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 ورةــــــة املنصــــجامع
 ة اآلدابـــــكلي

 ـــ

 السادج األساذذج احملكمُن لألحباز
 

 أواًل : األساتذة احملكمون من داخل جامعة املنصورة :
ــــــــــــــاخ ــــــــــــــراٌيت ترك ــــــــــــــراٌيت ات  أ.د/ ات

 
ــــــــــــــراٌيت ال ــــــــــــــد  ا رســــــــــــــّ  أ.د/ ات

 

ــــــــــــــراٌيت  اســــــــــــــن ــــــــــــــراٌيت  ت  أ.د/ ات
 

ــــــــد ــــــــد  م ــــــــد  م ــــــــراٌيت عثداجملي  أ.د/ ات
 

 أ.د/ امحــــــــد حلســــــــن عثــــــــدا ليت ســــــــ  ان
 

ـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــّ    أ.د/ امحـــــــــــــــــد  ر 
 

 أ.د/ الســـــــــــــيد  مـــــــــــــد عثـــــــــــــدالرمحه
 

 أ.د/ اوـــــــــــــــــُ  ع يـــــــــــــــــً ال ـــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــُ  امحـــــــــــد ـــــــــــد ا و ـــــــــــ   م  أ.د/ أم
 

 أ.د/ تد  ـــــــــــــــــً كمـــــــــــــــــا  امحـــــــــــــــــد
 

 أ.د/ حلســـــــــن ســـــــــ د الـــــــــد ه ا ســـــــــيى
 

ــــــــدالرحلي ــــــــُيأ.د/ حلســــــــن عث  ت حلســــــــن علي
 

 أ.د/  ضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيد امحــــــــــــــــــد
 

ــــــــــّ ــــــــــىن عل ــــــــــّ حلس ــــــــــاميً عل  أ.د/ س
 

ــــــــــّ حلســــــــــُن  أ.د/ مســــــــــل الســــــــــ يد عل
 

 أ.د/  ــــــــــــــــ ثان  مــــــــــــــــد ســــــــــــــــ  
 

 ّ ع يــــــــــــــــً  ــــــــــــــــُو أ.د/ صــــــــــــــــث 
 

ــــــــــــــ   م ــــــــــــــان  أ.د/ طل ــــــــــــــد امساعي
 

 أ.د/ عــــــــــــــاد  عثدالســــــــــــــمي  عــــــــــــــُ 
 



ـــــــــــــــــد   أ.د/ عـــــــــــــــــاد   مـــــــــــــــــُد ت
 

 أ.د/ عثـــــــــــدال ا  عثـــــــــــدالرمحه عثـــــــــــدال ا 
 

ــــــدال اطّ ــــــُد عث ــــــُد  م ــــــدالدى  م  أ.د/ عث
 

ـــــــــىاَِ ـــــــــد الش ـــــــــة  م ـــــــــّ الدر   أ.د/ عل
 

ـــــــــــّ  مـــــــــــد حلامـــــــــــد  ـــــــــــلى  أ.د/ عل
 

ـــــــــر   ـــــــــدالد ا    ـــــــــد عث ـــــــــاذه  م  أ.د/  
 

 أ.د/  مــــــــــــــــد امحــــــــــــــــد  ىــــــــــــــــيت
 

ــــــــــا    رحلــــــــــاخ ــــــــــد ســــــــــيد حل  أ.د/  م
 

 أ.د/  مـــــــــــــــد عيســـــــــــــــّ ا ر ـــــــــــــــرِ
 

ـــــــــــــدِ ـــــــــــــليمان ا  ي ـــــــــــــُد س  أ.د/  م
 

ــــــــــــــدال     ــــــــــــــً عث ــــــــــــــا  ع ي  أ.د/ خمر
 

 اتــــــــراٌيت علــــــــّ عثـــــــــداه أ.د/ مصــــــــ  ّ
 

 أ.د/ مىـــــــــل تســـــــــيُوّ ســـــــــا  ا يــــــــــى
 

ـــــــــــــ يى ـــــــــــــدالل ي  الس ـــــــــــــا عث  أ.د/ مٍ
 

 أ.د/ مٍــــــــــــــدِ  مــــــــــــــد ال صــــــــــــــا 
 

 أ.د/ َســــــا  عثــــــدال      ــــــر  علــــــّ الــــــد ه
 

ـــــُ  ـــــد مىص ـــــّ  م ـــــد مدرت ـــــراٌيت  م  أ.د/ ات
 

 عثدا ميــــــــد عثــــــــدال  يت حلســــــــه ال ــــــــ 
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ يد     ـــــــــــــــا َ  الس  أ.د/  
 



 األساتذة احملكمون من خارج جامعة املنصورة  : ثانيا.

ــــــّ أ.د/ ــــــد ال امل ــــــيد  م ــــــد الس  امح
 

ــــــــــــداه  ا ــــــــــــد  ــــــــــــد عث  أ.د/ امح
 

ـــــــّ  أ.د/ اســـــــامً الســـــــيد  مـــــــُد عل
 

 أ.د/   ـــه ال اتـــد ه  مـــُد حلســـه اتُ  ـــري
 

 أ.د/  ــــــــ اذً ســــــــيد امحــــــــد طلثــــــــً
 

 أ.د/ عثدالســـرا  عثـــدا حل عثـــدا ّ ا لـــُ ّ
 

 أ.د/ عثـــــدا ى ت  مـــــد  تـــــراٌيت ذليمـــــح
 

 أ.د/ عــــــُ  علــــــّ مرســــــّ الدثــــــا ِ
 

ــــــليت ــــــُب س ــــــد صــــــ ِ  س  أ.د/  م
 

 أ.د/  مــــــد  ر ــــــّ عثــــــدا ادِ امحــــــد
 

ــــّ ــــد  ر ل ــــُد  م ــــد  م ــــُ ا م  أ.د/ ات
 

 أ.د/  ا ـــــــــــد  مـــــــــــد الىـــــــــــ اَِ
 

ــــــد ه ــــــُ  ال ــــــدا ليت و ــــــد عث  أ.د/  م
 

ــــــدال     ك  شــــــ أ.د/ امحــــــد  مــــــد عث
 

 أ.د/ جنــــــُِ كامــــــ  عثــــــدالرحليت كامــــــ 
 

 أ.د/ الســـــــــ يد  تـــــــــراٌيت الثـــــــــدَِ
 

ـــــــــــامر ـــــــــــراٌيت ع  أ.د/ ما ـــــــــــدي  ت
 

 د ذركــــــّأ.د/ مصــــــ  ّ امحــــــد اتُاجملــــــ
 

 أ.د/ امحــــــد عثــــــدالل ي  الســــــيد محــــــاد
 

ــــــــــــً ــــــــــــد    ــــــــــــد    م  أ.د/ ت
 

 أ.د/ طـــــا   مىصـــــُ   مـــــد ال ى ـــــاَِ
 

ـــــــ  ـــــــدالل ي   ُس ـــــــدال     عث  أ.د/ عث
 

ــــّ الدمــــا  ــــّ عل ــــدقّ عل ــــد ص  أ.د/  م
 

 أ.د/  مــــُد امساعيــــ  عثــــدالرا     ــــُب
 

ـــــــُدج ـــــــا  ع ـــــــّ عث ـــــــُد عل  أ.د/  م
 



 أ.د/ مصـــــ  ّ مرذ ـــــّ علـــــّ  مـــــُد
 

ــــــ ــــــً ام ــــــدأ.د/ وثيل ــــــُ    ــــــّ ات  ن عل
 

 أ.د/ امســاحم  مــد عثــدا ى ت اتــراٌيت  ليــ 
 

 أ.د/ مصـــــ  ّ  مـــــد  مـــــد الثدـــــدادِ
 

ــــــــــد ســــــــــا  ــــــــــد عثدا مي  أ.د/  م
 

ــــــــــــيت ــــــــــــاد  ى ــــــــــــيد     أ.د/ الس
 

ـــــــــــُ ـــــــــــا  ع ير ـــــــــــّ عث  أ.د/ حلرت
 

 أ.د/  َ ـــــــــــً عثـــــــــــدا ى ت عثـــــــــــا 
 

ـــــــد  ـــــــد  م ـــــــد  ا  ـــــــة  م  أ.د/   ى
 

ــــــــح ــــــــُ عياو ــــــــد ات ــــــــّ  م  أ.د/  ر 
 

 تكــــل  مــــد حلســــنأ.د/  مــــد ال ر ــــّ 
 

ــــــُب ــــــّ    ــــــدي مُس ــــــد عث  أ.د/  م
 

 أ.د/ ممــــدَا ذٍــــامي عثــــد ا ــــي ع ــــ  
 

 أ.د/ ثىــــــــــــاحم حلســــــــــــىن ا ــــــــــــُى
 

ــــــــــــاخ ــــــــــــد ترك ــــــــــــّ  م  أ.د/ عل
 

 أ.د/ َ يــــحل  مــــد  ــــا  الــــد ه اتــــراٌيت
 

ــّ ا ســلمّ ــداه عل ــراٌيت الدســُقّ عل  أ.د/ ات
 

 أ.د/ امحــــــد صــــــ ا الــــــد ه عثدا ميــــــد
 

ــــيُوّ ــــاد الثس ــــداه   ــــيُوّ عث  أ.د/ الثس
 

 أ.د/  ا ــــــد  ىيمــــــّ حل ــــــى الشــــــي 
 

ـــــــــــدِ ـــــــــــد الى  ـــــــــــدي  م  أ.د/  ر 
 

 أ.د/ امحــــــــــــد  مــــــــــــد وــــــــــــادِ
 

ــــليت ــــد س ــــد  م ــــر  م ــــُد عم  أ.د/  م
 

 أ.د/ محــــــادي  مــــــُد امحــــــد امساعيــــــ 
 

 أ.د/ عــــــ ي امحـــــــد عثداجمليـــــــد صـــــــيا 
 

ـــــداه ـــــراٌيت عث ـــــُد ات ـــــّ  م  أ.د/ ع ي 
 



ــــــد ــــــّ  م ــــــ   عل ــــــّ عثدالس  أ.د/ عل
 

 ســــثكّأ.د/ مــــا   مــــد كامــــ  تيــــُمّ ال
 

ــــــــــدالل ي  ــــــــــا ل  مــــــــــد عث  أ.د/ و
 

ـــــــــــً ســـــــــــلكٍا ـــــــــــراٌيت طلث  أ.د/ ات
 

 أ.د/ امحــــــد عثــــــدال راا امحــــــد عيــــــاد
 

 أ.د/ حلســـــــه اتـــــــراٌيت علـــــــّ عيـــــــد
 

ـــــــــي أ.د/ عثدالســـــــــ   امحـــــــــدِ ا  لش
 

 أ.د/  مــــــد ســــــ يد عثــــــدالٌُاب جنــــــت
 

ـــــــــــداه  ـــــــــــّ عث ـــــــــــد  ر   أ.د/  م
 

ـــــــح ـــــــد  اســـــــر  ـــــــث  ا ُا   أ.د/  م
 

 أ.د/ سيد امحد عثدالُاحلـد سـيد امحـد اتُحل ـة
 

 .د/ عثـــــــداه عـــــــ   عثـــــــدي عـــــــ  أ
 

ــــــــــــّ  أ.د/  مــــــــــــد امحــــــــــــد مرع
 

ـــد  ىيشـــه ـــد عثـــدال اد  عثدا مي  أ.د/  م
 

ـــــــُان ـــــــدا   ّ كي ـــــــدال اطّ عث  أ.د/ عث
 

 ا أ.د/ امحــــــد  مــــــُد امساعيــــــ  ا ــــــ 
 

 أ.د/ عــــــــــاد  عثــــــــــدا ا   محــــــــــ ي
 

 أ.د/ ا رـــــــُى الســـــــ يد امحـــــــد امحـــــــد
 

ــــــركاَِأ.د/  ــــــاون ا س ــــــً امحــــــد حلس  ط
 

 أ.د/ اســـــامً عثـــــدال راا مـــــدوّ عثـــــدال 
 

ـــــــــــــراب ـــــــــــــه   ـــــــــــــا   حلس  أ.د/  
 

 أ.د/ امحـــــد مصـــــ  ّ امحـــــد اتـــــُ ا ـــــل
 

 أ.د/ الثيـــُمّ امساعيـــ  الشـــرتيى الثيـــى
 

 أ.د/ حلامــــــــــد  مــــــــــد     حلــــــــــُا 
 

 أ.د/ عثدا ميـــــد حلامـــــد حلامـــــد ســـــليمان
 

 أ.د/  ـــــــرحل اه صـــــــا  علـــــــّ ا صـــــــرِ
 



ــــــيد امحــــــد ــــــد س ــــــ  عثدا مي  أ.د/ وثي
 

ــــــد ــــــُى  م ــــــد مر ــــــُد  م  أ.د/  م
 

 أ.د/ اتــــراٌيت حلامــــد عثدالســــ   ا ســــىاَِ
 

ــــــــــّ ــــــــــاعّ الثيل ــــــــــُا ّ الر   أ.د/ ا 
 

ــــــــــــا ل  أ.د/  ــــــــــــاتر الســــــــــــيد مث
 

ــــــّ ــــــد عل ــــــدالدى  م ــــــ  عث  أ.د/  ي
 

ـــــــّ م ـــــــاَ  ـــــــ يد ع يـــــــً عل  أ.د/ س
 

 أ.د/ عثــــــدالرا   امحــــــد تــــــدَِ قىــــــد  
 

ــــــــليت ــــــــ  امحــــــــد س ــــــــر  كام  أ.د/  
 

 أ.د/  ـــــمحاد امحـــــد الســـــيد  مـــــد كامـــــ   
 

ـــــــُمّ أ.د ـــــــد  ـــــــث  امـــــــا  الك  /  م
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3 

 : رصاع١ حت١ًًٝٝ" "ايتَّفغس ٚآيٝات٘ يف أَايٞ ايغًُّٗٝٞ 2
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 ستُز حغني إوضاِٖٝر.  

1069 

 إظضا١َ اذتب عٓز نايُٝاخٛؼ 33

 ر. ١ًْٗ عبز ايضحِٝ ايغٝز َادز

1135 

 والغ١ َٛعٝك٢ ايكا ١ٝ ؽعض اؤ ايضَٚٞ أمنٛسًدا 34

 محزٟ عًٞ أوٛاحملاعٔ ايبٗــٟٛر. 
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