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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلي

 حبازانسادج االساذذج احملكًٌٕ نأل ـــ
 

 :أوالً : االساتذة المحكمون من داخل  امعة المنصورة
 

 ىـــــد غُيـــــد أمحـــــحمًانسيد أ.د/ 

 طهـــعد إمســــاعيم ريـضاٌانسيد أ.د/ 
 إتزاْيـــى انعـــدل ادلزســـٗانسيد أ.د/ 

 عــثد انـــزاسق أتــٕ سيـد سايــدانسيد أ.د/ 

  ٖٔعهٗ انغزية حمًد انشــُاانسيد أ.د/ 

 إتزاْيــى  إتزاْيـــى تزكـــاخانسيد أ.د/ 

 يصطفٗ إتزاْيى عهٗ عثداهللانسيد أ.د/ 

 أمحـد فرحـــٗ يٕســـف شـرا انسيد أ.د/
 حمًـــــد انســـــيد حـــــافظانسيد أ.د/ 

 فاذٍ حمًد عثد انغفار شزيفأ.د/  دجانسي

 أَـــــٕر عطيــــــح انعــــــدلانسيد أ.د/ 
 حســــني حمًـد سعــد انديٍانسيد أ.د/ 

 دــــــأمح الــــــتـــدريح كًأ.د/  جانسيد

 عــــادل حمًـــــــٕد تـــــدرانسيد أ.د/ 
 زٖــــــالح ادلصـــــي صــــحيانسيد أ.د/ 

 عثد احلًيد عثد انعظيى انقطانسيد أ.د/ 

 منصورةال جامعة - كمية اآلدابعميد 

 منصورة ال جامعة - كمية اآلداب
 منصورةال جامعة -كمية اآلداب 

 منصورةال جامعة - كمية اآلداب

 منصورةال جامعة - كمية اآلداب
 نصورةالم جامعة - كمية اآلداب

 منصورةال جامعة - كمية اآلداب

 منصورة ال جامعة - كمية اآلداب
 منصورةال جامعة -كمية اآلداب 

 منصورةال جامعة - كمية اآلداب

 منصورةال جامعة - كمية اآلداب
 نصورةالم جامعة - كمية اآلداب

 منصورةال جامعة - كمية اآلداب

 نصورةالم جامعة - كمية اآلداب
 منصورةال جامعة - كمية اآلداب

 منصورةال جامعة - التربيةكمية 



 منصورةال جامعة -التربية كمية  إتـــزاْيى حمًــــد يغزتــٗانسيد أ.د/ 
 

 ج  امعة المنصورة:ثانٌاً : االساتذة المحكمون من خار
 

 القاهــرة ةــجامع – اآلدابكمية  سايـــــٗ سهيًـــاٌ أمحــــدانسيد أ.د/ 
 القاهــرة ةــجامع – اآلدابكمية  عٕض عهٗ يزسٗ انغــــثارٖ انسيد أ.د/
 القاهـــرة ةــجامع-كمية اآلداب سيٍ انعـاتديٍ حمًـٕد حســٍ انسيد أ.د/
 القاهـــــرة جامعة- اآلثاركمية  احملسٍ شاْـني عالء انديٍ عثدانسيد أ.د/ 
 القاهـرة ةـجامع – دار العمومكمية  حمًــد محاسـّ عثد انهطــيفانسيد أ.د/ 
 القــاهرة جامعة – دار العمومكمية  أمحــد عـثد انعــشيش كشــــكانسيد أ.د/ 
 ين شمــسع جامعة -كمية اآلداب أمحـــد عثـد انهطـيف محـــادانسيد أ.د/ 
 عين شمــس جامعة -كمية اآلداب حمًـــــٕد عــــثاص عــــٕدجانسيد أ.د/ 

 عين شمــس جامعة -كمية اآلداب جمـــدِ أمحــــد حمًـــــٕدأ.د/  جانسيد
 جامعة عـين شمـس –األلسن كمية  حمـًد عـثد احلًــيد ســـاملانسيد أ.د/ 

 جامعة عـين شمـس –كمية البنات  ْيىأمســـاء عثد ادلُعى إتزاأ.د/  جانسيد
 اإلسكـندرية ةــجامع -كمية اآلداب  غـــــزية ســــيــد أمحـــــد انسيد أ.د/
 اإلسكـندرية ةــجامع -كمية اآلداب حمًـــد عثــــدِ حمجـــــٕبانسيد أ.د/ 

 دريةاإلسكـن ةــجامع -التربيةكمية  ثُــــاء حسُــــني اخلـــــٕىلأ.د/  جانسيد
 جامعة االزهر –كمية المغات والترجمة  فـــــؤاد أمحــــــد كايـــــــمانسيد أ.د/ 
 جامعة االزهر –كمية المغات والترجمة  عــثداهلل إتزاْـــيى انعــــشبانسيد أ.د/ 
 جامعة االزهر –كمية المغة العربية  ادلٕافـــٗ انزفاعــٗ انثيهــــٗانسيد أ.د/ 
 جامعة االزهر –كمية المغة العربية  ــــــزج كايـــــم سهـــــــيىفانسيد أ.د/ 
 جامعة االزهر –كمية المغة العربية  حمًــــد يرٕنــــٗ يُصـــٕرانسيد أ.د/ 
 الزقازيــق ةــجامع -كمية اآلداب رأفـــــد غُيًـــٗ انشــــيخانسيد أ.د/ 
 الزقازيــق ةــجامع -كمية اآلداب عـــثداهلل انســــيد عسكــــــزانسيد أ.د/ 

 بنهـــــــا جامعة -اآلدابكمية  آيــال تيٕيٗ كايم انسثكٗأ.د/  جانسيد
 طنـــــــطا جامعة-كمية اآلداب عـثـد انسالو أمحــدٖ انشـيخانسيد أ.د/ 
 طنـــــــطا جامعة-كمية اآلداب حمًــــد ســـــيد جنـــــــــىانسيد أ.د/ 
 طنـــــــطا جامعة-كمية اآلداب أمحــــد عثد انفــــراح عـــيادانسيد أ.د/ 
 طنـــــــطا جامعة-كمية اآلداب حمًـــد فرحـــــٗ عــــثداهللانسيد أ.د/ 
 كفر الشــيخ ةــجامع -اآلدابكمية  حمًــد أمحـــد انعًـــزٔسٗانسيد أ.د/ 



 دميــــاط ةــجامع -بكمية اآلدا أمحـــــد فًٓــــٗ عيســــٗانسيد أ.د/ 
 دميــــاط ةــجامع -كمية اآلداب أمحـــد يصطفـٗ أتٕ اخلــــريانسيد أ.د/ 



  الفهرس

 وعـــــالموض م
رقم  

 الصفحة

 المعادل الموضوعى تنظيراً وتطبيقاً :المية الشَّنفرى أنموذّجا ٔ

 د. فاروق أحمد تركى الهزاٌمة

ٖ 

يويرة ير" امهمرل ا عربء عبررد السررد الشرعرو وتوظيرف الشخصريةا دراسرة  بن ٕ

 االهادو

 عبد الرحمن عبد السالم محمودد.

ٕ2 

 دراسة نحوية وظيفية النواسخ ٖ

 د. عماد الدٌن ناٌف الشمر 

28 

 لـ تامير جرينبرج . - חברון - الخليل الواقع والفانتازيا يى مسرحية ٗ

 عٌلد. ٌحٌى محمد عبدي إسما

ٔٔ2 

 الخلفاء عصر إبان العربية إثراء ي"  الساسانية داريةاإل ظمالن   أثر ٘

  أحمد لداإبرالٌـم أحمد خد.      

ٔ28 

 ا ي" الدولة القديمة  ry wDb@وظيفة ا  ٙ

 د/ لدي عبد ي قندٌل

ٕ2ٔ 

 غنائم  الحروب السبئية وأنواعها من خبل النقوش العربية الجنوبية القديم 8

 سمٌرة بنت سعٌد القحطانى . د

ٖٖٔ 

 مررن عينرر  لرردى الحيرراة بجررودة وعبقتهررا الطفولررة مرحلررة يرر" اإلسرراءة خبرررا  2

 الجامع  طالبا 

 بسٌونً العزٌز عبد بن صدقة بنت سوزان.  د

ٖٙ2 

خرررارجىد لررردى الشرررباب  –االنتمررراء وعبقتررر  برررالقيم ووجهرررة الرررتحكم  داخلرررى  2

 الجامعى

 عالٌة السادات شلبى.  د

ٗٗ8 

 هـد  2٘ٙ – 2٘٘  لغة القصيدة واألسلوب  يى ديوان ابن األبَّار الَبلَِنسىْ  ٓٔ

 فاطمة أحمد السٌد ُضحا

٘ٔ٘ 



 وعـــــالموض م
رقم  

 الصفحة

المعررروف بررـ اعرقلررة الكلبرر"ا  التشرركيل الموسرريق" يرر" ديرروان حسرران بررن نميررر ٔٔ

 هـ د 8ٙ٘ – 2ٙٗ  

 رئٌفة محمد صادق على

٘2٘ 

 الليب" الحديثسمــا  التقليــد والتــجديـد ي" الشعر  ٕٔ

 نعٌمة مفتاح بركة

ٙٗٔ 

يررى ديرروان أحمررد رييرري المهرردوو  دراسررة  الررذكر والحررذف يرر" الجملررة االسررمية ٖٔ

 نحوية دالليةد

 لناء عبد الهاد  المٌن محمود

ٖٙٙ 

َحاَبةِ  ٗٔ  ا ة  يَّ لِ اَل دَ  ة  اسَ رَ دِ  ا أَْبِنَيُة األَْيَعاِل اْلَمِزيَدِة ِي" لَُغِة الصَّ

 ا توفٌقأحمد محمود زكرٌ

8ٔ8 

 ا نماذج من الدراسا  القرآنية ا المجاز بين التفسـير اللغـوو والقيمة الفنية ٘ٔ

 لد  إبرالٌم النبو  عبد الحلٌم

8٘2 

قرراءة ير" أنروار الربيرع البرن معصروم  الدالل" ي" المصطلح الببغر":االتساع  ٙٔ

 المدن"

 سٌناء محمود أحمد المهدي

2ٖٔ 

مررن سررورة  داللررة التركيبيررة يرر" اآليررة التاسررعة والعشرررين ال مقاتلررة أهررل الكترراب 8ٔ

 التوبة .

 علً أحمد ٌحً الُمعّنقً

2ٙ٘ 

اج القسطلِّ" 2ٔ  دراسة لغوية داللية البنى الكبرى ي" عامريا  ابن درَّ

 عبد الرحمن صبري أحمد عرقات

2ٓٔ 

 عصر الكاتب اورخان كمال وحيات  األدبية 2ٔ

 منار إبرالٌم أحمد على القاضى

2ٖٖ 

 شعر االحتجاج ي" إسرائيل ٕٓ

 محمد عبد الداٌم محمد لندام

28ٔ 



 وعـــــالموض م
رقم  

 الصفحة

واإلصرب  االقتصرادو ا  النشاط اإلنتراج" يرى مصرر خربل مرحلترى االنفترا   ٕٔ

 رؤية تحليلية ا

 ما د إبرالٌم البكر  محمد 

ٔٓٔ8 

 ي" المجتمعا  المتقدمة و النامية الرياضة ٕٕ

 سلٌمان السعٌد الشبة شرٌف

ٔٓٙ٘ 

 ي" مواجهة المشكب  البيئية  األوضــاع البيئيـة ي" ليبيـا وجهــودها ٖٕ

 محمود أحمد عمر الكبٌر

ٔٔٔ2 

 التحضر يى الدول النامية ٕٗ

 محمد عبدالسالم السٌد عبدي

ٔٔٙٔ 

  رؤيـة تحليليـة تـاريخيـةد  الهجـرة والتنقـب  السكـانية ٕ٘

 إبرالٌم النانً الصادق الصادق

ٔٔ22 

 واآلثار المترتبة عليها  الهجرة الخارجية : الدوايع والتصنيفا   ٕٙ

 إبرالٌم سالم محمد عبد النبً الصنٌنً

ٕٖٔ2 

 دراسة اجتماعية التشريع والجرائم اإللكترونية 8ٕ

 محمد محمود أحمد الرماو 

ٕٔ2٘ 

 الذكاء الوجدان" ودايعية اإلنجاز  2ٕ

 سعدة علً خلٌفة أحمد 

ٖٔٗ٘ 

 قلي المستقبل و اإلدمان  2ٕ

 المبروك عبدالرحمن أحمد إبرالٌم

ٖٔٙ٘ 

 المجتمع الليب"" ي  المخدرا  "ظاهرة تعاط وانتشارسرى ألالتفكك ا ٖٓ

 محمد خلٌفة عطٌة

ٖٔ28 



 وعـــــالموض م
رقم  

 الصفحة

الحياتيررررة وعبقتهررررا بررررالقلي  الصررررببة النفسررررية وأسرررراليب مواجهررررة الضررررغوط  ٖٔ

 لدى طبب الجامعة الليبيين واالكتئاب 

 أمحمد المرٌمًالصدٌق محمد 

ٖٖٔٗ 

 وعبقتها بتنشئة األطفال أســاليب المعاملـــة الوالديــــة  ٕٖ

 ن ٌــة محمــد بشــــٌر

ٖٔٗ٘ 

الفروي النوعية يى اضطراب صورة الجسم وعاقتها ببعض المتغيرا  النفسية  ٖٖ

 لدى المراهقين

 رغدة إبرالٌم السٌد شمس الدٌن

ٔٗ2٘ 

 ة مقارنةاالزوجة المُساءلهاا دراس ٖٗ

 عال فاروق أحمد خلٌل

ٖٔ٘ٔ 

 يى أمريكا الشمالية قبيل االستقبل  أحوال المستعمرا  البريطانية ٖ٘

  بر محٌى الدٌن مخلوف حرام

ٖٔ٘2 

 والتخطيط لمستقبل الصناعة المصرية  بنك مصر ٖٙ

 إٌمان عبد ي التهامً محمد

ٔ٘8ٖ 

 والقضايا الدولية حزب االستقبل المراكشى 8ٖ

 عادل الزوام سالم عبٌدر

ٔٙٔ2 

 ي" الدولة اإلسماعيلية بإيران  مظاهر الحياة الفكرية 2ٖ

 أحمد شوقى إبرالٌم

ٔٙ٘8 

 جدلية اآلخر يى الفلسفة الوجودية 2ٖ

 لبة إبرالٌم السٌد عمر

ٔ8ٗ2 

 أثر الرازى وابن سينا يى تطور المنهج التجريب" يى الطب المعاصر ٓٗ

 فٌصل مسعود أحمد المؤلف

ٔ82٘ 



 وعـــــالموض م
رقم  

 الصفحة

 الخصائص الفلسفية والمنطقية لآلالم ٔٗ

 شرٌف حسن أبو زٌد حسن

ٔ2ٖٖ 

 محايظة الدقهلية –بريف مركز بلقاس  شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ٕٗ

 إٌناس إسالم أحمد السٌد

ٔ2ٙ8 

دراسررة يررى  العوامررل الجغراييررة المررؤثرة يررى العمررران الريفررى بمركررز طلخررا ٖٗ

 جغرايية العمران

 عباس رزق الن اردعاء محمود 

ٔ2ٕ2 

دراسة جغراييرة باسرتخدام نظرم المعلومرا   –الجزر الحرارية بمدينة الخارجة  ٗٗ

 GISالجغرايية 

 ٌسن محمد ٌسن أحمد عٌسى
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 نطاي مدينة المنصورة  الحضرى يى -معايير تحديد المتصل الريفى ٘ٗ

 دالٌا عادل محمد السٌد متولً حسٌن
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 يى مدينة المنصورة ية للمناطي العشوائيةالخصائص العمران ٙٗ

 وسام محمود مصطفى سالم
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 التوزيع المكانى لقرى مركز نبروه 8ٗ

 دعاء محمد إبرالٌم
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