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موضوع علم المعانً ومجالهآالء مجدى عزت عطٌه الطنطاوى مستجد تمدٌر ١٣٠٠٠٠١

أقسام علم المعانً عند السكاكًآٌه رضا ابراهٌم حسن ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٠٠٠٠٢

الخبر عند عبد القاهر والمعتزلةآٌه عبد الرحٌم عبد الرحٌم الشٌخ مستجد تمدٌر ٣٣٠٠٠٠٣

الخبر عند الجاحظ والفخر الرازيآٌه فتوح الغرٌب الصعٌدى مستجد تخلف ٤٣٠٠٠٠٤

الغرضان األصلٌان للخبر آٌه دمحم فتحى دمحم ماجور مستجد تمدٌر ٥٣٠٠٠٠٥

(و)إلى  (أ)أغراض الخبر الفرعٌة من احمد العشرى اسماعٌل رمضان رجب مستجد تمدٌر ٦٣٠٠٠٠٦

(ل)إلى  (ز)أغراض الخبر الفرعٌة من احمد رمضان المكاوى عبده مستجد تمدٌر ٧٣٠٠٠٠٧

(ن)إلى  (م)أغراض الخبر الفرعٌة من احمد طارق عبد العزٌز السٌد صالح مستجد تمدٌر ٨٣٠٠٠٠٨

أضرب الخبراحمد عاطف توفٌك السٌد بندق مستجد تمدٌر ٩٣٠٠٠٠٩

أدوات التوكٌداحمد عبد العاطى عبد العال عبدالحلٌم مستجد تخلف ١٠٣٠٠٠١٠

الخبر الطلبً احمد عبد العزٌز الزكى العباسى مستجد تمدٌر ١١٣٠٠٠١١

الخبر اإلنكاري احمد فتحى جمعه على على مستجد تمدٌر ١٢٣٠٠٠١٢

خروج الخبر عن األضرب األصلٌةاحمد فكرى عبد المجٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٣٣٠٠٠١٣

جهود البالغٌٌن فً خروج الخبر عن مقتضى الظاهر احمد دمحم أحمد هجرس مستجد تمدٌر ١٤٣٠٠٠١٤

اإلنشاء غٌر الطلبًاحمد دمحم ابو العنٌن حسون مستجد تمدٌر ١٥٣٠٠٠١٥

تعرٌف األمر وأمثله لألمر بفعل األمر. ادهم رسول وشاح مستجد تمدٌر ١٦٣٠٠٠١٦

أمثلة لألمر باسم فعل األمراسراء ابراهٌم على على حجازى مستجد تمدٌر ١٧٣٠٠٠١٧

أمثلة لألمر بالمضارع المقرون بالالماسراء احمد ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ١٨٣٠٠٠١٨

أمثلة لألمر بالمصدر النائب عن فعل األمراسراء اشرف احمد سلٌم مستجد تمدٌر ١٩٣٠٠٠١٩

المقارنة بٌن األمر والنهًاسراء السعٌد احمد دمحم فرج مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٠٠٢٠
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٥-١األغراض الفرعٌة للنهً من اسراء السٌد ٌوسف دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٢١٣٠٠٠٢١

١٠-٦األغراض الفرعٌة للنهً من اسراء حاتم دمحم العفٌفى مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٠٠٢٢

أدوات االستفهام وتقسٌمها عند القزوٌنًاسراء سامى عبد العزٌز السٌد البسندٌلى مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٠٠٢٣

٥-١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من اسراء طارق حسن ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٠٠٢٤

 ١٠-٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من اسراء عماد كمال دمحم الزٌات مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٠٠٢٥

١٥- ١١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من اسراء عٌسى عبد الغفار عٌسى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٠٠٢٦

٢٠-١٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من اسراء فتحى زٌدان ابودسولى مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٠٠٢٧

وشواهدها (هل)و (لٌت)التمنى بـ اسراء متولى عبد الفتاح السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٨٣٠٠٠٢٨

وشواهدها (لعل)و (لو)التمنى بـ اسراء محسن ابراهٌم ابراهٌم الرفاعى مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٠٠٢٩

النداء وإتباعه باألمر والنهًاسراء دمحم السٌد حسن مستجد تمدٌر ٣٠٣٠٠٠٣٠

النداء وإتباعه بالخبر واالستفهام اسراء دمحم على دمحم العمٌرى مستجد تمدٌر ٣١٣٠٠٠٣١

فً القرآن الكرٌم (ٌا)أداة النداء اسراء محمود مختاراحمد الرفاعى مستجد تمدٌر ٣٢٣٠٠٠٣٢

خروج النداء إلى معان أخرىاسراء مخلص ٌحى رمضان على بدوى مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٠٠٣٣

ذكر المسند إلٌه وأغراضهاسراء مصباح حامد محمود مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٠٠٣٤

ذكر المسند وأغراضهاسراء مهدى محمود عبد الداٌم مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٠٠٣٥

 تعرٌف الحذف وأسبابهاسراء ٌسرى اسماعٌل السٌد عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٠٠٣٦

7- ١أغراض الحذف من اسالم السٌد البٌومى السٌد حسٌن مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٠٠٣٧

١٣- 8أغراض الحذف من  اسالم دمحم دمحم احمد دروٌش مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٠٠٣٨

٤-١شروط الحذف من اسماء اسامه دمحم عبد العزٌز رزق مستجد تمدٌر ٣٩٣٠٠٠٣٩

9- ٥شروط الحذف من اسماء اسماعٌل عابدٌن معوض مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٠٠٤٠
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أغراض حذف المسند إلٌهاسماء التابعى دمحم الحناوى مستجد تمدٌر ٤١٣٠٠٠٤١

أغراض حذف المسند اسماء السٌد عبدالعزٌز الشحات حسن مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٠٠٤٢

تعرٌف المسند إلٌه باإلضمار اسماء العدل السٌد شبل السما مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٠٠٤٣

تعرٌف المسند إلٌه بالعلمٌةاسماء حجاج ابراهٌم السٌد شهاب مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٠٠٤٤

تعرٌف المسند إلٌه باإلشارة والموصولٌةاسماء حسن المرسى دمحم سالم مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٠٠٤٥

أغراض التعرٌف بالموصولٌةاسماء خالد رزق على عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٠٠٤٦

التعرٌف باأللف والالم وأغراضهاسماء ساجد عوض دمحم شوشه مستجد تخلف ٤٧٣٠٠٠٤٧

التعرٌف باإلضافة وأغراضه اسماء صالح دمحم احمد حسن حبلص مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٠٠٤٨

تعرٌف المسند اسماء عالءالدٌن رفعت ابراهٌم سالم مستجد تمدٌر ٤٩٣٠٠٠٤٩

تنكٌر المسند إلٌه اسماء عماد احمد عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٥٠٣٠٠٠٥٠

تنكٌر المسند اسماء عمرو دمحم عمرو مرعى مستجد تمدٌر ٥١٣٠٠٠٥١

٣-١أسباب التقدٌم من اسماء كمال كمال أحمد نجم الدٌن مستجد تمدٌر ٥٢٣٠٠٠٥٢

7- ٤أسباب التقدٌم اسماء مجدى السٌد دمحم عبد هللا مستجد تخلف ٥٣٣٠٠٠٥٣

التقدٌم للتشرٌفاسماء محسن حسٌن عبد الرحمن السٌد مستجد تمدٌر ٥٤٣٠٠٠٥٤

١١-9أسباب التقدٌم من اسماء محسن عبد الشكور عبد العزٌز حسن مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٠٠٥٥

١٥-١٢أسباب التقدٌم من اسماء دمحم كامل على مرزوق مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٠٠٥٦

 وجها التقدٌم اسماء دمحم دمحم ابو سلٌمان مستجد تمدٌر ٥٧٣٠٠٠٥٧

أغراض تقدٌم المسند إلٌه اسماء مرعى ابراهٌم سالم طرباى مستجد تمدٌر ٥٨٣٠٠٠٥٨

أغراض تقدٌم المسند اسماء هانى حمدان الفمى مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٠٠٥٩

قٌمة الفصل والوصلاسماعٌل عمر طه دمحم خطاب مستجد تخلف ٦٠٣٠٠٠٦٠
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أحرف العطف وشروطه اكرم دمحم السٌد عبدالممصود مستجد تمدٌر ٦١٣٠٠٠٦١

الفصل والوصل فً المفردات االء بركات احمد أحمد مصطفى مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٠٠٦٢

كمال االتصال- الفصل والوصل فً الجمل االء صدٌك صدٌك اسماعٌل مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٠٠٦٣

كمال االنقطاع- الفصل والوصل فً الجمل االء عبد الرؤف ابراهٌم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٠٠٦٤

شبه كمال االتصالاالء فاروق فاروق صابر عبٌد مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٠٠٦٥

 شبه كمال االنقطاعاالء نصر عبد العزٌز شٌحه مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٠٠٦٦

مواضع الوصلالشٌماء احمد دمحم عبد هللا الغرٌب مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٠٠٦٧

طرفا القصر الشٌماء فتحى ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٠٠٦٨

أقسام القصر الفت السٌد دمحمى عبد المجٌد عمل مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٠٠٦٩

القصر بالنفً واالستثناء امانى ابراهٌم سعد الدٌن ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٠٠٧٠

(إنما)القصر بـامانى حامد السٌد محمود دمحم شومان مستجد تمدٌر ٧١٣٠٠٠٧١

القصر بالعطف امانى عبدالرحمن دمحم دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٠٠٧٢

القصر بالتقدٌم والتأخٌر امانى محسن سعد دمحم دحلب مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٠٠٧٣

قٌمة اإلٌجاز فً الدرس البالغًامانى محمود عوض صالح مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٠٠٧٤

حذف الحرف وشواهدهامل صبرى السٌد عبد الحمٌد السٌد مستجد تخلف ٧٥٣٠٠٠٧٥

حذف الفعل وشواهدهامل عبد الحلٌم كمال المغازى البنا مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٠٠٧٦

حذف الفاعل وشواهدهامل عبدالونٌس عزت عبدالهادى مستجد تخلف ٧٧٣٠٠٠٧٧

حذف المفعول به وشواهدهامل عماد حافظ المتولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٠٠٧٨

حذف مفعول المشٌئة وشواهدهامل دمحم عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٠٠٧٩

حذف العائد وشواهدهامل ولٌد صالح عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٨٠٣٠٠٠٨٠
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حذف المبتدأ وشواهدهامنٌه اشرف عباس ذكى البلتاجى مستجد تمدٌر ٨١٣٠٠٠٨١

حذف الخبر وشواهدهامنٌه طارق دمحم السالمونى مستجد تمدٌر ٨٢٣٠٠٠٨٢

حذف الصفة وشواهدهأمٌرة نزٌه السٌد على مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٠٠٨٣

حذف الموصوف وشواهدهأمٌره السٌد حسٌن السٌد الشافعى مستجد تخلف ٨٤٣٠٠٠٨٤

حذف المضاف وشواهدهامٌره العوضى سمٌر العوضى دمحم مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٠٠٨٥

حذف المضاف إلٌه وشواهدامٌره طعٌمه السٌد حسن مصطفى سلٌم مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٠٠٨٦

حذف جواب الشرط وشواهدهامٌره عبد الهادى لرضا على صالح مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٠٠٨٧

حذف جواب القسم وشواهدهامٌره مجدى السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٨٨٣٠٠٠٨٨

حذف المنادى والمعطوف وشواهدهامٌره دمحم السٌد ابراهٌم بدر مستجد تمدٌر ٨٩٣٠٠٠٨٩

حذف المعطوف علٌه والمقابل وشواهدهامٌره دمحم دمحم عبدالغنً العشري مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٠٠٩٠

حذف جملة الشرط  وشواهدهامٌره محمود رمضان سٌد احمد مستجد تمدٌر ٩١٣٠٠٠٩١

حذف جملة القسم وشواهدهامٌره نادر على حامد احمد مستجد تمدٌر ٩٢٣٠٠٠٩٢

حذف جملة تامة من السٌاق وشواهده امٌنه دمحم ظرٌف دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٠٠٩٣

حذف جملة السؤال والجواب وشواهده انجى حسن حسن سالمه مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٠٠٩٤

(بلى)و (بل)حذف الجملة الواقعة بعد اٌات محمود بدٌر الغرٌب مصطفى مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٠٠٩٥

حذف أكثر من جملة وشواهدهاٌة خالد السعٌد الشٌمى مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٠٠٩٦

إٌجاز القصر وشواهدهاٌمان ابراهٌم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٩٧٣٠٠٠٩٧

ماهٌة اإلطناب ودالالتهاٌمان احمد احمد دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٠٠٩٨

ذكر الخاص بعد العام وشواهدهاٌمان احمد سلٌمان عبدالعال مستجد تمدٌر ٩٩٣٠٠٠٩٩

ذكر العام الخاص بعد وشواهدهاٌمان احمد مروان عبدالمنعم ابوسند مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٠١٠٠
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اإلٌضاح بعد اإلبهام وشواهدهاٌمان انٌس زهران فاضل شلبً مستجد تمدٌر ١٠١٣٠٠١٠١

التكرار وشواهدهاٌمان اٌمن دمحم بدٌر فوده مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٠١٠٢

االٌغال وشواهدهاٌمان حسن دمحم دمحم دمحم الطوٌل مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٠١٠٣

االعتراض وشواهدهاٌمان حسن نجاح ابراهٌم دروٌش مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٠١٠٤

االحتراس وشواهدهاٌمان سمٌر محمود عبد الحمٌد العربى مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٠١٠٥

التذٌٌلاٌمان شعبان دمحم ابراهٌم عبدالرازق مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٠١٠٦

التتمٌماٌمان صالح دمحم احمد نجم مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٠١٠٧

التكمٌلاٌمان صالح دمحم السٌد الدمناوى مستجد تخلف ١٠٨٣٠٠١٠٨

وتحلٌلها" ولكم فً القصاص حٌاة " تفسٌر آٌة اٌمان طلعت دمحم لطفى دمحم مستجد تمدٌر ١٠٩٣٠٠١٠٩

وتحلٌلها" ولما ورد ماء مدٌن" تفسٌر آٌة اٌمان عاطف اسماعٌل محمود مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٠١١٠

وجها التقدٌم عند عبد القاهر الجرجانًاٌمان عبده طه حسن سلٌمان مستجد تمدٌر ١١١٣٠٠١١١

التقدٌم لألهمٌة فً القرآن الكرٌم اٌمان عزت على ابراهٌم الحناوى مستجد تخلف ١١٢٣٠٠١١٢

 وتحلٌلها87تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌمان على دمحم الطنطاوى سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٠١١٣

  وتحلٌلها9٥تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌمان دمحم السٌد احمد مستجد تخلف ١١٤٣٠٠١١٤

 وتحلٌلها ١١9تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌمان دمحم السٌد الشربٌنى سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٠١١٥

  وتحلٌلها ١٣٣تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌمان دمحم السٌد رمضان مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٠١١٦

 وتحلٌلها  ١٤٥تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌمن عزت حسن جبر احمد مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٠١١٧

 وتحلٌلها١٦٥تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌناس خالد احمد عبد المبدى دمحم مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٠١١٨

 وتحلٌلها١7٦تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌناس خالد جاد بدٌر جاد مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٠١١٩

 وتحلٌلها١9٣تفسٌر اآلٌات الواردة ص اٌناس عبد هللا عبد العظٌم طه مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٠١٢٠
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موضوع علم المعانً ومجالهاٌه احمد السٌد على الشافعى فوده مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٠١٢١

أقسام علم المعانً عند السكاكًاٌه احمد رشاد ابراهٌم العشرى مستجد تخلف ١٢٢٣٠٠١٢٢

الخبر عند عبد القاهر والمعتزلةاٌه احمد سعد دمحم سمن مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٠١٢٣

الخبر عند الجاحظ والفخر الرازياٌه احمد دمحم احمد الشربٌنى مستجد تخلف ١٢٤٣٠٠١٢٤

الغرضان األصلٌان للخبر اٌه هللا دمحم دمحم رجب هتٌمى مستجد تمدٌر ١٢٥٣٠٠١٢٥

(و)إلى  (أ)أغراض الخبر الفرعٌة من اٌه حامد احمد ابراهٌم عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ١٢٦٣٠٠١٢٦

(ل)إلى  (ز)أغراض الخبر الفرعٌة من اٌه حامد حمدى احمد على االلفى مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٠١٢٧

(ن)إلى  (م)أغراض الخبر الفرعٌة من أٌه رائد البسٌونى الشامى مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٠١٢٨

أضرب الخبراٌه رجب دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٠١٢٩

أدوات التوكٌداٌه صبرى عبد السالم دمحم زوٌته مستجد تخلف ١٣٠٣٠٠١٣٠

الخبر الطلبً اٌه عزمى كمال دمحم عبدالنبً مستجد تمدٌر ١٣١٣٠٠١٣١

الخبر اإلنكاري اٌه عصام احمد حماد السٌد مستجد تمدٌر ١٣٢٣٠٠١٣٢

خروج الخبر عن األضرب األصلٌةاٌه دمحم ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ١٣٣٣٠٠١٣٣

جهود البالغٌٌن فً خروج الخبر عن مقتضى الظاهر اٌه دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٠١٣٤

اإلنشاء غٌر الطلبًاٌه دمحم باشا عبد العال غرام مستجد تمدٌر ١٣٥٣٠٠١٣٥

تعرٌف األمر وأمثله لألمر بفعل األمراٌه دمحم عبد الصبور عوض مستجد تمدٌر ١٣٦٣٠٠١٣٦

أمثلة لألمر باسم فعل األمراٌه دمحم عبده هلهول فوٌله مستجد تخلف ١٣٧٣٠٠١٣٧

أمثلة لألمر بالمضارع المقرون بالالماٌه محمود فهٌم بدٌر دمحم مستجد تمدٌر ١٣٨٣٠٠١٣٨

أمثلة لألمر بالمصدر النائب عن فعل األمراٌه مصطفى عبد الرحمن دمحم حسن مستجد تمدٌر ١٣٩٣٠٠١٣٩

المقارنة بٌن األمر والنهًاٌه نبٌل دمحم السٌد عوض مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٠١٤٠
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٥-١األغراض الفرعٌة للنهً من اٌه هٌثم احمد دمحم داود مستجد تمدٌر ١٤١٣٠٠١٤١

١٠-٦األغراض الفرعٌة للنهً من بسنت طارق العدوى منصور مستجد تمدٌر ١٤٢٣٠٠١٤٢

أدوات االستفهام وتقسٌمها عند القزوٌنًتسنٌم دمحم كرٌم ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ١٤٣٣٠٠١٤٣

٥-١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من حافظ نشأت ابراهٌم ذكى فوده مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٠١٤٤

 ١٠-٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من حسام حلمى عوض غازى عوض مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٠١٤٥

١٥- ١١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من حسن رضا عنتر عبد الموجود مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٠١٤٦

٢٠-١٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من حسناء دمحم محمود احمد الوتٌدي مستجد تمدٌر ١٤٧٣٠٠١٤٧

وشواهدها (هل)و (لٌت)التمنى بـ حمدى الصاوى دمحم جاد الحك مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٠١٤٨

وشواهدها (لعل)و (لو)التمنى بـ حنان فاٌز دمحم دمحم على الحدٌدى مستجد تمدٌر ١٤٩٣٠٠١٤٩

النداء وإتباعه باألمر والنهًحنٌن جمال زٌدان عبد العزٌز حسونه مستجد تمدٌر ١٥٠٣٠٠١٥٠

النداء وإتباعه بالخبر واالستفهام حنٌن عطا ابراهٌم الدسولى الشحات احمد سالم مستجد تمدٌر ١٥١٣٠٠١٥١

فً القرآن الكرٌم (ٌا)أداة النداء حنٌن دمحم غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد تمدٌر ١٥٢٣٠٠١٥٢

خروج النداء إلى معان أخرىخدٌجه اشرف احمد دمحم فرج مستجد تمدٌر ١٥٣٣٠٠١٥٣

ذكر المسند إلٌه وأغراضهخلود ابراهٌم السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٥٤٣٠٠١٥٤

ذكر المسند وأغراضهخلود دمحم دمحم عامر حجاب مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٠١٥٥

 تعرٌف الحذف وأسبابهدالٌا حجازى حلمى سٌد احمد حجازى مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٠١٥٦

7- ١أغراض الحذف من دعاء احمد بدٌر احمد على مستجد تمدٌر ١٥٧٣٠٠١٥٧

١٣- 8أغراض الحذف من  دعاء السٌد شلبى دمحم شلبى مستجد تمدٌر ١٥٨٣٠٠١٥٨

٤-١شروط الحذف من دعاء النادى االمام االمام الشناوي مستجد تمدٌر ١٥٩٣٠٠١٥٩

9- ٥شروط الحذف من دعاء سعد مسعد عبد التواب مستجد تمدٌر ١٦٠٣٠٠١٦٠
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أغراض حذف المسند إلٌهدعاء محمود جمعه عبد الحمٌد الشبكى مستجد تخلف ١٦١٣٠٠١٦١

أغراض حذف المسند دنٌا ابراهٌم حسن على احمد مستجد تمدٌر ١٦٢٣٠٠١٦٢

تعرٌف المسند إلٌه باإلضمار دنٌا سعد عبد الباسط عبدالرحٌم مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٠١٦٣

تعرٌف المسند إلٌه بالعلمٌةدنٌا عبد هللا رجب ابراهٌم عطٌه مستجد تمدٌر ١٦٤٣٠٠١٦٤

تعرٌف المسند إلٌه باإلشارة والموصولٌةدنٌا على على االمام الجندى مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٠١٦٥

أغراض التعرٌف بالموصولٌةدنٌا دمحم ابراهٌم دٌاب مستجد تمدٌر ١٦٦٣٠٠١٦٦

التعرٌف باأللف والالم وأغراضهدٌنا احمد ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٠١٦٧

التعرٌف باإلضافة وأغراضه دٌنا احمد السٌد المتولى الماضى مستجد تمدٌر ١٦٨٣٠٠١٦٨

تعرٌف المسند دٌنا احمد عبد الرحمن عبد العال المرسى مستجد تمدٌر ١٦٩٣٠٠١٦٩

تنكٌر المسند إلٌه دٌنا عاطف صالح عبد الحى احمد مستجد تمدٌر ١٧٠٣٠٠١٧٠

تنكٌر المسند دٌنا عبد هللا السٌد محمود مستجد تمدٌر ١٧١٣٠٠١٧١

٣-١أسباب التقدٌم من دٌنا عبد هللا عبد المنعم السعٌد مستجد تمدٌر ١٧٢٣٠٠١٧٢

7- ٤أسباب التقدٌم دٌنا عبده صبح دمحم العدل مستجد تمدٌر ١٧٣٣٠٠١٧٣

التقدٌم للتشرٌفدٌنا عوض عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٠١٧٤

١١-9أسباب التقدٌم من دٌنا ٌاسر عبد العظٌم عبد هللا خطاب مستجد تخلف ١٧٥٣٠٠١٧٥

١٥-١٢أسباب التقدٌم من رأفت دمحم رأفت عوض عبدالعال مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٠١٧٦

 وجها التقدٌم رانٌا احمد احمد احمد مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٧٣٠٠١٧٧

أغراض تقدٌم المسند إلٌه رانٌا السٌد احمد الدرٌنى عبده مستجد تخلف ١٧٨٣٠٠١٧٨

أغراض تقدٌم المسند رانٌا بكر دمحم عبد العزٌز الحوٌدى مستجد تمدٌر ١٧٩٣٠٠١٧٩

قٌمة الفصل والوصلربٌع عبد الخالك رجب دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٠١٨٠
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أحرف العطف وشروطه رحاب احمد عبد الحافظ فرج دمحم مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٠١٨١

الفصل والوصل فً المفردات رحاب السٌد السٌد حفناوى مستجد تمدٌر ١٨٢٣٠٠١٨٢

كمال االتصال- الفصل والوصل فً الجمل رحاب عبد المنعم عثمان عبد المنعم مستجد تمدٌر ١٨٣٣٠٠١٨٣

كمال االنقطاع- الفصل والوصل فً الجمل رحمه اشرف السٌد دمحم البهلول مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٠١٨٤

شبه كمال االتصالرحمه السعٌد محمود المرسى رزق مستجد تخلف ١٨٥٣٠٠١٨٥

 شبه كمال االنقطاعرحمه حسن احمد الدٌدامونى مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٠١٨٦

مواضع الوصلرحمه عاطف جمعه احمد مستجد تمدٌر ١٨٧٣٠٠١٨٧

طرفا القصر رحمه دمحم النبوى ابراهٌم عبدالسالم مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٠١٨٨

أقسام القصر رحمه محمود نعٌم السٌد البدوي مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٠١٨٩

القصر بالنفً واالستثناء رحمه نبٌل عبد اللطٌف دمحم مستجد تمدٌر ١٩٠٣٠٠١٩٠

(إنما)القصر بـرزان دمحم فاروق دمحم ابراهٌم عثمان مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٠١٩١

القصر بالعطف رزان نبٌل احمد دمحم مستجد تمدٌر ١٩٢٣٠٠١٩٢

القصر بالتقدٌم والتأخٌر رضوى ابو العطا ابو العطا دمحم فوده مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٠١٩٣

قٌمة اإلٌجاز فً الدرس البالغًرضوى امجد دمحم التابعى وهبه احمد مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٠١٩٤

حذف الحرف وشواهدهرنا جمال عبد العزٌز ابو الفتوح مستجد تمدٌر ١٩٥٣٠٠١٩٥

حذف الفعل وشواهدهرنا جمال لطفى دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٠١٩٦

حذف الفاعل وشواهدهرنا حسن ابراهٌم السعٌد مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٠١٩٧

حذف المفعول به وشواهدهرنا طارق فتحى دمحم ابو الخٌر مستجد تمدٌر ١٩٨٣٠٠١٩٨

حذف مفعول المشٌئة وشواهدهرنا عٌد دمحم السعٌد مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٠١٩٩

حذف العائد وشواهدهرندا على السٌد على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٠٠٣٠٠٢٠٠
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حذف المبتدأ وشواهدهرنٌا سمٌر المغازى على ملوه مستجد تمدٌر ٢٠١٣٠٠٢٠١

حذف الخبر وشواهدهروان احمد عبد العزٌز السعدنى مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٠٢٠٢

حذف الصفة وشواهدهروان محمود دمحم فوزى مصطفى المكاوى مستجد تمدٌر ٢٠٣٣٠٠٢٠٣

حذف الموصوف وشواهدهرونك السٌد عبد المنعم عبد الرحمن الماضً مستجد تمدٌر ٢٠٤٣٠٠٢٠٤

حذف المضاف وشواهدهروٌدا السٌد عبد الرحمن السٌد الدمشٌتى مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٠٢٠٥

حذف المضاف إلٌه وشواهدروٌدا نبٌل محمود على الماضى مستجد تمدٌر ٢٠٦٣٠٠٢٠٦

حذف جواب الشرط وشواهدهرٌم حسنى ابراهٌم دمحم غازى مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٠٢٠٧

حذف جواب القسم وشواهدهرٌم عالء عادل عبد الخالك عطٌه مستجد تمدٌر ٢٠٨٣٠٠٢٠٨

حذف المنادى والمعطوف وشواهدهرٌهام رضا عبد هللا باز دمحم مستجد تمدٌر ٢٠٩٣٠٠٢٠٩

حذف المعطوف علٌه والمقابل وشواهدهزهراء احمد مصطفى جعفر رضوان مستجد تمدٌر ٢١٠٣٠٠٢١٠

حذف جملة الشرط  وشواهدهزٌنب حسٌن عطاهللا عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٠٢١١

حذف جملة القسم وشواهدهزٌنب خالد محمود محمود السٌد مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٠٢١٢

حذف جملة تامة من السٌاق وشواهده ساره ابو المعاطى دمحم مصطفى المرجاوى مستجد تخلف ٢١٣٣٠٠٢١٣

حذف جملة السؤال والجواب وشواهده ساره احمد حامد عبد الغنى حسب هللا مستجد تمدٌر ٢١٤٣٠٠٢١٤

(بلى)و (بل)حذف الجملة الواقعة بعد ساره اسماعٌل الشحات اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢١٥٣٠٠٢١٥

حذف أكثر من جملة وشواهدهساره جمٌل السعٌد واصل مستجد تمدٌر ٢١٦٣٠٠٢١٦

إٌجاز القصر وشواهدهساره حمدان دمحم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢١٧٣٠٠٢١٧

ماهٌة اإلطناب ودالالتهساره رزق فتحى سالم مستجد تمدٌر ٢١٨٣٠٠٢١٨

ذكر الخاص بعد العام وشواهدهساره عبد هللا دمحم احمد المتولى مستجد تمدٌر ٢١٩٣٠٠٢١٩

ذكر العام الخاص بعد وشواهدهساره عبد الهادى عبد الهادى عباده مستجد تمدٌر ٢٢٠٣٠٠٢٢٠
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اإلٌضاح بعد اإلبهام وشواهدهساره عوض احمد على عوض مستجد تمدٌر ٢٢١٣٠٠٢٢١

التكرار وشواهدهساره دمحم ابراهٌم غازى دمحم مستجد تخلف ٢٢٢٣٠٠٢٢٢

االٌغال وشواهدهساره دمحم السٌد احمد السباعً مستجد تمدٌر ٢٢٣٣٠٠٢٢٣

االعتراض وشواهدهساره دمحم المتولى الدسولى مستجد تمدٌر ٢٢٤٣٠٠٢٢٤

االحتراس وشواهدهساره دمحم نعٌنع عبد الحى المتولى مستجد تمدٌر ٢٢٥٣٠٠٢٢٥

التذٌٌلساره محمود نسٌم عبدالمجٌد مستجد تمدٌر ٢٢٦٣٠٠٢٢٦

التتمٌمساره ناصر على كمال الدٌن على مستجد تمدٌر ٢٢٧٣٠٠٢٢٧

التكمٌلساره ٌاسر بركات شبانه حسب النبى مستجد تمدٌر ٢٢٨٣٠٠٢٢٨

وتحلٌلها" ولكم فً القصاص حٌاة " تفسٌر آٌة سالى سالمه مصطفى ابراهٌم فراج مستجد تمدٌر ٢٢٩٣٠٠٢٢٩

وتحلٌلها" ولما ورد ماء مدٌن" تفسٌر آٌة سالى عماد عبد السالم احمد مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٠٠٢٣٠

وجها التقدٌم عند عبد القاهر الجرجانًسالى دمحم جابر عوض اسماعٌل مستجد تخلف ٢٣١٣٠٠٢٣١

التقدٌم لألهمٌة فً القرآن الكرٌم سحر حافظ الدمحمى احمد سعود مستجد تمدٌر ٢٣٢٣٠٠٢٣٢

 وتحلٌلها87تفسٌر اآلٌات الواردة ص سعاد ابراهٌم زكرٌا الششتاوى مستجد تمدٌر ٢٣٣٣٠٠٢٣٣

  وتحلٌلها9٥تفسٌر اآلٌات الواردة ص سلسبٌل دمحم ابراهٌم عزام مستجد تمدٌر ٢٣٤٣٠٠٢٣٤

 وتحلٌلها ١١9تفسٌر اآلٌات الواردة ص سلمى احمد السٌد دمحم عبد اللطٌف مستجد تخلف ٢٣٥٣٠٠٢٣٥

  وتحلٌلها ١٣٣تفسٌر اآلٌات الواردة ص سلمى حسانٌن دمحم الحسانٌن المرسى مستجد تمدٌر ٢٣٦٣٠٠٢٣٦

 وتحلٌلها  ١٤٥تفسٌر اآلٌات الواردة ص سلوى دمحم عبد الحمٌد دمحم مستجد تخلف ٢٣٧٣٠٠٢٣٧

 وتحلٌلها١٦٥تفسٌر اآلٌات الواردة ص سماء اسامه ابو بكر سالم مستجد تمدٌر ٢٣٨٣٠٠٢٣٨

 وتحلٌلها١7٦تفسٌر اآلٌات الواردة ص سماح السٌد المتولى السٌد المتولى مستجد تمدٌر ٢٣٩٣٠٠٢٣٩

 وتحلٌلها١9٣تفسٌر اآلٌات الواردة ص سماح عبد المحسن عبده دمحمعبد العال مستجد تمدٌر ٢٤٠٣٠٠٢٤٠
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موضوع علم المعانً ومجالهسمر رضا عبد العزٌز الشحات مستجد تخلف ٢٤١٣٠٠٢٤١

أقسام علم المعانً عند السكاكًسمر عبد هللا عبد النبى شكر عبد النبً مستجد تخلف ٢٤٢٣٠٠٢٤٢

الخبر عند عبد القاهر والمعتزلةسمر على ابوشبانه احمد مستجد تمدٌر ٢٤٣٣٠٠٢٤٣

الخبر عند الجاحظ والفخر الرازيسمر هشام دمحم ابراهٌم عمر مستجد تمدٌر ٢٤٤٣٠٠٢٤٤

الغرضان األصلٌان للخبر سمٌر احمد سٌد احمد احمد دمحم العطار مستجد تمدٌر ٢٤٥٣٠٠٢٤٥

(و)إلى  (أ)أغراض الخبر الفرعٌة من سمٌر مؤمن احمد على عجوه مستجد تمدٌر ٢٤٦٣٠٠٢٤٦

(ل)إلى  (ز)أغراض الخبر الفرعٌة من سهٌر احمد عبد السالم محمود حسن مستجد تمدٌر ٢٤٧٣٠٠٢٤٧

(ن)إلى  (م)أغراض الخبر الفرعٌة من سهٌله مسعد الشحات النجار مستجد تخلف ٢٤٨٣٠٠٢٤٨

أضرب الخبرسوهٌله السٌد دمحم ناصف السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٩٣٠٠٢٤٩

أدوات التوكٌدشروق حمدى محمود حماده دمحم حسٌن مستجد تخلف ٢٥٠٣٠٠٢٥٠

الخبر الطلبً شروق سامح فتحى على مستجد تمدٌر ٢٥١٣٠٠٢٥١

الخبر اإلنكاري شروق ضٌاء عبد الرازق منصور الشرلاوى مستجد تمدٌر ٢٥٢٣٠٠٢٥٢

خروج الخبر عن األضرب األصلٌةشروق دمحم عطٌه دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٥٣٣٠٠٢٥٣

جهود البالغٌٌن فً خروج الخبر عن مقتضى الظاهر شٌرٌن حمدي السٌد ابو المجد مستجد تمدٌر ٢٥٤٣٠٠٢٥٤

اإلنشاء غٌر الطلبًشٌرٌن رضا فهٌم احمد مستجد تمدٌر ٢٥٥٣٠٠٢٥٥

تعرٌف األمر وأمثله لألمر بفعل األمرشٌرٌن محمود صالح عبد الممصود داود مستجد تمدٌر ٢٥٦٣٠٠٢٥٦

أمثلة لألمر باسم فعل األمرشٌماء السٌد صالح السٌد عطا مستجد تمدٌر ٢٥٧٣٠٠٢٥٧

أمثلة لألمر بالمضارع المقرون بالالمشٌماء خالد عبد الرازق السٌد عوض مستجد تمدٌر ٢٥٨٣٠٠٢٥٨

أمثلة لألمر بالمصدر النائب عن فعل األمرشٌماء سعد على ابوالوفا مستجد تمدٌر ٢٥٩٣٠٠٢٥٩

المقارنة بٌن األمر والنهًشٌماء متولى عبد الفتاح السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٠٣٠٠٢٦٠
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٥-١األغراض الفرعٌة للنهً من شٌماء دمحم لبٌب محمود نجا مستجد تمدٌر ٢٦١٣٠٠٢٦١

١٠-٦األغراض الفرعٌة للنهً من شٌماء دمحم نصر احمد عبدالعزٌز مستجد تمدٌر ٢٦٢٣٠٠٢٦٢

أدوات االستفهام وتقسٌمها عند القزوٌنًشٌماء هشام سعد احمد مستجد تمدٌر ٢٦٣٣٠٠٢٦٣

٥-١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من صالح رمضان حسنٌن ابو زٌد مستجد تمدٌر ٢٦٤٣٠٠٢٦٤

 ١٠-٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من طٌبه وهبه احمد محمود دمحم سالم مستجد تمدٌر ٢٦٥٣٠٠٢٦٥

١٥- ١١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من عائشه صبرى السٌد ابوالفتوح مستجد تمدٌر ٢٦٦٣٠٠٢٦٦

٢٠-١٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من عادل دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى مستجد تخلف ٢٦٧٣٠٠٢٦٧

وشواهدها (هل)و (لٌت)التمنى بـ عبد الرحمن ابراهٌم على سلٌمان مستجد تخلف ٢٦٨٣٠٠٢٦٨

وشواهدها (لعل)و (لو)التمنى بـ عبد هللا جالل عمر دمحم مهادل مستجد تمدٌر ٢٦٩٣٠٠٢٦٩

النداء وإتباعه باألمر والنهًعبد هللا نعمان احمد دمحم احمد الغندور مستجد تمدٌر ٢٧٠٣٠٠٢٧٠

النداء وإتباعه بالخبر واالستفهام عبٌر عمر السٌد عمر مستجد تمدٌر ٢٧١٣٠٠٢٧١

فً القرآن الكرٌم (ٌا)أداة النداء عزه ابو سمره ابراهٌم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٢٧٢٣٠٠٢٧٢

خروج النداء إلى معان أخرىعزه خالد دمحم خالد دمحم مستجد تمدٌر ٢٧٣٣٠٠٢٧٣

ذكر المسند إلٌه وأغراضهعزه عبد الناصر الحسٌنى عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٢٧٤٣٠٠٢٧٤

ذكر المسند وأغراضهعزٌزه عبد النبى احمد شحاته عبد السالم مستجد تمدٌر ٢٧٥٣٠٠٢٧٥

 تعرٌف الحذف وأسبابهعال خالد على عبدالغفار مستجد تمدٌر ٢٧٦٣٠٠٢٧٦

7- ١أغراض الحذف من عال صالح دمحم لدٌس مستجد تمدٌر ٢٧٧٣٠٠٢٧٧

١٣- 8أغراض الحذف من  عال دمحم عبد الحلٌم احمد النجار مستجد تمدٌر ٢٧٨٣٠٠٢٧٨

٤-١شروط الحذف من عالء رمزي دمحم لضباشه مستجد تمدٌر ٢٧٩٣٠٠٢٧٩

9- ٥شروط الحذف من عالء عوض احمد زٌنه مستجد تمدٌر ٢٨٠٣٠٠٢٨٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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أغراض حذف المسند إلٌهغاده المرسى رجب دمحم ابو الفتوح مستجد تمدٌر ٢٨١٣٠٠٢٨١

أغراض حذف المسند غاده على عٌد السٌد احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٨٢٣٠٠٢٨٢

تعرٌف المسند إلٌه باإلضمار فاطمه ابراهٌم دمحم احمد عبدالرازق مستجد تمدٌر ٢٨٣٣٠٠٢٨٣

تعرٌف المسند إلٌه بالعلمٌةفاطمه احمد لطفى صبره مستجد تمدٌر ٢٨٤٣٠٠٢٨٤

تعرٌف المسند إلٌه باإلشارة والموصولٌةفاطمه اشرف حسٌن عبدالحمٌد عٌد مستجد تمدٌر ٢٨٥٣٠٠٢٨٥

أغراض التعرٌف بالموصولٌةفاطمه اٌمن احمد عباس مستجد تمدٌر ٢٨٦٣٠٠٢٨٦

التعرٌف باأللف والالم وأغراضهفاطمه حسٌن السٌد عبدالصمد مستجد تمدٌر ٢٨٧٣٠٠٢٨٧

التعرٌف باإلضافة وأغراضه فاطمه خالد ٌوسف خالد عز الدٌن مستجد تمدٌر ٢٨٨٣٠٠٢٨٨

تعرٌف المسند فاطمه رمضان احمد مصطفى سالم مستجد تمدٌر ٢٨٩٣٠٠٢٨٩

تنكٌر المسند إلٌه فاطمه صالح الدٌن عبد الجواد عبد الواحد عبد العال مستجد تمدٌر ٢٩٠٣٠٠٢٩٠

تنكٌر المسند فاطمه فتوح على سعد مستجد تمدٌر ٢٩١٣٠٠٢٩١

٣-١أسباب التقدٌم من فاطمه دمحم عزت عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٢٩٢٣٠٠٢٩٢

7- ٤أسباب التقدٌم فاٌزه احمد عاطف خلٌل مستجد تمدٌر ٢٩٣٣٠٠٢٩٣

التقدٌم للتشرٌففرٌد الحسٌنى احمد على العشرى مستجد تمدٌر ٢٩٤٣٠٠٢٩٤

١١-9أسباب التقدٌم من لمر جالل خضر ابودراع مستجد تمدٌر ٢٩٥٣٠٠٢٩٥

١٥-١٢أسباب التقدٌم من كرٌمه صالح عبد الملن عبد المادر مستجد تمدٌر ٢٩٦٣٠٠٢٩٦

 وجها التقدٌم كرٌمه محمود جبر شعبان الشٌخ على مستجد تمدٌر ٢٩٧٣٠٠٢٩٧

أغراض تقدٌم المسند إلٌه لمٌاء احمد فتحى رجب عزام مستجد تمدٌر ٢٩٨٣٠٠٢٩٨

أغراض تقدٌم المسند لمٌاء احمد لطفى احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٩٩٣٠٠٢٩٩

قٌمة الفصل والوصللمٌاء محمود دمحم دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٠٠٣٠٠٣٠٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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٥-١األغراض الفرعٌة للنهً من لٌلى حسٌن فتحى حسن مستجد تمدٌر ٣٠١٣٠٠٣٠١

١٠-٦األغراض الفرعٌة للنهً من لٌلى عالء عبد الحكٌم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٠٢٣٠٠٣٠٢

أدوات االستفهام وتقسٌمها عند القزوٌنًدمحم الششتاوي موسى خلٌل مستجد تمدٌر ٣٠٣٣٠٠٣٠٣

٥-١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من دمحم جالل المغازى الشحات مستجد تمدٌر ٣٠٤٣٠٠٣٠٤

 ١٠-٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من دمحم جمال عبد الرازق السٌد صٌام مستجد تخلف ٣٠٥٣٠٠٣٠٥

١٥- ١١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من دمحم رضا عبد السالم منصور عمر مستجد تمدٌر ٣٠٦٣٠٠٣٠٦

٢٠-١٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من دمحم عبد الغنى عبد الرحٌم عبدالغنً مستجد تمدٌر ٣٠٧٣٠٠٣٠٧

وشواهدها (هل)و (لٌت)التمنى بـ دمحم عبدالرحمن جالل المٌدانى مستجد تمدٌر ٣٠٨٣٠٠٣٠٨

وشواهدها (لعل)و (لو)التمنى بـ دمحم على عبد الحى ابراهٌم حسانٌن مستجد تمدٌر ٣٠٩٣٠٠٣٠٩

النداء وإتباعه باألمر والنهًدمحم مجدى عبد الرازق دمحم بدر مستجد تمدٌر ٣١٠٣٠٠٣١٠

النداء وإتباعه بالخبر واالستفهام دمحم محمود دمحم عبدالفتاح شوربه مستجد تمدٌر ٣١١٣٠٠٣١١

فً القرآن الكرٌم (ٌا)أداة النداء دمحم محمود مصطفى ابراهٌم عثمان مستجد تمدٌر ٣١٢٣٠٠٣١٢

خروج النداء إلى معان أخرىدمحم مصطفى السٌد مصطفى شعبان مستجد تخلف ٣١٣٣٠٠٣١٣

ذكر المسند إلٌه وأغراضهدمحم معوض دمحم حبٌش مستجد تخلف ٣١٤٣٠٠٣١٤

ذكر المسند وأغراضهدمحم هنداوى شعبان ابراهٌم متولى مستجد تخلف ٣١٥٣٠٠٣١٥

 تعرٌف الحذف وأسبابهمحمود احمد محمود ربٌع مستجد تمدٌر ٣١٦٣٠٠٣١٦

7- ١أغراض الحذف من محمود السٌد السٌد العربى مستجد تمدٌر ٣١٧٣٠٠٣١٧

١٣- 8أغراض الحذف من  محمود رمزى الدمحمى السٌسى مستجد تخلف ٣١٨٣٠٠٣١٨

٤-١شروط الحذف من محمود عبد السمٌع السٌد احمد بهرٌز مستجد تخلف ٣١٩٣٠٠٣١٩

9- ٥شروط الحذف من محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٠٠٣٢٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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أحرف العطف وشروطه مرفت ابراهٌم طلعت ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢١٣٠٠٣٢١

الفصل والوصل فً المفردات مرفت عزمى صبرى عبد الخالك البكرى مستجد تمدٌر ٣٢٢٣٠٠٣٢٢

كمال االتصال- الفصل والوصل فً الجمل مروه عبد الناصر ابراهٌم السٌد الشهاوى مستجد تمدٌر ٣٢٣٣٠٠٣٢٣

كمال االنقطاع- الفصل والوصل فً الجمل مروه فكٌه محمود احمد ابو العال مستجد تخلف ٣٢٤٣٠٠٣٢٤

شبه كمال االتصالمروه مبرون سعد على عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٣٢٥٣٠٠٣٢٥

 شبه كمال االنقطاعمروه دمحم عرفان ابراهٌم الطٌب مستجد تمدٌر ٣٢٦٣٠٠٣٢٦

مواضع الوصلمروه محمود دمحم احمد خضر مستجد تمدٌر ٣٢٧٣٠٠٣٢٧

طرفا القصر مروه ناصر صالح حسٌن مستجد تمدٌر ٣٢٨٣٠٠٣٢٨

أقسام القصر مرٌم ابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٩٣٠٠٣٢٩

القصر بالنفً واالستثناء مرٌم احمد على عبد العزٌز ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٣٠٣٠٠٣٣٠

(إنما)القصر بـمرٌم السٌد مسعد عبد الجواد االلفى مستجد تمدٌر ٣٣١٣٠٠٣٣١

القصر بالعطف مرٌم عاطف موسى امام مستجد تمدٌر ٣٣٢٣٠٠٣٣٢

القصر بالتقدٌم والتأخٌر مرٌم عبد الحمٌد المتولى صدٌك الدنف مستجد تمدٌر ٣٣٣٣٠٠٣٣٣

قٌمة اإلٌجاز فً الدرس البالغًمرٌم دمحم عبد الستار احمد مستجد تمدٌر ٣٣٤٣٠٠٣٣٤

حذف الحرف وشواهدهمرٌم دمحم عمر اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٣٥٣٠٠٣٣٥

حذف الفعل وشواهدهمرٌم محمود العوضى السعٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٣٣٦٣٠٠٣٣٦

حذف الفاعل وشواهدهمصر دمحم حجازى على االمام مستجد تمدٌر ٣٣٧٣٠٠٣٣٧

حذف المفعول به وشواهدهمنار العرالى دمحم كامل مستجد تمدٌر ٣٣٨٣٠٠٣٣٨

حذف مفعول المشٌئة وشواهدهمنار راضى دمحم الحسانٌن مستجد تمدٌر ٣٣٩٣٠٠٣٣٩

حذف العائد وشواهدهمنار على حمزه على مستجد تمدٌر ٣٤٠٣٠٠٣٤٠
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حذف المبتدأ وشواهدهمنال سامح معوض الباز عبدالعال مستجد تمدٌر ٣٤١٣٠٠٣٤١

حذف الخبر وشواهدهمنى اٌهاب ابراهٌم الساٌس مستجد تمدٌر ٣٤٢٣٠٠٣٤٢

حذف الصفة وشواهدهمنى حسٌن ابراهٌم بوادى مستجد تمدٌر ٣٤٣٣٠٠٣٤٣

حذف الموصوف وشواهدهمنى عبد الوهاب دمحم عبده الشوربجً مستجد تمدٌر ٣٤٤٣٠٠٣٤٤

حذف المضاف وشواهدهمنى عبدالناصر دمحم على احمد مستجد تمدٌر ٣٤٥٣٠٠٣٤٥

حذف المضاف إلٌه وشواهدمنى دمحم ابراهٌم أحمد صالح مستجد تمدٌر ٣٤٦٣٠٠٣٤٦

حذف جواب الشرط وشواهدهمنى محمود احمد ابراهٌم الدٌسطى مستجد تمدٌر ٣٤٧٣٠٠٣٤٧

حذف جواب القسم وشواهدهمها رأفت حامد سلٌمان حسن مستجد تمدٌر ٣٤٨٣٠٠٣٤٨

حذف المنادى والمعطوف وشواهدهموده ابراهٌم عبد الرازق عبد السالم مستجد تمدٌر ٣٤٩٣٠٠٣٤٩

حذف المعطوف علٌه والمقابل وشواهدهمى احمد السٌد ابراهٌم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٥٠٣٠٠٣٥٠

حذف جملة الشرط  وشواهدهمى جمٌل عبد الكرٌم البمرى مستجد تمدٌر ٣٥١٣٠٠٣٥١

حذف جملة القسم وشواهدهمى عاطف ممدوح الفضالى الجمل مستجد تمدٌر ٣٥٢٣٠٠٣٥٢

حذف جملة تامة من السٌاق وشواهده مى عصام سمٌر دمحم مستجد تمدٌر ٣٥٣٣٠٠٣٥٣

حذف جملة السؤال والجواب وشواهده مى محمود عٌد عبده خضر مستجد تمدٌر ٣٥٤٣٠٠٣٥٤

(بلى)و (بل)حذف الجملة الواقعة بعد مٌاده الصدٌك شولى دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٣٥٥٣٠٠٣٥٥

حذف أكثر من جملة وشواهدهمٌاده ماهر الصباحى عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥٦٣٠٠٣٥٦

إٌجاز القصر وشواهدهمٌاده مجاهد محمود دمحم عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٣٥٧٣٠٠٣٥٧

ماهٌة اإلطناب ودالالتهناٌله عبد الحمٌد حسٌن دمحم الدٌسطً مستجد تمدٌر ٣٥٨٣٠٠٣٥٨

ذكر الخاص بعد العام وشواهدهنبٌله احمد ابراهٌم مجاهد مستجد تمدٌر ٣٥٩٣٠٠٣٥٩

ذكر العام الخاص بعد وشواهدهنبٌله مصطفى عثمان اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٦٠٣٠٠٣٦٠

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١9للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرقة الثالثة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

أغراض حذف المسند إلٌهنجاه السٌد احمد مصطفى غانم مستجد تمدٌر ٣٦١٣٠٠٣٦١

أغراض حذف المسند نجالء فتحى دمحم ربٌع عوض مستجد تمدٌر ٣٦٢٣٠٠٣٦٢

تعرٌف المسند إلٌه باإلضمار ندا اشرف عبدالجلٌل مسعد مستجد تمدٌر ٣٦٣٣٠٠٣٦٣

تعرٌف المسند إلٌه بالعلمٌةندا عبد السالم دمحم عبدالرازق شعالن مستجد تمدٌر ٣٦٤٣٠٠٣٦٤

تعرٌف المسند إلٌه باإلشارة والموصولٌةندا فاروق دمحم عبدالحمٌد مستجد تمدٌر ٣٦٥٣٠٠٣٦٥

أغراض التعرٌف بالموصولٌةندا دمحم ابراهٌم دمحمالجٌار مستجد تمدٌر ٣٦٦٣٠٠٣٦٦

التعرٌف باأللف والالم وأغراضهنداء ادهم محمود دمحم على مستجد تمدٌر ٣٦٧٣٠٠٣٦٧

التعرٌف باإلضافة وأغراضه ندى خالد دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٣٦٨٣٠٠٣٦٨

تعرٌف المسند ندى على احمد دمحم عبد العال مستجد تمدٌر ٣٦٩٣٠٠٣٦٩

تنكٌر المسند إلٌه ندى عوض السٌد اسماعٌل مستجد تخلف ٣٧٠٣٠٠٣٧٠

تنكٌر المسند ندى ناصر على حسن ورد مستجد تمدٌر ٣٧١٣٠٠٣٧١

٣-١أسباب التقدٌم من ندى هانى محمود عجاج مستجد تمدٌر ٣٧٢٣٠٠٣٧٢

7- ٤أسباب التقدٌم ندى ٌاسر حامد سلٌمان المنصورى مستجد تمدٌر ٣٧٣٣٠٠٣٧٣

التقدٌم للتشرٌفنرمٌن ابراهٌم دمحم دمحم الشحات مستجد تمدٌر ٣٧٤٣٠٠٣٧٤

١١-9أسباب التقدٌم من نرمٌن مجدى عبد الوهاب المتولى االمام مستجد تخلف ٣٧٥٣٠٠٣٧٥

١٥-١٢أسباب التقدٌم من نسمه دمحم فتحى على السعٌد مستجد تمدٌر ٣٧٦٣٠٠٣٧٦

 وجها التقدٌم نهال السٌد احمد مصطفى فوده مستجد تمدٌر ٣٧٧٣٠٠٣٧٧

أغراض تقدٌم المسند إلٌه نهال السٌد مختار حمزه عبد الهادى مستجد تمدٌر ٣٧٨٣٠٠٣٧٨

أغراض تقدٌم المسند نهال محمود عطٌه محمود عطٌه مستجد تمدٌر ٣٧٩٣٠٠٣٧٩

قٌمة الفصل والوصلنهى عبد العزٌز دمحم ابو حاتً مستجد تمدٌر ٣٨٠٣٠٠٣٨٠
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٥-١األغراض الفرعٌة للنهً من نوال سامى عمر دمحم دمحم مجاهد مستجد تمدٌر ٣٨١٣٠٠٣٨١

١٠-٦األغراض الفرعٌة للنهً من نورا احمد نبٌه ابوسالمه مستجد تمدٌر ٣٨٢٣٠٠٣٨٢

أدوات االستفهام وتقسٌمها عند القزوٌنًنورا اسامه محمود علوش مستجد تمدٌر ٣٨٣٣٠٠٣٨٣

٥-١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من نورا الدسولى الطنطاوى دشٌش مستجد تمدٌر ٣٨٤٣٠٠٣٨٤

 ١٠-٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من نورا حلمى سعد زغلول نبٌه المرشدى مستجد تمدٌر ٣٨٥٣٠٠٣٨٥

١٥- ١١الدالالت الفرعٌة لالستفهام من نورا فهمى بدرخان شرٌف مستجد تمدٌر ٣٨٦٣٠٠٣٨٦

٢٠-١٦الدالالت الفرعٌة لالستفهام من نورا دمحم صالح عبد الحمٌد المرسى مستجد تمدٌر ٣٨٧٣٠٠٣٨٧

وشواهدها (هل)و (لٌت)التمنى بـ نورا مصباح احمد عرفات احمد مستجد تمدٌر ٣٨٨٣٠٠٣٨٨

وشواهدها (لعل)و (لو)التمنى بـ نوران ابراهٌم دمحم عبدالغفار مستجد تمدٌر ٣٨٩٣٠٠٣٨٩

النداء وإتباعه باألمر والنهًنوران احمد رٌاض احمد شهٌب مستجد تمدٌر ٣٩٠٣٠٠٣٩٠

النداء وإتباعه بالخبر واالستفهام نورهان فوزى رمضان احمد مستجد تمدٌر ٣٩١٣٠٠٣٩١

فً القرآن الكرٌم (ٌا)أداة النداء نورهان دمحم مصطفى الباز ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٩٢٣٠٠٣٩٢

خروج النداء إلى معان أخرىنورٌهان حسٌن نصرالدٌن حسٌن مستجد تمدٌر ٣٩٣٣٠٠٣٩٣

ذكر المسند إلٌه وأغراضهنٌره حماده امٌن على موسً مستجد تمدٌر ٣٩٤٣٠٠٣٩٤

ذكر المسند وأغراضهنٌره عزٌز دمحم محمود العجٌرى مستجد تمدٌر ٣٩٥٣٠٠٣٩٥

 تعرٌف الحذف وأسبابهنٌفٌن ٌالوت على ابوالعطا الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٩٦٣٠٠٣٩٦

7- ١أغراض الحذف من هاجر السعٌد العٌسوي لزامل مستجد تمدٌر ٣٩٧٣٠٠٣٩٧

١٣- 8أغراض الحذف من  هاجر محسن ٌحٌى السٌد صالح مستجد تمدٌر ٣٩٨٣٠٠٣٩٨

٤-١شروط الحذف من هاجر ٌاسر دمحم الششتاوى الهوارى مستجد تخلف ٣٩٩٣٠٠٣٩٩

9- ٥شروط الحذف من هاله السٌد السعٌد عبد الحمٌد جاد مستجد تمدٌر ٤٠٠٣٠٠٤٠٠
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أغراض حذف المسند إلٌههانم السٌد عوض دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤٠١٣٠٠٤٠١

أغراض حذف المسند هبه السعٌد منصور ذكى الخطٌب مستجد تمدٌر ٤٠٢٣٠٠٤٠٢

تعرٌف المسند إلٌه باإلضمار هبه رمضان مصطفى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٤٠٣٣٠٠٤٠٣

تعرٌف المسند إلٌه بالعلمٌةهبه عصام احمد عبد المجٌد سٌفو مستجد تخلف ٤٠٤٣٠٠٤٠٤

تعرٌف المسند إلٌه باإلشارة والموصولٌةهبه على الباز على الباز مستجد تمدٌر ٤٠٥٣٠٠٤٠٥

أغراض التعرٌف بالموصولٌةهدى سمٌر دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٠٦٣٠٠٤٠٦

التعرٌف باأللف والالم وأغراضههدى عاطف ابراهٌم دمحم على مستجد تمدٌر ٤٠٧٣٠٠٤٠٧

التعرٌف باإلضافة وأغراضه هدى مصطفى اسماعٌل الشبشٌرى مستجد تمدٌر ٤٠٨٣٠٠٤٠٨

تعرٌف المسند هدٌر السٌد شعبان عوض عوض مستجد تمدٌر ٤٠٩٣٠٠٤٠٩

تنكٌر المسند إلٌه هدٌر السٌد عبد العلٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤١٠٣٠٠٤١٠

تنكٌر المسند هدٌر عبد السالم دمحم عبد السالم المغربً مستجد تمدٌر ٤١١٣٠٠٤١١

٣-١أسباب التقدٌم من هدٌر دمحم عبد اللطٌف خلٌل مستجد تمدٌر ٤١٢٣٠٠٤١٢

7- ٤أسباب التقدٌم هناء ابراهٌم عبد الهادى ابراهٌم المهدى مستجد تمدٌر ٤١٣٣٠٠٤١٣

التقدٌم للتشرٌفهناء الداودى الحسٌنى صبٌحى مستجد تمدٌر ٤١٤٣٠٠٤١٤

١١-9أسباب التقدٌم من هناء نصر دمحم دمحم البهنساوى مستجد تمدٌر ٤١٥٣٠٠٤١٥

١٥-١٢أسباب التقدٌم من هند ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤١٦٣٠٠٤١٦

 وجها التقدٌم هند رضا دمحم عبده المنشاوى مستجد تمدٌر ٤١٧٣٠٠٤١٧

أغراض تقدٌم المسند إلٌه هوٌده عالء دمحم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤١٨٣٠٠٤١٨

أغراض تقدٌم المسند هٌا مجدى دمحم المغاورى مستجد تمدٌر ٤١٩٣٠٠٤١٩

قٌمة الفصل والوصلهٌام ابراهٌم دمحم احمد شمٌس مستجد تمدٌر ٤٢٠٣٠٠٤٢٠
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حذف المبتدأ وشواهدهوفاء خالد مسعد السعٌد على مستجد تمدٌر ٤٢١٣٠٠٤٢١

حذف الخبر وشواهدهوالء ابراهٌم على عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٤٢٢٣٠٠٤٢٢

حذف الصفة وشواهدهوالء احمد ابراهٌم موسى خاطر مستجد تخلف ٤٢٣٣٠٠٤٢٣

حذف الموصوف وشواهدهوالء اسامه محمود السٌد رمضان مستجد تمدٌر ٤٢٤٣٠٠٤٢٤

حذف المضاف وشواهدهوالء دمحم حامد ابراهٌم المهدى مستجد تمدٌر ٤٢٥٣٠٠٤٢٥

حذف المضاف إلٌه وشواهدٌارا اسامه مصطفى دمحم مصطفً مستجد تمدٌر ٤٢٦٣٠٠٤٢٦

حذف جواب الشرط وشواهدهٌاسمٌن احمد رمضان احمد صٌام مستجد تمدٌر ٤٢٧٣٠٠٤٢٧

حذف جواب القسم وشواهدهٌاسمٌن احمد دمحم عبد المعبود العٌلة مستجد تمدٌر ٤٢٨٣٠٠٤٢٨

حذف المنادى والمعطوف وشواهدهٌاسمٌن جمال عزالرجال ٌوسف مستجد تمدٌر ٤٢٩٣٠٠٤٢٩

حذف المعطوف علٌه والمقابل وشواهدهٌاسمٌن رزق شعبان الشربٌنى مستجد تمدٌر ٤٣٠٣٠٠٤٣٠

حذف جملة الشرط  وشواهدهٌاسمٌن عبد السالم مصطفى عبد السالم فضل مستجد تمدٌر ٤٣١٣٠٠٤٣١

حذف جملة القسم وشواهدهٌاسمٌن دمحم السعٌد رمضان بهرام مستجد تمدٌر ٤٣٢٣٠٠٤٣٢

حذف جملة تامة من السٌاق وشواهده ٌاسمٌن دمحم الشبراوى حامد مستجد تمدٌر ٤٣٣٣٠٠٤٣٣

حذف جملة السؤال والجواب وشواهده ٌحى باسم عبد هللا دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٣٤٣٠٠٤٣٤

(بلى)و (بل)حذف الجملة الواقعة بعد ٌسرا عبد المحسن الزكى محمود على مستجد تمدٌر ٤٣٥٣٠٠٤٣٥

حذف أكثر من جملة وشواهدهٌوسف فتحى عبد الفتاح دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٤٣٦٣٠٠٤٣٦
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أحرف العطف وشروطه احمد ابراهٌم حسن اسماعٌل هلٌل مستجد تخلف ١٣٠٠٤٨٠

الفصل والوصل فً المفردات ساره سعٌد عبدالرحمن عبد العزٌز المحالوى مستجد تخلف ٢٣٠٠٤٨١

كمال االتصال- الفصل والوصل فً الجمل دمحم احمد شولى دمحم ابونعمه مستجد تمدٌر ٣٣٠٠٤٨٢

كمال االنقطاع- الفصل والوصل فً الجمل دمحم عنتر شبل عماره حموده مستجد تخلف ٤٣٠٠٤٨٣

شبه كمال االتصالمحمود السٌد محمود السٌد عبدالحافظ مستجد تخلف ٥٣٠٠٤٨٤

 شبه كمال االنقطاعمٌار حسام دمحم احمد عثمان مستجد تخلف ٦٣٠٠٤٨٥

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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موضوع علم المعانً ومجالهاحمد احمد على موسى على مستجد تخلف ١٣٠٠٦٨١

أقسام علم المعانً عند السكاكًاحمد عالء رشاد عبدالواحد راشد مستجد تخلف ٢٣٠٠٦٨٢

الخبر عند عبد القاهر والمعتزلةاحمد ماهر بدٌر عبد السمٌع مستجد تخلف ٣٣٠٠٦٨٣

الخبر عند الجاحظ والفخر الرازياحمد ٌحى الدسولى ابراهٌم فرح المصرى مستجد تمدٌر ٤٣٠٠٦٨٤

الغرضان األصلٌان للخبر اسراء احمد دمحم حسنى مستجد تخلف ٥٣٠٠٦٨٥

(و)إلى  (أ)أغراض الخبر الفرعٌة من اسالم عماد الدٌن دمحم السعٌد دمحم مستجد تخلف ٦٣٠٠٦٨٦

(ل)إلى  (ز)أغراض الخبر الفرعٌة من اسماء رضا احمد عبده حامد مستجد تخلف ٧٣٠٠٦٨٧

(ن)إلى  (م)أغراض الخبر الفرعٌة من افنان ابراهٌم عبدالحفٌظ على مستجد تخلف ٨٣٠٠٦٨٨

أضرب الخبرالسٌد مجدى السٌد حسن حسٌن مستجد تخلف ٩٣٠٠٦٨٩

أدوات التوكٌدامٌره صالح دمحم صابر احمد مستجد تخلف ١٠٣٠٠٦٩٠

الخبر الطلبً اٌمان رضا دمحم السعٌد ابوالسٌد مستجد تخلف ١١٣٠٠٦٩١

الخبر اإلنكاري اٌناس حلمى عبد البارى عٌسى ابراهٌم مستجد تخلف ١٢٣٠٠٦٩٢

خروج الخبر عن األضرب األصلٌةبسمه عاطف ناجح دمحم عبدالعزٌز مستجد تخلف ١٣٣٠٠٦٩٣

جهود البالغٌٌن فً خروج الخبر عن مقتضى الظاهر تسنٌم اسامه الباز متولى الفمى مستجد تخلف ١٤٣٠٠٦٩٤

اإلنشاء غٌر الطلبًخلود عبد الهادي دمحم صمر مستجد تخلف ١٥٣٠٠٦٩٥

تعرٌف األمر وأمثله لألمر بفعل األمردعاء امان الدٌن ابراهٌم دمحم العٌوطى مستجد تخلف ١٦٣٠٠٦٩٦

أمثلة لألمر باسم فعل األمردٌنا عبد العاطى عبد العاطى وادى مستجد تخلف ١٧٣٠٠٦٩٧

أمثلة لألمر بالمضارع المقرون بالالمساره مروان عبد الفتاح عطوه المغازى مستجد تمدٌر ١٨٣٠٠٦٩٨

أمثلة لألمر بالمصدر النائب عن فعل األمرشٌماء احمد احمد دمحم العشماوى مستجد تمدٌر ١٩٣٠٠٦٩٩

المقارنة بٌن األمر والنهًشٌماء السعٌد احمد الجابرى مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٠٧٠٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

أغراض حذف المسند إلٌهضحى السٌد عبد العزٌز معٌن على مستجد تخلف ٢١٣٠٠٧٠١

أغراض حذف المسند طارق كمال دمحم فرحات نوفل مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٠٧٠٢

تعرٌف المسند إلٌه باإلضمار علٌاء حمدى عبد هللا ابراهٌم مستجد تخلف ٢٣٣٠٠٧٠٣

تعرٌف المسند إلٌه بالعلمٌةعمرو مصطفى احمد دمحم مستجد تخلف ٢٤٣٠٠٧٠٤

تعرٌف المسند إلٌه باإلشارة والموصولٌةفاتن ٌحى زكرٌا الششتاوى مستجد تخلف ٢٥٣٠٠٧٠٥

أغراض التعرٌف بالموصولٌةفاطمه الزهراء اسامه عبدالفتاح دمحم راشد مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٠٧٠٦

التعرٌف باأللف والالم وأغراضهلٌلى بدوى احمد دمحم بدوى مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٠٧٠٧

التعرٌف باإلضافة وأغراضه مارٌهان ماهر مسعد رضوان فتوح مستجد تخلف ٢٨٣٠٠٧٠٨

تعرٌف المسند محمود دمحم عبدالعزٌز عبدالفتاح ابراهٌم مستجد تخلف ٢٩٣٠٠٧٠٩

تنكٌر المسند إلٌه مرٌم دمحم نعمان عبدالمعطى األعصر مستجد تخلف ٣٠٣٠٠٧١٠

تنكٌر المسند منه هللا حمدى السٌد منصور دمحم متولى مستجد تخلف ٣١٣٠٠٧١١

٣-١أسباب التقدٌم من مها دمحم عبد اللطٌف دمحم على مستجد تخلف ٣٢٣٠٠٧١٢

7- ٤أسباب التقدٌم نرمٌن جمال عبد العزٌز الفوال مستجد تخلف ٣٣٣٠٠٧١٣

التقدٌم للتشرٌفنهى دمحم حافظ حسن على مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٠٧١٤

١١-9أسباب التقدٌم من نورا صالح الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى مستجد تخلف ٣٥٣٠٠٧١٥

١٥-١٢أسباب التقدٌم من هبه مجدى دمحم على مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٠٧١٦

 وجها التقدٌم والء على دمحم على مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٠٧١٧

أغراض تقدٌم المسند إلٌه ٌاسمٌن رفعت ابراهٌم ابراهٌم المرسى مستجد تخلف ٣٨٣٠٠٧١٨
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