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موقف النقاد من قضية الوحدة العضوية / أثر أبى تمام والمتنبى في نقد القرن الرابع آالء جمال بدٌر المنسى مستجد تمدٌر ١٢٠٠٠٠١

موقف النقاد من ظاهرة التضمين وعالقتها بالوحدة العضوية / أثر ابن وكيع التنيسي و الصاحب بن عباد في النقدآٌة عبدالمنعم احمد شبند مستجد تمدٌر ٢٢٠٠٠٠٢

مظاهر وحدة البٌت فً النمد المدٌم / أثر علً بن عبد العزٌز والماضً الجرجانً فً النمدآٌه دمحم صابر الحسٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٠٠٠٠٣

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم / هـ4لضٌة اإلعجاز المرآنً فً النمد األدبً ق ابرار رضا احمد الششتاوى مستجد تمدٌر ٤٢٠٠٠٠٤

نصوص الوحدة العضوٌة فً النمد المدٌم وتحلٌلها/ عرض البمالنً لشعر امرئ المٌس وابً نواساحالم على عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٢٠٠٠٠٥

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والوحدة العضوٌة للمصٌدة / عرض البمالنً لشعر البحترياحمد الشحات دمحم دمحم شحاته مستجد تخلف ٦٢٠٠٠٠٦

ائتالفات لدامه وعاللتها بالوحدة العضوٌة / عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعاحمد حازم عبد الفتاح البشبٌشى مستجد تمدٌر ٧٢٠٠٠٠٧

عاللة التناسب والمشاكلة للوحدة العضوٌة/ لضٌتا مٌالد الشعر ومٌالد الشاعر عند النهشرياحمد عٌد عبد الرحمن الصعٌدى مستجد تخلف ٨٢٠٠٠٠٨

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة نصرة الشاعر لمومه عند النهشرياحمد مجاهد ظرٌف الالوندى مستجد تخلف ٩٢٠٠٠٠٩

مفهوم البالغة عند العتاري وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة لٌمة الشعر وبالغتها عند النهشرياحمد مجدى عبدالمولى دمحم عطوه مستجد تخلف ١٠٢٠٠٠١٠

األساس الكالمً للجاحظ فً اللفظ والمعنى/ المزاز المٌروانً وكتابه ضرائر الشعراحمد مصطفى فوزى رمضان الطحان مستجد تمدٌر ١١٢٠٠٠١١

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة / لضٌة المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًاسراء احمد دمحم موسى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٠١٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ صرف ما ال ٌنصرف وإجراء المعتل مجرى السالماسراء اسامه ابراهٌم دمحم الدسولى جاب هللا مستجد تمدٌر ١٣٢٠٠٠١٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامه بن جعفر / تؤنٌث المذكر المضاف إلى مإنث وإجراء المنموص مجرى السالم اسراء السعٌد لطفى حامد سٌد األهل مستجد تخلف ١٤٢٠٠٠١٤

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابى هالل / مد اسم المنموص وحذف اإلعراب اسراء السٌد البكرى حسن على مستجد تمدٌر ١٥٢٠٠٠١٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن رشٌك المٌروانً/ كسر ٌاء المتكلم وحذف األلف بعد هاء التنبٌه اسراء جمال ابراهٌم جاد الحك ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٢٠٠٠١٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ الثعالبً وكتابه ٌتٌمة الدهراسراء حسن على محمود خلٌل مستجد تمدٌر ١٧٢٠٠٠١٧

الطبع والصنعة عند األندلسٌٌن/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهاسراء حسٌن دمحم حسن مسعٌد مستجد تمدٌر ١٨٢٠٠٠١٨

إعتماد نماد األندلس فً أحكامهم على الطبع والصنعة/ إتباع الفمرة الغراء بالكلمة العوراء اسراء حمدان جمعه ابراهٌم الصعٌدى مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٠١٩

مولف ابن شهٌد من الطبع والصنعة/ استكراه اللفظ وتعمٌد المعنى وعسف اللغةاسراء رضوان عبد الحى على خبٌر مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٠٠٢٠
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مولف ابن حزم من الطبع والصنعة/ الخروج عن الوزن واستعمال الغرٌب اسراء سمٌر على دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ٢١٢٠٠٠٢١

مولف ابن بسام من الطبع والصنعة / الركاكة بؤلفاظ العامة وبعد اإلستعارةاسراء شولى الشحات الصاوى دمحم مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٠٠٢٢

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والصنعة/ اإلفراط فً المبالغة وتكرٌر اللفظاسراء صالح دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٠٠٢٣

المحسنات البدٌعٌة وعاللتها بالطبع والصنعة / حسن المطالع وحسن الخروج اسراء عبد الرازق عبد الرازق ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٠٢٤

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس / حسن التصرف وحسن التشبٌه اسراء عبد الرحٌم رمزى عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٠٢٥

اإلستعارة وشروط جودتها عند األندلسٌٌن/ المدح الموجه واستعمال ألفاظ الغزلاسراء عبد المحسن دمحم لاسم المطاوى مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٠٠٢٦

(مراعاه النظٌر- المشاكلة  )البدٌع وعاللته بالطبع والصنعة / حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلاسراء على دمحم على مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٠٠٢٧

التكمٌم والجناس واالشتماق والسجع وعاللتها بالطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدة اسراء ماجد عبد الملن احمد شفٌك محمود مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٠٢٨

الكناٌة والسجع والتمسٌم وعاللتها بالطبع والصنعة/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكاسراء دمحم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٠٢٩

الحسد من دوافع التحامل فً النمد األدبً/ باب الرثاء عند ابن رشٌكاسراء دمحم السٌد البسٌونى عاصى مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٠٣٠

الخصومة الشخصٌة من دوافع التحامل فً النمد / ابن  سنان الخفاجً وكتابه سر الفصاحةاسراء دمحم دمحم مهران عبدالرحمن مستجد ٣١٢٠٠٠٣١

التعصب للمذهب الشعري من دوافع التحامل/ أصل الفصاحة والفرق بٌنها وبٌن البالغةاسراء محمود صادق موسى بدوى مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٠٣٢

التعصب للون والجنس من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من األول إلى الرابعاسراء محمود على الصاوى سعد مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٠٠٣٣

التعصب للمكان من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من الخامس إلى الثامناسماء ابراهٌم حافظ دمحم مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٠٠٣٤

التعصب المبلً من دوافع التحامل فً النمد / باب ما ٌوجحد فً األلفاظ المإلفةاسماء اشرف دمحم رجال مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٠٠٣٥

التعصب الدٌنً من دوافع التحامل فً النمد / الممامة األولى من ممامات السرلسطًاسماء السعٌد دمحم دمحم البٌلى دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٠٣٦

دالالت التحالم فً النمد المدٌم / الممامة الثانٌة من ممامات السرلسطًاسماء رضا دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٠٣٧

النسك الروائً من المشافهة إلى التدوٌن/ ابن بسام وكتابه الذخٌرة اسماء سعد الشربٌنى احمد سالمه مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٠٠٣٨

(سرلات أبى نواس )/ المنهج األخاللً عند ابن بسام اسماء عادل عٌسى عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٠٣٩

(الكشف عن مساوئ المتنبً)/ لضٌة السرلات عند ابً بسام اسماء عبد الفتاح محمود رزق احمد مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٠٤٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

فً نمد المآخذ (الرسالة الحاتٌمٌة  ) / (إحكام صنعة الكالم )المالعً وكتابه اسماء على على عطٌه الزهٌرى مستجد تخلف ٤١٢٠٠٠٤١

(المنصف للسارق والمسروق منه )/ ألسام كتاب المالعً إحكام صنعة الكالم اسماء فاٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٠٤٢

(اإلبانة عن سرلات المتنبً فً نمد المآخذ )/ أسامه بن منمذ وكتابه البدٌع فً نمد الشعر اسماء فتحى دمحم عبد الممصود دمحم مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٠٤٣

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله / االحتراس والتطرٌز عند أسامة ابن منمذ اسماء دمحم ابو زٌد عبد البارى مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٠٠٤٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً / الترصٌع والمبادي والمطالع عند أسامة بن منفذ اسماء دمحم ابو زٌد عبده مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٠٠٤٥

من نمد المآخذ (الموشح للمرزبانً )/ باب التعلٌم والترسٌم عند أسامة بن منمذاسماء دمحم رضا دمحم السعٌد رزق مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٠٤٦

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوز/ السكاكً وكتابه مفتاح العلوم اسماء ناصر السعٌد مصطفى دمحم مستجد تخلف ٤٧٢٠٠٠٤٧

من أنساق الغرض الشعري الغزل / باب كرب التشبٌه وبعده عند السكاكً اسماء ناصر رزق رزق محشٌه مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٠٤٨

نسك غزل الجواري من األغراض الشعرٌة/ المجاز وألسامه عند السكاكًاسماء هشام السٌد على عوف مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٠٤٩

نسك المجون من األغراض الشعرٌة/ ضٌاء الدٌن ابن األثٌر وكتابه المثل الثائر اسماء ٌاسر على ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٠٠٥٠

نسك المدح من األغراض الشعرٌة/ باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌر اسماء ٌاسٌن ابراهٌم محمود عوض مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٠٥١

السلطة والدٌن نسمان شعرٌان/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌر اشرف ابراهٌم محمود السعٌد مستجد تخلف ٥٢٢٠٠٠٥٢

الفخر صوتى المبٌلة كنسك شعري / باب التخلص وااللتضاب عند ابن األثٌر اشرف دمحم عبد البصٌر احمد الحسٌنى مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٠٠٥٣

النمائض وترسٌخ مفهوم العنصرٌة/ ابن أبً األصبع وكتابه تحرٌر التحبٌر افراح السٌد عبد الهادى احمد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٠٠٥٤

عمود الشعر وعناصره/ ائتالف اللفظ مع الوزن وبراعة التخلص عند ابن أبً األصبع االء احمد سالمه السٌد مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٠٠٥٥

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا / السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعاالء اشرف لطفى عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٠٠٥٦

(أبى نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / تجاهل العارف والتتمٌم عند السجلماسً االء عبد السالم سعد عثمان على مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٠٥٧

(أبى تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر  / (اإلكسٌر )عبد الكرٌم البغدادي وكتابه االء عمرو عطٌه حامد مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٠٥٨

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس / ابن المٌم الجوزي وكتابه الفوائد االء دمحم الشحات ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٠٠٥٩

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ باب براعة االستهالل عند ابن المٌم السعٌد دمحم عبد الجواد على ابو العٌنٌن مستجد تخلف ٦٠٢٠٠٠٦٠
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(أبو تمام نموذًجا)الشعراء المفارقون لعمود الشعر / ازدهار النقد في القرن الرابع لوجود المتنبي وأبي تمامالشٌماء حلمى عوض غازى عوض مستجد تمدٌر ٦١٢٠٠٠٦١

(المنصف نموذًجا)مؤلفات نقد المآخذ / حركة النقد األدبي عند الصاحب بن عباد وابن وكيعامال زكرٌا دمحم عبد المطلب متولى مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٠٠٦٢

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ سمات الحركة النمدٌة عند الماضً وعلً بن عبد العزٌزامانى رأفت عبد العزٌز شلبً مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٠٠٦٣

(سرلات أبً نواس نموذًجا)مإلفات نمد المآخذ / أثر أبً نواس وامرئ المٌس فً النمد عند البالالنًامانى رضا دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٠٠٦٤

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ أثر البحتري فً حركة النمد عند البالالنًامل على دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٠٠٦٥

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوذ / النهشلً ولضٌة بداٌة الشعر وبداٌة الشاعرامل محمود عبد المعبود المتولى غالً مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٠٦٦

(الفخر صوت المبٌلة)نسك األغراض الشعرٌة / تصوٌر الشاعر لمبٌلته فً كتاب الممتعامنه دمحم مصباح البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٠٦٧

(الحسد نموذًجا)دوافع التحامل فً النمد العربً المدٌم / وألسامه" ضرائر الشعر"لٌمة كتاب امنٌه ابراهٌم احمد المتولى منصور مستجد تخلف ٦٨٢٠٠٠٦٨

(الكشف عن مساوئ المتنبً)مإلفات نمد المآخذ " / ضرائر الشعر"عٌوب المعانً فً كتاب امنٌه عبد الرحمن ابراهٌم دمحم البنا مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٠٠٦٩

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ ولٌمته" ٌتٌمة الدهر"ألسام كتاب امنٌه دمحم عبد الخالك عباس مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٠٧٠

(الرسالة الحاتمٌة)مإلفات نمد المآخذ / عٌوب الشعر عند نماد المتنبًامٌره ابو بكر دمحم ابو شادى عرفه مستجد تمدٌر ٧١٢٠٠٠٧١

دالالت التحامل فً النمد العربً المدٌم/ كسر الوزن وكثرة الغرٌب عند الثعالبًامٌره السٌد مأمون دمحم احمد مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٠٧٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة/ استعمال األلفاظ السولٌة واالستعارة البعٌدة فً الشعرامٌره السٌد دمحم زكى مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٠٠٧٣

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس/ استحسان المطالع والخروج فً المصٌدة العربٌةامٌره الدمحمى حسنى البشالوى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٠٧٤

(نسك المدح)نسك األغراض الشعرٌة / لٌمة كتاب العمدة البن رشٌك المٌروانًامٌره اٌمن عبد الفتاح حافظ مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٠٠٧٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة/ لضٌة اللفظ والمعنى فً كتاب العمدةامٌره حسٌن شافعى محمود الشربٌنى مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٠٠٧٦

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ مالمح شعر الرثاء فً كتاب العمدةامٌره ربٌع احمد الدسولى شعبان مستجد تخلف ٧٧٢٠٠٠٧٧

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ البالغة والفصاحة فً كتاب ابن سنان الخفاجًامٌره صالح عطا صالح الحدٌدى مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٠٠٧٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة"/ األلفاظ المإلفة"من لضاٌا النمد األدبً امٌره صالح دمحم احمد مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٠٠٧٩

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والتكلف/ فً النمد األدبً" الممامات اللزومٌة"لٌمة كتاب امٌره عبد الممصود عبد الغفار الدسولى مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٠٨٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 
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مولف ابن بسام من لضٌة الطبع والصنعة"/ الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة"لٌمة كتاب امٌره عبده دمحم حسن فرج مستجد تمدٌر ٨١٢٠٠٠٨١

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ منهج ابن بسام فً النمد األدبًامٌره عماد مصطفى العشرى شحاته مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٠٠٨٢

مفهوم البالغة عند العتابً وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى/ لٌمة كتاب الكالعً فً النمد األدبًامٌره عوض ابراهٌم ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٨٣٢٠٠٠٨٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ فً النمد األدبً" البدٌع"لٌمة كتاب امٌره فتحى عنتر عبد العزٌز الدمٌرى مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٠٠٨٤

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ لٌمة كتاب السكاكً فً النمد األدبًامٌره فوزى دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٠٠٨٥

دوافع التحامل فً النمد العربً الخصومة الشخصٌة نموذًجا/  لٌمة كتاب المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعرامٌره دمحم احمد طرباى عمر مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٠٠٨٦

مإلفات نمد المآخذ الموشح نموذًجا/ لٌمة كتاب تحرٌر التحبٌر فً النمد األدبًامٌره دمحم عبد اللطٌف احمد دمحم مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٠٨٧

مإلفات نمد المآخذ اإلبانة عن سرلات المتنبً نموذًجا/ لٌمة كتاب المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌعامٌره دمحم دمحم الرفاعى مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٠٨٨

دوافع التحامل فً النمد العربً التعصب للمذهب الفنً/ المٌمة النمدٌة لكتاب اإلكسٌر فً علم التفسٌرامٌره مصطفى مصطفى على سالمة مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٠٠٨٩

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ المٌمة النمدٌة لكتاب الفوائد البن لٌماٌمان ابراهٌم احمد ابو المجد حرن مستجد تخلف ٩٠٢٠٠٠٩٠

النسك الروائً العربً من المشافهة إلى التدوٌن/ ازدهار النمد فً المرن الرابع لوجود المتنبًاٌمان ابراهٌم حامد حامد دمحم مستجد تمدٌر ٩١٢٠٠٠٩١

مظاهر وحدة البٌت فً النمد العربً المدٌم/ عرض البالالنً لشعر البحترياٌمان احمد معاز الشافعً مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٠٩٢

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا/ ابن األثٌر وكتابه المثل السائراٌمان السعٌد الرفاعى دمحم عوف مستجد تخلف ٩٣٢٠٠٠٩٣

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعاٌمان باهلل رمضان ابراهٌم رمضان عٌد مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٠٩٤

نصوص وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم دراسة تحلٌلٌة/ عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعاٌمان برهام السٌد البٌومى دمحم مستجد تمدٌر ٩٥٢٠٠٠٩٥

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد العربً المدٌم/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌراٌمان حاتم دمحم عبد الحلٌم على مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٠٩٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًاٌمان حمدى ابراهٌم عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٠٠٩٧

(أبو نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / السكاكً وكتاب مفتاح العلوماٌمان خالد احمد محمود مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٠٩٨

مولف النماد من لضٌة التضمٌن وعاللتها بالوحدة العضوٌة/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهاٌمان رضا السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٠٠٩٩

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ براعة االستهالل عند ابن لٌم الجوزٌةاٌمان رضا على دٌغم مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠١٠٠
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العاللة بٌن مصطلح البنٌة والبناء والوحدة العضوٌة/ حسن المطالع وحسن الخروجاٌمان رضا دمحم منصور مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠١٠١

(نسك الغزل)نسك األغراض الشعرٌة / الممامة األولى من ممامات السرلسطًاٌمان طارق السٌد عطٌه عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٠١٠٢

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدةاٌمان عادل مجاهد عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٠١٠٣

عناصر نظرٌة عمود الشعر/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكاٌمان عبد الجواد عبد السمٌع دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٠١٠٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلاٌمان عطٌه محمود ابراهٌم ابو النجا مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠١٠٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند أبً هالل العسكري/ المجاز وألسامه عند السكاكًاٌمان عٌد احمد دمحم موسى مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠١٠٦

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ باب الرثاء عند ابن رشٌكاٌمان دمحم السٌد احمد الطنطاوى مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠١٠٧

(أبو تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌراٌمان دمحم دمحم دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٠١٠٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ باب ما ٌوجد فً األلفاظ المإلفةاٌمان محمود حسن علً مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٠١٠٩

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة بن جعفر/ لضٌة السرلات عند ابن بساماٌمان مسعد ابراهٌم مسعد حافظ مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠١١٠

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والبناء والوحدة العضوٌة/ حسن المطالع وحسن الخروجاٌمان مسعد العشماوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١١٢٠٠١١١

(نسك الغزل)نسك األغراض الشعرٌة / الممامة األولى من ممامات السرلسطًاٌمان ممدوح حسٌن عٌد عطا هللا مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٠١١٢

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدةاٌناس مصطفى الدسولى رجب كساب مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٠١١٣

عناصر نظرٌة عمود الشعر/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكاٌه السٌد عوض ابو زٌد العٌاط مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٠١١٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلاٌه السٌد دمحم عرفات سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٠١١٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند أبً هالل العسكري/ المجاز وألسامه عند السكاكًاٌه هللا اسامه صالح محمود عبد الحفٌظ مستجد تخلف ١١٦٢٠٠١١٦

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ باب الرثاء عند ابن رشٌكاٌه بلٌغ عوض محمود مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٠١١٧

(أبو تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌراٌه جمال السٌد عبد الواحد ابراهٌم مستجد تخلف ١١٨٢٠٠١١٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ باب ما ٌوجد فً األلفاظ المإلفةاٌه حجاج دمحم دمحم حجازي مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٠١١٩

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة بن جعفر/ لضٌة السرلات عند ابن بساماٌه حسام عبده السٌد الغالى مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٠١٢٠
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موقف النقاد من قضية الوحدة العضوية / أثر أبى تمام والمتنبى في نقد القرن الرابع اٌه خالد عوض احمد مطر مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٠١٢١

موقف النقاد من ظاهرة التضمين وعالقتها بالوحدة العضوية / أثر ابن وكيع التنيسي و الصاحب بن عباد في النقداٌه رمضان عبد الحمٌد عبد الحمٌد على مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٠١٢٢

مظاهر وحدة البٌت فً النمد المدٌم / أثر علً بن عبد العزٌز والماضً الجرجانً فً النمداٌه سمٌر دمحم دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١٢٣٢٠٠١٢٣

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم / هـ4لضٌة اإلعجاز المرآنً فً النمد األدبً ق اٌه صالح دمحم عبد العظٌم الكٌالنً مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٠١٢٤

نصوص الوحدة العضوٌة فً النمد المدٌم وتحلٌلها/ عرض البمالنً لشعر امرئ المٌس وابً نواساٌه كسبان المتولى على المتولى مستجد تخلف ١٢٥٢٠٠١٢٥

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والوحدة العضوٌة للمصٌدة / عرض البمالنً لشعر البحترياٌه دمحم السٌد عبد الحلٌم على مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٠١٢٦

ائتالفات لدامه وعاللتها بالوحدة العضوٌة / عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعاٌه دمحم صالح دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٠١٢٧

عاللة التناسب والمشاكلة للوحدة العضوٌة/ لضٌتا مٌالد الشعر ومٌالد الشاعر عند النهشرياٌه دمحم على ابو الحسن ٌوسف مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٠١٢٨

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة نصرة الشاعر لمومه عند النهشرياٌه دمحم دمحم السٌد غنٌم مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٠١٢٩

مفهوم البالغة عند العتاري وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة لٌمة الشعر وبالغتها عند النهشرياٌه دمحم دمحم الطنطاوى مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٠١٣٠

األساس الكالمً للجاحظ فً اللفظ والمعنى/ المزاز المٌروانً وكتابه ضرائر الشعراٌه دمحم نجاتى دمحمعمر مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٠١٣١

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة / لضٌة المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًاٌه ولٌد عطٌه عبد هللا الخارونً مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٠١٣٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ صرف ما ال ٌنصرف وإجراء المعتل مجرى السالمبثٌنه ٌحى محمود كمال الدٌن ٌحى عراضى مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٠١٣٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامه بن جعفر / تؤنٌث المذكر المضاف إلى مإنث وإجراء المنموص مجرى السالم بسمه السٌد محمود طلبه مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٠١٣٤

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابى هالل / مد اسم المنموص وحذف اإلعراب بسمه باسم عبد الرحمن عبد العاطً مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٠١٣٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن رشٌك المٌروانً/ كسر ٌاء المتكلم وحذف األلف بعد هاء التنبٌه بسمه شفٌك انٌس سعد السعٌد مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٠١٣٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ الثعالبً وكتابه ٌتٌمة الدهربسنت اشرف دمحم عبد العزٌز لابل مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٠١٣٧

الطبع والصنعة عند األندلسٌٌن/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهبسنت نشأت عزت احمد مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٠١٣٨

إعتماد نماد األندلس فً أحكامهم على الطبع والصنعة/ إتباع الفمرة الغراء بالكلمة العوراء بالل حسام دمحم محى الدٌن مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٠١٣٩

مولف ابن شهٌد من الطبع والصنعة/ استكراه اللفظ وتعمٌد المعنى وعسف اللغةتسنٌم احمد دمحم عبده جاد هللا مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٠١٤٠
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مولف ابن حزم من الطبع والصنعة/ الخروج عن الوزن واستعمال الغرٌب تسنٌم رضا الحسنٌن السٌد المصبى مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٠١٤١

مولف ابن بسام من الطبع والصنعة / الركاكة بؤلفاظ العامة وبعد اإلستعارةجمٌله صالح محمود عبد المنعم مستجد تمدٌر ١٤٢٢٠٠١٤٢

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والصنعة/ اإلفراط فً المبالغة وتكرٌر اللفظحبٌبه احمد الحسٌنى احمد مبارن مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٠١٤٣

المحسنات البدٌعٌة وعاللتها بالطبع والصنعة / حسن المطالع وحسن الخروج حبٌبه حسن عبد الجلٌل طه الكوش مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٠١٤٤

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس / حسن التصرف وحسن التشبٌه حبٌبه سعٌد عبد هللا ابراهٌم التعلبى مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٠١٤٥

اإلستعارة وشروط جودتها عند األندلسٌٌن/ المدح الموجه واستعمال ألفاظ الغزلحسن عنتر السٌد دمحم السمكرى مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٠١٤٦

(مراعاه النظٌر- المشاكلة  )البدٌع وعاللته بالطبع والصنعة / حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلحمدٌه احمد عوض احمد سلٌمان مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٠١٤٧

التكمٌم والجناس واالشتماق والسجع وعاللتها بالطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدة حنان احمد دمحم احمد داود مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٠١٤٨

الكناٌة والسجع والتمسٌم وعاللتها بالطبع والصنعة/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكحنان عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٠١٤٩

الحسد من دوافع التحامل فً النمد األدبً/ باب الرثاء عند ابن رشٌكحنان عالء السٌد عبد الغنى شرٌفه مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٠١٥٠

الخصومة الشخصٌة من دوافع التحامل فً النمد / ابن  سنان الخفاجً وكتابه سر الفصاحةحنان على دمحم أمٌن بعره مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٠١٥١

التعصب للمذهب الشعري من دوافع التحامل/ أصل الفصاحة والفرق بٌنها وبٌن البالغةحور منتصر عبد العزٌز المكاوى الوصٌف مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٠١٥٢

التعصب للون والجنس من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من األول إلى الرابعخالد اسماعٌل فكرى حسن سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٠١٥٣

التعصب للمكان من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من الخامس إلى الثامنخلود ابراهٌم دمحم سالم مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٠١٥٤

التعصب المبلً من دوافع التحامل فً النمد / باب ما ٌوجحد فً األلفاظ المإلفةخلود اسماعٌل سالم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٠١٥٥

التعصب الدٌنً من دوافع التحامل فً النمد / الممامة األولى من ممامات السرلسطًخلود السعٌد السٌد احمد الدسولى مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٠١٥٦

دالالت التحالم فً النمد المدٌم / الممامة الثانٌة من ممامات السرلسطًخلود السٌد ٌوسف عبد هللا دمحم مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٠١٥٧

النسك الروائً من المشافهة إلى التدوٌن/ ابن بسام وكتابه الذخٌرة خلود بالل الزٌنى عبٌد مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٠١٥٨

(سرلات أبى نواس )/ المنهج األخاللً عند ابن بسام خلود عادل عبد المجٌد دمحم ٌوسف صلى مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٠١٥٩

(الكشف عن مساوئ المتنبً)/ لضٌة السرلات عند ابً بسام خلود عبد الحمٌد دمحم حسن حسٌن مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٠١٦٠
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فً نمد المآخذ (الرسالة الحاتٌمٌة  ) / (إحكام صنعة الكالم )المالعً وكتابه خلود على عبد الصمد ابو المعاطً مستجد تخلف ١٦١٢٠٠١٦١

(المنصف للسارق والمسروق منه )/ ألسام كتاب المالعً إحكام صنعة الكالم خلود على محمود البسطوٌسى منصور مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠٠١٦٢

(اإلبانة عن سرلات المتنبً فً نمد المآخذ )/ أسامه بن منمذ وكتابه البدٌع فً نمد الشعر خلود عماد ابراهٌم طه دمحم مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠٠١٦٣

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله / االحتراس والتطرٌز عند أسامة ابن منمذ خلود دمحم دمحم دمحم غالى مستجد تخلف ١٦٤٢٠٠١٦٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً / الترصٌع والمبادي والمطالع عند أسامة بن منفذ خلود دمحم منٌر ابراهٌم الزهٌري مستجد تمدٌر ١٦٥٢٠٠١٦٥

من نمد المآخذ (الموشح للمرزبانً )/ باب التعلٌم والترسٌم عند أسامة بن منمذدالٌا السٌد دمحم مراد مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٠١٦٦

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوز/ السكاكً وكتابه مفتاح العلوم دالٌا راضى حامد عبد المادر مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٠١٦٧

من أنساق الغرض الشعري الغزل / باب كرب التشبٌه وبعده عند السكاكً دعاء السعٌد السٌد شفٌك دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠٠١٦٨

نسك غزل الجواري من األغراض الشعرٌة/ المجاز وألسامه عند السكاكًدعاء شحاته اسماعٌل احمد محمود شوشة مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٠١٦٩

نسك المجون من األغراض الشعرٌة/ ضٌاء الدٌن ابن األثٌر وكتابه المثل الثائر دعاء طه دمحم طه موسً مستجد تمدٌر ١٧٠٢٠٠١٧٠

نسك المدح من األغراض الشعرٌة/ باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌر دعاء عبد الرازق احمد اسماعٌل مستجد تخلف ١٧١٢٠٠١٧١

السلطة والدٌن نسمان شعرٌان/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌر دعاء دمحم جمعه عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠٠١٧٢

الفخر صوتى المبٌلة كنسك شعري / باب التخلص وااللتضاب عند ابن األثٌر دعاء دمحم معوض عبد الحفٌظ عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ١٧٣٢٠٠١٧٣

النمائض وترسٌخ مفهوم العنصرٌة/ ابن أبً األصبع وكتابه تحرٌر التحبٌر دنٌا خالد عرفات عبده السٌد مستجد تمدٌر ١٧٤٢٠٠١٧٤

عمود الشعر وعناصره/ ائتالف اللفظ مع الوزن وبراعة التخلص عند ابن أبً األصبع دنٌا رضا دمحم على المرشدى مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٠١٧٥

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا / السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعدنٌا مختار ابراهٌم جاد المنسى مستجد تمدٌر ١٧٦٢٠٠١٧٦

(أبى نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / تجاهل العارف والتتمٌم عند السجلماسً دنٌا ٌاسر صبرى الصدٌك مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠٠١٧٧

(أبى تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر  / (اإلكسٌر )عبد الكرٌم البغدادي وكتابه دٌنا عزت عبدهللا عمار مستجد تمدٌر ١٧٨٢٠٠١٧٨

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس / ابن المٌم الجوزي وكتابه الفوائد دٌنا عنتر دمحم عطا عنان مستجد تمدٌر ١٧٩٢٠٠١٧٩

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ باب براعة االستهالل عند ابن المٌم دٌنا دمحم حجاج على احمد مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٠١٨٠
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(أبو تمام نموذًجا)الشعراء المفارقون لعمود الشعر / ازدهار النقد في القرن الرابع لوجود المتنبي وأبي تمامرانٌا ابراهٌم حسن على حسن مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٠١٨١

(المنصف نموذًجا)مؤلفات نقد المآخذ / حركة النقد األدبي عند الصاحب بن عباد وابن وكيعرانٌا اٌمن فرحات عبد الغنى مستجد تخلف ١٨٢٢٠٠١٨٢

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ سمات الحركة النمدٌة عند الماضً وعلً بن عبد العزٌزرانٌا محمود عطٌه توفٌك السباخى مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠٠١٨٣

(سرلات أبً نواس نموذًجا)مإلفات نمد المآخذ / أثر أبً نواس وامرئ المٌس فً النمد عند البالالنًرحاب دمحم عبد الحلٌم فهمى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠٠١٨٤

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ أثر البحتري فً حركة النمد عند البالالنًرحاب مسعد احمد السٌد مندور مستجد تمدٌر ١٨٥٢٠٠١٨٥

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوذ / النهشلً ولضٌة بداٌة الشعر وبداٌة الشاعررحاب وائل ابراهٌم رمضان ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠٠١٨٦

(الفخر صوت المبٌلة)نسك األغراض الشعرٌة / تصوٌر الشاعر لمبٌلته فً كتاب الممتعرحمه اشرف دمحم ابراهٌم بدوى مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠٠١٨٧

(الحسد نموذًجا)دوافع التحامل فً النمد العربً المدٌم / وألسامه" ضرائر الشعر"لٌمة كتاب رحمه عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز المخزنجى مستجد تمدٌر ١٨٨٢٠٠١٨٨

(الكشف عن مساوئ المتنبً)مإلفات نمد المآخذ " / ضرائر الشعر"عٌوب المعانً فً كتاب رحمه دمحم فتحى السٌد احمد مستجد تمدٌر ١٨٩٢٠٠١٨٩

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ ولٌمته" ٌتٌمة الدهر"ألسام كتاب رحمه دمحم محمود العدوى مصطفى مستجد تمدٌر ١٩٠٢٠٠١٩٠

(الرسالة الحاتمٌة)مإلفات نمد المآخذ / عٌوب الشعر عند نماد المتنبًرشا على عبد العاطى على محمود مستجد تمدٌر ١٩١٢٠٠١٩١

دالالت التحامل فً النمد العربً المدٌم/ كسر الوزن وكثرة الغرٌب عند الثعالبًرشا عوض عبد الجواد عبد السالم مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٠١٩٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة/ استعمال األلفاظ السولٌة واالستعارة البعٌدة فً الشعررضوى عبدالعاطً ابراهٌم عبد الرازق عبدالرازق مستجد تخلف ١٩٣٢٠٠١٩٣

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس/ استحسان المطالع والخروج فً المصٌدة العربٌةرضوى نبٌل احمد دمحم منٌر على حسٌن مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٠١٩٤

(نسك المدح)نسك األغراض الشعرٌة / لٌمة كتاب العمدة البن رشٌك المٌروانًرغده رضا محمود دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٠١٩٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة/ لضٌة اللفظ والمعنى فً كتاب العمدةرلٌه رضا ابراهٌم الدسولى الشحات مستجد تمدٌر ١٩٦٢٠٠١٩٦

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ مالمح شعر الرثاء فً كتاب العمدةرنا السعٌد سعد على الحاٌس مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٠١٩٧

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ البالغة والفصاحة فً كتاب ابن سنان الخفاجًرنا طارق السٌد السعٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٠١٩٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة"/ األلفاظ المإلفة"من لضاٌا النمد األدبً رندا اٌمن السٌد عبد الرازق شبانه مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٠١٩٩

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والتكلف/ فً النمد األدبً" الممامات اللزومٌة"لٌمة كتاب روان دمحم عبدالعزٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٠٢٠٠
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مولف ابن بسام من لضٌة الطبع والصنعة"/ الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة"لٌمة كتاب رٌم محمود احمد السٌد متولى مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠٠٢٠١

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ منهج ابن بسام فً النمد األدبًرٌهام عبد الحكٌم سعد شبانة مستجد تمدٌر ٢٠٢٢٠٠٢٠٢

مفهوم البالغة عند العتابً وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى/ لٌمة كتاب الكالعً فً النمد األدبًرٌهام عثمان احمد دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٠٢٠٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ فً النمد األدبً" البدٌع"لٌمة كتاب رٌهام دمحم صادق على عبد العال مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٠٢٠٤

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ لٌمة كتاب السكاكً فً النمد األدبًرٌهام وائل عبد السالم عبد الرحٌم مصطفى الشرف مستجد تمدٌر ٢٠٥٢٠٠٢٠٥

دوافع التحامل فً النمد العربً الخصومة الشخصٌة نموذًجا/  لٌمة كتاب المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعرزٌنب ابراهٌم عبد هللا عبد العال مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٠٢٠٦

مإلفات نمد المآخذ الموشح نموذًجا/ لٌمة كتاب تحرٌر التحبٌر فً النمد األدبًزٌنب احمد دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٠٧٢٠٠٢٠٧

مإلفات نمد المآخذ اإلبانة عن سرلات المتنبً نموذًجا/ لٌمة كتاب المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌعزٌنب امجد شكرى عبد العزٌز على مستجد تمدٌر ٢٠٨٢٠٠٢٠٨

دوافع التحامل فً النمد العربً التعصب للمذهب الفنً/ المٌمة النمدٌة لكتاب اإلكسٌر فً علم التفسٌرزٌنب جمال على المعماع لضا مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٠٢٠٩

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ المٌمة النمدٌة لكتاب الفوائد البن لٌمزٌنب حماٌه السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٠٢١٠

النسك الروائً العربً من المشافهة إلى التدوٌن/ ازدهار النمد فً المرن الرابع لوجود المتنبًزٌنب عبده سالمه حامد مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٠٢١١

مظاهر وحدة البٌت فً النمد العربً المدٌم/ عرض البالالنً لشعر البحتريزٌنب عثمان على على احمد دٌاب مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٠٢١٢

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا/ ابن األثٌر وكتابه المثل السائرزٌنب دمحم عبد العزٌز سلٌمان العزب مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٠٢١٣

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعساره السعٌد عبده هالل مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٠٢١٤

نصوص وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم دراسة تحلٌلٌة/ عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعساره حسٌن دمحم على دمحم على مستجد تخلف ٢١٥٢٠٠٢١٥

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد العربً المدٌم/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌرساره رمضان أحمد عوٌس مستجد تخلف ٢١٦٢٠٠٢١٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًساره صالح الدٌن محمود دمحم الحفناوى مستجد تمدٌر ٢١٧٢٠٠٢١٧

(أبو نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / السكاكً وكتاب مفتاح العلومساره عبد المنعم دمحم المهدى مستجد تمدٌر ٢١٨٢٠٠٢١٨

مولف النماد من لضٌة التضمٌن وعاللتها بالوحدة العضوٌة/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهساره عماد جمعه امٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٠٢١٩

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ براعة االستهالل عند ابن لٌم الجوزٌةساره محمود احمد دمحم على مستجد تخلف ٢٢٠٢٠٠٢٢٠
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موقف النقاد من قضية الوحدة العضوية / أثر أبى تمام والمتنبى في نقد القرن الرابع ساره ممدوح مسعد دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٢١٢٠٠٢٢١

موقف النقاد من ظاهرة التضمين وعالقتها بالوحدة العضوية / أثر ابن وكيع التنيسي و الصاحب بن عباد في النقدساره وائل السعٌد كامل على حسان مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٠٢٢٢

مظاهر وحدة البٌت فً النمد المدٌم / أثر علً بن عبد العزٌز والماضً الجرجانً فً النمدسالى ابراهٌم دمحم العفٌفً مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٠٢٢٣

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم / هـ4لضٌة اإلعجاز المرآنً فً النمد األدبً ق سالى احمد العدل دمحم على مستجد تمدٌر ٢٢٤٢٠٠٢٢٤

نصوص الوحدة العضوٌة فً النمد المدٌم وتحلٌلها/ عرض البمالنً لشعر امرئ المٌس وابً نواسسالى احمد ٌوسف محمود حشٌش مستجد تمدٌر ٢٢٥٢٠٠٢٢٥

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والوحدة العضوٌة للمصٌدة / عرض البمالنً لشعر البحتريسامٌه االمٌر السعٌد االمٌر مصطفى مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٠٢٢٦

ائتالفات لدامه وعاللتها بالوحدة العضوٌة / عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعسحر ٌوسف فتحى السٌد مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٠٢٢٧

عاللة التناسب والمشاكلة للوحدة العضوٌة/ لضٌتا مٌالد الشعر ومٌالد الشاعر عند النهشريسماح الدٌسطى دمحم الماظ مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٠٢٢٨

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة نصرة الشاعر لمومه عند النهشريسماح عبد الحكٌم عبد هللا فتح هللا عبد الربه مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٠٢٢٩

مفهوم البالغة عند العتاري وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة لٌمة الشعر وبالغتها عند النهشريسماح محسن حسٌن صابر سٌد احمد مستجد تخلف ٢٣٠٢٠٠٢٣٠

األساس الكالمً للجاحظ فً اللفظ والمعنى/ المزاز المٌروانً وكتابه ضرائر الشعرسمٌه عبد البالى عبد الباسط علٌوه مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٠٢٣١

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة / لضٌة المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًسمٌه كمال رشاد دمحم جوده مستجد تمدٌر ٢٣٢٢٠٠٢٣٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ صرف ما ال ٌنصرف وإجراء المعتل مجرى السالمسناء عطٌه دمحم البغدادى مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٠٢٣٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامه بن جعفر / تؤنٌث المذكر المضاف إلى مإنث وإجراء المنموص مجرى السالم سناء دمحم ابراهٌم عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٠٢٣٤

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابى هالل / مد اسم المنموص وحذف اإلعراب سهٌر سعد الدسولى سنجاب الدسولى مستجد تمدٌر ٢٣٥٢٠٠٢٣٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن رشٌك المٌروانً/ كسر ٌاء المتكلم وحذف األلف بعد هاء التنبٌه سوزان عماد الدٌن حسٌن السٌد العوٌلى مستجد تمدٌر ٢٣٦٢٠٠٢٣٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ الثعالبً وكتابه ٌتٌمة الدهرسٌد احمد السٌد على حسن الماضى مستجد تخلف ٢٣٧٢٠٠٢٣٧

الطبع والصنعة عند األندلسٌٌن/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهسٌناء إبراهٌم دمحم إبراهٌم االشمر مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠٠٢٣٨

إعتماد نماد األندلس فً أحكامهم على الطبع والصنعة/ إتباع الفمرة الغراء بالكلمة العوراء شروق احمد دمحم عبد الحمٌد ٌوسف مستجد تخلف ٢٣٩٢٠٠٢٣٩

مولف ابن شهٌد من الطبع والصنعة/ استكراه اللفظ وتعمٌد المعنى وعسف اللغةشروق اشرف ابوالعماٌم الحسانٌن زارع مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٠٢٤٠
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مولف ابن حزم من الطبع والصنعة/ الخروج عن الوزن واستعمال الغرٌب شروق زٌنهم سند السٌد مستجد تخلف ٢٤١٢٠٠٢٤١

مولف ابن بسام من الطبع والصنعة / الركاكة بؤلفاظ العامة وبعد اإلستعارةشروق سعد ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٠٢٤٢

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والصنعة/ اإلفراط فً المبالغة وتكرٌر اللفظشفاء دمحم عبد الغنى العٌسوى شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٠٢٤٣

المحسنات البدٌعٌة وعاللتها بالطبع والصنعة / حسن المطالع وحسن الخروج شٌماء جمعه اسماعٌل البهى مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٠٢٤٤

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس / حسن التصرف وحسن التشبٌه شٌماء دمحم احمد صادق ابو الخٌر مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٠٢٤٥

اإلستعارة وشروط جودتها عند األندلسٌٌن/ المدح الموجه واستعمال ألفاظ الغزلشٌماء دمحم السٌد عبد الحمٌد فرحات مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٠٢٤٦

(مراعاه النظٌر- المشاكلة  )البدٌع وعاللته بالطبع والصنعة / حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلشٌماء دمحم دمحم احمد عطٌة مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٠٢٤٧

التكمٌم والجناس واالشتماق والسجع وعاللتها بالطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدة شٌماء منٌر دمحم احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٠٢٤٨

الكناٌة والسجع والتمسٌم وعاللتها بالطبع والصنعة/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكشٌماء هشام رجب سلٌمان مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٠٢٤٩

الحسد من دوافع التحامل فً النمد األدبً/ باب الرثاء عند ابن رشٌكشٌماء ٌاسر رمضان السٌد رمضان مستجد تمدٌر ٢٥٠٢٠٠٢٥٠

الخصومة الشخصٌة من دوافع التحامل فً النمد / ابن  سنان الخفاجً وكتابه سر الفصاحةشٌماء ٌحى احمد الصاوى عوض مستجد تخلف ٢٥١٢٠٠٢٥١

التعصب للمذهب الشعري من دوافع التحامل/ أصل الفصاحة والفرق بٌنها وبٌن البالغةصفاء صبرى ابو الجواد عبد ربه على مستجد تمدٌر ٢٥٢٢٠٠٢٥٢

التعصب للون والجنس من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من األول إلى الرابععادل عالء العرالى السٌد غدٌه مستجد تخلف ٢٥٣٢٠٠٢٥٣

التعصب للمكان من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من الخامس إلى الثامنعبد العزٌز انور عبد العزٌز دمحم الدسولى مستجد تخلف ٢٥٤٢٠٠٢٥٤

التعصب المبلً من دوافع التحامل فً النمد / باب ما ٌوجحد فً األلفاظ المإلفةعبد المنعم رضا عبد المنعم السٌدالمكاوى مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠٠٢٥٥

التعصب الدٌنً من دوافع التحامل فً النمد / الممامة األولى من ممامات السرلسطًعبدالرحمن ابراهٌم دمحم حبٌب السٌد مستجد تخلف ٢٥٦٢٠٠٢٥٦

دالالت التحالم فً النمد المدٌم / الممامة الثانٌة من ممامات السرلسطًعبدهللا السٌد السٌد عبدالخالك عابدٌن مستجد تخلف ٢٥٧٢٠٠٢٥٧

النسك الروائً من المشافهة إلى التدوٌن/ ابن بسام وكتابه الذخٌرة عبٌر حامد احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٥٨٢٠٠٢٥٨

(سرلات أبى نواس )/ المنهج األخاللً عند ابن بسام عبٌر حسٌن احمد حسٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢٥٩٢٠٠٢٥٩

(الكشف عن مساوئ المتنبً)/ لضٌة السرلات عند ابً بسام عزه عاطف الشربٌنى صالح كنن مستجد تخلف ٢٦٠٢٠٠٢٦٠
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فً نمد المآخذ (الرسالة الحاتٌمٌة  ) / (إحكام صنعة الكالم )المالعً وكتابه عزه دمحم دمحم المرسى شهده مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠٠٢٦١

(المنصف للسارق والمسروق منه )/ ألسام كتاب المالعً إحكام صنعة الكالم عفاف حلمى ثروت حلمى مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠٠٢٦٢

(اإلبانة عن سرلات المتنبً فً نمد المآخذ )/ أسامه بن منمذ وكتابه البدٌع فً نمد الشعر عال دمحم فتحى مصطفى احمد مستجد تمدٌر ٢٦٣٢٠٠٢٦٣

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله / االحتراس والتطرٌز عند أسامة ابن منمذ عالء السنوسى دمحم دمحم السنوسى مستجد تخلف ٢٦٤٢٠٠٢٦٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً / الترصٌع والمبادي والمطالع عند أسامة بن منفذ علٌاء عبد العزٌز الظنى فؤاد مستجد تخلف ٢٦٥٢٠٠٢٦٥

من نمد المآخذ (الموشح للمرزبانً )/ باب التعلٌم والترسٌم عند أسامة بن منمذعلٌاء دمحم دمحم على االلفى مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٠٢٦٦

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوز/ السكاكً وكتابه مفتاح العلوم عمر دمحم دمحم المرعه مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٠٢٦٧

من أنساق الغرض الشعري الغزل / باب كرب التشبٌه وبعده عند السكاكً عمر محمود حامد دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٠٢٦٨

نسك غزل الجواري من األغراض الشعرٌة/ المجاز وألسامه عند السكاكًغاده اٌمن ٌوسف ابراهٌم العدوى مستجد تمدٌر ٢٦٩٢٠٠٢٦٩

نسك المجون من األغراض الشعرٌة/ ضٌاء الدٌن ابن األثٌر وكتابه المثل الثائر غاده حامد حمدان حامد السٌد سٌف مستجد تمدٌر ٢٧٠٢٠٠٢٧٠

نسك المدح من األغراض الشعرٌة/ باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌر غاده حسانٌن فتوح حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠٠٢٧١

السلطة والدٌن نسمان شعرٌان/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌر غاده حسن شحاته حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٧٢٢٠٠٢٧٢

الفخر صوتى المبٌلة كنسك شعري / باب التخلص وااللتضاب عند ابن األثٌر غاده عبد النبى سمٌر احمد رمضان مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠٠٢٧٣

النمائض وترسٌخ مفهوم العنصرٌة/ ابن أبً األصبع وكتابه تحرٌر التحبٌر فارس عبد العزٌز السٌد دمحم عبد العزٌز مستجد تخلف ٢٧٤٢٠٠٢٧٤

عمود الشعر وعناصره/ ائتالف اللفظ مع الوزن وبراعة التخلص عند ابن أبً األصبع فاطمه الباز الدٌسطى دمحم الدٌسطى مستجد تمدٌر ٢٧٥٢٠٠٢٧٥

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا / السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعفاطمه السٌد احمد احمد موسى خاطر مستجد تمدٌر ٢٧٦٢٠٠٢٧٦

(أبى نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / تجاهل العارف والتتمٌم عند السجلماسً فاطمه جمال ابراهٌم عطا حسن مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠٠٢٧٧

(أبى تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر  / (اإلكسٌر )عبد الكرٌم البغدادي وكتابه فاطمه رضوان دمحم دمحم سعٌد مستجد تمدٌر ٢٧٨٢٠٠٢٧٨

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس / ابن المٌم الجوزي وكتابه الفوائد فاطمه سلٌمان جابر سلٌمان البالس مستجد تمدٌر ٢٧٩٢٠٠٢٧٩

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ باب براعة االستهالل عند ابن المٌم فاطمه عبدالسالم السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢٨٠٢٠٠٢٨٠

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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(أبو تمام نموذًجا)الشعراء المفارقون لعمود الشعر / ازدهار النقد في القرن الرابع لوجود المتنبي وأبي تمامفاطمه مرسى مصطفى الطٌب مستجد تمدٌر ٢٨١٢٠٠٢٨١

(المنصف نموذًجا)مؤلفات نقد المآخذ / حركة النقد األدبي عند الصاحب بن عباد وابن وكيعفاطمه نجاح عبد العزٌز عبد الداٌم الموافى مستجد تمدٌر ٢٨٢٢٠٠٢٨٢

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ سمات الحركة النمدٌة عند الماضً وعلً بن عبد العزٌزفلاير ابو النصر عبد الفتاح دمحم مستجد تخلف ٢٨٣٢٠٠٢٨٣

(سرلات أبً نواس نموذًجا)مإلفات نمد المآخذ / أثر أبً نواس وامرئ المٌس فً النمد عند البالالنًلمر عاطف الشحات حافظ ابوزٌد مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠٠٢٨٤

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ أثر البحتري فً حركة النمد عند البالالنًلمر عبد المنعم امٌر الدوله المتولى البٌومى مستجد تخلف ٢٨٥٢٠٠٢٨٥

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوذ / النهشلً ولضٌة بداٌة الشعر وبداٌة الشاعرلبنى سلٌمان دمحم سوٌلم مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠٠٢٨٦

(الفخر صوت المبٌلة)نسك األغراض الشعرٌة / تصوٌر الشاعر لمبٌلته فً كتاب الممتعلٌلى ابراهٌم السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠٠٢٨٧

(الحسد نموذًجا)دوافع التحامل فً النمد العربً المدٌم / وألسامه" ضرائر الشعر"لٌمة كتاب ماجده دمحم دمحم عثمان الجندى مستجد تمدٌر ٢٨٨٢٠٠٢٨٨

(الكشف عن مساوئ المتنبً)مإلفات نمد المآخذ " / ضرائر الشعر"عٌوب المعانً فً كتاب دمحم سمٌر عبد الجواد دمحم الشربٌنى مستجد تخلف ٢٨٩٢٠٠٢٨٩

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ ولٌمته" ٌتٌمة الدهر"ألسام كتاب دمحم عرفات دمحم عرفات الغرٌب مستجد تخلف ٢٩٠٢٠٠٢٩٠

(الرسالة الحاتمٌة)مإلفات نمد المآخذ / عٌوب الشعر عند نماد المتنبًدمحم هالل جوده هالل السٌد مستجد تخلف ٢٩١٢٠٠٢٩١

دالالت التحامل فً النمد العربً المدٌم/ كسر الوزن وكثرة الغرٌب عند الثعالبًدمحم ٌاسٌن دمحم دمحم الجندى مستجد تمدٌر ٢٩٢٢٠٠٢٩٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة/ استعمال األلفاظ السولٌة واالستعارة البعٌدة فً الشعرمحمود احمد دمحم المصراوى مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠٠٢٩٣

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس/ استحسان المطالع والخروج فً المصٌدة العربٌةمحمود السٌد دمحم المتولى عوض مستجد تخلف ٢٩٤٢٠٠٢٩٤

(نسك المدح)نسك األغراض الشعرٌة / لٌمة كتاب العمدة البن رشٌك المٌروانًمحمود دمحم على رمضان طه مستجد تمدٌر ٢٩٥٢٠٠٢٩٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة/ لضٌة اللفظ والمعنى فً كتاب العمدةمروه احمد عبد الحلٌم ٌوسف المحالوى مستجد تمدٌر ٢٩٦٢٠٠٢٩٦

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ مالمح شعر الرثاء فً كتاب العمدةمروه روؤف عبد الجلٌل عبد السالم عمر مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠٠٢٩٧

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ البالغة والفصاحة فً كتاب ابن سنان الخفاجًمروه عرفه محمود عبد الوهاب حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠٠٢٩٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة"/ األلفاظ المإلفة"من لضاٌا النمد األدبً مروه دمحم السٌد السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٩٩٢٠٠٢٩٩

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والتكلف/ فً النمد األدبً" الممامات اللزومٌة"لٌمة كتاب مرٌم احمد دمحم السٌد حسن الغنام مستجد تخلف ٣٠٠٢٠٠٣٠٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

مولف ابن بسام من لضٌة الطبع والصنعة"/ الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة"لٌمة كتاب مرٌم السٌد بدوى عبد الرحمن بدوى مستجد تمدٌر ٣٠١٢٠٠٣٠١

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ منهج ابن بسام فً النمد األدبًمرٌم السٌد صالح السٌد على مستجد تمدٌر ٣٠٢٢٠٠٣٠٢

مفهوم البالغة عند العتابً وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى/ لٌمة كتاب الكالعً فً النمد األدبًمرٌم خالد السٌد عبد السالم معانى مستجد تخلف ٣٠٣٢٠٠٣٠٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ فً النمد األدبً" البدٌع"لٌمة كتاب مرٌم خٌرى سعد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣٠٤٢٠٠٣٠٤

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ لٌمة كتاب السكاكً فً النمد األدبًمرٌم رضا عبد الرحمن متولى مستجد تخلف ٣٠٥٢٠٠٣٠٥

دوافع التحامل فً النمد العربً الخصومة الشخصٌة نموذًجا/  لٌمة كتاب المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعرمرٌم رمضان سالمه دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٦٢٠٠٣٠٦

مإلفات نمد المآخذ الموشح نموذًجا/ لٌمة كتاب تحرٌر التحبٌر فً النمد األدبًمرٌم رمضان نجٌب عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٣٠٧٢٠٠٣٠٧

مإلفات نمد المآخذ اإلبانة عن سرلات المتنبً نموذًجا/ لٌمة كتاب المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌعمرٌم فتحى على حبٌشى مستجد تمدٌر ٣٠٨٢٠٠٣٠٨

دوافع التحامل فً النمد العربً التعصب للمذهب الفنً/ المٌمة النمدٌة لكتاب اإلكسٌر فً علم التفسٌرمرٌم دمحم عبد الرازق دمحم رفاعً مستجد تمدٌر ٣٠٩٢٠٠٣٠٩

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ المٌمة النمدٌة لكتاب الفوائد البن لٌممرٌم دمحم عبد الفتاح صالح صمر مستجد تمدٌر ٣١٠٢٠٠٣١٠

النسك الروائً العربً من المشافهة إلى التدوٌن/ ازدهار النمد فً المرن الرابع لوجود المتنبًمرٌم دمحم دمحم األسود مستجد تخلف ٣١١٢٠٠٣١١

مظاهر وحدة البٌت فً النمد العربً المدٌم/ عرض البالالنً لشعر البحتريمرٌم منٌع عبد الحمٌد منٌع عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣١٢٢٠٠٣١٢

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا/ ابن األثٌر وكتابه المثل السائرمرٌم ناصر عبد المطلب حسن السنبختى مستجد تخلف ٣١٣٢٠٠٣١٣

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعمصطفى كمال عبد الحلٌم دمحم الحدٌدى مستجد تخلف ٣١٤٢٠٠٣١٤

نصوص وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم دراسة تحلٌلٌة/ عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعمنار الشحات الشحات على االالوى مستجد تمدٌر ٣١٥٢٠٠٣١٥

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد العربً المدٌم/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌرمنار عبد الخالك عبد الحافظ عبد الخالك مستجد تمدٌر ٣١٦٢٠٠٣١٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًمنار مجدى السٌد عوض الشافعً مستجد تمدٌر ٣١٧٢٠٠٣١٧

(أبو نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / السكاكً وكتاب مفتاح العلوممنار دمحم مصطفى دمحم منصور مستجد تمدٌر ٣١٨٢٠٠٣١٨

مولف النماد من لضٌة التضمٌن وعاللتها بالوحدة العضوٌة/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهمنار ولٌد عباس احمد عباس مستجد تخلف ٣١٩٢٠٠٣١٩

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ براعة االستهالل عند ابن لٌم الجوزٌةمنال عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد السٌد مستجد تمدٌر ٣٢٠٢٠٠٣٢٠
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موقف النقاد من قضية الوحدة العضوية / أثر أبى تمام والمتنبى في نقد القرن الرابع منة هللا اشرف رشاد توفٌك سالمه مستجد تمدٌر ٣٢١٢٠٠٣٢١

موقف النقاد من ظاهرة التضمين وعالقتها بالوحدة العضوية / أثر ابن وكيع التنيسي و الصاحب بن عباد في النقدمنه هللا هاشم السٌد عبد العال مسلم مستجد تمدٌر ٣٢٢٢٠٠٣٢٢

مظاهر وحدة البٌت فً النمد المدٌم / أثر علً بن عبد العزٌز والماضً الجرجانً فً النمدمنه هللا هانى السعٌد السعٌد مستجد تمدٌر ٣٢٣٢٠٠٣٢٣

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم / هـ4لضٌة اإلعجاز المرآنً فً النمد األدبً ق منى جمال عبد البالى ابراهٌم على الشافعً مستجد تمدٌر ٣٢٤٢٠٠٣٢٤

نصوص الوحدة العضوٌة فً النمد المدٌم وتحلٌلها/ عرض البمالنً لشعر امرئ المٌس وابً نواسمنى دمحم حلمى صابر دٌب مستجد تمدٌر ٣٢٥٢٠٠٣٢٥

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والوحدة العضوٌة للمصٌدة / عرض البمالنً لشعر البحتريمنى موسى عبد الحمٌد موسى شوٌمه مستجد تمدٌر ٣٢٦٢٠٠٣٢٦

ائتالفات لدامه وعاللتها بالوحدة العضوٌة / عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعمها دمحم رٌاض احمد مستجد تمدٌر ٣٢٧٢٠٠٣٢٧

عاللة التناسب والمشاكلة للوحدة العضوٌة/ لضٌتا مٌالد الشعر ومٌالد الشاعر عند النهشريمى حسن ابراهٌم ابو طالب مستجد تمدٌر ٣٢٨٢٠٠٣٢٨

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة نصرة الشاعر لمومه عند النهشريمى عطاء دمحم حتحوت مستجد تمدٌر ٣٢٩٢٠٠٣٢٩

مفهوم البالغة عند العتاري وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة لٌمة الشعر وبالغتها عند النهشريمى دمحم عبد الحلٌم حامد عٌد مستجد تمدٌر ٣٣٠٢٠٠٣٣٠

األساس الكالمً للجاحظ فً اللفظ والمعنى/ المزاز المٌروانً وكتابه ضرائر الشعرمى محمود عبد المجٌد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٣٣١٢٠٠٣٣١

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة / لضٌة المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًمٌاده اشرف دمحم ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٣٢٢٠٠٣٣٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ صرف ما ال ٌنصرف وإجراء المعتل مجرى السالممٌاده السعٌد ابراهٌم بركات مستجد تمدٌر ٣٣٣٢٠٠٣٣٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامه بن جعفر / تؤنٌث المذكر المضاف إلى مإنث وإجراء المنموص مجرى السالم مٌار دمحم عبد العزٌز ابو عمٌره مستجد تخلف ٣٣٤٢٠٠٣٣٤

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابى هالل / مد اسم المنموص وحذف اإلعراب مٌمى محمود دمحم عبد الرحمن مستجد تخلف ٣٣٥٢٠٠٣٣٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن رشٌك المٌروانً/ كسر ٌاء المتكلم وحذف األلف بعد هاء التنبٌه نادٌن دمحم السٌد محمود الجدامى مستجد تمدٌر ٣٣٦٢٠٠٣٣٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ الثعالبً وكتابه ٌتٌمة الدهرنادٌه وحٌد رمضان دمحم على مستجد تمدٌر ٣٣٧٢٠٠٣٣٧

الطبع والصنعة عند األندلسٌٌن/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهنانسى اشرف طنٌب دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٣٨٢٠٠٣٣٨

إعتماد نماد األندلس فً أحكامهم على الطبع والصنعة/ إتباع الفمرة الغراء بالكلمة العوراء نبٌله فتحى دمحم عبد الغفار مستجد تمدٌر ٣٣٩٢٠٠٣٣٩

مولف ابن شهٌد من الطبع والصنعة/ استكراه اللفظ وتعمٌد المعنى وعسف اللغةنجالء احمد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٤٠٢٠٠٣٤٠

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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مولف ابن حزم من الطبع والصنعة/ الخروج عن الوزن واستعمال الغرٌب نجالء ٌاسر عبد الحمٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٤١٢٠٠٣٤١

مولف ابن بسام من الطبع والصنعة / الركاكة بؤلفاظ العامة وبعد اإلستعارةنجوى ابراهٌم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٤٢٢٠٠٣٤٢

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والصنعة/ اإلفراط فً المبالغة وتكرٌر اللفظنجوى دمحم دمحم الخفاجى الذكى مستجد تمدٌر ٣٤٣٢٠٠٣٤٣

المحسنات البدٌعٌة وعاللتها بالطبع والصنعة / حسن المطالع وحسن الخروج ندى ابراهٌم عبد اللطٌف دمحم عٌاد مستجد تمدٌر ٣٤٤٢٠٠٣٤٤

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس / حسن التصرف وحسن التشبٌه ندى احمد ثروت حسٌن مستجد تمدٌر ٣٤٥٢٠٠٣٤٥

اإلستعارة وشروط جودتها عند األندلسٌٌن/ المدح الموجه واستعمال ألفاظ الغزلندى احمد رزق رزق شرف مستجد تمدٌر ٣٤٦٢٠٠٣٤٦

(مراعاه النظٌر- المشاكلة  )البدٌع وعاللته بالطبع والصنعة / حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلندى احمد محمود احمد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٣٤٧٢٠٠٣٤٧

التكمٌم والجناس واالشتماق والسجع وعاللتها بالطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدة ندى اشرف عبد السالم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٣٤٨٢٠٠٣٤٨

الكناٌة والسجع والتمسٌم وعاللتها بالطبع والصنعة/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكندى السٌد احمد عثمان مستجد تخلف ٣٤٩٢٠٠٣٤٩

الحسد من دوافع التحامل فً النمد األدبً/ باب الرثاء عند ابن رشٌكندى السٌد السٌد ابراهٌم رضوان مستجد تمدٌر ٣٥٠٢٠٠٣٥٠

الخصومة الشخصٌة من دوافع التحامل فً النمد / ابن  سنان الخفاجً وكتابه سر الفصاحةندى السٌد السٌد رمضان على مستجد تمدٌر ٣٥١٢٠٠٣٥١

التعصب للمذهب الشعري من دوافع التحامل/ أصل الفصاحة والفرق بٌنها وبٌن البالغةندى ثروت السٌد محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥٢٢٠٠٣٥٢

التعصب للون والجنس من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من األول إلى الرابعندى خالد السعٌد العطار مستجد تخلف ٣٥٣٢٠٠٣٥٣

التعصب للمكان من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من الخامس إلى الثامنندى صبحى المرسى محمود مستجد تمدٌر ٣٥٤٢٠٠٣٥٤

التعصب المبلً من دوافع التحامل فً النمد / باب ما ٌوجحد فً األلفاظ المإلفةندى عابد موسى عبد اللطٌف الجمال مستجد تمدٌر ٣٥٥٢٠٠٣٥٥

التعصب الدٌنً من دوافع التحامل فً النمد / الممامة األولى من ممامات السرلسطًندى عبد الرحمن دمحم ابراهٌم الشرٌف مستجد تمدٌر ٣٥٦٢٠٠٣٥٦

دالالت التحالم فً النمد المدٌم / الممامة الثانٌة من ممامات السرلسطًندى عبد المادر عبد الغنى عبد المادر على الصٌرفى مستجد تمدٌر ٣٥٧٢٠٠٣٥٧

النسك الروائً من المشافهة إلى التدوٌن/ ابن بسام وكتابه الذخٌرة ندى على عبدالحمٌد الجساس مستجد تمدٌر ٣٥٨٢٠٠٣٥٨

(سرلات أبى نواس )/ المنهج األخاللً عند ابن بسام ندى على على عبده عبد هللا مستجد تخلف ٣٥٩٢٠٠٣٥٩

(الكشف عن مساوئ المتنبً)/ لضٌة السرلات عند ابً بسام ندى فاضل دمحم عبد هللا دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٠٢٠٠٣٦٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 
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فً نمد المآخذ (الرسالة الحاتٌمٌة  ) / (إحكام صنعة الكالم )المالعً وكتابه ندى دمحم عٌد السٌد سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦١٢٠٠٣٦١

(المنصف للسارق والمسروق منه )/ ألسام كتاب المالعً إحكام صنعة الكالم نرمٌن حماده احمد المتولى فوده مستجد تمدٌر ٣٦٢٢٠٠٣٦٢

(اإلبانة عن سرلات المتنبً فً نمد المآخذ )/ أسامه بن منمذ وكتابه البدٌع فً نمد الشعر نسمه سعد توفٌك عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣٦٣٢٠٠٣٦٣

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله / االحتراس والتطرٌز عند أسامة ابن منمذ نغم دمحم احمد البلٌهى مستجد تمدٌر ٣٦٤٢٠٠٣٦٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً / الترصٌع والمبادي والمطالع عند أسامة بن منفذ نهله دمحم عبدالعزٌز دمحم شمس الدٌن مستجد تخلف ٣٦٥٢٠٠٣٦٥

من نمد المآخذ (الموشح للمرزبانً )/ باب التعلٌم والترسٌم عند أسامة بن منمذنورا حسنى امٌن دمحم بحٌرى مستجد تمدٌر ٣٦٦٢٠٠٣٦٦

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوز/ السكاكً وكتابه مفتاح العلوم نورا عالء عبد الستار دمحم متولً مستجد تمدٌر ٣٦٧٢٠٠٣٦٧

من أنساق الغرض الشعري الغزل / باب كرب التشبٌه وبعده عند السكاكً نورا دمحم فتحى محمود عطٌة مستجد تمدٌر ٣٦٨٢٠٠٣٦٨

نسك غزل الجواري من األغراض الشعرٌة/ المجاز وألسامه عند السكاكًنورا دمحم موسى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٣٦٩٢٠٠٣٦٩

نسك المجون من األغراض الشعرٌة/ ضٌاء الدٌن ابن األثٌر وكتابه المثل الثائر نورسٌن عبد الجواد فهمى محمود المتولى مستجد تمدٌر ٣٧٠٢٠٠٣٧٠

نسك المدح من األغراض الشعرٌة/ باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌر نورهان احمد عادل احمد صالح مستجد تمدٌر ٣٧١٢٠٠٣٧١

السلطة والدٌن نسمان شعرٌان/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌر نورهان احمد عزت علٌوه السباعى مستجد تمدٌر ٣٧٢٢٠٠٣٧٢

الفخر صوتى المبٌلة كنسك شعري / باب التخلص وااللتضاب عند ابن األثٌر نورهان السٌد مصطفى السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٣٧٣٢٠٠٣٧٣

النمائض وترسٌخ مفهوم العنصرٌة/ ابن أبً األصبع وكتابه تحرٌر التحبٌر نورهان المتولى السعٌد الوكٌل مستجد تمدٌر ٣٧٤٢٠٠٣٧٤

عمود الشعر وعناصره/ ائتالف اللفظ مع الوزن وبراعة التخلص عند ابن أبً األصبع نورهان حماده سمٌر دمحم احمد مستجد تخلف ٣٧٥٢٠٠٣٧٥

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا / السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعنورهان رمزى صادق المشد مستجد تمدٌر ٣٧٦٢٠٠٣٧٦

(أبى نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / تجاهل العارف والتتمٌم عند السجلماسً نورهان رمضان عوض دمحم مستجد تمدٌر ٣٧٧٢٠٠٣٧٧

(أبى تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر  / (اإلكسٌر )عبد الكرٌم البغدادي وكتابه نورهان عبد الهادى عبد الوهاب دمحم الحسٌنى مستجد تمدٌر ٣٧٨٢٠٠٣٧٨

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس / ابن المٌم الجوزي وكتابه الفوائد نورهان فرج عبد هللا ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٧٩٢٠٠٣٧٩

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ باب براعة االستهالل عند ابن المٌم نورهان مجدى حمدى بٌومى دمحم مستجد تمدٌر ٣٨٠٢٠٠٣٨٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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(أبو تمام نموذًجا)الشعراء المفارقون لعمود الشعر / ازدهار النقد في القرن الرابع لوجود المتنبي وأبي تمامنورهان دمحم ابراهٌم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٨١٢٠٠٣٨١

(المنصف نموذًجا)مؤلفات نقد المآخذ / حركة النقد األدبي عند الصاحب بن عباد وابن وكيعنٌره توكل دمحم توكل الدٌب مستجد تخلف ٣٨٢٢٠٠٣٨٢

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ سمات الحركة النمدٌة عند الماضً وعلً بن عبد العزٌزنٌره سامى عدلى على حسن مستجد تخلف ٣٨٣٢٠٠٣٨٣

(سرلات أبً نواس نموذًجا)مإلفات نمد المآخذ / أثر أبً نواس وامرئ المٌس فً النمد عند البالالنًنٌره محمود دمحم صالح محمود حسب هللا مستجد تمدٌر ٣٨٤٢٠٠٣٨٤

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ أثر البحتري فً حركة النمد عند البالالنًهاجر ابراهٌم حسن ابراهٌم ا لمغربً مستجد تمدٌر ٣٨٥٢٠٠٣٨٥

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوذ / النهشلً ولضٌة بداٌة الشعر وبداٌة الشاعرهاجر احمد ادرى عبد الغفار مستجد تمدٌر ٣٨٦٢٠٠٣٨٦

(الفخر صوت المبٌلة)نسك األغراض الشعرٌة / تصوٌر الشاعر لمبٌلته فً كتاب الممتعهاجر اسالم دمحم احمد السعدنى مستجد تمدٌر ٣٨٧٢٠٠٣٨٧

(الحسد نموذًجا)دوافع التحامل فً النمد العربً المدٌم / وألسامه" ضرائر الشعر"لٌمة كتاب هاجر العربى العزب العزب الشاعر مستجد تخلف ٣٨٨٢٠٠٣٨٨

(الكشف عن مساوئ المتنبً)مإلفات نمد المآخذ " / ضرائر الشعر"عٌوب المعانً فً كتاب هاجر رضا مختار محمود مصطفى عٌسى مستجد تمدٌر ٣٨٩٢٠٠٣٨٩

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ ولٌمته" ٌتٌمة الدهر"ألسام كتاب هاجر رفعت الشبراوى عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٩٠٢٠٠٣٩٠

(الرسالة الحاتمٌة)مإلفات نمد المآخذ / عٌوب الشعر عند نماد المتنبًهاجر زٌنهم السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٩١٢٠٠٣٩١

دالالت التحامل فً النمد العربً المدٌم/ كسر الوزن وكثرة الغرٌب عند الثعالبًهاجر صالح الشربٌنى عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٩٢٢٠٠٣٩٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة/ استعمال األلفاظ السولٌة واالستعارة البعٌدة فً الشعرهاجر محمود دمحم سعد ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٩٣٢٠٠٣٩٣

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس/ استحسان المطالع والخروج فً المصٌدة العربٌةهالة ربٌع ابراهٌم الشبٌنً مستجد تمدٌر ٣٩٤٢٠٠٣٩٤

(نسك المدح)نسك األغراض الشعرٌة / لٌمة كتاب العمدة البن رشٌك المٌروانًهاله طاهر احمد عبده سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٩٥٢٠٠٣٩٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة/ لضٌة اللفظ والمعنى فً كتاب العمدةهاله مجدى المهدى البالسى دمحم مستجد تخلف ٣٩٦٢٠٠٣٩٦

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ مالمح شعر الرثاء فً كتاب العمدةهاٌدى الشحات دمحم عبد المعطى مستجد تمدٌر ٣٩٧٢٠٠٣٩٧

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ البالغة والفصاحة فً كتاب ابن سنان الخفاجًهبه نجاح خلف على ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٩٨٢٠٠٣٩٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة"/ األلفاظ المإلفة"من لضاٌا النمد األدبً هدى اشرف سٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٩٢٠٠٣٩٩

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والتكلف/ فً النمد األدبً" الممامات اللزومٌة"لٌمة كتاب هدٌر السٌد دمحم احمد السٌد مستجد تمدٌر ٤٠٠٢٠٠٤٠٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

مولف ابن بسام من لضٌة الطبع والصنعة"/ الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة"لٌمة كتاب هناء احمد ابو السعود دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٤٠١٢٠٠٤٠١

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ منهج ابن بسام فً النمد األدبًهناء عبد الفتاح دمحم رمضان عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٤٠٢٢٠٠٤٠٢

مفهوم البالغة عند العتابً وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى/ لٌمة كتاب الكالعً فً النمد األدبًهند رجب عبد الحمٌد احمد حسٌن مستجد تمدٌر ٤٠٣٢٠٠٤٠٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ فً النمد األدبً" البدٌع"لٌمة كتاب هند عبد الهادى عباس على مصطفى مستجد تمدٌر ٤٠٤٢٠٠٤٠٤

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ لٌمة كتاب السكاكً فً النمد األدبًهٌام حمدٌنو عوض دمحم جوده مستجد تمدٌر ٤٠٥٢٠٠٤٠٥

دوافع التحامل فً النمد العربً الخصومة الشخصٌة نموذًجا/  لٌمة كتاب المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعرهٌلٌن عادل عبد النبى دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٤٠٦٢٠٠٤٠٦

مإلفات نمد المآخذ الموشح نموذًجا/ لٌمة كتاب تحرٌر التحبٌر فً النمد األدبًوائل ٌاسر إبراهٌم على عبد الممصود مستجد تمدٌر ٤٠٧٢٠٠٤٠٧

مإلفات نمد المآخذ اإلبانة عن سرلات المتنبً نموذًجا/ لٌمة كتاب المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌعوسناء ابو المعاطى رمزى ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٤٠٨٢٠٠٤٠٨

دوافع التحامل فً النمد العربً التعصب للمذهب الفنً/ المٌمة النمدٌة لكتاب اإلكسٌر فً علم التفسٌروفاء ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم محجوب مستجد تخلف ٤٠٩٢٠٠٤٠٩

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ المٌمة النمدٌة لكتاب الفوائد البن لٌموفاء ربٌع المتولى دمحم عطٌه محفوظ مستجد تخلف ٤١٠٢٠٠٤١٠

النسك الروائً العربً من المشافهة إلى التدوٌن/ ازدهار النمد فً المرن الرابع لوجود المتنبًوفاء عبد المطلب كامل دمحم راشد مستجد تمدٌر ٤١١٢٠٠٤١١

مظاهر وحدة البٌت فً النمد العربً المدٌم/ عرض البالالنً لشعر البحتريوالء العفٌفى ابراهٌم العفٌفى البرهمتوش مستجد تمدٌر ٤١٢٢٠٠٤١٢

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا/ ابن األثٌر وكتابه المثل السائروالء راضى على دمحم مستجد تمدٌر ٤١٣٢٠٠٤١٣

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعوالء موسى دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤١٤٢٠٠٤١٤

نصوص وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم دراسة تحلٌلٌة/ عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعٌارا اٌهاب دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٤١٥٢٠٠٤١٥

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد العربً المدٌم/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌرٌارا صبحى صبحى عبد البارى مستجد تمدٌر ٤١٦٢٠٠٤١٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًٌارا عبد اللطٌف دمحم السعٌد الدمٌرى مستجد تمدٌر ٤١٧٢٠٠٤١٧

(أبو نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / السكاكً وكتاب مفتاح العلومٌارا عماد الدٌن جمعه السٌد مهنا مستجد تمدٌر ٤١٨٢٠٠٤١٨

مولف النماد من لضٌة التضمٌن وعاللتها بالوحدة العضوٌة/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهٌارا دمحم احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ٤١٩٢٠٠٤١٩

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ براعة االستهالل عند ابن لٌم الجوزٌةٌاسر دمحم ماهر كٌوان مستجد تخلف ٤٢٠٢٠٠٤٢٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 
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العاللة بٌن مصطلح البنٌة والبناء والوحدة العضوٌة/ حسن المطالع وحسن الخروجٌاسمٌن احمد السٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٤٢١٢٠٠٤٢١

(نسك الغزل)نسك األغراض الشعرٌة / الممامة األولى من ممامات السرلسطًٌاسمٌن السٌد عبد الوهاب ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٢٢٠٠٤٢٢

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدةٌاسمٌن حازم كمال على زٌدان مستجد تمدٌر ٤٢٣٢٠٠٤٢٣

عناصر نظرٌة عمود الشعر/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكٌاسمٌن طاهر رزق احمد عبد النبى مستجد تمدٌر ٤٢٤٢٠٠٤٢٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلٌاسمٌن عصام عوض السٌد العطار مستجد تمدٌر ٤٢٥٢٠٠٤٢٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند أبً هالل العسكري/ المجاز وألسامه عند السكاكًٌاسمٌن دمحم السٌد تمى الدٌن السٌد مستجد تمدٌر ٤٢٦٢٠٠٤٢٦

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ باب الرثاء عند ابن رشٌكٌاسمٌن محمود ابراهٌم دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٢٧٢٠٠٤٢٧

(أبو تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌرٌاسمٌنا عصام شعبان دمحم المرسى مستجد تمدٌر ٤٢٨٢٠٠٤٢٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ باب ما ٌوجد فً األلفاظ المإلفةٌمنى دمحم عزت البحٌرى مستجد تمدٌر ٤٢٩٢٠٠٤٢٩

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة بن جعفر/ لضٌة السرلات عند ابن بسامٌوسف احمد السٌد ٌوسف السباخى مستجد تمدٌر ٤٣٠٢٠٠٤٣٠

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والبناء والوحدة العضوٌة/ حسن المطالع وحسن الخروجٌوسف حسنى دمحم لبده مستجد تمدٌر ٤٣١٢٠٠٤٣١

(نسك الغزل)نسك األغراض الشعرٌة / الممامة األولى من ممامات السرلسطًٌوسف عماد الدٌن نسٌم محمود نسٌم مستجد تمدٌر ٤٣٢٢٠٠٤٣٢

 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 
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موقف النقاد من قضية الوحدة العضوية / أثر أبى تمام والمتنبى في نقد القرن الرابع احمد الدسولى الدسولى اللٌثى مستجد تخلف ١٢٠٠٥٨١

موقف النقاد من ظاهرة التضمين وعالقتها بالوحدة العضوية / أثر ابن وكيع التنيسي و الصاحب بن عباد في النقداحمد دمحم محمود ابو زٌد مطاوع مستجد ٢٢٠٠٥٨٢

مظاهر وحدة البٌت فً النمد المدٌم / أثر علً بن عبد العزٌز والماضً الجرجانً فً النمداسراء احمد سلٌمان حماد مستجد تخلف ٣٢٠٠٥٨٣

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم / هـ4لضٌة اإلعجاز المرآنً فً النمد األدبً ق اسراء شولى دمحم الموجى نجا مستجد تخلف ٤٢٠٠٥٨٤

نصوص الوحدة العضوٌة فً النمد المدٌم وتحلٌلها/ عرض البمالنً لشعر امرئ المٌس وابً نواساسالم السٌد نعٌم حسٌن ابراهٌم مستجد تخلف ٥٢٠٠٥٨٥

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والوحدة العضوٌة للمصٌدة / عرض البمالنً لشعر البحترياسماء حماٌه فهمى غازي مستجد تمدٌر ٦٢٠٠٥٨٦

ائتالفات لدامه وعاللتها بالوحدة العضوٌة / عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعاسماء دمحم حمدى محمود دمحم البنا مستجد تمدٌر ٧٢٠٠٥٨٧

عاللة التناسب والمشاكلة للوحدة العضوٌة/ لضٌتا مٌالد الشعر ومٌالد الشاعر عند النهشرياسماء نشأت احمد عبد العال حسن مستجد تخلف ٨٢٠٠٥٨٨

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة نصرة الشاعر لمومه عند النهشرياالء ابراهٌم السٌد احمد مجاهد مستجد تخلف ٩٢٠٠٥٨٩

مفهوم البالغة عند العتاري وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى / لضٌة لٌمة الشعر وبالغتها عند النهشرياالء جمعه جمعه موسى حسن مستجد تمدٌر ١٠٢٠٠٥٩٠

األساس الكالمً للجاحظ فً اللفظ والمعنى/ المزاز المٌروانً وكتابه ضرائر الشعراالء هشام السٌد المندوه دمحم مستجد تمدٌر ١١٢٠٠٥٩١

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة / لضٌة المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًالسٌده السٌد عبد العزٌز عوض مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٥٩٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ صرف ما ال ٌنصرف وإجراء المعتل مجرى السالمالشٌماء كمال عبد العزٌز احمد جبرٌل مستجد تخلف ١٣٢٠٠٥٩٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامه بن جعفر / تؤنٌث المذكر المضاف إلى مإنث وإجراء المنموص مجرى السالم امال سعد المعصراوى عبداللطٌف مستجد تخلف ١٤٢٠٠٥٩٤

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابى هالل / مد اسم المنموص وحذف اإلعراب امال مختار منٌر مختار نافع مستجد تخلف ١٥٢٠٠٥٩٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن رشٌك المٌروانً/ كسر ٌاء المتكلم وحذف األلف بعد هاء التنبٌه امل شاكر سالم السعٌد مستجد تخلف ١٦٢٠٠٥٩٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ الثعالبً وكتابه ٌتٌمة الدهرأمنٌه حسن عبد الستار حسن الصفطى مستجد تخلف ١٧٢٠٠٥٩٧

الطبع والصنعة عند األندلسٌٌن/ معاٌب شعر المتنبً وممابحهامٌره عصام مصطفى سلٌمان البرهمتوش مستجد تخلف ١٨٢٠٠٥٩٨

إعتماد نماد األندلس فً أحكامهم على الطبع والصنعة/ إتباع الفمرة الغراء بالكلمة العوراء امٌره دمحم ابراهٌم احمد على داود مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٥٩٩

مولف ابن شهٌد من الطبع والصنعة/ استكراه اللفظ وتعمٌد المعنى وعسف اللغةامٌره هشام دمحم عبد العال مستجد تخلف ٢٠٢٠٠٦٠٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب
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مولف ابن حزم من الطبع والصنعة/ الخروج عن الوزن واستعمال الغرٌب امٌنه هشام فتحى احمد عبد المجٌد مستجد تخلف ٢١٢٠٠٦٠١

مولف ابن بسام من الطبع والصنعة / الركاكة بؤلفاظ العامة وبعد اإلستعارةاٌمان امبابى عبد المعبود امبابى مستجد تخلف ٢٢٢٠٠٦٠٢

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والصنعة/ اإلفراط فً المبالغة وتكرٌر اللفظاٌمان جمال زكرٌا السعٌد ساطور مستجد تخلف ٢٣٢٠٠٦٠٣

المحسنات البدٌعٌة وعاللتها بالطبع والصنعة / حسن المطالع وحسن الخروج اٌه رزق فتح هللا مخٌمر مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٦٠٤

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس / حسن التصرف وحسن التشبٌه اٌه سعد عبد البالى عبد الرحمن على مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٦٠٥

اإلستعارة وشروط جودتها عند األندلسٌٌن/ المدح الموجه واستعمال ألفاظ الغزلاٌه طه حسن مختار مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٠٦٠٦

(مراعاه النظٌر- المشاكلة  )البدٌع وعاللته بالطبع والصنعة / حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلاٌه طه عبد الهادى دمحم الشناوى مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٠٦٠٧

التكمٌم والجناس واالشتماق والسجع وعاللتها بالطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدة جٌهان ابراهٌم حسنى احمد عامر مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٦٠٨

الكناٌة والسجع والتمسٌم وعاللتها بالطبع والصنعة/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكحبٌبه مهدى محمود احمد الصعٌدى مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٦٠٩

الحسد من دوافع التحامل فً النمد األدبً/ باب الرثاء عند ابن رشٌكحسناء محمود سعد السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٦١٠

الخصومة الشخصٌة من دوافع التحامل فً النمد / ابن  سنان الخفاجً وكتابه سر الفصاحةخالد مأمون دمحم عبد المعٌن سراج مستجد تخلف ٣١٢٠٠٦١١

التعصب للمذهب الشعري من دوافع التحامل/ أصل الفصاحة والفرق بٌنها وبٌن البالغةخلود اشرف حسن عبد الوهاب الكتامى مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٦١٢

التعصب للون والجنس من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من األول إلى الرابعخلود دمحم محمود على محمود مستجد تخلف ٣٣٢٠٠٦١٣

التعصب للمكان من دوافع التحامل فً النمد/ شرف الفصاحة وألسامها من الخامس إلى الثامندعاء ابراهٌم عبد الفتاح اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٠٦١٤

التعصب المبلً من دوافع التحامل فً النمد / باب ما ٌوجحد فً األلفاظ المإلفةدعاء السٌد مسعود السٌد دمحم مستجد تخلف ٣٥٢٠٠٦١٥

التعصب الدٌنً من دوافع التحامل فً النمد / الممامة األولى من ممامات السرلسطًدعاء رفعت لطفى عبد اللطٌف بدوى مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٦١٦

دالالت التحالم فً النمد المدٌم / الممامة الثانٌة من ممامات السرلسطًدعاء عادل كمال على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٦١٧

النسك الروائً من المشافهة إلى التدوٌن/ ابن بسام وكتابه الذخٌرة دنٌا دمحم غرٌب دمحم عمر مستجد تخلف ٣٨٢٠٠٦١٨

(سرلات أبى نواس )/ المنهج األخاللً عند ابن بسام دٌنا راجح عبدالحمٌد ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٦١٩

(الكشف عن مساوئ المتنبً)/ لضٌة السرلات عند ابً بسام دٌنا ربٌع موسى دٌاب حماده مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٦٢٠
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فً نمد المآخذ (الرسالة الحاتٌمٌة  ) / (إحكام صنعة الكالم )المالعً وكتابه رجاء دمحم مصطفى عماشه مستجد تمدٌر ٤١٢٠٠٦٢١

(المنصف للسارق والمسروق منه )/ ألسام كتاب المالعً إحكام صنعة الكالم رحمه عبد المولى دمحم نصر مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٦٢٢

(اإلبانة عن سرلات المتنبً فً نمد المآخذ )/ أسامه بن منمذ وكتابه البدٌع فً نمد الشعر رنا احمد عنتر احمد احمد عرٌف مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٦٢٣

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله / االحتراس والتطرٌز عند أسامة ابن منمذ رٌم بدٌر دمحم السٌد دمحم امام مستجد تخلف ٤٤٢٠٠٦٢٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً / الترصٌع والمبادي والمطالع عند أسامة بن منفذ رٌهام عبد الحمٌد الباز عبد الرحٌم دمحم مستجد تخلف ٤٥٢٠٠٦٢٥

من نمد المآخذ (الموشح للمرزبانً )/ باب التعلٌم والترسٌم عند أسامة بن منمذساره الحسنٌن العربانى عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٦٢٦

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوز/ السكاكً وكتابه مفتاح العلوم ساره حمدى حمدى دمحم احمد السماحى مستجد تخلف ٤٧٢٠٠٦٢٧

من أنساق الغرض الشعري الغزل / باب كرب التشبٌه وبعده عند السكاكً ساره دمحم حسنى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٦٢٨

نسك غزل الجواري من األغراض الشعرٌة/ المجاز وألسامه عند السكاكًساره دمحم عبد الهادى على دمحم مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٦٢٩

نسك المجون من األغراض الشعرٌة/ ضٌاء الدٌن ابن األثٌر وكتابه المثل الثائر ساره ٌسرى حلمى دمحم السٌد حجاب مستجد تخلف ٥٠٢٠٠٦٣٠

نسك المدح من األغراض الشعرٌة/ باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌر سامٌه دمحم جالل على مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٦٣١

السلطة والدٌن نسمان شعرٌان/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌر سلوى اسامه عبد هللا على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٠٦٣٢

الفخر صوتى المبٌلة كنسك شعري / باب التخلص وااللتضاب عند ابن األثٌر سماح ابراهٌم ابوالٌزٌد السٌد عواد مستجد تخلف ٥٣٢٠٠٦٣٣

النمائض وترسٌخ مفهوم العنصرٌة/ ابن أبً األصبع وكتابه تحرٌر التحبٌر سهام اشرف دمحم عطٌه مستجد تخلف ٥٤٢٠٠٦٣٤

عمود الشعر وعناصره/ ائتالف اللفظ مع الوزن وبراعة التخلص عند ابن أبً األصبع سهٌله ٌاسر دمحم عبده االلفى مستجد تخلف ٥٥٢٠٠٦٣٥

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا / السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعسوزان مجدى المطب على السٌد مستجد تخلف ٥٦٢٠٠٦٣٦

(أبى نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / تجاهل العارف والتتمٌم عند السجلماسً شرٌن اشرف مصطفى عبد الرحمن حسٌن جاد مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٦٣٧

(أبى تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر  / (اإلكسٌر )عبد الكرٌم البغدادي وكتابه شٌماء شرٌف دمحم دمحم ابو الوفا مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٦٣٨

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس / ابن المٌم الجوزي وكتابه الفوائد طارق محمود عثمان عبدالرازق عوض مستجد تخلف ٥٩٢٠٠٦٣٩

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ باب براعة االستهالل عند ابن المٌم عائشه امٌر عبد الوهاب السٌد ابودٌب مستجد تخلف ٦٠٢٠٠٦٤٠
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(أبو تمام نموذًجا)الشعراء المفارقون لعمود الشعر / ازدهار النقد في القرن الرابع لوجود المتنبي وأبي تمامعبد الرازق دمحم عبد الرازق خضر خضر مستجد تمدٌر ٦١٢٠٠٦٤١

(المنصف نموذًجا)مؤلفات نقد المآخذ / حركة النقد األدبي عند الصاحب بن عباد وابن وكيععبد الرحمن محمود صابر شاهٌن مستجد تخلف ٦٢٢٠٠٦٤٢

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ سمات الحركة النمدٌة عند الماضً وعلً بن عبد العزٌزعلٌاء اشرف الحفنى دمحم على مستجد تخلف ٦٣٢٠٠٦٤٣

(سرلات أبً نواس نموذًجا)مإلفات نمد المآخذ / أثر أبً نواس وامرئ المٌس فً النمد عند البالالنًعمر خالد عبد الغنى ابراهٌم دمحم ٌحٌى مستجد تخلف ٦٤٢٠٠٦٤٤

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ أثر البحتري فً حركة النمد عند البالالنًعمر مصطفى فتحى بدران صالح مستجد تخلف ٦٥٢٠٠٦٤٥

الشعر بٌن ثمافتً اإلنشاد والعوذ / النهشلً ولضٌة بداٌة الشعر وبداٌة الشاعرفاطمه البٌلى شعبان السٌد البٌلى مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٦٤٦

(الفخر صوت المبٌلة)نسك األغراض الشعرٌة / تصوٌر الشاعر لمبٌلته فً كتاب الممتعفاطمه فرج عبد العزٌز اسماعٌل عٌاد مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٦٤٧

(الحسد نموذًجا)دوافع التحامل فً النمد العربً المدٌم / وألسامه" ضرائر الشعر"لٌمة كتاب لمٌس رضا عبد الرحمن دمحم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٠٦٤٨

(الكشف عن مساوئ المتنبً)مإلفات نمد المآخذ " / ضرائر الشعر"عٌوب المعانً فً كتاب دمحم السٌد المتولى السٌد سٌداحمد مستجد تخلف ٦٩٢٠٠٦٤٩

شخصٌة المتنبً والحركة النمدٌة حوله/ ولٌمته" ٌتٌمة الدهر"ألسام كتاب دمحم سعد شولى طه الشهاوى مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٦٥٠

(الرسالة الحاتمٌة)مإلفات نمد المآخذ / عٌوب الشعر عند نماد المتنبًدمحم دمحم بدٌر لبٌد مستجد تخلف ٧١٢٠٠٦٥١

دالالت التحامل فً النمد العربً المدٌم/ كسر الوزن وكثرة الغرٌب عند الثعالبًدمحم مصباح السعٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٦٥٢

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة/ استعمال األلفاظ السولٌة واالستعارة البعٌدة فً الشعردمحم ٌسرى دمحم ابراهٌم بدوى مستجد تخلف ٧٣٢٠٠٦٥٣

التشبٌه وشروط جودته عند نماد األندلس/ استحسان المطالع والخروج فً المصٌدة العربٌةمرٌم سعد الدٌن دمحم الصاوى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٦٥٤

(نسك المدح)نسك األغراض الشعرٌة / لٌمة كتاب العمدة البن رشٌك المٌروانًمرٌم عبد هللا عطٌه عطٌه دمحم على مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٠٦٥٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة/ لضٌة اللفظ والمعنى فً كتاب العمدةمرٌم دمحم ابراهٌم محمود الباز مستجد تخلف ٧٦٢٠٠٦٥٦

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ مالمح شعر الرثاء فً كتاب العمدةمنال ابراهٌم الشحات البرعى دمحم مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٠٦٥٧

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ البالغة والفصاحة فً كتاب ابن سنان الخفاجًمنال زوهٌر السعٌد دمحم مستجد تخلف ٧٨٢٠٠٦٥٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن لتٌبة"/ األلفاظ المإلفة"من لضاٌا النمد األدبً منه هللا مروان منتصر ٌوسف حبٌب مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٠٦٥٩

مولف السرلسطً من لضٌة الطبع والتكلف/ فً النمد األدبً" الممامات اللزومٌة"لٌمة كتاب منى ماجد عبد المادر ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٦٦٠
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مولف ابن بسام من لضٌة الطبع والصنعة"/ الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة"لٌمة كتاب مها نهاد احمد على مستجد تخلف ٨١٢٠٠٦٦١

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ منهج ابن بسام فً النمد األدبًمى دمحم عبد المنعم عبد الهادى العدل مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٠٦٦٢

مفهوم البالغة عند العتابً وعاللته بمضٌة اللفظ والمعنى/ لٌمة كتاب الكالعً فً النمد األدبًمٌرنا احمد السٌد ابراهٌم حسن مستجد تخلف ٨٣٢٠٠٦٦٣

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ فً النمد األدبً" البدٌع"لٌمة كتاب ندا رضا عبد البالى ابراهٌم غرٌب مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٠٦٦٤

االستعارة وشروط جودتها عند نماد األندلس/ لٌمة كتاب السكاكً فً النمد األدبًندا شولى محمود حسن مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٠٦٦٥

دوافع التحامل فً النمد العربً الخصومة الشخصٌة نموذًجا/  لٌمة كتاب المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعرندى احمد احمد عبد العزٌز دمحم مستجد تخلف ٨٦٢٠٠٦٦٦

مإلفات نمد المآخذ الموشح نموذًجا/ لٌمة كتاب تحرٌر التحبٌر فً النمد األدبًندى احمد حسنى شٌخ العرب باهلل مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٦٦٧

مإلفات نمد المآخذ اإلبانة عن سرلات المتنبً نموذًجا/ لٌمة كتاب المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌعندى حسن احمد السٌد مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٦٦٨

دوافع التحامل فً النمد العربً التعصب للمذهب الفنً/ المٌمة النمدٌة لكتاب اإلكسٌر فً علم التفسٌرندى عبد المنعم لطفى محمود دوٌم مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٠٦٦٩

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ المٌمة النمدٌة لكتاب الفوائد البن لٌمندى ٌحٌى طرابٌه صبره موسى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٠٦٧٠

النسك الروائً العربً من المشافهة إلى التدوٌن/ ازدهار النمد فً المرن الرابع لوجود المتنبًنورا عالء عبدالمنعم عبدالغنى موسى مستجد تخلف ٩١٢٠٠٦٧١

مظاهر وحدة البٌت فً النمد العربً المدٌم/ عرض البالالنً لشعر البحترينوران محمود دمحم احمد مملد مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٦٧٢

عمود الشعر بوصفه نسمًا ثمافًٌا/ ابن األثٌر وكتابه المثل السائرنورهان احمد عبد الواحد السٌد سلٌمان مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٠٦٧٣

المثل وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ السجلماسً وكتابه المنزع البدٌعنورهان ماهر سعد عبد العال مطاوع مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٦٧٤

نصوص وحدة المصٌدة فً النمد المدٌم دراسة تحلٌلٌة/ عبد الكرٌم النهشلً وكتابه الممتعنٌره احمد اسماعٌل على اسماعٌل مستجد تخلف ٩٥٢٠٠٦٧٥

مظاهر وحدة المصٌدة فً النمد العربً المدٌم/ باب لوة اللفظ لموة المعنى عند ابن األثٌرهاجر احمد جالل الدسولى مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٦٧٦

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن سنان الخفاجً/ المعانً المعٌبات عند المزاز المٌروانًهاجر خالد عزالدٌن على السٌد مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٠٦٧٧

(أبو نواس)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / السكاكً وكتاب مفتاح العلومهاجر عصام دمحم دمحم محمود مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٦٧٨

مولف النماد من لضٌة التضمٌن وعاللتها بالوحدة العضوٌة/ معاٌب شعر المتنبً وممابحههاجر فوزى بدٌر عبد هللا مستجد تخلف ٩٩٢٠٠٦٧٩

المجاز وعاللته بالطبع والصنعة عند نماد األندلس/ براعة االستهالل عند ابن لٌم الجوزٌةهانى سامى مصطفى منصور مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠٦٨٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

العاللة بٌن مصطلح البنٌة والبناء والوحدة العضوٌة/ حسن المطالع وحسن الخروجهاٌدى السٌد السعٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠٦٨١

(نسك الغزل)نسك األغراض الشعرٌة / الممامة األولى من ممامات السرلسطًهاٌدى دمحم مسعد شكٌل مستجد تخلف ١٠٢٢٠٠٦٨٢

مولف ابن شهٌد من لضٌة الطبع والصنعة/ ابن رشٌك وكتابه العمدةهبه السٌد جاد السٌد دمحم مستجد تخلف ١٠٣٢٠٠٦٨٣

عناصر نظرٌة عمود الشعر/ باب اللفظ والمعنى عند ابن رشٌكهبه حسن سلٌمان المغاورى مستجد تخلف ١٠٤٢٠٠٦٨٤

الموضوعٌة عند الماضً الجرجانً/ حسن سٌالة األعداد وإرسال المثلهبه مصباح عبد الغنى ابراهٌم العٌسوى مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠٦٨٥

لضٌة اللفظ والمعنى عند أبً هالل العسكري/ المجاز وألسامه عند السكاكًهدٌر هٌثم عثمان محمود حجازي مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠٦٨٦

مولف الجاحظ من لضٌة اللفظ والمعنى/ باب الرثاء عند ابن رشٌكهناء احمد العربى حامد مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠٦٨٧

(أبو تمام)الشعراء المفارلون لعمود الشعر / باب الحكم على المعانً عند ابن األثٌرهناء ولٌد شعبان العدروسى مستجد تخلف ١٠٨٢٠٠٦٨٨

لضٌة اللفظ والمعنى عند ابن المعتز/ باب ما ٌوجد فً األلفاظ المإلفةٌاسمٌن اٌهاب االحمدى دمحم مٌدان مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٠٦٨٩

لضٌة اللفظ والمعنى عند لدامة بن جعفر/ لضٌة السرلات عند ابن بسامٌاسمٌن زكرٌه السٌد السٌد شعٌر مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠٦٩٠
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