوى عالء الدٌن طه احمد شرٌف مستجد ٢٧٥١٠٠٧٧٥

المعاجم العربٌة التً دارت فً فلن كتاب العٌننهاده سمٌر ابراهٌم حامد مستجد ٢٧٦١٠٠٧٧٦

لألزهري (تهذٌب اللغة)معجم نهال عادل عباس السٌد احمد مستجد ٢٧٧١٠٠٧٧٧

للجوهري (الصحاح)معجم نهى محمود الحضرى زاهر مستجد ٢٧٨١٠٠٧٧٨

البن منظور (لسان العرب)معجم نوال ٌاسر مصطفى الشوربجى مستجد ٢٧٩١٠٠٧٧٩

للفٌروزآبادي (الماموس المحٌط)معجم نور على عبد البالى حسٌن ابو المجد مستجد ٢٨٠١٠٠٧٨٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

للزبٌدي (تاج العروس)معجم نور دمحم عبد هللا السٌد منصور لاسم مستجد ٢٨١١٠٠٧٨١

ألبً عمرو الشٌبانً (الجٌم)كتاب نور دمحم محمود احمد زٌن الدٌن مستجد ٢٨٢١٠٠٧٨٢

للزمخشري (أساس البالغة)معجم نورا دمحم دمحم على التراس مستجد ٢٨٣١٠٠٧٨٣

للفٌومً (المصباح المنٌر)معجم نورا ٌاسر عبد المتعال ابراهٌم دمحم مستجد ٢٨٤١٠٠٧٨٤

للفارابً (دٌوان األدب)معجم نوران دمحم دمحم احمد فاٌد مستجد ٢٨٥١٠٠٧٨٥

كتب غرٌب الحدٌث وعاللتها بالتألٌف المعجمًنورهان حمدى دمحم الجٌار مستجد ٢٨٦١٠٠٧٨٦

ماهٌة اللغة وعاللتها بالمجتمعنورهان سعد عارف عبدالرازق مستجد ٢٨٧١٠٠٧٨٧

الفرق بٌن اللغة واللهجة والعامٌة والفصحىنورهان صبرى جٌوشى المنشاوى مستجد ٢٨٨١٠٠٧٨٨

الفرق بٌن اللغة الوطنٌة واللغة الرسمٌة واللغة الدولٌةنورهان عبد العزٌز عبد العزٌز دمحم لرمد مستجد ٢٨٩١٠٠٧٨٩

الفرق بٌن لغة الحدٌث ولغة الكتابةنورهان دمحم الشرٌف عبد الحمٌد عبد الحمٌد شحاته مستجد ٢٩٠١٠٠٧٩٠

نظرٌات نشأة اللغةنورهان دمحم متولى لاسم حسن مستجد ٢٩١١٠٠٧٩١

مستوٌات التحلٌل اللغوينورهان وفٌك حافظ غنٌم مستجد ٢٩٢١٠٠٧٩٢

مناهج البحث اللغوي المعاصرنٌره ولٌد محمود دمحم الخرٌبى مستجد ٢٩٣١٠٠٧٩٣

المذهب التولٌفً فً نشأة اللغةنٌفٌن دمحم دمحم عباس المكاوى مستجد ٢٩٤١٠٠٧٩٤

فً نشأة اللغة (االصطالحً)المذهب الوضعً هاجر احمد رضا عبده ابراهٌم مستجد ٢٩٥١٠٠٧٩٥

فً نشأة اللغة (االجتماعً)المذهب هاجر السعٌد حسن عبد الحمٌد مستجد ٢٩٦١٠٠٧٩٦

المذهب الطبٌعً فً نشأة اللغةهاجر السٌد عبدالفتاح السٌد دمحم مستجد ٢٩٧١٠٠٧٩٧

مذهب العرٌزة الكالمٌة فً نشأة اللغةهاجر عرفات محمود احمد الموجى مستجد ٢٩٨١٠٠٧٩٨

نظرٌة جسبرسن فً نشأة اللغةهاجر علً عبدالرازق علً جاب هللا مستجد ٢٩٩١٠٠٧٩٩

المدرسة المصرٌة فً النحو العربًهاجر دمحم عبدالعزٌز زاٌد مستجد ٣٠٠١٠٠٨٠٠
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(الفرق بٌن المصدر والمرجع)توثٌك المصادر هالة مصطفى دمحم احمد شعٌب مستجد ٣٠١١٠٠٨٠١

دور الخطٌب البغدادي فً معالجة لضاٌا نسخ المخطوطات وشروط النسخ هاٌدى دمحم منٌر دمحم فرج مستجد ٣٠٢١٠٠٨٠٢

االختصارات المستخدمة فً نسخ الكتب هبه السعٌد شعبان عبد الفتاح خلٌل مستجد ٣٠٣١٠٠٨٠٣

اختالف النسخ وأسباب االختالف هبه هللا جمال ماهر دمحم شلبى مستجد ٣٠٤١٠٠٨٠٤

المفاضلة بٌن النسخ عند تحمٌك المخطوطات أو تحمٌك النصوص هبه عثمان دمحم عثمان حسن مستجد ٣٠٥١٠٠٨٠٥

دور المستشرلٌن والعرب فً تحمٌك النصوص هدى حسام الدٌن مصطفى احمد احمد الغرورى مستجد ٣٠٦١٠٠٨٠٦

(موضوعات الكتاب)التعرٌف بمدامة وكتابه نمد الشعر هدٌر عصام عبد الغنى احمد عبد الغنً مستجد ٣٠٧١٠٠٨٠٧

(مفهوم الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة هناء احمد معوض السودانى مستجد ٣٠٨١٠٠٨٠٨

(أركان الشعر: اآلراء النمدٌة العامة  )نمد الشعر لمدامة هناء هانى السعٌد رجب مستجد ٣٠٩١٠٠٨٠٩

(المدح)أغراض الشعر عند لدامة هند اٌمن محب صادق جاد هللا مستجد ٣١٠١٠٠٨١٠

(الهجاء)أغراض الشعر عند لدامة هند مصبح دمحم السٌد مستجد ٣١١١٠٠٨١١

(الرثاء والوصف والنسٌب)أغراض الشعر عند لدامة هٌا دمحم بشار سحلول مستجد ٣١٢١٠٠٨١٢

(معاٌب أركان الشكل )معاٌب الشعر عند لدامة وداد احمد عباس ابراهٌم سٌد احمد مستجد ٣١٣١٠٠٨١٣

(معاٌب أغراض الشعر )معاٌب الشعر عند لدامة وسام طارق معوض حسن مستجد ٣١٤١٠٠٨١٤

(دوافع تألٌف الكتاب  )كتاب الوساطة للماضً الجرجانً وفاء حاتم انور دمحم نور مستجد ٣١٥١٠٠٨١٥

مفهوم الشعر ومكوناته عند الماضً الجرجانً وفاء عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح دمحم غنٌم مستجد ٣١٦١٠٠٨١٦

النموذج األدبً الكامل عند الجرجانً والء فوزى دمحم على بخٌت مستجد ٣١٧١٠٠٨١٧

تموٌم األدب العربً عند الماضً الجرجانً ٌارا احمد دمحم احمد فرحات مستجد ٣١٨١٠٠٨١٨

أثر البٌئة والثمافة فً األدب عند الجرجانً ٌاسمٌن حامد عبد الحمٌد حامد السٌد مستجد ٣١٩١٠٠٨١٩

(المنهج المطبوع)مناهج النمد عند الجرجانً ٌاسمٌن حمدى دمحم دمحم عنتر مستجد ٣٢٠١٠٠٨٢٠
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(المنهج المصنوع )مناهج النمد عند الجرجانً ٌاسمٌن صالح المرغنى خٌر مستجد ٣٢١١٠٠٨٢١

 (خصوم الشعر الحدٌث وحججهم )الشعر الحدٌث عند الجرجانً ٌاسمٌن عادل بكر عثمان عبد العزٌز مستجد ٣٢٢١٠٠٨٢٢

 (المتنبً بٌن المحدثٌن)الشعر الحدٌث عند الجرجانً ٌاسمٌن عالء فاروق علً مستجد ٣٢٣١٠٠٨٢٣

 (اإلفراط فً البدٌع )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً ٌاسمٌن دمحم شكرى عبد العزٌز على مستجد ٣٢٤١٠٠٨٢٤

 (السرلات الشعرٌة )عٌوب شعر المتنبً عند الماضً الجرجانً ٌاسمٌن وفمى السٌد دمحم على السٌد مستجد ٣٢٥١٠٠٨٢٥

فضل المتنبً ودفاع الجرجانً عن شعرهدمحم عبدالسالم عبدالحاكم عبدالفتاح مستجد ٣٢٦١٠٠٨٢٦

كتاب العمدة والنمد فً المرن الخامس وموضوعات الكتاب احمد السٌد على حسن شعبان مستجد ٣٢٧١٠٠٨٢٧

دفاع ابن رشٌك عن الشعر فً كتابه العمدةدمحم عبوده السٌد مرزوق مستجد ٣٢٨١٠٠٨٢٨

رأي ابن رشٌك فً تأخر نمد الشعر والثمافة المساعدة فً النمد ندٌن عبد الوهاب دمحم شلبى عبد الوهاب مستجد ٣٢٩١٠٠٨٢٩

(نمد الشاعر  )النمد األدبً عند ابن رشٌك رحمه دمحم السٌد دمحم عطٌوه مستجد ٣٣٠١٠٠٨٣٠
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