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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 حــــتاجملل زــالىشد ــقُاع
 

يشترط أال يكون العمل  المدل ل لمرشلر سل  نلره رشلرء  نلواا  الل  الميملي أو  لخ أ. ييلي أللرا. ويكتل  الر  ل   .1
 تعي ا يفي  رع ل تد يمه لمرشر  خ أ. ييي ألرا أثر ا ت كيمه أو سروله لمرشر ر لميمي.

تلصصين  خ مي   العم  المد ل لمرشلر  و دل  تلضع األعم   المد مي لمت كيل العممخ النر.  من سر  م كمين م .2
 لمرظ ل المترع  خ الميمي. ال ييوز لممؤلف االعتراض أو التظمل عمى رتييي هذا الت كيل.

 تد ل الطمر ت ر نل الني  األنت ذ ال كتور / وكي  الكميي لم ران ت العمي  والر و  وم ير ت رير الميمي. .3
األيرريللي  ت( لمغللي العرريللي والمغلل simplified Arabic  14رلللط (  A4أن يكللون الر لل  مطروعلل  عمللى وره    .4

 Times New Roman ومر دل  رله تر عل  األنلطر مفلر   12لط عريض ال واشخ النفميي ر يل  16( العر وين
 .wordعميي الر    CDثال  رنخ مع سرص 

 نل5.5نل أعمى وأنف  4.25اليوامش أيمن وأينر  .5
 .وكذالك كمم ت مفت  يه لمر   ن ر لمغتين العرريي واإلريميزيي أن ير ه ر لر   أو ال راني مملص .6
أن تشللتم  الصللف ي األولللى مللن الر لل  عمللى عرللوان الر لل  كلل مالا  وانللل الر  لل  أو الرلل  ثين  وصللفته العمميللي  .7

   ر لمغتين العرريي واإلريميزيي (.
ل ريللي العمميللي   التلصللص اللل سيه  ررللذت تعريفيللي ر لر  لل  والمشلل ركين معلله متضللمري  االنللل  ا ر لطملل أن ير لله  .8

 ييي العم   العروان الرري .   الع  . وااللكترورخ (  رسل الي تف والف كس.
 أن يراعخ الر    سواع  الر   العممخ األصي  ومريييته من توثيه وهوامش ومص  ر ومرايع. .9

 أن توثه الي او  والرنول التوضي يي المنتع رت وغيره  ر لمص  ر األصميي. .11
 لى  وتكلون عملى رفدتله -إذا رغ  الر     - و  التخ تشتم  عمى توزيع ت يغرا يي يفض  أن ترشر ر أللوان الر .11

 .ت  دطمنتال
 .ال ُتر  األر    المد مي إلى أص  ري  نواا رشرت أل لل ترشر  .12
ي منلردي ت تفظ الميمي ريميع  دوه الرشر لمر   رع  إي زتله لمرشلر  ويملزل الر  ل  ال صلو  عملى موا دلي كت ريل .13

عمللى تلل ريخ الرشللر  ريمللن إ ارت الميمللي  للخ   لللي رغرتلله  للخ إعلل  ت الرشللر ضللمن كتلل   لمر  لل  رشللرط مللرور نلل
وال ال ييلوز رشلر الر ل  اللذ. تلل إي زتله ر لميملي  لى اا ميملي عمميلي أللرا أو  ر لميمي  واإلشل رت إللى المصل ر

 دوه الرشر.مؤتمر ومن يل لف هذا يتعرض لممن ئمي الد روريي طرد  لد رون  



كلل  األر لل   المد مللي لدنللمخ المغللي اإلريميزيللي والمغللي الفررنلليي تلضللع لمف للص ررررلل م  مرللع االرت لل   اال رللى  .14
 Turnitin. سر  الت كيل عمى رفدي الر شر ) 

 يلضع ترتي  الر و  لمرشر  خ الميمي ترع ا العتر رات  ريي. .15
 ل كتوراء (  ا –الي معيي   الم ينتير  العمميي عرض مملص ت الرن ئ  .16

 مع مراع ت أن يشتم  عمى م  يمخ 
 .  مد ميا لري ن أهميي موضوع الر 
 .  مملص ا لموضوع الر   وكيفيي ت  ي ء  ويكون ضمن الر 
 مملص ا لمري  الر   و روضه وعيرته وأ واته 
 .ل تميا ألهل م  توص  إليه الر    من رت ئ  وتوصي ت 
  المملللصكلل مالا  وانللل الر  لل   وانللل المشللرف عمللى  الرنلل ليان تشللتم  الصللف ي األولللى مللن المملللص عمللى عرللو 

 والنري. الرن لي  ر لمغتين العرريي واإلريميزيي (   ضال عن ع   صف  ت 
 رنول الت كيل 

    يرييل  لمر ل   621ورسلي و  32لمر ل   تلى  يريي  521 رنول الت كيللمن  ت أعض ا هيئي الت ريس المصريين
 .ورسي 32اكثر من 

 مع ورى أعض ا هيئي الت ريس من المعيل ين والم رنلين المنل ع ين والرل  ثين لل ريتى الم ينلتير والل كتوراء  لمن  ت
 . يريي  311 الت كيل رنول المدي ين ر لكميي والوا  ين
 رنول الرشر 

لل ريتى  لمنل  ت أعضل ا هيئلي التل ريس المصلريين ومعل ورييل ملن المعيل ين والم رنلين المنل ع ين والرل  ثين المنليمين
مل زا  عملى ذللك تكلون رنلول الرشلر  وصلف ي  32يريي ألو   311 المدي ين ر لكميي الم ينتير وال كتوراء والوا  ين

 يريي ت لمصف ي الوا  ت. نرعي
 رنول الرشر والت كيل ألعض ا هيئي الت ريس لألي ر  عمى أن س  

 يريي . 25 صف ي وم زا  عمى ذلك تكون ك  صف ي مد ر  32 الو  (يريي  2511 



 
 

 ورةــــــة المنصــــجامع
 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 السادج األساذذج احملكمُن لألحباز
 

 أو ً : األساتذة المحكمون من داخل جامعة المنصورة :
ـــــــــــــــــيد ا ـــــــــــــــــد  أ.د/ رضـــــــــــــــــا س

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــــــاخ ـــــــــــــزاٌيا تزك ـــــــــــــزاٌيا ات  أ.د/ ات
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 اتــــــــــــــزاٌيا ال ــــــــــــــد  ا زســــــــــــــّ أ.د/

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــــــن ـــــــــــــزاٌيا  اس ـــــــــــــزاٌيا  ت  أ.د/ ات
 جامعة المنصورة كمية اآلداب 

ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــزاٌيا عثداجملي  أ.د/ ات
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــدا ليا ســــــــ  ان  أ.د/ ا ــــــــد حلســــــــن عث

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــً ال  ــــــــــــــــُر ع ي  أ.د/ او
 

 عة المنصورةجام كمية اآلداب
ــــــــــــــــا  ا ــــــــــــــــد ــــــــــــــــً كم  أ.د/ تدر 

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــيى ـــــــــد ه ا س  أ.د/ حلســـــــــن ســـــــــ د ال
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/ حلســـــــن عثـــــــدالزحليا حلســـــــن عليـــــــُي

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــــــان ـــــــــــــ  ر   ـــــــــــــد ا اعي  أ.د/ طل 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــمي  ا ــــــــ ــــــــاد  عثدالس ــــــــُ أ.د/ ع  د ع

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/ عـــــــــــاد  رمـــــــــــُد عمـــــــــــز تـــــــــــدر
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــــــــ  ـــــــــــدال  يا ال  ـــــــــــد عث  أ.د/ عثدا مي

 
 جامعة المنصورة كمية الرتبية

ــــــــــدال ا  ــــــــــدالز ه عث ــــــــــدال ا  عث  أ.د/ عث
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــــــــــــــــــدال اطّ  أ.د/ عثـــــــــــــــــــــدال ى عث

 
 نصورةجامعة الم كمية اآلداب

ـــــــــــــدا ا   ـــــــــــــً عث ـــــــــــــداف ع ي  أ.د/ عث
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/ عثداجمليــــــــــــــد اتــــــــــــــُ ال رــــــــــــــُ 

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/ علـــــــــّ ال ز ـــــــــة رمـــــــــد الشـــــــــىاَِ
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــــــــــــــــــــــلى ــــــــــــــــــــــــــــّ    أ.د/ عل

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب



 أ.د/  ـــــــــاذه رمـــــــــد عثـــــــــدال  ار  ـــــــــز  
 

 جامعة المنصورة اآلدابكمية 
 أ.د/ رمــــــــــــــــد ا ــــــــــــــــد  ىــــــــــــــــيا

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/ رمـــــــــــــُد ســـــــــــــليمان ا  يـــــــــــــدِ
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــــــــــــزان ـــــــــــــــً عم ـــــــــــــــار ع ي  أ.د/ خمر

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــداف ــــــــّ عث ــــــــزاٌيا عل  أ.د/  صــــــــ  ّ ات
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــــــيُوّ ســـــــــ ـــــــــس تس ـــــــــىأ.د/  ى  امل اهلي

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/  ٍــــــــــــــدِ رمــــــــــــــد ال صــــــــــــــا 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/ اتـــــزاٌيا رمـــــد   زتـــــّ رمـــــد  ىصـــــُر

 
 جامعة المنصورة كمية التربية



 األساتذة المحكمون من خارج جامعة المنصورة  : ثانٌا
 أ.د/ ا ـــــــد الســـــــيد رمـــــــد الشا لـــــــّ

 
 لقاهرةجامعة ا كمية اآلداب

ــــــــّ  أ.د/ اســــــــا ً الســــــــيد رمــــــــُد عل
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
 أ.د/ ا ســـــــــــن رمـــــــــــد عثـــــــــــدا ى ا

 
 جامعة القاهرة كمية اآلداب

ــــــــــــان ــــــــــــّ ال كم ــــــــــــُدي  ر   أ.د/ ج
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
 أ.د/ ســــــــــــا ّ ســــــــــــليمان ا ــــــــــــد

 
 جامعة القاهرة كمية اآلداب

 أ.د/  ـــــــــ اذً ســـــــــيد ا ـــــــــد طلثـــــــــً
 

 جامعة القاهرة بكمية اآلدا
 أ.د/ صـــــــــــز  عثـــــــــــدال ش ش ر ـــــــــــُب

 
 جامعة القاهرة كمية اآلداب

ـــــــــُجّ ـــــــــدا   ا ل  أ.د/ عثدالســـــــــرار عث
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
ـــــــــــــارِ ـــــــــــــّ ال ث ـــــــــــــُ  عل  أ.د/ ع

 
 جامعة القاهرة كمية اآلداب

ــــــــــــُب ــــــــــــد صــــــــــــ ِ رس  أ.د/ رم
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
ـــــــــــداهلادِ ـــــــــــّ عث ـــــــــــد  ر   أ.د/ رم

 
 جامعة القاهرة ية اآلدابكم

 أ.د/ رمـــــــُد عثـــــــاص رمـــــــد رمـــــــُدي
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
ـــــ  ـــــيُوّ اتُ  يش ـــــّ تس ـــــ  ّ عل  أ.د/  ص

 
 جامعة القاهرة كمية اآلداب

 أ.د/ أميـــــــــه رمـــــــــد علـــــــــّ  يـــــــــدان
 

 جامعة القاهرة كمية دار العموم
 أ.د/ رمــــــــــد عثــــــــــدالل ي   اســــــــــً

 
 جامعة القاهرة كمية دار العموم

ـــــــد هأ ـــــــُر ال ـــــــدا ليا و ـــــــد عث  .د/ رم
 

 جامعة القاهرة كمية اآلثار
ـــــــــــــــّ تـــــــــــــــدر  أ.د/ عش ـــــــــــــــشي عل

 
 جامعة القاهرة معهد البحوث والدراسات االفريقية

ــــــــــــا ز ــــــــــــزاٌيا ع ــــــــــــدي  ت  أ.د/  اج
 

 جامعة القاهرة معهد البحوث والدراسات االفريقية
ـــــــــــــد  أ.د/ طـــــــــــــار   ىصـــــــــــــُر رم

 
 جامعة عين شمس كمية اآلداب

 ا اعيـــــ  عثـــــدالزاس  ر ـــــُبأ.د/ رمـــــُد 
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب
ــــــــُدج ــــــــاص ع ــــــــّ عث ــــــــُد عل  أ.د/ رم

 
 جامعة عين شمس كمية اآلداب

 أ.د/  ـــــــى الســـــــيد حلـــــــا   عثـــــــدالز ه
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب
 أ.د/ رمـــــــــــد عثدا ميـــــــــــد ســـــــــــامل

 
 جامعة عين شمس كمية األلسن

ــــــــــــُ ٍّ  أ.د/ ســــــــــــٍاى رمــــــــــــد الى
 

 جامعة عين شمس كمية البنات
ـــــــــــزاٌيا ـــــــــــُر ا  ات ـــــــــــً س  أ.د/ ٌيزو

 
 جامعة عين شمس كمية التربية



 أ.د/ ر ـــــــيدي رمـــــــد  ـــــــدحلد أ ـــــــد
 

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب
ــــــــــــاص ــــــــــــدا ى ا عث ــــــــــــً عث  أ.د/ رَ 

 
 جامعة االسكندرية كمية اآلداب

 أ.د/ س ىــــــــــــــة رمــــــــــــــد رأ ــــــــــــــد
 

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب
ـــــــــُ عي ـــــــــد ات ـــــــــّ رم ـــــــــًأ.د/  ر   او

 
 جامعة االسكندرية كمية اآلداب

 أ.د/ رمـــــد ال ر ـــــّ تكـــــس رمـــــد حلســـــن
 

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب
ـــــــُب ـــــــّ ر  ـــــــدي  ُس ـــــــد عث  أ.د/ رم

 
 جامعة االسكندرية كمية اآلداب

 أ.د/ ممـــــدَ  ذٍـــــا ع عثـــــد ا ـــــع ع ـــــ  
 

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب
ـــــــــــــُى ـــــــــــــىن ا  ـــــــــــــا  حلس  أ.د/ ثى

 
 معة االسكندريةجا كمية التربية

 أ.د/ َ يـــــ  رمـــــد اـــــا  الـــــد ه اتـــــزاٌيا
 

 جامعة حموان كمية اآلداب
 أ.د/  ـــــــادي رمـــــــُد ا ـــــــد ا اعيـــــــ 

 
 جامعة بنها كمية اآلداب

ــــــداف ــــــزاٌيا عث ــــــُد ات ــــــّ رم  أ.د/ ع ي 
 

 جامعة بنها كمية اآلداب
ـــــــــــدالل ي  رمـــــــــــد ـــــــــــاس  عث  أ.د/ و

 
 جامعة بنها كمية اآلداب

 ســــــــــــلكٍا أ.د/ اتــــــــــــزاٌيا طلثــــــــــــً
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب
 أ.د/ ا ــــــــــــد عثــــــــــــدال را  عيــــــــــــاد

 
 جامعة طنطا كمية اآلداب

 أ.د/ حلســــــــه اتــــــــزاٌيا علــــــــّ عيــــــــد
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب
 أ.د/ عثدالســــــــــزى ا ــــــــــدِ الشــــــــــي 

 
 جامعة طنطا كمية اآلداب

 أ.د/ رمـــــــــــــد  ر ـــــــــــــّ عثـــــــــــــداف 
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب
ــــــــث  ا ُ ــــــــز   ــــــــد  اس ــــــــحأ.د/ رم  اج

 
 جامعة طنطا كمية اآلداب

 أ.د/ عثــــــــداف عـــــــــزى عثـــــــــدي عـــــــــزى
 

 جامعة كفر الشيخ كمية اآلداب
ـــــــــــّ ـــــــــــد ال مزَس ـــــــــــد ا   أ.د/ رم

 
 جامعة كفر الشيخ كمية اآلداب

ـــــــــــــّ ـــــــــــــد  زع ـــــــــــــد ا   أ.د/ رم
 

 جامعة كفر الشيخ كمية اآلداب
 أ.د/ ا ــــــــد رمــــــــد وــــــــادِ رمــــــــد

 
 جامعة الزقازيق معهد الدراسات االسيوية

ـــــاد الثســـــيُوّ ـــــيُوّ عثـــــداف ج  أ.د/ الثس
 

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب
 أ.د/ را ــــــــد  ىيمــــــــّ حل ــــــــى الشــــــــي 

 
 جامعة الزقازيق كمية اآلداب

ـــــــــــــ اذً ـــــــــــــد   ـــــــــــــاط  رم  أ.د/ ع
 

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب
 أ.د/ عثـــــــــــــداف الســـــــــــــيد عســـــــــــــكز

 
 جامعة الزقازيق كمية اآلداب



 أ.د/ عمــــــــاد رمــــــــد ا ــــــــد اتــــــــزاٌيا
 

 جامعة الزقازيق اآلداب كمية
 أ.د/ صــــــــز  ا ــــــــد ٌز ــــــــدِ علــــــــّ

 
 جامعة دمنهور كمية اآلداب

 أ.د/ رمــــد عثــــدال ادر عثدا ميــــد  ىيشــــه
 

 جامعة دمنهور كمية اآلداب
ــــــــــُ اجملــــــــــد ٌــــــــــز   أ.د/ ا ــــــــــد ات

 
 جامعة المنيا كمية اآلداب

ـــــــ  ا ـــــــشار  أ.د/ ا ـــــــد رمـــــــُد ا اعي
 

 جامعة المنيا كمية اآلداب
ــــــــــُ اجملــــــــــد ٌــــــــــز أ.د/ أ ــــــــــ  د ات

 
 جامعة المنيا كمية اآلداب

 أ.د/ تٍــــــــــــــا  جــــــــــــــز  درَتــــــــــــــ 
 

 جامعة المنيا كمية اآلداب
 أ.د/ صـــــــــــــز  رمـــــــــــــُد ع مـــــــــــــان

 
 جامعة المنوفية كمية اآلداب

 أ.د/ ا رــــــــــــُى الســـــــــــــ يد ا ـــــــــــــد
 

 جامعة اسيوط كمية اآلداب
 أ.د/ عـــــــــــــاط   ىصـــــــــــــُر رمـــــــــــــد

 
 جامعة الفيوم كمية اآلثار

 ّ عثـــــــــدا   ّ كيـــــــــُانأ.د/ عثــــــــدال اط
 

 جامعة الفيوم كمية اآلداب
ــــــــــُ اجملــــــــــد ٌــــــــــز   أ.د/ ا ــــــــــد ات

 
 جامعة المنيا كمية اآلداب

ـــــــ  ا ـــــــشار  أ.د/ ا ـــــــد رمـــــــُد ا اعي
 

 جامعة المنيا كمية اآلداب
ــــــــــُ اجملــــــــــد ٌــــــــــز   أ.د/ أ ــــــــــد ات

 
 جامعة المنيا كمية اآلداب

 أ.د/ تٍــــــــــــــا  جــــــــــــــز  درَتــــــــــــــ 
 

 جامعة المنيا كمية اآلداب
 .د/ ا ـــــد  صـــــ  ّ ا ـــــد اتـــــُ ا ـــــسأ

 
 جامعة دمياط كمية اآلداب

ـــــــــــُاص ـــــــــــد رس  حل ـــــــــــد رم  أ.د/ حلا 
 

 جامعة دمياط كمية اآلداب
 أ.د/ عثدا ميـــــــــــد حلا ـــــــــــد حلا ـــــــــــد

 
 جامعة دمياط كمية اآلداب

ــــــــــــزِ ــــــــــــا  ا ص ــــــــــــرر اف ص  أ.د/  
 

 جامعة دمياط كمية اآلداب
ـــــــيد ا ـــــــد ـــــــد س ـــــــ  عثدا مي  أ.د/ ويث

 
 دمياط جامعة كمية اآلداب

ـــــــــــاعّ الثيلـــــــــــّ ـــــــــــُا ّ الز   أ.د/ ا 
 

 جامعة األزهر كمية المغة العربية بالمنصورة
 أ.د/ جـــــــــــــاتز الســـــــــــــيد  ثـــــــــــــار 

 
 جامعة األزهر كمية الدراسات االسالمية لمبنات

ـــــــــــه ـــــــــــداف حلس ـــــــــــدا ى ا عث  أ.د/ عث
 

 جامعة األزهر كمية المغة العربية بالمنصورة
ــــــــ ُد ــــــــد س ــــــــاد  ا  ــــــــز الص  أ.د/ عم

 
 جامعة األزهر سات اإلنسانيةكمية الدرا

ــــــــد ــــــــاد  ا  ــــــــد الص ــــــــز رم  أ.د/ عم
 

 جامعة األزهر كمية الدراسات االنسانية
ـــــــــليا ـــــــــ  ا ـــــــــد س ـــــــــزد كا   أ.د/  

 
 جامعة األزهر كمية المغة العربية بالمنصورة



  الفهرس

رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

 فً كتاب الصحاح للجوهري المصادر اللغوٌة ٔ
 لى القرنًمهد  بن عدكتور / 

ٖ 

ًّ ِبَردِّ بعِضها إلى َبْعض   َتخفٌف   ٕ ٌَّة " أَبنٌِة الثُّالث ٌٌّة فً َضوِء الَمعاجِم اللَُّغو  " ِدراسٌة صرف
  العتٌبً مباركعبد هللا بن محمد دكتور / 

ٕٖ 

 لفــنوى واـدراسة فً المحت فً شعر القروي اإلسالمٌــةتجلٌات الثقافة  ٖ
 حـةع طلمصطفى محمد مطاودكتور / 

ٗ4 

 على لفظ الجاللة فً سورة المجادلة دراسة فً التراكٌب المشتملة  الكمال النحوي ٗ
 نٌازي محمد عبد الرازقدكتور / 

ٔ4ٖ 

 ض" ـً أبٌـة " تاكسـً مجموعـف  السحرٌة الواقعٌةتجلٌات  ٘

 هــــــبداللـري عـــــٌسدكتور / 
ٕٓ2 

ٌَِن ِبِه . تقعٌد النحوياالحتجاج بالحدٌث النبوي على قضاٌا ال ٙ ْحَتِج ٌة لَِمْنَهِج اْلم  ٌَّ  ِقَراَءةٌ َنْقِد
 طارق محمود محمددكتور / 

ٕٕ2 

األدب والنقااد هفهرسااة  فااً عشاارٌن عااددا   كشاااف مجلتااً كلٌااة البنااات واللغااة العربٌااة بالمنصااورة 4
 ببلوجرافٌة(

 دكتور / أبو المعاطً عرفة عبد اللطٌف

ٕ٘4 

 وترجمة "دراسة "  لعزٌز الدٌن النسفى  جنة والنار " " رسالة فى شرح ال 2
 دعاء على عبداللطٌف المرسىدكتور / 

ٕ2ٔ 

 (٘ٔٔ -ٕٗالنشٌد إلً دٌمٌتر ه أسطورة  إرٌسٌخثون عند كالٌماخوس القورٌنً 2
 دكتور / نهلة عبد الرحٌ  السٌد ماجد

ٖٕٖ 

 ومصر القدٌمة بالد النهرٌن اطٌر ـــً أسـس فـــه الشمــإلمكانــــة  ٓٔ
 دكتور / عز سعد سلطان

ٖٖ٘ 

 خاالل الرباا األخٌار مان القارن الراباا عشار الماٌالدي االسكتلندٌة –اإلنجلٌزٌة  الحدود صراعات ٔٔ
 م (ٓٓٗٔ – 4ٖٙٔه 

 دكتورة / سونٌا عبد الوهاب غازي

ٖ٘٘ 

 م(  4ٔٔٔ-ٔ٘٘ٔهـ /ٕٕٔٔ-2٘2ه العثمانً األول  العهد فً طرابلسبرقة و فًالثقافٌة  الحٌاة ٕٔ
 الطنطاوي علً ولٌد دكتور /

ٖ24 

ار الِفرْنج فً الق ْدس الشرٌف ٖٔ اج والتُّجَّ جَّ ْلطان األْشَرف َشْعبان إلى الح  وم السُّ والصادر فً  َمْرس 
 «دراسة تارٌخٌة حضارٌة» هـ44ٙشهر رجب سنة 

 عمر جمال محمد علً دكتور /

ٕٗ2 

دراسة وثائقٌة فى  دٌون شاركة األسالحة  مملكة العربٌة السعودٌةأثر الكساد  العالمً الكبٌر على ال ٗٔ
 2ٖٗٔـ  2ٕ2ٔالبولونٌة 

 خالد عٌد الناغٌة دكتور /

ٗ٘٘ 

 2ٙ٘ٔ - 2ٖٙٔ قبرص فى العالقات التركٌة اإلسرائٌلٌة ٘ٔ
 ًمحمد محمود محمود حمد الدودان دكتور /

ٗ4٘ 

 وجرافٌةدراسة اثن ٌناٌر والتنظٌم السٌاسى القبلى ٕ٘ثورة  ٙٔ
 سهٌر حسٌن ابراهٌ  الدمنهور  دكتورة /

٘ٔ4 

 السلٌمانٌة مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة حرقا   النساء إلنتحار واإلجتماعٌة النفسٌة األسباب 4ٔ
  ابرــــص قــنام انــــنٌ دكتور /

   رجــــف دــمحم اةـــنج دكتور / 

 بهاءالدٌن بختٌار وانــج دكتور /
  مجٌد قادرعبدال ثةٌمان دكتور /

 ٌنـأم دــمحم نزار دكتور /أستاذ 

٘44 

مركـااـز  دراسااة مٌدانٌااة بقرٌااة طااو  األقااالم  الصناعـااـات الصغـااـٌرة: المشكااـالت والتحااـدٌات 2ٔ
 محافظـة الدقهــلٌة –السنبالوٌن 

  فتحٌه السٌد الحوتى دكتورة/

ٙٓ٘ 



رق    وعـــــالموض  
 الصفحة

حالة لعٌنة مان الشاباب فاى الرٌاف  دراسة هبة دٌموجرافٌة أم مشكلة اجتماعٌة؟  الشباب فى مصر 2ٔ
 والحضر  

 محمود زكى جابر دكتور/  

ٙٗ4 

مطبقااة علااى  وصاافٌة دراسااة األخصااائً االجتماااعً الطبااً فااً التعاماال مااا الحاااالت المعنفااة دور ٕٓ
 االجتماعٌٌن بالمستشفٌات الحكومٌة بمدٌنة جدة خصائٌٌناال

 عائض بن سعد الشهرانى دكتور/

ٙ42 

 به وطرق مواجهتهأسبا اإلرهاب ٕٔ
 مناحً بن خنثل بن شري دكتور/

4ٖٔ 

،  األساوٌاءبالمقارناة ب  لدى مرضى الفصام المبكر والفصام المازمن اضطراب الوظائف المعرفٌة ٕٕ
  دراسة مقارنة 

 عائشة فارس عبد هللا العتٌبً دكتورة/

44ٔ 

ماان القااابلٌن للااتعلم مااا العااادٌن   اآلثااار النفسااٌة الناتجااة عاان دمااج التالمٌاات توى اإلعاقااات العقلٌااة ٖٕ
 بالمقارنة بغٌر المدمجٌن 

 علً محمد حٌدر محمد دكتور/

2ٕ٘ 

 عند عـــبدالقادر الجــــٌالنً الفـــــناء ٕٗ
 فاطمة فــــؤاد دكتورة/

2ٙ2 

 "التات عند هوكنج" ٕ٘
 عماد الدٌن إبراهٌ  عبد الرازق دكتور/

2ٓ٘ 

المجاري المتشعبة لمجرى نهار الفارات وتفرعاتاه باٌن مادٌنتً  األخطار الجٌومورفولوجٌة لظاهرة ٕٙ
 الكفل والشنافٌة

 سرحان نعٌ  طشطوش الخفاجً دكتور/

2ٗٔ 

 مدن الجٌل األول نموتجا   م( ٕٙٓٓ–22ٙٔفى الفترة ه البطالة فى المدن المصرٌة الجدٌدة  4ٕ
 محمود قعبد الخال دعبد الحمٌأٌمن  دكتور/

2ٙ2 

 دراسة فى الجغرافٌا االقتصادٌة فى محافظة شمال سٌناء  رةالمشروعات الصغٌ 2ٕ
 أبوعاصى فٌصل على  دكتور/

ٔٓٔٔ 

مان: األفالج 2ٕ  .الخاصة بها ونشر لبعض الوثائق وتحقٌق  دراسة بسلطنة ع 
 محمد مسعود محمد أبو سال  دكتور/

ٖٔٓٙ 

ٌّة ٖٓ ٌّان نموتجا ( ِمن أدلة الظاهرٌٌن النحو  ه أبو َح
د ودٌع طنطاويأحم دكتور/   

ٔٔٔ٘ 

ٖٔ 
ا  أدب الفقهاء  القاضً ِعٌاض أدٌب 

 عبد الحمٌد محمد ُشَعٌب  / دكتور

ٔٔ٘4 
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