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 يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

 انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ آالء مجدى عزت عطٌه الطنطاوى  1

2 
 آٌه رضا ابراهٌم حسن ابراهٌم 

 انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /يذُٚح انغؼادج نهًُفهٕغٗ

3 
 آٌه عبد الرحٌم عبد الرحٌم الشٌخ 

 نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ 

 انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ آٌه فتوح الغرٌب الصعٌدى  4

 ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ  آٌه دمحم فتحى دمحم ماجور  5

6 
 احمد العشرى اسماعٌل رمضان رجب 

سأ٘ انًحححاصَٙ فحححٙ انًجرًؼحححٍٛ انشٔعحححٙ ٔ  /انصححححافح ٔذطحححٕس انُصحححش 

 األيشٚكٙ

 انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ احمد رمضان المكاوى عبده  7

 ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ  احمد طارق عبد العزٌز السٌد صالح  8

 انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ احمد عاطف توفٌك السٌد بندق  9

 يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج  احمد عبد العاطى عبد العال عبدالحلٌم  11

 انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  احمد عبد العزٌز الزكى العباسى  11

 انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  احمد فتحى جمعه على على  12

13 
 احمد فكرى عبد المجٌد السٌد 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ  انًؤذًش فٙ ػع

14 
 احمد دمحم أحمد هجرس 

 ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

 ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  دمحم ابو العنٌن حسون احمد  15

 انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ ادهم رسول وشاح .  16

 انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  اسراء ابراهٌم على على حجازى  17

 انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. انحشٔفأعشاس  اسراء احمد ابراهٌم حسن  18

 انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  اسراء اشرف احمد سلٌم  19

 ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة اسراء السعٌد احمد دمحم فرج  21
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   يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس  اسراء السٌد ٌوسف دمحم دمحم  21

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس  اسراء حاتم دمحم العفٌفى  22

23 
 اسراء سامى عبد العزٌز السٌد ا 

 إنحٗ نشحهرحّ ذرًحح نهؼحشاق انًحاصَٙ سحهحح /أْم تاسٚظ ػُذ انطٓطأٖ

 انشاو

 

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ  اسراء طارق حسن ابراهٌم ابراهٌم  24

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد  اسراء عماد كمال دمحم الزٌات  25

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ  اسراء عٌسى عبد الغفار عٌسى   26

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج  اسراء فتحى زٌدان ابودسولى  27

  انشحهح يصطهح دالالخ / انًؼاصشجانخطثح انغٛاعٛح  اسراء متولى عبد الفتاح السٌد ابراهٌم  28

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح  اسراء محسن ابراهٌم ابراهٌم الرفاعى  29

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح اسراء دمحم السٌد حسن  31

31 
 اسراء دمحم على دمحم العمٌرى 

 سحهحح فحٙ انغحشد ٔيغحرٕٚاخ انححٕافض /صغهحٕلفٍ انخطاتح ػُحذ عحؼذ 

 األرْاٌ ذشحٛز

 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج  اسراء محمود مختاراحمد الرفاعى  32

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش اسراء مخلص ٌحى رمضان على بدوى  33

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ مصباح حامد محموداسراء   34

35 
 اسراء مهدى محمود عبد الداٌم 

 ٔاعححرخذاو انشحهححح فححٙ انغححشد يغححرٕٚاخ /فححٍ انًمححال ػُححذ انًُفهححٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘ صٛغح

 

اسراء ٌسرى اسماعٌل السٌد   36
 عبدالفتاح

  األو فٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

37 
 اسالم السٌد البٌومى السٌد حسٌن 

 ٔانشظححا تانشحهححح انزاذٛححح انغححٛشج ػاللححح /كرححاب انُظححشاخ نهًُفهححٕغٗ

 تانحاظش

 

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد اسالم دمحم دمحم احمد دروٌش  38

39 
 عبد العزٌز رزق اسماء اسامه دمحم 

 ٔتٛححشٔخ فهغححطٍٛ فححٙ انًححاصَٙ سأ٘ /فححٍ انًمححال ػُححذ أَححٛظ يُصححٕس 

 ٔديشك

 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ  اسماء اسماعٌل عابدٌن معوض  41



 

 

 عجم أتحاز انفشلحانصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس  اسماء التابعى دمحم الحناوى  41

42 
 اسماء السٌد عبدالعزٌز الشحات حسن 

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ 

43 
 اسماء العدل السٌد شبل السما 

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا 

44 
 اسماء حجاج ابراهٌم السٌد شهاب 

 -إَاَححا) األعححاغٛش يححٍ األَصححٗ لذعححٛح /ذرًححح انثٛححاٌ فححٗ ذححاسٚ  األفغححاٌ 

 (ػشراس

 

45 
 اسماء حسن المرسى دمحم سالم 

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا 

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس  اسماء خالد رزق على عبد الحلٌم  46

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش  اسماء ساجد عوض دمحم شوشه  47

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج اسماء صالح دمحم احمد حسن حبلص  48

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / انغذ نهًُفهٕغٗ يمال اسماء عالءالدٌن رفعت ابراهٌم سالم  49

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ اسماء عماد احمد عبدالرحمن  51

51 
 اسماء عمرو دمحم عمرو مرعى 

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

52 
 اسماء كمال كمال أحمد نجم الدٌن 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

53 
 اسماء مجدى السٌد دمحم عبد هللا 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

اسماء محسن حسٌن عبد الرحمن   54
 السٌد

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

55 
 اسماء محسن عبد الشكور عبد العزٌز  

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ اسماء دمحم كامل على مرزوق  56

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  اسماء دمحم دمحم ابو سلٌمان  57

58 
 مرعى ابراهٌم سالم طرباىاسماء  

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

59 
 اسماء هانى حمدان الفمى 

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

61 
 اسماعٌل عمر طه دمحم خطاب 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة

 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

61 
 اكرم دمحم السٌد عبدالممصود 

  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ

62 
 االء بركات احمد أحمد مصطفى 

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /يذُٚح انغؼادج نهًُفهٕغٗ

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ  االء صدٌك صدٌك اسماعٌل  63

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ االء عبد الرؤف ابراهٌم الشربٌنى  64

65 
 االء فاروق فاروق صابر عبٌد 

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ 

66 
 االء نصر عبد العزٌز شٌحه 

سأ٘ انًحححاصَٙ فحححٙ انًجرًؼحححٍٛ انشٔعحححٙ ٔ  /انصححححافح ٔذطحححٕس انُصحححش 

 األيشٚكٙ

 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ الشٌماء احمد دمحم عبد هللا الغرٌب  67

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ  الشٌماء فتحى ابراهٌم سالمه  68

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ الفت السٌد دمحمى عبد المجٌد عمل  69

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج  امانى ابراهٌم سعد الدٌن ابو العنٌن  71

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  امانى حامد السٌد محمود دمحم شومان  71

72 
 امانى عبدالرحمن دمحم دمحم المتولى 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

73 
 امانى محسن سعد دمحم دحلب 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انحمٛمٗانغهطاٌ  امانى محمود عوض صالح  74

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  امل صبرى السٌد عبد الحمٌد السٌد  75

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ امل عبد الحلٌم كمال المغازى البنا  76

77 
 امل عبدالونٌس عزت عبدالهادى 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يحًٕديصطفٗ د. نًارا انًهم 

78 
 امل عماد حافظ المتولى ابراهٌم 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

79 
 امل دمحم عبد اللطٌف على 

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

81 
 امل ولٌد صالح عبد الفتاح 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  انغٛةػانى 

 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس  اعى انطانة               انشلى 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس  امنٌه اشرف عباس ذكى البلتاجى  81

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس  السالمونىامنٌه طارق دمحم   82

83 
 أمٌرة نزٌه السٌد على 

 إنحٗ نشحهرحّ ذرًحح نهؼحشاق انًحاصَٙ سحهحح /أْم تاسٚظ ػُحذ انطٓطحأٖ

 انشاو

 

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ  أمٌره السٌد حسٌن السٌد الشافعى  84

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد  امٌره العوضى سمٌر العوضى دمحم  85

امٌره طعٌمه السٌد حسن مصطفى   86
 سلٌم

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ 

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج  امٌره عبد الهادى لرضا على صالح  87

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج امٌره مجدى السٌد دمحم حسن  88

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح  امٌره دمحم السٌد ابراهٌم بدر  89

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح امٌره دمحم دمحم عبدالغنً العشري  91

91 
 امٌره محمود رمضان سٌد احمد 

 سحهححح فححٙ انغححشد ٔيغححرٕٚاخ انحححٕافض /فححٍ انخطاتححح ػُححذ عححؼذ صغهححٕل

 األرْاٌ ذشحٛز

 

92 
 امٌره نادر على حامد احمد 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج 

93 
 امٌنه دمحم ظرٌف دمحم 

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش

94 
 انجى حسن حسن سالمه 

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ

95 
 اٌات محمود بدٌر الغرٌب مصطفى 

 ٔاعححرخذاو انشحهححح فححٙ انغححشد يغححرٕٚاخ /فححٍ انًمححال ػُححذ انًُفهححٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘ صٛغح

 

96 
 الشٌمىاٌة خالد السعٌد  

  األو فٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

97 
 اٌمان ابراهٌم على ابراهٌم 

 ٔانشظحححا تانشحهححح انزاذٛححح انغححٛشج ػاللححح /كرححاب انُظححشاخ نهًُفهححٕغٗ

 تانحاظش

 

98 
 اٌمان احمد احمد دمحم العوضى 

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد

99 
 اٌمان احمد سلٌمان عبدالعال 

 ٔتٛححشٔخ فهغححطٍٛ فححٙ انًححاصَٙ سأ٘ /فححٍ انًمححال ػُححذ أَححٛظ يُصححٕس 

 ٔديشك

 

111 
 اٌمان احمد مروان عبدالمنعم ابوسند 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  انثحس اعى انطانة  انشلى 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس  اٌمان انٌس زهران فاضل شلبً  111

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ  اٌمان اٌمن دمحم بدٌر فوده  112

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا  اٌمان حسن دمحم دمحم دمحم الطوٌل  113

114 
 اٌمان حسن نجاح ابراهٌم دروٌش 

 -إَاَححا) األعححاغٛش يححٍ األَصححٗ لذعححٛح /ذرًححح انثٛححاٌ فححٗ ذححاسٚ  األفغححاٌ 

 (ػشراس

 

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا  اٌمان سمٌر محمود عبد الحمٌد   115

116 
 ابراهٌم عبدالرازقاٌمان شعبان دمحم  

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس 

117 
 اٌمان صالح دمحم احمد نجم 

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش 

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج اٌمان صالح دمحم السٌد الدمناوى  118

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغذ نهًُفهٕغٗ لطفى دمحماٌمان طلعت دمحم   119

111 
 اٌمان عاطف اسماعٌل محمود 

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  اٌمان عبده طه حسن سلٌمان  111

112 
 ابراهٌم الحناوىاٌمان عزت على  

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  اٌمان على دمحم الطنطاوى سٌد احمد  113 ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ اٌمان دمحم السٌد احمد  114

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  دمحم السٌد الشربٌنى سٌد احمداٌمان   115

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ اٌمان دمحم السٌد رمضان  116

117 
 اٌمن عزت حسن جبر احمد 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

118 
 المبدى دمحم اٌناس خالد احمد عبد 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  اٌناس خالد جاد بدٌر جاد  119

121 
 اٌناس عبد هللا عبد العظٌم طه 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ اٌه احمد السٌد على الشافعى فوده  121

122 
 اٌه احمد رشاد ابراهٌم العشرى 

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /يذُٚح انغؼادج نهًُفهٕغٗ

123 
 اٌه احمد سعد دمحم سمن 

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ 

124 
 اٌه احمد دمحم احمد الشربٌنى 

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ

125 
 اٌه هللا دمحم دمحم رجب هتٌمى 

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ 

126 
 اٌه حامد احمد ابراهٌم عبد الرحٌم 

سأ٘ انًحححاصَٙ فحححٙ انًجرًؼحححٍٛ انشٔعحححٙ ٔ  /انصححححافح ٔذطحححٕس انُصحححش 

 األيشٚكٙ

 

127 
 اٌه حامد حمدى احمد على االلفى 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ

128 
 أٌه رائد البسٌونى الشامى 

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ 

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ اٌه رجب دمحم احمد  129

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج  اٌه صبرى عبد السالم دمحم زوٌته  131

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  اٌه عزمى كمال دمحم عبدالنبً  131

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  اٌه عصام احمد حماد السٌد  132

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  اٌه دمحم ابراهٌم مصطفى  133 ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

134 
 اٌه دمحم احمد ابراهٌم 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  اٌه دمحم باشا عبد العال غرام  135

136 
 اٌه دمحم عبد الصبور عوض 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  اٌه دمحم عبده هلهول فوٌله  137

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف اٌه محمود فهٌم بدٌر دمحم  138

139 
 اٌه مصطفى عبد الرحمن دمحم حسن 

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

141 
 اٌه نبٌل دمحم السٌد عوض 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة

 

 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس  اٌه هٌثم احمد دمحم داود  141

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس  بسنت طارق العدوى منصور  142

  انشاو إنٗ نشحهرّ ذرًح نهؼشاق انًاصَٙ سحهح /أْم تاسٚظ ػُذ انطٓطأٖ تسنٌم دمحم كرٌم ٌوسف دمحم  143

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ  حافظ نشأت ابراهٌم ذكى فوده  144

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد  عوض غازى عوض حسام حلمى  145

146 
 حسن رضا عنتر عبد الموجود 

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ 

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج  حسناء دمحم محمود احمد الوتٌدي  147

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج الصاوى دمحم جاد الحكحمدى   148

149 
 حنان فاٌز دمحم دمحم على الحدٌدى 

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح 

حنٌن جمال زٌدان عبد العزٌز   151
 حسونه

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح

151 
 حنٌن عطا ابراهٌم الدسولى الشحات  

 ذشححٛز سحهحح فحٙ انغحشد ٔيغحرٕٚاخ انححٕافض /فٍ انخطاتح ػُذ عحؼذ صغهحٕل

 األرْاٌ

 

152 
 حنٌن دمحم غنٌم حسٌن سلٌمان 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج 

153 
 خدٌجه اشرف احمد دمحم فرج 

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش

154 
 خلود ابراهٌم السٌد دمحم احمد 

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ

155 
 خلود دمحم دمحم عامر حجاب 

 صححٛغح ٔاعححرخذاو انشحهححح فححٙ انغححشد يغححرٕٚاخ /فححٍ انًمححال ػُححذ انًُفهححٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘

 

حجازى حلمى سٌد احمد دالٌا   156
 حجازى

  األو فٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

157 
 دعاء احمد بدٌر احمد على 

  تانحاظش ٔانشظا تانشحهح انزاذٛح انغٛشج ػاللح /كراب انُظشاخ نهًُفهٕغٗ

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد دعاء السٌد شلبى دمحم شلبى  158

  ٔديشك ٔتٛشٔخ فهغطٍٛ فٙ انًاصَٙ سأ٘ /فٍ انًمال ػُذ أَٛظ يُصٕس  دعاء النادى االمام االمام الشناوي  159

161 
 دعاء سعد مسعد عبد التواب 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ 

 

 

 

 

 

 

  



 انؼشتٛح/ اَرظاو عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس  دعاء محمود جمعه عبد الحمٌد الشبكى  161

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ  دنٌا ابراهٌم حسن على احمد  162

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا  عبد الباسط عبدالرحٌمدنٌا سعد   163

164 
 دنٌا عبد هللا رجب ابراهٌم عطٌه 

 -إَاَححا) األعححاغٛش يححٍ األَصححٗ لذعححٛح /ذرًححح انثٛححاٌ فححٗ ذححاسٚ  األفغححاٌ 

 (ػشراس

 

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا  دنٌا على على االمام الجندى  165

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس  دنٌا دمحم ابراهٌم دٌاب  166

167 
 دٌنا احمد ابراهٌم السٌد 

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش 

168 
 دٌنا احمد السٌد المتولى الماضى 

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج

عبد الرحمن عبد العال دٌنا احمد   169
 المرسى

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغذ نهًُفهٕغٗ

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ دٌنا عاطف صالح عبد الحى احمد  171

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  دٌنا عبد هللا السٌد محمود  171

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  دٌنا عبد هللا عبد المنعم السعٌد  172

173 
 دٌنا عبده صبح دمحم العدل 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

174 
 دٌنا عوض عبد العزٌز ابراهٌم 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

175 
 دٌنا ٌاسر عبد العظٌم عبد هللا خطاب 

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ رأفت دمحم رأفت عوض عبدالعال  176

177 
 رانٌا احمد احمد احمد مصطفى 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف رانٌا السٌد احمد الدرٌنى عبده  178

179 
 رانٌا بكر دمحم عبد العزٌز الحوٌدى 

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

181 
 ربٌع عبد الخالك رجب دمحم شاهٌن 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة

 

 

 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ رحاب احمد عبد الحافظ فرج دمحم  181

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /يذُٚح انغؼادج نهًُفهٕغٗ رحاب السٌد السٌد حفناوى  182

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ  رحاب عبد المنعم عثمان عبد المنعم  183

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ رحمه اشرف السٌد دمحم البهلول  184

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ  السعٌد محمود المرسى رزقرحمه   185

186 
 رحمه حسن احمد الدٌدامونى 

سأ٘ انًحححاصَٙ فحححٙ انًجرًؼحححٍٛ انشٔعحححٙ ٔ  /انصححححافح ٔذطحححٕس انُصحححش 

 األيشٚكٙ

 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ رحمه عاطف جمعه احمد  187

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ  رحمه دمحم النبوى ابراهٌم عبدالسالم  188

189 
 رحمه محمود نعٌم السٌد البدوي 

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج  رحمه نبٌل عبد اللطٌف دمحم  191

191 
 رزان دمحم فاروق دمحم ابراهٌم عثمان 

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

192 
 رزان نبٌل احمد دمحم 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

193 
 رضوى ابو العطا ابو العطا دمحم فوده 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

194 
 رضوى امجد دمحم التابعى وهبه احمد 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

195 
 رنا جمال عبد العزٌز ابو الفتوح 

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

196 
 رنا جمال لطفى دمحم حسنٌن 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ

197 
 رنا حسن ابراهٌم السعٌد 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

198 
 رنا طارق فتحى دمحم ابو الخٌر 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  رنا عٌد دمحم السعٌد  199

211          
 رندا على السٌد على ابراهٌم 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة

 

 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة  انشلى 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس  رنٌا سمٌر المغازى على ملوه  211

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس  روان احمد عبد العزٌز السعدنى  212

213 
 روان محمود دمحم فوزى مصطفى المكاوى 

 إنحٗ نشحهرحّ ذرًحح نهؼحشاق انًاصَٙ سحهح /أْم تاسٚظ ػُذ انطٓطأٖ

 انشاو

 

المنعم عبد الرحمن رونك السٌد عبد   214
 الماضً

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ 

215 
 روٌدا السٌد عبد الرحمن السٌد الدمشٌتى 

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد 

216 
 روٌدا نبٌل محمود على الماضى 

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ 

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج  رٌم حسنى ابراهٌم دمحم غازى  217

218 
 رٌم عالء عادل عبد الخالك عطٌه 

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج

219 
 رٌهام رضا عبد هللا باز دمحم 

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح 

211 
 زهراء احمد مصطفى جعفر رضوان 

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح

211 
 زٌنب حسٌن عطاهللا عبدالرحمن 

 سحهحح فحٙ انغحشد ٔيغحرٕٚاخ انححٕافض /فٍ انخطاتح ػُذ عؼذ صغهحٕل

 األرْاٌ ذشحٛز

 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج  زٌنب خالد محمود محمود السٌد  212

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش ساره ابو المعاطى دمحم مصطفى   213

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ ساره احمد حامد عبد الغنى حسب هللا  214

215 
 ساره اسماعٌل الشحات اسماعٌل 

 ٔاعححرخذاو انشحهححح فححٙ انغححشد يغححرٕٚاخ /فححٍ انًمححال ػُححذ انًُفهححٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘ صٛغح

 

216 
 ساره جمٌل السعٌد واصل 

 فححٙ ٔسأٚححّ انًححاصَٙ ٔاجححّ انححز٘ انًٕلححف /كرححاب انؼثححشاخ نهًُفهححٕغٗ 

 األو

 

217 
 ساره حمدان دمحم السٌد ابراهٌم 

 ٔانشظححا تانشحهححح انزاذٛححح انغححٛشج ػاللححح /نهًُفهححٕغٗكرححاب انُظححشاخ 

 تانحاظش

 

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد ساره رزق فتحى سالم  218

219 
 ساره عبد هللا دمحم احمد المتولى 

 ٔتٛحشٔخ فهغحطٍٛ فحٙ انًحاصَٙ سأ٘ /فٍ انًمحال ػُحذ أَحٛظ يُصحٕس 

 ٔديشك

 

221 
 الهادى عبد الهادى عبادهساره عبد  

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ 

 

 

 

 

  



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو
 

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة انشلى

221 
 ساره عوض احمد على عوض 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس 

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ  ساره دمحم ابراهٌم غازى دمحم  222

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا  ساره دمحم السٌد احمد السباعً  223

  (ػشراس -إَاَا) األعاغٛش يٍ األَصٗ لذعٛح /ذرًح انثٛاٌ فٗ ذاسٚ  األفغاٌ  ساره دمحم المتولى الدسولى  224

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا  ساره دمحم نعٌنع عبد الحى المتولى  225

226 
 ساره محمود نسٌم عبدالمجٌد 

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس 

227 
 ساره ناصر على كمال الدٌن على 

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش 

ساره ٌاسر بركات شبانه حسب   228
 النبى

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج

229 
 سالى سالمه مصطفى ابراهٌم فراج 

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغذ نهًُفهٕغٗ

231 
 سالى عماد عبد السالم احمد 

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  سالى دمحم جابر عوض اسماعٌل  231

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  سحر حافظ الدمحمى احمد سعود  232

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  سعاد ابراهٌم زكرٌا الششتاوى  233 ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ سلسبٌل دمحم ابراهٌم عزام  234

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  سلمى احمد السٌد دمحم عبد اللطٌف  235

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ سلمى حسانٌن دمحم الحسانٌن   236

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  سلوى دمحم عبد الحمٌد دمحم  237

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف سماء اسامه ابو بكر سالم  238

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  سماح السٌد المتولى السٌد المتولى  239

سماح عبد المحسن عبده دمحمعبد   241
 العال

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة

 

 

 

 

 



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاو

 

 

 

 

 

 

 

  

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة انشلى

  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ سمر رضا عبد العزٌز الشحات  241

242 
 سمر عبد هللا عبد النبى شكر عبد النبً 

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /يذُٚح انغؼادج نهًُفهٕغٗ

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ  سمر على ابوشبانه احمد  243

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /نهًُفهٕغٗانصذق ٔانكزب  سمر هشام دمحم ابراهٌم عمر  244

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ  سمٌر احمد سٌد احمد دمحم العطار  245

246 
 سمٌر مؤمن احمد على عجوه 

سأ٘ انًحححاصَٙ فحححٙ انًجرًؼحححٍٛ انشٔعحححٙ ٔ  /انصححححافح ٔذطحححٕس انُصحححش 

 األيشٚكٙ

 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ السالم محمود حسن سهٌر احمد عبد  347

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ  سهٌله مسعد الشحات النجار  248

249 
 سوهٌله السٌد دمحم ناصف السٌد 

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج  شروق حمدى محمود حماده دمحم   251

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  شروق سامح فتحى على  251

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  شروق ضٌاء عبد الرازق منصور   252

253 
 دمحم عطٌه دمحم السٌدشروق  

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

254 
 شٌرٌن حمدي السٌد ابو المجد 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

255 
 شٌرٌن رضا فهٌم احمد 

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

عبد الممصود شٌرٌن محمود صالح   256
 داود

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ

257 
 شٌماء السٌد صالح السٌد عطا 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

258 
 شٌماء خالد عبد الرازق السٌد عوض 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

259 
 سعد على ابوالوفاشٌماء  

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

261 
 شٌماء متولى عبد الفتاح السٌد ابراهٌم 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة



 انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح / اَرظاوعجم أتحاز انفشلح 

 

 

  

  يٕظٕع  انثحس           اعى انطانة انشلى

261 
 شٌماء دمحم لبٌب محمود نجا 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس 

262 
 شٌماء دمحم نصر احمد عبدالعزٌز 

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس 

263 
 شٌماء هشام سعد احمد 

  انشاو إنٗ نشحهرّ ذرًح نهؼشاق انًاصَٙ سحهح /أْم تاسٚظ ػُذ انطٓطأٖ

264 
 صالح رمضان حسنٌن ابو زٌد 

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ 

265 
 طٌبه وهبه احمد محمود دمحم سالم 

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد 

266 
 عائشه صبرى السٌد ابوالفتوح 

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ 

267 
 عادل دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى 

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج 

368 
 عبد الرحمن ابراهٌم على سلٌمان 

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج

269 
 عبد هللا جالل عمر دمحم مهادل 

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح 

271 
 عبد هللا نعمان احمد دمحم احمد الغندور 

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح

271 
 عبٌر عمر السٌد عمر 

 ذشححٛز سحهحح فحٙ انغحشد ٔيغحرٕٚاخ انححٕافض /فٍ انخطاتح ػُحذ عحؼذ صغهحٕل

 األرْاٌ

 

272 
 عزه ابو سمره ابراهٌم ابراهٌم دمحم 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج 

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش عزه خالد دمحم خالد دمحم  273

274 
 الناصر الحسٌنى عبدالرحمنعزه عبد  

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ

عزٌزه عبد النبى احمد شحاته عبد   275
 السالم

 صححٛغح ٔاعححرخذاو انشحهححح فححٙ انغححشد يغححرٕٚاخ /فححٍ انًمححال ػُححذ انًُفهححٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘

 

276 
 عال خالد على عبدالغفار 

  األو فٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

  تانحاظش ٔانشظا تانشحهح انزاذٛح انغٛشج ػاللح /كراب انُظشاخ نهًُفهٕغٗ عال صالح دمحم لدٌس  277

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد عال دمحم عبد الحلٌم احمد النجار  278

279 
 عالء رمزي دمحم لضباشه 

  ٔديشك ٔتٛشٔخ فهغطٍٛ فٙ انًاصَٙ سأ٘ /فٍ انًمال ػُذ أَٛظ يُصٕس 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ  عالء عوض احمد زٌنه  281
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281 
 غاده المرسى رجب دمحم ابو الفتوح 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس 

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ  غاده على عٌد السٌد احمد حسن  282

283 
 فاطمه ابراهٌم دمحم احمد عبدالرازق 

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا 

  (ػشراس -إَاَا) األعاغٛش يٍ األَصٗ لذعٛح /ذرًح انثٛاٌ فٗ ذاسٚ  األفغاٌ  فاطمه احمد لطفى صبره  284

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا  فاطمه اشرف حسٌن عبدالحمٌد عٌد  285

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس  فاطمه اٌمن احمد عباس  286

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش  فاطمه حسٌن السٌد عبدالصمد  287

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج فاطمه خالد ٌوسف خالد عز الدٌن  288

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / انغذ نهًُفهٕغٗيمال  فاطمه رمضان احمد مصطفى سالم  289

فاطمه صالح الدٌن عبد الجواد عبد   291
 الواحد عبد العال

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  فاطمه فتوح على سعد  291

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  عزت عبد الحمٌدفاطمه دمحم   292

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  فاٌزه احمد عاطف خلٌل  293 ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ فرٌد الحسٌنى احمد على العشرى  294

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  ابودراعلمر جالل خضر   295

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ كرٌمه صالح عبد الملن عبد المادر  296

كرٌمه محمود جبر شعبان الشٌخ   297
 على

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف عزاملمٌاء احمد فتحى رجب   298

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  لمٌاء احمد لطفى احمد حسن  299

311 
 لمٌاء محمود دمحم دمحم حسٌن 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة



 أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح/ اَرظاوعجم 
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  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ لٌلى حسٌن فتحى حسن  311

312 
 لٌلى عالء عبد الحكٌم السٌد ابراهٌم 

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /يذُٚح انغؼادج نهًُفهٕغٗ

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ  دمحم الششتاوي موسى خلٌل  313

314 
 دمحم جالل المغازى الشحات 

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ

315 
 دمحم جمال عبد الرازق السٌد صٌام 

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ 

  سأ٘ انًاصَٙ فٙ انًجرًؼٍٛ انشٔعٙ ٔ األيشٚكٙ /انصحافح ٔذطٕس انُصش  دمحم رضا عبد السالم منصور عمر  316

317 
 دمحم عبد الغنى عبد الرحٌم عبدالغنً 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ  دمحم عبدالرحمن جالل المٌدانى  318

319 
 دمحم على عبد الحى ابراهٌم حسانٌن 

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ

311 
 دمحم مجدى عبد الرازق دمحم بدر 

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج 

311 
 دمحم محمود دمحم عبدالفتاح شوربه 

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

312 
 دمحم محمود مصطفى ابراهٌم عثمان 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

313 
 دمحم مصطفى السٌد مصطفى شعبان 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

314 
 دمحم حبٌشدمحم معوض  

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

315 
 دمحم هنداوى شعبان ابراهٌم متولى 

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

316 
 محمود احمد محمود ربٌع 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ

317 
 محمود السٌد السٌد العربى 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

318 
 محمود رمزى الدمحمى السٌسى 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

319 
 محمود عبد السمٌع السٌد احمد بهرٌز 

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

321 
 دمحم ابراهٌممحمود دمحم محمود  

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة
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  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس  مرفت ابراهٌم طلعت ابراهٌم  321

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس  صبرى عبد الخالك البكرىمرفت عزمى   322

مروه عبد الناصر ابراهٌم السٌد   323
 الشهاوى

 إنححٗ نشحهرححّ ذرًححح نهؼححشاق انًححاصَٙ سحهححح /أْححم تححاسٚظ ػُححذ انطٓطححأٖ

 انشاو

 

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ  مروه فكٌه محمود احمد ابو العال  324

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد  مروه مبرون سعد على عبدالرحمن  325

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ  مروه دمحم عرفان ابراهٌم الطٌب  326

327 
 مروه محمود دمحم احمد خضر 

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج 

328 
 مروه ناصر صالح حسٌن 

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج

329 
 مرٌم ابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم 

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح 

331 
 مرٌم احمد على عبد العزٌز ٌوسف 

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /فٗ االعكُذسٚحخطثح يصطفٗ كايم 

331 
 مرٌم السٌد مسعد عبد الجواد االلفى 

 سحهححح فححٙ انغححشد ٔيغححرٕٚاخ انحححٕافض /فححٍ انخطاتححح ػُححذ عححؼذ صغهححٕل

 األرْاٌ ذشحٛز

 

332 
 مرٌم عاطف موسى امام 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج 

333 
 عبد الحمٌد المتولى صدٌك الدنفمرٌم  

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش

334 
 مرٌم دمحم عبد الستار احمد 

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ

335 
 مرٌم دمحم عمر اسماعٌل 

 صحٛغح ٔاعحرخذاو انشحهحح فحٙ انغشد يغرٕٚاخ /فٍ انًمال ػُذ انًُفهٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘

 

336 
 مرٌم محمود العوضى السعٌد مصطفى 

  األو فٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

337 
 مصر دمحم حجازى على االمام 

 ٔانشظحححا تانشحهحححح انزاذٛحححح انغحححٛشج ػاللحححح /كرحححاب انُظحححشاخ نهًُفهحححٕغٗ

 تانحاظش

 

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد كاملمنار العرالى دمحم   338

339 
 منار راضى دمحم الحسانٌن 

 ٔتٛحححشٔخ فهغحححطٍٛ فحححٙ انًحححاصَٙ سأ٘ /فحححٍ انًمحححال ػُحححذ أَحححٛظ يُصحححٕس 

 ٔديشك

 

341 
 منار على حمزه على 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ 
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  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس  منال سامح معوض الباز عبدالعال  341

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ  منى اٌهاب ابراهٌم الساٌس  342

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا  منى حسٌن ابراهٌم بوادى  343

344 
 منى عبد الوهاب دمحم عبده الشوربجً 

 -إَاَحححا) األعحححاغٛش يحححٍ األَصحححٗ لذعحححٛح /ذرًحححح انثٛحححاٌ فحححٗ ذحححاسٚ  األفغحححاٌ 

 (ػشراس

 

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا  منى عبدالناصر دمحم على احمد  345

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس  منى دمحم ابراهٌم أحمد صالح  346

347 
 منى محمود احمد ابراهٌم الدٌسطى 

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش 

348 
 مها رأفت حامد سلٌمان حسن 

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج

349 
 موده ابراهٌم عبد الرازق عبد السالم 

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغذ نهًُفهٕغٗ

351 
 مى احمد السٌد ابراهٌم حسٌن 

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ

351 
 مى جمٌل عبد الكرٌم البمرى 

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

352 
 مى عاطف ممدوح الفضالى الجمل 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

353 
 مى عصام سمٌر دمحم 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

354 
 مى محمود عٌد عبده خضر 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

355 
 مٌاده الصدٌك شولى دمحم مصطفى 

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

مٌاده ماهر الصباحى عبد العزٌز   356
 ابراهٌم

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ

357 
 مٌاده مجاهد محمود دمحم عبدالفتاح 

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم 

358 
 ناٌله عبد الحمٌد حسٌن دمحم الدٌسطً 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  نبٌله احمد ابراهٌم مجاهد  359

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة نبٌله مصطفى عثمان اسماعٌل  361
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361 
 نجاه السٌد احمد مصطفى غانم 

  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ

362 
 نجالء فتحى دمحم ربٌع عوض 

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /نهًُفهٕغٗيذُٚح انغؼادج 

363 
 ندا اشرف عبدالجلٌل مسعد 

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ 

364 
 ندا عبد السالم دمحم عبدالرازق شعالن 

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ

365 
 ندا فاروق دمحم عبدالحمٌد 

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ 

366 
 ندا دمحم ابراهٌم دمحمالجٌار 

  سأ٘ انًاصَٙ فٙ انًجرًؼٍٛ انشٔعٙ ٔ األيشٚكٙ /انصحافح ٔذطٕس انُصش 

367 
 نداء ادهم محمود دمحم على 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ

368 
 دمحم شحاتهندى خالد  

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ 

369 
 ندى على احمد دمحم عبد العال 

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ

371 
 ندى عوض السٌد اسماعٌل 

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج 

371 
 ندى ناصر على حسن ورد 

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  ندى هانى محمود عجاج  372

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ندى ٌاسر حامد سلٌمان المنصورى  373 ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ نرمٌن ابراهٌم دمحم دمحم الشحات  374

نرمٌن مجدى عبد الوهاب المتولى   375
 االمام

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ نسمه دمحم فتحى على السعٌد  376

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  نهال السٌد احمد مصطفى فوده  377

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف نهال السٌد مختار حمزه عبد الهادى  378

379 
 نهال محمود عطٌه محمود عطٌه 

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا 

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يصطفٗ يحًٕدد.  ػانى انغٛة حاتً ابو دمحم العزٌز عبد نهى  381



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح/ اَرظاو

 

 

 

 

  

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة انشلى

381 
 نوال سامى عمر دمحم دمحم مجاهد 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس 

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس  احمد نبٌه ابوسالمهنورا   382

  انشاو إنٗ نشحهرّ ذرًح نهؼشاق انًاصَٙ سحهح /أْم تاسٚظ ػُذ انطٓطأٖ نورا اسامه محمود علوش  383

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ  نورا الدسولى الطنطاوى دشٌش  384

  انشحهح أدب نّ ُٚرًٙ انز٘ األدتٙ انُٕع /انركهٛف ٔانحشٚح  نهؼماد  نورا حلمى سعد زغلول نبٌه المرشدى  385

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ  نورا فهمى بدرخان شرٌف  386

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج  نورا دمحم صالح عبد الحمٌد المرسى  387

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج نورا مصباح احمد عرفات احمد  388

389 
 نوران ابراهٌم دمحم عبدالغفار 

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح 

391 
 نوران احمد رٌاض احمد شهٌب 

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح

391 
 نورهان فوزى رمضان احمد 

 ذشحٛز سحهح فٙ انغشد ٔيغرٕٚاخ انحٕافض /فٍ انخطاتح ػُذ عؼذ صغهٕل

 األرْاٌ

 

392 
 نورهان دمحم مصطفى الباز ابراهٌم 

  انٓجٍٛ األدتٙ ٔانرؼثٛش انشحهح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ ػٛذ انٕحذج 

393 
 نورٌهان حسٌن نصرالدٌن حسٌن 

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /انشؼش ٔانُصشتٍٛ 

394 
 نٌره حماده امٌن على موسً 

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ

395 
 نٌره عزٌز دمحم محمود العجٌرى 

 صحٛغح ٔاعحرخذاو انشحهحح فحٙ انغشد يغرٕٚاخ /فٍ انًمال ػُذ انًُفهٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘

 

396 
 نٌفٌن ٌالوت على ابوالعطا الشربٌنى 

  األو فٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

397 
 هاجر السعٌد العٌسوي لزامل 

 ٔانشظحححا تانشحهحححح انزاذٛحححح انغحححٛشج ػاللحححح /كرحححاب انُظحححشاخ نهًُفهحححٕغٗ

 تانحاظش

 

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /انؼمادفٍ انًمال ػُذ  هاجر محسن ٌحٌى السٌد صالح  398

399 
 هاجر ٌاسر دمحم الششتاوى الهوارى 

 ٔتٛحححشٔخ فهغحححطٍٛ فحححٙ انًحححاصَٙ سأ٘ /فحححٍ انًمحححال ػُحححذ أَحححٛظ يُصحححٕس 

 ٔديشك

 

411 
 هاله السٌد السعٌد عبد الحمٌد جاد 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ 



 انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح/ اَرظاوعجم أتحاز 

 

 

 

  

  يٕظٕع انثحس اعى انطانة انشلى

411 
 هانم السٌد عوض دمحم سلٌمان 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس 

412 
 هبه السعٌد منصور ذكى الخطٌب 

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ 

413 
 هبه رمضان مصطفى دمحم موسى 

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا 

414 
 هبه عصام احمد عبد المجٌد سٌفو 

  (ػشراس -إَاَا) األعاغٛش يٍ األَصٗ لذعٛح /ذرًح انثٛاٌ فٗ ذاسٚ  األفغاٌ 

415 
 هبه على الباز على الباز 

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا 

416 
 هدى سمٌر دمحم ابراهٌم 

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس 

417 
 هدى عاطف ابراهٌم دمحم على 

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش 

418 
 هدى مصطفى اسماعٌل الشبشٌرى 

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / تُاء انًمانح انًؼاصشج

419 
 السٌد شعبان عوض عوضهدٌر  

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغذ نهًُفهٕغٗ

411 
 هدٌر السٌد عبد العلٌم سلٌمان 

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ

هدٌر عبد السالم دمحم عبد السالم   411
 المغربً

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

412 
 هدٌر دمحم عبد اللطٌف خلٌل 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

هناء ابراهٌم عبد الهادى ابراهٌم   413
 المهدى

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

414 
 هناء الداودى الحسٌنى صبٌحى 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

415 
 هناء نصر دمحم دمحم البهنساوى 

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

416 
 هند ابراهٌم دمحم ابراهٌم 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  هند رضا دمحم عبده المنشاوى  417

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف هوٌده عالء دمحم محمود ابراهٌم  418

  انشحهح أدب فٙ ٔانًؼشفح انًشاْذج يرؼح / يصطفٗ يحًٕد د.ٚذ هللا  هٌا مجدى دمحم المغاورى  419

  ٔاالخرٛاس انزاكشج انشحهح /يحًٕد يصطفٗد.  ػانى انغٛة هٌام ابراهٌم دمحم احمد شمٌس  421



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح/ اَرظاو
  يٕظٕع انثحس اعى انطانة انشلى

421 
 وفاء خالد مسعد السعٌد على 

  انًاصَٙ يٕالَا ٔحكاٚح انطشتٕػ  / أٍٚ انفعٛهح  نهًُفهٕغٗ

  انخٛاغ صكٙ تأحًذ انًاصَٙ ػشف كٛف  /نهًُفهٕغٗيذُٚح انغؼادج  والء ابراهٌم على عبد الرحمن  422

  نُفغّ انًاصَٙ ػشض كٛف /ٕٚو انحغاب نهًُفهٕغٗ  والء احمد ابراهٌم موسى خاطر  423

  انًاصَٙ ػُذ ٔيكرثاذٓا انؼشاق يراحف  /انصذق ٔانكزب نهًُفهٕغٗ والء اسامه محمود السٌد رمضان  424

  ٔانحكى انغهطح فٙ انًاصَٙ سأ٘ /سعانح انغفشاٌ نهًُفهٕغٗ  المهدىوالء دمحم حامد ابراهٌم   425

426 
 ٌارا اسامه مصطفى دمحم مصطفً 

  سأ٘ انًاصَٙ فٙ انًجرًؼٍٛ انشٔعٙ ٔ األيشٚكٙ /انصحافح ٔذطٕس انُصش 

427 
 ٌاسمٌن احمد رمضان احمد صٌام 

  انًاصَٙ ذهماِ انز٘ انذسط  / انُصش انغٛاعٗ أٔ انصحفٗ

ٌاسمٌن احمد دمحم عبد المعبود   428
 العٌلة

  ٔانٕساشح انزاذٛح انغٛشج اعرذػاء / انُصش االجرًاػٗ 

429 
 ٌاسمٌن جمال عزالرجال ٌوسف 

  انصالشح انًاصَٙ سحالخ  / انُصش األدتٗ

431 
 ٌاسمٌن رزق شعبان الشربٌنى 

  يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /ألٕال أَٛظ يُصٕس انًأشٕسج 

السالم مصطفى عبد  ٌاسمٌن عبد  431
 السالم فضل

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق 

432 
 ٌاسمٌن دمحم السعٌد رمضان بهرام 

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم 

433 
 ٌاسمٌن دمحم الشبراوى حامد 

ا ٔأستؼٌٕ أستؼح /يصطفٗ يحًٕد د.انٕالغ انكزاب  ًٕ   انًؤذًش فٙ ػع

434 
 ٌحى باسم عبد هللا دمحم احمد 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ

ٌسرا عبد المحسن الزكى محمود   435
 على

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى 

436 
 ٌوسف فتحى عبد الفتاح دمحم شحاته 

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ
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 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح  / يٕجّ

                             

 

 

 

 

  

  يٕظٕع انثحس  اعى انطانة  انشلى 

  ػاو يائح تؼذ يصش فٙ انًاصَٙ سأ٘ /أغشاض انُصش انحذٚس  احمد احمد على موسى على  1

2 
 عالء رشاد عبدالواحد راشداحمد  

  أٔسٔتا إنٗ انًاصَٙ عافش كٛف /َشأج انًمال فٗ األدب انحذٚس 

3 
 احمد ماهر بدٌر عبد السمٌع 

 نشحهرحّ ذرًحح نهؼحشاق انًحاصَٙ سحهحح /أْم تاسٚظ ػُذ انطٓطحأٖ

 انشاو إنٗ

 

  ٔاصطالًحا نغح انشحهح أدب ذؼشٚف /انششف نهًُفهٕغٗ  احمد ٌحى الدسولى ابراهٌم فرح المصرى  4

5 
 اسراء احمد دمحم حسنى 

 أدب نحححّ ُٚرًحححٙ انحححز٘ األدتحححٙ انُحححٕع /انركهٛحححف ٔانحشٚحححح  نهؼمحححاد 

 انشحهح

 

  األدتٛح األجُاط َظشٚح /تٍٛ انؼهى ٔانذٍٚ . غّ حغٍٛ  اسالم عماد الدٌن دمحم السعٌد دمحم  6

  انشحهح تأدب انًمصٕد /خصائص انخطثح انًؼاصشج  اسماء رضا احمد عبده حامد  7

  انشحهح يصطهح دالالخ / انخطثح انغٛاعٛح انًؼاصشج افنان ابراهٌم عبدالحفٌظ على  8

  يرغٛشج ػٕانى فٙ انشحهح /خطٛة انصٕسج انؼشاتٛح  السٌد مجدى السٌد حسن حسٌن  9

  انشحهح أدتٛح أو أدتٛح سحهح /خطثح يصطفٗ كايم فٗ االعكُذسٚح امٌره صالح دمحم صابر احمد  11

11 
 اٌمان رضا دمحم السعٌد ابوالسٌد 

 فححٙ انغححشد ٔيغححرٕٚاخ انحححٕافض /فححٍ انخطاتححح ػُححذ عححؼذ صغهححٕل

 األرْاٌ ذشحٛز سحهح

 

12 
 اٌناس حلمى عبد البارى عٌسى ابراهٌم 

 األدتححٙ ٔانرؼثٛححش انشحهححح /خطححاب ػثححذ انُاصححش فححٗ ػٛححذ انٕحححذج 

 انٓجٍٛ

 

  انركُٕنٕجٛا ػصش فٙ ٔانفٌُٕ اٜداب ذذاخم /تٍٛ انشؼش ٔانُصش بسمه عاطف ناجح دمحم عبدالعزٌز  13

  انؼشاق نشحهح انًاصَٙ يمذيح /فٍ انًمال ػُذ سفاػح انطٓطأٖ تسنٌم اسامه الباز متولى الفمى  14

15 
 خلود عبد الهادي دمحم صمر 

 ٔاعحرخذاو انشحهحح فٙ انغشد يغرٕٚاخ /فٍ انًمال ػُذ انًُفهٕغٗ

 انؼهٛى انشأ٘ صٛغح

 

16 
 دعاء امان الدٌن ابراهٌم دمحم العٌوطى 

 فحٙ ٔسأّٚ انًاصَٙ ٔاجّ انز٘ انًٕلف /كراب انؼثشاخ نهًُفهٕغٗ 

 األو

 

17 
 دٌنا عبد العاطى عبد العاطى وادى 

 ٔانشظحا تانشحهحح انزاذٛحح انغٛشج ػاللح /كراب انُظشاخ نهًُفهٕغٗ

 تانحاظش

 

  انصاَٛح ٔانٕاحح انًاصَٙ سحالخ أغٕل /فٍ انًمال ػُذ انؼماد المغازىساره مروان عبد الفتاح عطوه   18

19 
 شٌماء احمد احمد دمحم العشماوى 

 ٔتٛحشٔخ فهغطٍٛ فٙ انًاصَٙ سأ٘ /فٍ انًمال ػُذ أَٛظ يُصٕس 

 ٔديشك

 

  انًاصَٙ سحهح فٙ انماعٛح انهٛهح /فٍ انًمال ػُذ غّ حغٍٛ  شٌماء السعٌد احمد الجابرى  21



 عجم أتحاز انفشلح انصانصح لغى انهغح انؼشتٛح  / يٕجّ
  موضوع البحث اعى انطانة  انشلى 

  األتغرًٕنٕجٛح انذساعح يؼُٗ /تُاء انخطثح فٗ انؼصش انحذٚس  ضحى السٌد عبد العزٌز معٌن على  21

  انشعائم أدب يٍ انشٔاٚح إفادج /انخطثح تٍٛ أسعطٕ ٔانًحذشٍٛ  طارق كمال دمحم فرحات نوفل  22

  ػشراس اٜنٓح يٍ األَصٗ لذعٛح /األفغاَٗ خطٛثا  علٌاء حمدى عبد هللا ابراهٌم  23

24 
 عمرو مصطفى احمد دمحم 

 -إَاَحا) األعحاغٛش يحٍ األَصحٗ لذعحٛح /ذرًح انثٛاٌ فٗ ذحاسٚ  األفغحاٌ 

 (ػشراس

 

  ٔاإلَجاب انحٛط لذاعح /يصطفٗ كايم خطٛثا  الششتاوى فاتن ٌحى زكرٌا  25

  انراسٚ  يٍ األَصٗ لذعٛح /خطاب ػثذ انُاصش فٗ إػالٌ انذعرٕس  فاطمه الزهراء اسامه عبدالفتاح دمحم   26

  ٔحرشثغٕخ كهٕٛترشا /لصٛذج انُصش  لٌلى بدوى احمد دمحم بدوى  27

  انًمذط انكراب يٍ األَصٗ لذعٛح / انًمانح انًؼاصشجتُاء  مارٌهان ماهر مسعد رضوان فتوح  28

  انكشٚى انمشآٌ يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغذ نهًُفهٕغٗ محمود دمحم عبدالعزٌز عبدالفتاح ابراهٌم  29

  انشؼش يٍ األَصٗ لذعٛح / يمال انغُٗ ٔانفمٛش نهًُفهٕغٗ مرٌم دمحم نعمان عبدالمعطى األعصر  31

  انهغح يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد .د. انغى ٔانرشٚاق  حمدى السٌد منصور دمحم متولىمنه هللا   31

  انصشف يٍ األَصٗ لذعٛح /يصطفٗ يحًٕد. د. تٛد انًُم  مها دمحم عبد اللطٌف دمحم على  32

33 
 نرمٌن جمال عبد العزٌز الفوال 

ا ٔأستؼحححٌٕ أستؼحححح /يصحححطفٗ يحًحححٕد د.انٕالحححغ انكحححزاب  ًٕ  فحححٙ ػعححح

 انًؤذًش

 

  ػالئٛح أكهح /يصطفٗ يحًٕد .د.انغهطاٌ انحمٛمٗ نهى دمحم حافظ حسن على  34

  ٔاألحضاب انصحافح /يصطفٗ يحًٕد د. 7انهغض سلى  نورا صالح الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى  35

  انُفظ ػٍ حذٚس /يصطفٗ يحًٕد د. تؼط انرٕاظغ هبه مجدى دمحم على  36

  انشحهح ألدب انفُٛح انخصائص /يصطفٗ يحًٕدد. نًارا انًهم  والء على دمحم على  37

38 
 ٌاسمٌن رفعت ابراهٌم ابراهٌم المرسى 

  انشحهح أدب فٙ انحكٙ يرؼح /يصطفٗ يحًٕد د. أعشاس انحشٔف

 

 


