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سورة البقرة ، ونسب طرفة ومولده ونشأته وقبٌلته  (16- 6)الجملة االسمٌة فً احمد اسماعٌل عبدهللا ابو المعاطى مستجد ١١٠٤٨٣١

 سورة البقرة ، وثراء طرفة ومٌراثه وطبٌعة شخصٌته  (24- 17)الجملة االسمٌة فً احمد طارق دمحم عبد الوهاب مستجد ٢١٠٤٨٣٢

 سورة البقرة ، وقصة مقتل طرفة بن العبد (29- 25)الجملة االسمٌة فً احمد عبد المجٌد فرج دمحم مستجد ٣١٠٤٨٣٣

 سورة البقرة ، وطبٌعة الشعر الجاهلً وخصائصه (37- 30)الجملة االسمٌة فً احمد عبده دمحم عبده فٌاض مستجد ٤١٠٤٨٣٤

سورة البقرة ، ومكانة طرفة بن العبد بٌن شعراء عصره (48- 38)الجملة االسمٌة فً احمد دمحم عبد المتعال عبد المجٌد سلٌم مستجد ٥١٠٤٨٣٥

سورة البقرة ، وشرح أبٌات من جٌد شعر طرفة بن العبد (57- 49)الجملة االسمٌة فً احمد دمحم دمحم ابو الفتوح مستجد ٦١٠٤٨٣٦

 سورة البقرة ، وأبٌات طرفة فً سمات الفتى العربً (61- 58)الجملة االسمٌة فً اسامه دمحم ابو صالح سعد مستجد ٧١٠٤٨٣٧

سورة البقرة ، وشعر طرفة فً كثرة الغرٌب ومتانة التركٌب (69- 62)الجملة االسمٌة فً اسامه هشام دمحم مصطفى الجوهرى مستجد ٨١٠٤٨٣٨

سورة البقرة ، وسمات معلقة طرفة بن العبد (76- 70)الجملة االسمٌة فً اسراء ابراهٌم الحسٌنى دمحم النمر مستجد ٩١٠٤٨٣٩

سورة البقرة ، والموضوع األول فً رائٌة طرفة بن العبد (83- 77)الجملة االسمٌة فً اسراء ابراهٌم عبد الجواد جاد زرزورة مستجد ١٠١٠٤٨٤٠

سورة البقرة ، والموضوع الثانً فً رائٌة طرفة بن العبد (88- 84)الجملة االسمٌة فً اسراء احمد احمد السٌد ابو الوفا مستجد ١١١٠٤٨٤١

سورة البقرة ، ونهاٌة القصٌدة الرائٌة لطرفة بن العبد (93- 89)الجملة االسمٌة فً اسراء السعٌد دمحم السعٌد محمود مستجد ١٢١٠٤٨٤٢

 سورة البقرة ، والشعر الجاهلً سجل دقٌق ألٌام العرب (101- 94)الجملة االسمٌة فً اسراء رفٌك شحاته مجاهد سعده مستجد ١٣١٠٤٨٤٣

سورة البقرة ، وارتباط الشاعر الجاهلً بقبٌلته (105- 102)الجملة االسمٌة فً اسراء سعد احمد دمحم دمحم نعمه هللا مستجد ١٤١٠٤٨٤٤

سورة البقرة ، وفضٌلة الكرم عند حاتم الطائً (112- 106)الجملة االسمٌة فً اسراء عبد العزٌز حموده عبد العزٌز حموده مستجد ١٥١٠٤٨٤٥

سورة البقرة ، وشرح أبٌات األعشى فً فضٌلة الكرم (119- 113)الجملة االسمٌة فً اسراء عبد اللطٌف عبد اللطٌف عبد اللطٌف مهادل مستجد ١٦١٠٤٨٤٦

سورة البقرة  ، وشرح أبٌات حاتم الطائً فً الكرم (126- 120)الجملة االسمٌة فً اسراء عماد مصطفى السٌد احمد مستجد ١٧١٠٤٨٤٧

سورة البقرة ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الكرم (134- 127)الجملة االسمٌة فً اسراء فهمى حسٌن فهمى سلٌمان مستجد ١٨١٠٤٨٤٨

سورة البقرة ، وفضٌلة الشجاعة والمروءة فً الشعر الجاهلً (141- 135)الجملة االسمٌة فً اسراء دمحم اسماعٌل على عبد هللا مستجد ١٩١٠٤٨٤٩

سورة البقرة ، وفضٌلة الفروسٌة عند عنترة والقطامً (145- 142)الجملة االسمٌة فً اسراء دمحم دمحم عزت سٌرج مستجد ٢٠١٠٤٨٥٠
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 سورة البقرة ، ووصف آالت الحرب عند أوس بن حجر وامرو القٌس (148- 140)الجملة االسمٌة فً اسماء ابراهٌم الذكرى على الملموش مستجد ٢١١٠٤٨٥١

سورة البقرة ، وظاهرة األخذ بالثأر فً الشعر الجاهلً (153- 146)الجملة االسمٌة فً اسماء السعٌد على حسن جاد مستجد ٢٢١٠٤٨٥٢

سورة البقرة ، وشرح أبٌات الشجاعة عند طرفة بن العبد (163- 154)الجملة االسمٌة فً اسماء السٌد دمحم ابراهٌم الوصٌف مستجد ٢٣١٠٤٨٥٣

سورة البقرة ، وفضٌلة حفظ الحلف والوفاء بالعهد عند العرب (169- 164)الجملة االسمٌة فً اسماء السٌد دمحم الجوهرى العسال مستجد ٢٤١٠٤٨٥٤

سورة البقرة ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الوفاء بالعهد (176- 170)الجملة االسمٌة فً اسماء رمضان ابراهٌم عزام مستجد ٢٥١٠٤٨٥٥

سورة البقرة ، وعادة الترف وشرب الخمر فً الشعر الجاهلً (181- 177)الجملة االسمٌة فً اسماء عبد المجٌد احمد عبد المجٌد جبر مستجد ٢٦١٠٤٨٥٦

 سورة البقرة ، وشرح خمرٌة عدي بن زٌد (186- 182)الجملة االسمٌة فً اسماء على ابراهٌم على الشرلاوى مستجد ٢٧١٠٤٨٥٧

سورة البقرة ، وظاهرة شرب الخمر فً معلقة طرفة بن العبد (190- 187)الجملة االسمٌة فً اسماء على دمحم على الشٌخ مستجد ٢٨١٠٤٨٥٨

سورة البقرة ، وموقف طرفة بن العبد من المرأة (196- 191)الجملة االسمٌة فً اسماء عمرو ابراهٌم ابراهٌم النبراوى مستجد ٢٩١٠٤٨٥٩

سورة البقرة ، وموقف الشاعر الجاهلً من المرأة (202- 197)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم احمد عبد الرحٌم عٌسى مستجد ٣٠١٠٤٨٦٠

سورة البقرة ، وخصائص المرأة الجاهلٌة عند الشعراء (210- 203)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم احمد عوض مستجد ٣١١٠٤٨٦١

سورة البقرة ، وعادة وأد البنات فً المجتمع الجاهلً (215- 211)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم عطٌه عبد الرحٌم المتولى مستجد ٣٢١٠٤٨٦٢

 سورة البقرة ، وسمات الغزل عند طرفة بن العبد (219- 216)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم دمحم حسن شبانة مستجد ٣٣١٠٤٨٦٣

سورة البقرة ، وسمات المرأة الجاهلٌة عند طرفة بن العبد (224- 220)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم محمود حسن محمود عبدالمجٌد مستجد ٣٤١٠٤٨٦٤

سورة البقرة ، وشرح أبٌات رائٌة طرفة بن العبد (230- 225)الجملة االسمٌة فً اسماء ٌسرى عبدالفتاح الشبكى مستجد ٣٥١٠٤٨٦٥

سورة البقرة ، ومظاهر الحكمة فً الشعر الجاهلً (233- 231)الجملة االسمٌة فً اشواق ٌوسف عبدالمطلب ادرٌس مستجد ٣٦١٠٤٨٦٦

سورة البقرة ، وأشهر حكماء العصر الجاهلً (237- 234)الجملة االسمٌة فً االء اشرف عبد العظٌم حامد ابراهٌم مستجد ٣٧١٠٤٨٦٧

سورة البقرة ، والحكمة فً المعلقات السبع (245- 238)الجملة االسمٌة فً االء جمٌل عبدالعزٌز ابراهٌم مخلوف مستجد ٣٨١٠٤٨٦٨

سورة البقرة ، والحكمة فً شعر طرفة بن العبد (248- 246)الجملة االسمٌة فً االء حسانٌن عبد العزٌز عبد العزٌز مستجد ٣٩١٠٤٨٦٩

سورة البقرة ، ودور الناقة فً الشعر الجاهلً (252- 249)الجملة االسمٌة فً االء دمحم سعد اسماعٌل مستجد ٤٠١٠٤٨٧٠
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سورة البقرة ، وصورة الناقة فً معلقة طرفة بن العبد (256- 253)الجملة االسمٌة فً االء نجاح الحسٌنى عطوه البسٌونً مستجد ٤١١٠٤٨٧١

سورة البقرة ، وحركة البعث األدبً وقصٌدة التفعٌلة (259- 257)الجملة االسمٌة فً السٌد عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف الشلمانى مستجد ٤٢١٠٤٨٧٢

سورة البقرة ، وشرح أبٌات خلٌل شٌبوب (264- 260)الجملة االسمٌة فً الشٌماء ماهر دمحم عرفات مستجد ٤٣١٠٤٨٧٣

سورة البقرة ، وشرح أبٌات أبً القاسم الشابً (269- 265)الجملة االسمٌة فً امانى ٌوسف على ٌوسف عبد الحافظ مستجد ٤٤١٠٤٨٧٤

سورة البقرة ، والرومانسٌة وأثرها فً قصٌدة التفعٌلة (274- 270)الجملة االسمٌة فً امل صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد ٤٥١٠٤٨٧٥

سورة البقرة ، وشرح أبٌات دمحم محجوب (281- 275)الجملة االسمٌة فً امل وهبه عوض عبدالرحمن سرحان مستجد ٤٦١٠٤٨٧٦

سورة البقرة ، والواقعٌة فً قصٌدة التفعٌلة عند حسٌن منصور (282)الجملة االسمٌة فً امنٌه اشرف دمحم صبرى ابراهٌم مستجد ٤٧١٠٤٨٧٧

سورة البقرة ، وشرح قصٌدة رحل النهار لبدر شاكر السٌاب (286- 283)الجملة االسمٌة فً امنٌه شرٌف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٤٨١٠٤٨٧٨

سورة آل عمران ، وموسٌقى الشعر الحر وخصائصها (9- 1)الجملة االسمٌة فً امنٌه شعبان ابراهٌم شعبان ٌوسف مستجد ٤٩١٠٤٨٧٩

سورة آل عمران ، وشرح قصٌدة مرثٌة ٌوم تافه لنازك المالئكة (9- 1)الجملة االسمٌة فً امنٌه وائل دمحم دمحم صالح خضر مستجد ٥٠١٠٤٨٨٠

سورة آل عمران ، وموسٌقى التعبٌر عند صالح عبد الصبور (9- 1)الجملة االسمٌة فً امنٌه ولٌد اسماعٌل حسٌن الغزالً مستجد ٥١١٠٤٨٨١

سورة آل عمران ، والموسٌقى التصوٌرٌة عند نزار قبانً (9- 1)الجملة االسمٌة فً امٌره ابراهٌم دمحم ٌسرى العطار مستجد ٥٢١٠٤٨٨٢

سورة آل عمران ، وسمات القافٌة فً الشعر الحر (9- 1)الجملة االسمٌة فً امٌره احمد ابو النجا احمد ابو النجا مستجد ٥٣١٠٤٨٨٣

سورة آل عمران ، والقافٌة المزدوجة فً الشعر الحر (9- 1)الجملة االسمٌة فً امٌره السادات احمد احمد عوض مستجد ٥٤١٠٤٨٨٤

سورة آل عمران ، ورٌادة التجدٌد عند نازك المالئكة (9- 1)الجملة االسمٌة فً امٌره سامى دمحم الحسانٌن مستجد ٥٥١٠٤٨٨٥

سورة آل عمران ، وشرح قصٌدة أغنٌة الهاوٌة لنازك المالئكة (15- 10)الجملة االسمٌة فً امٌره عبده دمحم دمحم السٌد ابو العز مستجد ٥٦١٠٤٨٨٦

سورة آل عمران ، وشرح قصٌدة الكولٌرا لنازك المالئكة (22- 16)الجملة االسمٌة فً اٌمان احمد دمحم عبد الرازق مستجد ٥٧١٠٤٨٨٧

سورة آل عمران ، وشرح قصٌدة مر القطار لنازك المالئكة (29- 23)الجملة االسمٌة فً اٌمان اسامه ابو الفتوح دمحم حسٌن مستجد ٥٨١٠٤٨٨٨

 سورة آل عمران ، وشرح صورة الخفٌر فً قصٌدة نازك المالئكة (37- 30)الجملة االسمٌة فً اٌمان السٌد دمحم المطان مستجد ٥٩١٠٤٨٨٩

سورة آل عمران ، وشرح قصٌدة خرافات لنازك المالئكة (45- 38)الجملة االسمٌة فً اٌمان اٌمن احمد عبد الرحمن موسى مستجد ٦٠١٠٤٨٩٠
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 سورة آل عمران ، وهجاء الملوك وأثره فً مقتل طرفة (52- 46)الجملة االسمٌة فً اٌمان ثروت عابدٌن عابدٌن دمحم على مستجد ٦١١٠٤٨٩١

سورة آل عمران ، والسمات الفنٌة للشعر الجاهلً (61- 53)الجملة االسمٌة فً اٌمان حامد دمحم الحسٌنى مستجد ٦٢١٠٤٨٩٢

سورة آل عمران ، والقٌمة الفنٌة للشاعر طرفة بن العبد (70- 62)الجملة االسمٌة فً اٌمان راضى ابراهٌم ابراهٌم حسٌن مستجد ٦٣١٠٤٨٩٣

سورة آل عمران ، وشرح أبٌات ولوال ثالث (77- 71)الجملة االسمٌة فً اٌمان ربٌع دمحم السعٌد السٌسً مستجد ٦٤١٠٤٨٩٤

سورة آل عمران ، واأللفاظ الغرٌبة فً شعر طرفة بن العبد (83- 78)الجملة االسمٌة فً اٌمان عبد العظٌم على ابراهٌم دمحم مستجد ٦٥١٠٤٨٩٥

سورة آل عمران ، وأجزاء معلقة لخولة أطالل (91- 84)الجملة االسمٌة فً اٌمان عماد حسن محروس مستجد ٦٦١٠٤٨٩٦

سورة آل عمران ، والشعر الجاهلً مستودع حوادث القبٌلة (100-92)الجملة االسمٌة فً اٌمان عماد شعبان عبدالرحٌم دمحم مستجد ٦٧١٠٤٨٩٧

سورة آل عمران ، والعالقة بٌن الشاعر والقبٌلة فً الجاهلٌة (108- 101)الجملة االسمٌة فً اٌمان فتحى عبد الغفور منصور حسب هللا مستجد ٦٨١٠٤٨٩٨

سورة آل عمران ، وأبٌات فً الكرم والتعلٌق علٌها (115- 109)الجملة االسمٌة فً اٌمان ماهر حسٌن ٌحٌى عباس مستجد ٦٩١٠٤٨٩٩

سورة آل عمران ، وتصوٌر األعشى للكرم والكرماء (121- 116)الجملة االسمٌة فً اٌمان دمحم حامد رمضان رخا مستجد ٧٠١٠٤٩٠٠

سورة آل عمران ، والكرم فً شعر طرفة بن العبد (132- 122)الجملة االسمٌة فً اٌمان نصر الدٌن محمود عز الدٌن مستجد ٧١١٠٤٩٠١

سورة آل عمران ، وشرح أبٌات الشجاعة والمروءة (140- 133)الجملة االسمٌة فً اٌه ابراهٌم موسى احمد زناتى مستجد ٧٢١٠٤٩٠٢

سورة آل عمران ، وشرح أبٌات الحرب عند عنترة بن شداد (148- 141)الجملة االسمٌة فً اٌه ابو زٌد حسن ابو زٌد مستجد ٧٣١٠٤٩٠٣

سورة آل عمران ، ورذٌلة الثأر عند شعراء الجاهلٌة (153- 149)الجملة االسمٌة فً اٌه حاتم عبد الفتاح الهوارى دمحم سالمه مستجد ٧٤١٠٤٩٠٤

سورة آل عمران ، والفتوة والجرأة فً شعر طرفة بن العبد (157- 154)الجملة االسمٌة فً اٌه حمدى عبد الرحمن عباس مستجد ٧٥١٠٤٩٠٥

سورة آل عمران ، وحفظ الحلف فً شعر طرفة بن العبد (165- 158)الجملة االسمٌة فً اٌه عبد الغنى عبد هللا محمود موافى مستجد ٧٦١٠٤٩٠٦

سورة آل عمران ، واللهو والخمر فً الشعر الجاهلً (173- 166)الجملة االسمٌة فً اٌه لطفى دمحم الباز المنجى مستجد ٧٧١٠٤٩٠٧

سورة آل عمران ، وصورة المرأة فً قصائد الشعراء الجاهلٌٌن (180- 174)الجملة االسمٌة فً اٌه دمحم احمد العزب الشاعر مستجد ٧٨١٠٤٩٠٨

سورة آل عمران ، وموقف المجتمع الجاهلً من اإلناث (186- 181)الجملة االسمٌة فً اٌه دمحم احمد مصطفى المنشاوى مستجد ٧٩١٠٤٩٠٩

سورة آل عمران ، ومقاٌٌس المرأة فً شعر طرفة بن العبد (194- 187)الجملة االسمٌة فً اٌه دمحم مصطفى مصطفى دمحم مستجد ٨٠١٠٤٩١٠
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سورة آل عمران ، وغزلٌة طرفة بن العبد أصحوت الٌوم (200- 195)الجملة االسمٌة فً اٌه محمود عبد الحمٌد زاهر دمحم مستجد ٨١١٠٤٩١١

سورة النساء ، ونوازع الحكمة وأثرها فً الشعر الجاهلً (6- 1)الجملة االسمٌة فً بثٌنه سامى عطا دمحم عمر جندى مستجد ٨٢١٠٤٩١٢

سورة النساء ، والمذهب الرومانسً وأثره فً الشعر الحر (11- 7)الجملة االسمٌة فً بثٌنه دمحم السٌد ابراهٌم شعبان مستجد ٨٣١٠٤٩١٣

سورة النساء ، والمذهب الواقعً وأثره فً الشعر الحر (14- 12)الجملة االسمٌة فً بثٌنه دمحم عبد المنعم دمحم المهدي مستجد ٨٤١٠٤٩١٤

سورة النساء ، والشعر الحر وموسٌقى التعبٌر (19- 15)الجملة االسمٌة فً بدر عادل دمحم مهدي نمرٌش مستجد ٨٥١٠٤٩١٥

سورة النساء ، وأنواع القافٌة فً قصٌدة التفعٌلة (23- 20)الجملة االسمٌة فً بسمه ٌاسر دمحم محرز مستجد ٨٦١٠٤٩١٦

سورة النساء ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث المضمون الفكري (26- 24)الجملة االسمٌة فً بسنت السٌد الششتاوى احمد السٌد مستجد ٨٧١٠٤٩١٧

سورة النساء ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث الشكل  الفنً (33- 27)الجملة االسمٌة فً تسنٌم بالل حامد عبدهللا مستجد ٨٨١٠٤٩١٨

سورة النساء ، وتحلٌل قصٌدة رجل النهار من حٌث المضمون الفكري (37- 34)الجملة االسمٌة فً ثرٌا ابراهٌم السٌد عبد العزٌز مستجد ٨٩١٠٤٩١٩

سورة النساء ، وتحلٌل قصٌدة مر القطار من حٌث الشكل الفنً (44- 38)الجملة االسمٌة فً جزاع فالح جزاع طلب الهرٌشانى مستجد ٩٠١٠٤٩٢٠

 سورة النساء ، ونسب طرفة ومولده ونشأته وقبٌلته (51- 45)الجملة االسمٌة فً جهاد عبد هللا مصطفى عبدالسمٌع العجٌل مستجد ٩١١٠٤٩٢١

 سورة النساء ، وثراء طرفة ومٌراثه وطبٌعة شخصٌته (59- 52)الجملة االسمٌة فً جٌالن الحسٌنى احمد دمحم عوض عٌسى مستجد ٩٢١٠٤٩٢٢

 سورة النساء ، وقصة مقتل طرفة بن العبد (65- 60)الجملة االسمٌة فً حسن ابراهٌم عبدهللا على وافد مستجد ٩٣١٠٤٩٢٣

 سورة النساء ، وطبٌعة الشعر الجاهلً وخصائصه (74- 66)الجملة االسمٌة فً حسن دمحم حسن دمحم مستجد ٩٤١٠٤٩٢٤

سورة النساء ، ومكانة طرفة بن العبد بٌن شعراء عصره (79- 75)الجملة االسمٌة فً حنان دمحم على عبد العال دمحم مستجد ٩٥١٠٤٩٢٥

سورة النساء ، وشرح أبٌات من جٌد شعر طرفة بن العبد (86- 80)الجملة االسمٌة فً حنٌن احمد ابو زٌد ناجى مستجد ٩٦١٠٤٩٢٦

 سورة النساء ، وأبٌات طرفة فً سمات الفتى العربً (91- 87)الجملة االسمٌة فً حنٌن وجدى ابو النور احمد ابو النور مستجد ٩٧١٠٤٩٢٧

سورة النساء ، وشعر طرفة فً كثرة الغرٌب ومتانة التركٌب (94- 92)الجملة االسمٌة فً خلود محسن احمد حسن الزٌنى مستجد ٩٨١٠٤٩٢٨

سورة النساء ، وسمات معلقة طرفة بن العبد (101- 95)الجملة االسمٌة فً دعاء رضا الدسولى محمود نصر مستجد ٩٩١٠٤٩٢٩

سورة النساء ، والموضوع األول فً رائٌة طرفة بن العبد (105- 102)الجملة االسمٌة فً دعاء عبد الغفار مصطفى زاٌد مستجد ١٠٠١٠٤٩٣٠
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سورة النساء ، والموضوع الثانً فً رائٌة طرفة بن العبد (113- 106)الجملة االسمٌة فً دعاء فوزى رشاد اسماعٌل مستجد ١٠١١٠٤٩٣١

سورة النساء ، ونهاٌة القصٌدة الرائٌة لطرفة بن العبد (121- 114)الجملة االسمٌة فً دعاء دمحم دمحم عرفات مستجد ١٠٢١٠٤٩٣٢

 سورة النساء ، والشعر الجاهلً سجل دقٌق ألٌام العرب (127- 122)الجملة االسمٌة فً دعاء محمود مصطفى درغام مستجد ١٠٣١٠٤٩٣٣

سورة النساء ، وارتباط الشاعر الجاهلً بقبٌلته (134- 128)الجملة االسمٌة فً دعاء ٌحى عبد المجٌد دمحم مستجد ١٠٤١٠٤٩٣٤

سورة النساء ، وفضٌلة الكرم عند حاتم الطائً (140- 135)الجملة االسمٌة فً دنٌا احمد دمحم الشبراوى دمحم النحاس مستجد ١٠٥١٠٤٩٣٥

سورة النساء ، وشرح أبٌات األعشى فً فضٌلة الكرم (147- 141)الجملة االسمٌة فً دنٌا شولى عزت الصعٌدى مستجد ١٠٦١٠٤٩٣٦

 سورة النساء ، وشرح أبٌات حاتم الطائً فً الكرم (154- 148)الجملة االسمٌة فً دنٌا عمرو شكرى عبد العزٌز صالح مستجد ١٠٧١٠٤٩٣٧

سورة النساء ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الكرم (162- 155)الجملة االسمٌة فً دنٌا عوض عبده البٌلى عبد العزٌز مستجد ١٠٨١٠٤٩٣٨

سورة النساء ، وفضٌلة الشجاعة والمروءة فً الشعر الجاهلً (170- 163)الجملة االسمٌة فً دنٌا نبٌل دمحم حموده المرسى مستجد ١٠٩١٠٤٩٣٩

سورة النساء ، وفضٌلة الفروسٌة عند عنترة والقطامً (176- 171)الجملة االسمٌة فً دٌانا نافع دمحم نافع البرى مستجد ١١٠١٠٤٩٤٠

 سورة المائدة ، ووصف آالت الحرب عند أوس بن حجر وامرو القٌس (5- 1)الجملة االسمٌة فً دٌنا احمد دمحم حامد المتولً مستجد ١١١١٠٤٩٤١

سورة المائدة ، وظاهرة األخذ بالثأر فً الشعر الجاهلً (9- 6)الجملة االسمٌة فً دٌنا خالد احمد بشار مستجد ١١٢١٠٤٩٤٢

سورة المائدة ، وشرح أبٌات الشجاعة عند طرفة بن العبد (13- 10)الجملة االسمٌة فً دٌنا شندى نبٌه حمزه عبد الفتاح مستجد ١١٣١٠٤٩٤٣

سورة المائدة ، وفضٌلة حفظ الحلف والوفاء بالعهد عند العرب (17- 14)الجملة االسمٌة فً رانٌا دمحم دمحم عبد المجٌد مستجد ١١٤١٠٤٩٤٤

سورة المائدة، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الوفاء بالعهد (23- 18)الجملة االسمٌة فً رحاب عبده حسٌن عبد المعطى االمام مستجد ١١٥١٠٤٩٤٥

سورة المائدة ، وعادة الترف وشرب الخمر فً الشعر الجاهلً (31- 24)الجملة االسمٌة فً رحاب لدرى احمد الطنطاوى مستجد ١١٦١٠٤٩٤٦

سورة المائدة ، وشرح خمرٌة عدي بن زٌد  (36- 32)الجملة االسمٌة فً رحمه خالد جادالحك احمد عزالدٌن مستجد ١١٧١٠٤٩٤٧

سورة المائدة ، وظاهرة شرب الخمر فً معلقة طرفة بن العبد (41- 37)الجملة االسمٌة فً رحمه سمٌر احمد دمحم الجمل مستجد ١١٨١٠٤٩٤٨

سورة المائدة ، وموقف طرفة بن العبد من المرأة (45- 42)الجملة االسمٌة فً رحمه عبده السعٌد حسن مستجد ١١٩١٠٤٩٤٩

سورة المائدة ، وموقف الشاعر الجاهلً من المرأة (48- 43)الجملة االسمٌة فً رحمه دمحم حامد عبد الفتاح مستجد ١٢٠١٠٤٩٥٠
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سورة المائدة ، وخصائص المرأة الجاهلٌة عند الشعراء (50- 46)الجملة االسمٌة فً رحمه دمحم دمحم البهلول السٌد مستجد ١٢١١٠٤٩٥١

سورة المائدة ، وعادة وأد البنات فً المجتمع الجاهلً (57- 51)الجملة االسمٌة فً رحمه دمحم مصطفى محمود صالح خفاجه مستجد ١٢٢١٠٤٩٥٢

 سورة المائدة ، وسمات الغزل عند طرفة بن العبد (64- 58)الجملة االسمٌة فً رضا دمحم دمحم حسن الشكعه مستجد ١٢٣١٠٤٩٥٣

سورة المائدة ، وسمات المرأة الجاهلٌة عند طرفة بن العبد (70- 65)الجملة االسمٌة فً رضوى ابراهٌم دمحم دمحم ابو على مستجد ١٢٤١٠٤٩٥٤

سورة المائدة ، وشرح أبٌات رائٌة طرفة بن العبد (76- 71)الجملة االسمٌة فً رضوى ابو بكر طه عبد العال رمضان مستجد ١٢٥١٠٤٩٥٥

سورة المائدة ، ومظاهر الحكمة فً الشعر الجاهلً (82- 77)الجملة االسمٌة فً رغد ابراهٌم جمٌل عبد هللا السٌد مستجد ١٢٦١٠٤٩٥٦

سورة المائدة ، وأشهر حكماء العصر الجاهلً (89- 83)الجملة االسمٌة فً رلٌه حسٌن حسن السعٌد العجمى مستجد ١٢٧١٠٤٩٥٧

سورة المائدة ، والحكمة فً المعلقات السبع (95- 90)الجملة االسمٌة فً رلٌه دمحم عبد الهادى الدسولى البمالوى مستجد ١٢٨١٠٤٩٥٨

سورة المائدة ، والحكمة فً شعر طرفة بن العبد (103- 96)الجملة االسمٌة فً رنا احمد دمحم عبد المجٌد ٌوسف المنشاوى مستجد ١٢٩١٠٤٩٥٩

سورة المائدة ، ودور الناقة فً الشعر الجاهلً (108- 104)الجملة االسمٌة فً رنا عماد نصر السٌد الشرلاوي مستجد ١٣٠١٠٤٩٦٠

سورة المائدة ، وصورة الناقة فً معلقة طرفة بن العبد (113- 109)الجملة االسمٌة فً رنا دمحم فاروق الشهاوي مستجد ١٣١١٠٤٩٦١

سورة المائدة ، وحركة البعث األدبً وقصٌدة التفعٌلة (120- 114)الجملة االسمٌة فً روان ابراهٌم دمحمدمحم السٌد الزالط مستجد ١٣٢١٠٤٩٦٢

سورة األنعام ، وشرح أبٌات خلٌل شٌبوب (8- 1)الجملة االسمٌة فً روان دمحم سعد ندٌم دمحم مستجد ١٣٣١٠٤٩٦٣

سورة األنعام ، وشرح أبٌات أبً القاسم الشابً (18- 9)الجملة االسمٌة فً روان دمحم محمود البسٌونً مستجد ١٣٤١٠٤٩٦٤

سورة األنعام ، والرومانسٌة وأثرها فً قصٌدة التفعٌلة (27- 19)الجملة االسمٌة فً روان نادر الحسٌنً دمحم ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٣٥١٠٤٩٦٥

سورة األنعام ، وشرح أبٌات دمحم محجوب (35- 28)الجملة االسمٌة فً روضه عاطف عبد الغنى صالح عبد النبى مستجد ١٣٦١٠٤٩٦٦

سورة األنعام ، والواقعٌة فً قصٌدة التفعٌلة عند حسٌن منصور (44- 36)الجملة االسمٌة فً رٌفان نجاح عبد الهادى عبد الغنى االشمر مستجد ١٣٧١٠٤٩٦٧

سورة األنعام ، وشرح قصٌدة رحل النهار لبدر شاكر السٌاب (52- 45)الجملة االسمٌة فً رٌم احمد دمحم احمد حسن عمر مستجد ١٣٨١٠٤٩٦٨

سورة األنعام ، وموسٌقى الشعر الحر وخصائصها (59- 53)الجملة االسمٌة فً رٌم خالد السٌد موسى حسن مستجد ١٣٩١٠٤٩٦٩

سورة األنعام ، وشرح قصٌدة مرثٌة ٌوم تافه لنازك المالئكة (68- 60)الجملة االسمٌة فً رٌهام حماده المتولى ابراهٌم مستجد ١٤٠١٠٤٩٧٠
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سورة األنعام ، وموسٌقى التعبٌر عند صالح عبد الصبور (73- 69)الجملة االسمٌة فً رٌهام ٌاسر ابو المحاسن احمد عٌطه مستجد ١٤١١٠٤٩٧١

سورة األنعام ، والموسٌقى التصوٌرٌة عند نزار قبانً (81- 74)الجملة االسمٌة فً زهره سعد الحسانٌن المصبى مستجد ١٤٢١٠٤٩٧٢

سورة األنعام ، وسمات القافٌة فً الشعر الحر (90- 82)الجملة االسمٌة فً زٌنب شاكر السٌد العفٌفً مستجد ١٤٣١٠٤٩٧٣

سورة األنعام ، والقافٌة المزدوجة فً الشعر الحر (94- 91)الجملة االسمٌة فً ساره اكرم رجائى حافظ مستجد ١٤٤١٠٤٩٧٤

سورة األنعام ، ورٌادة التجدٌد عند نازك المالئكة (101- 95)الجملة االسمٌة فً ساره السٌد عبدالمجٌد السٌد المتولى مستجد ١٤٥١٠٤٩٧٥

سورة األنعام ، وشرح قصٌدة أغنٌة الهاوٌة لنازك المالئكة (110- 102)الجملة االسمٌة فً ساره عادل دمحم محمود السٌد عمار مستجد ١٤٦١٠٤٩٧٦

سورة األنعام ، وشرح قصٌدة الكولٌرا لنازك المالئكة (118- 111)الجملة االسمٌة فً ساره دمحم رضا دمحم التهامى العفٌفً مستجد ١٤٧١٠٤٩٧٧

سورة األنعام ، وشرح قصٌدة مر القطار لنازك المالئكة (124- 119)الجملة االسمٌة فً ساره دمحم عبد الوهاب ابراهٌم المنسً مستجد ١٤٨١٠٤٩٧٨

 سورة األنعام ، وشرح صورة الخفٌر فً قصٌدة نازك المالئكة (131- 125)الجملة االسمٌة فً ساره دمحم فتح هللا دمحم سعٌد مستجد ١٤٩١٠٤٩٧٩

سورة األنعام ، وشرح قصٌدة خرافات لنازك المالئكة (137- 132)الجملة االسمٌة فً ساره ناروز جمٌل باسلٌوس جرجس مستجد ١٥٠١٠٤٩٨٠

 سورة األنعام ، وهجاء الملوك وأثره فً مقتل طرفة (142- 138)الجملة االسمٌة فً سالى عماد شعبان صالح حسن عماشه مستجد ١٥١١٠٤٩٨١

سورة األنعام ، والسمات الفنٌة للشعر الجاهلً (146- 143)الجملة االسمٌة فً سعاد السٌد سعد السٌد عبد النبى مستجد ١٥٢١٠٤٩٨٢

سورة األنعام ، والقٌمة الفنٌة للشاعر طرفة بن العبد (151- 147)الجملة االسمٌة فً سعاد دمحم حمزه خلف ابو العنٌن مستجد ١٥٣١٠٤٩٨٣

سورة األنعام ، وشرح أبٌات ولوال ثالث (157- 152)الجملة االسمٌة فً سلمى جمال محمود سٌد احمد االمٌر مستجد ١٥٤١٠٤٩٨٤

سورة األنعام ، واأللفاظ الغرٌبة فً شعر طرفة بن العبد (165- 158)الجملة االسمٌة فً سلمى خالد السٌد السعٌد دمحم حسن غانم مستجد ١٥٥١٠٤٩٨٥

سورة األعراف ، وأجزاء معلقة لخولة أطالل (11- 1)الجملة االسمٌة فً سلمى رمضان دمحم محمود عبد هللا مستجد ١٥٦١٠٤٩٨٦

سورة األعراف ، والشعر الجاهلً مستودع حوادث القبٌلة (22- 12)الجملة االسمٌة فً سلمى صالح دمحم ودٌد دمحم براغٌت مستجد ١٥٧١٠٤٩٨٧

سورة األعراف ، والعالقة بٌن الشاعر والقبٌلة فً الجاهلٌة (30- 23)الجملة االسمٌة فً سلمى مراد المتولى مجاهد مستجد ١٥٨١٠٤٩٨٨

سورة األعراف ، وأبٌات فً الكرم والتعلٌق علٌها (37- 31)الجملة االسمٌة فً سلمى ممدوح صالح احمد بٌلى مستجد ١٥٩١٠٤٩٨٩

سورة األعراف ، وتصوٌر األعشى للكرم والكرماء (43- 38)الجملة االسمٌة فً سلوى سٌف ابوخلٌل ابراهٌم علً مستجد ١٦٠١٠٤٩٩٠
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سورة األعراف ، والكرم فً شعر طرفة بن العبد (51- 44)الجملة االسمٌة فً سماح لاسم عبدالخالك لاسم مستجد ١٦١١٠٤٩٩١

سورة األعراف ، وشرح أبٌات الشجاعة والمروءة (57- 52)الجملة االسمٌة فً سمر عبد الجلٌل صالح عبد الجلٌل مستجد ١٦٢١٠٤٩٩٢

سورة األعراف ، وشرح أبٌات الحرب عند عنترة بن شداد (67- 58)الجملة االسمٌة فً سهٌر دمحم عبد الرحمن مصٌلحى العرالى مستجد ١٦٣١٠٤٩٩٣

سورة األعراف ، ورذٌلة الثأر عند شعراء الجاهلٌة (73- 68)الجملة االسمٌة فً سهٌلة السٌد محمود اسماعٌل مستجد ١٦٤١٠٤٩٩٤

سورة األعراف، والفتوة والجرأة فً شعر طرفة بن العبد (81- 74)الجملة االسمٌة فً سهٌله اسامه دمحم رضا الدٌسطى دمحم مستجد ١٦٥١٠٤٩٩٥

سورة األعراف ، وحفظ الحلف فً شعر طرفة بن العبد (87- 82)الجملة االسمٌة فً سهٌله طلعت مصطفى عبد المؤمن مستجد ١٦٦١٠٤٩٩٦

سورة األعراف ، واللهو والخمر فً الشعر الجاهلً (95- 88)الجملة االسمٌة فً شروق اشرف عبد النبى الشعرانى رجب مستجد ١٦٧١٠٤٩٩٧

سورة األعراف ، وصورة المرأة فً قصائد الشعراء الجاهلٌٌن (104- 96)الجملة االسمٌة فً شرٌف دمحم صالح الغزالى مستجد ١٦٨١٠٤٩٩٨

سورة األعراف ، وموقف المجتمع الجاهلً من اإلناث (120- 105)الجملة االسمٌة فً شمس ابراهٌم شولى عوض عوض مستجد ١٦٩١٠٤٩٩٩

سورة األعراف ، ومقاٌٌس المرأة فً شعر طرفة بن العبد (130- 121)الجملة االسمٌة فً شهد دمحم السٌد عبد الفتاح سالم مستجد ١٧٠١٠٥٠٠٠

سورة األعراف ، وغزلٌة طرفة بن العبد أصحوت الٌوم (137- 131)الجملة االسمٌة فً شٌماء شعبان السٌد الممع مستجد ١٧١١٠٥٠٠١

سورة األعراف ، ونوازع الحكمة وأثرها فً الشعر الجاهلً (143- 138)الجملة االسمٌة فً شٌماء مجدى عبد ربه عز الرجال مستجد ١٧٢١٠٥٠٠٢

سورة األعراف ، والمذهب الرومانسً وأثره فً الشعر الحر (149- 144)الجملة االسمٌة فً شٌماء ناصر ابوالنصر ابوالعنٌن النجار مستجد ١٧٣١٠٥٠٠٣

سورة األعراف ، والمذهب الواقعً وأثره فً الشعر الحر (155- 150)الجملة االسمٌة فً ضحى عٌد ٌحى عبده مستجد ١٧٤١٠٥٠٠٤

سورة األعراف ، والشعر الحر وموسٌقى التعبٌر (159- 156)الجملة االسمٌة فً ضحى فرحات احمد ابراهٌم مستجد ١٧٥١٠٥٠٠٥

سورة األعراف ، وأنواع القافٌة فً قصٌدة التفعٌلة (163- 160)الجملة االسمٌة فً ضحى دمحم حامد الرفاعى رجب مستجد ١٧٦١٠٥٠٠٦

سورة األعراف ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث المضمون الفكري (170- 164)الجملة االسمٌة فً ضحى محمود عبد السالم سعد مستجد ١٧٧١٠٥٠٠٧

سورة األعراف ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث الشكل  الفنً (178- 171)الجملة االسمٌة فً طارق ابراهٌم ابراهٌم دمحم دمحم الدٌب مستجد ١٧٨١٠٥٠٠٨

سورة األعراف ، وتحلٌل قصٌدة رجل النهار من حٌث المضمون الفكري (187- 179)الجملة االسمٌة فً عاٌده السٌد دمحم المرغنى دمحم مستجد ١٧٩١٠٥٠٠٩

سورة األعراف ، وتحلٌل قصٌدة مر القطار من حٌث الشكل الفنً (195- 188)الجملة االسمٌة فً عبدالرحمن بدر ابراهٌم بدر عالم مستجد ١٨٠١٠٥٠١٠
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 سورة األعراف ، ونسب طرفة ومولده ونشأته وقبٌلته (206- 196)الجملة االسمٌة فً عبدالرحمن عصام دمحم محمود مستجد ١٨١١٠٥٠١١

سورة األنفال  ، وثراء طرفة ومٌراثه وطبٌعة شخصٌته (8- 1)الجملة االسمٌة فً عزه دمحم الرفاعى ابو غنام مستجد ١٨٢١٠٥٠١٢

 سورة األنفال ، وقصة مقتل طرفة بن العبد (16- 9)الجملة االسمٌة فً على متولى على ابو على حسٌن مستجد ١٨٣١٠٥٠١٣

 سورة األنفال ، وطبٌعة الشعر الجاهلً وخصائصه (25- 17)الجملة االسمٌة فً عواطف ممدوح احمد دمحم الشربٌنى مستجد ١٨٤١٠٥٠١٤

سورة األنفال ، ومكانة طرفة بن العبد بٌن شعراء عصره (33- 26)الجملة االسمٌة فً غاده دمحم عبد الوهاب عبد الحمٌد مصطفى مستجد ١٨٥١٠٥٠١٥

سورة األنفال ، وشرح أبٌات من جٌد شعر طرفة بن العبد (40- 34)الجملة االسمٌة فً غصون دمحم غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد ١٨٦١٠٥٠١٦

 سورة األنفال ، وأبٌات طرفة فً سمات الفتى العربً (45- 41)الجملة االسمٌة فً فاطمه ابراهٌم عبد الرازق دمحم مستجد ١٨٧١٠٥٠١٧

سورة األنفال ، وشعر طرفة فً كثرة الغرٌب ومتانة التركٌب (52- 46)الجملة االسمٌة فً فاطمه المهدى مصطفى السعٌد فرحات مستجد ١٨٨١٠٥٠١٨

سورة األنفال ، وسمات معلقة طرفة بن العبد (61- 53)الجملة االسمٌة فً فاطمه اٌمن منصور على هٌكل مستجد ١٨٩١٠٥٠١٩

سورة األنفال ، والموضوع األول فً رائٌة طرفة بن العبد (69- 62)الجملة االسمٌة فً فاطمه حازم عثمان فرحات مستجد ١٩٠١٠٥٠٢٠

سورة األنفال ، والموضوع الثانً فً رائٌة طرفة بن العبد (75- 70)الجملة االسمٌة فً فاطمه رجب دمحم عبد السمٌع مستجد ١٩١١٠٥٠٢١

سورة التوبة ، ونهاٌة القصٌدة الرائٌة لطرفة بن العبد (6- 1)الجملة االسمٌة فً فاطمه رضا صابر محمود ابراهٌم مستجد ١٩٢١٠٥٠٢٢

سورة التوبة ، والشعر الجاهلً سجل دقٌق ألٌام العرب  (13- 7)الجملة االسمٌة فً فاطمه رضا على على الهنداوى مستجد ١٩٣١٠٥٠٢٣

سورة التوبة ، وارتباط الشاعر الجاهلً بقبٌلته (20- 14)الجملة االسمٌة فً فاطمه عبدالغفار دمحم احمد مستجد ١٩٤١٠٥٠٢٤

سورة التوبة ، وفضٌلة الكرم عند حاتم الطائً (26- 21)الجملة االسمٌة فً فاطمه دمحم احمد عبد الوهاب مستجد ١٩٥١٠٥٠٢٥

سورة التوبة ، وشرح أبٌات األعشى فً فضٌلة الكرم (31- 27)الجملة االسمٌة فً فاطمه وائل سعد الشافعى مستجد ١٩٦١٠٥٠٢٦

 سورة التوبة ، وشرح أبٌات حاتم الطائً فً الكرم (36- 32)الجملة االسمٌة فً فاٌزه احمد حمزة احمدعمر مستجد ١٩٧١٠٥٠٢٧

سورة التوبة ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الكرم (40- 37)الجملة االسمٌة فً فاٌزه دمحم بدٌر على ابو العنٌن مستجد ١٩٨١٠٥٠٢٨

سورة التوبة ، وفضٌلة الشجاعة والمروءة فً الشعر الجاهلً (47- 41)الجملة االسمٌة فً فتحى عبد الرؤف نجٌب دمحم على مستجد ١٩٩١٠٥٠٢٩

سورة التوبة ، وفضٌلة الفروسٌة عند عنترة والقطامً (54- 48)الجملة االسمٌة فً فرح فالح فواز سلٌمان المطٌرى مستجد ٢٠٠١٠٥٠٣٠
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 سورة التوبة ، ووصف آالت الحرب عند أوس بن حجر وامرو القٌس (61- 55)الجملة االسمٌة فً كرٌستٌنا ممدوح عزمى شاكر مستجد ٢٠١١٠٥٠٣١

سورة التوبة ، وظاهرة األخذ بالثأر فً الشعر الجاهلً (68- 62)الجملة االسمٌة فً كرٌم عابد الحسنٌن العدوى على مستجد ٢٠٢١٠٥٠٣٢

سورة التوبة ، وشرح أبٌات الشجاعة عند طرفة بن العبد (72- 69)الجملة االسمٌة فً لٌلى عادل عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز مستجد ٢٠٣١٠٥٠٣٣

سورة التوبة ، وفضٌلة حفظ الحلف والوفاء بالعهد عند العرب (79- 73)الجملة االسمٌة فً لٌلى عصام دمحم دمحم ابراهٌم الدسولى مستجد ٢٠٤١٠٥٠٣٤

سورة التوبة ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الوفاء بالعهد (86- 80)الجملة االسمٌة فً لٌلً شاكر عبد الرؤف احمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٥١٠٥٠٣٥

سورة التوبة ، وعادة الترف وشرب الخمر فً الشعر الجاهلً (93- 87)الجملة االسمٌة فً مارتٌنا عماد ٌعموب عبد المالن مستجد ٢٠٦١٠٥٠٣٦

 سورة التوبة ، وشرح خمرٌة عدي بن زٌد (99- 94)الجملة االسمٌة فً مازن سمٌر عبدالحمٌد ابو المعاطى احمد مستجد ٢٠٧١٠٥٠٣٧

سورة التوبة ، وظاهرة شرب الخمر فً معلقة طرفة بن العبد (106- 100)الجملة االسمٌة فً ماهر السٌد محمود دمحم عبد المطلب مستجد ٢٠٨١٠٥٠٣٨

سورة التوبة ، وموقف طرفة بن العبد من المرأة (111- 107)الجملة االسمٌة فً ماٌسه كمال رجب عبد الممصود البسٌونى مستجد ٢٠٩١٠٥٠٣٩

سورة التوبة ، وموقف الشاعر الجاهلً من المرأة (117- 112)الجملة االسمٌة فً محاسن دمحم ابراهٌم ابراهٌم المنسى مستجد ٢١٠١٠٥٠٤٠

سورة التوبة ، وخصائص المرأة الجاهلٌة عند الشعراء (122- 118)الجملة االسمٌة فً دمحم السٌد ٌونس دمحم السٌد مستجد ٢١١١٠٥٠٤١

سورة التوبة ، وعادة وأد البنات فً المجتمع الجاهلً (129- 123)الجملة االسمٌة فً دمحم حسن احمد فهمى متولى مستجد ٢١٢١٠٥٠٤٢

 سورة ٌونس ، وسمات الغزل عند طرفة بن العبد (6- 1)الجملة االسمٌة فً دمحم حسن مختار حسن بحٌرى مستجد ٢١٣١٠٥٠٤٣

سورة ٌونس ، وسمات المرأة الجاهلٌة عند طرفة بن العبد (14- 7)الجملة االسمٌة فً دمحم طارق عبده صالح مستجد ٢١٤١٠٥٠٤٤

سورة ٌونس ، وشرح أبٌات رائٌة طرفة بن العبد (20- 15)الجملة االسمٌة فً دمحم عاطف السٌد محمود ٌوسف مستجد ٢١٥١٠٥٠٤٥

سورة ٌونس ، ومظاهر الحكمة فً الشعر الجاهلً (25- 21)الجملة االسمٌة فً محمود بكر الششتاوى ابو شنب مستجد ٢١٦١٠٥٠٤٦

سورة ٌونس ، وأشهر حكماء العصر الجاهلً (33- 26)الجملة االسمٌة فً محمود دمحم السعٌد السعٌد بدوي مستجد ٢١٧١٠٥٠٤٧

سورة ٌونس ، والحكمة فً المعلقات السبع (42- 34)الجملة االسمٌة فً مرفت ناصر مصطفى ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٥٠٤٨

سورة ٌونس ، والحكمة فً شعر طرفة بن العبد (53- 43)الجملة االسمٌة فً مروه سمٌر صالح دمحم الشٌخ مستجد ٢١٩١٠٥٠٤٩

سورة ٌونس ، ودور الناقة فً الشعر الجاهلً (61- 54)الجملة االسمٌة فً مروه عماد دمحم ابراهٌم ابراهٌم لبٌه مستجد ٢٢٠١٠٥٠٥٠

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 
الدور األول/2020-2019للعام الجامعً  

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 (1)اللغة العربٌة نحو وتعبٌر : مادة  - 2016 الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

سورة ٌونس ، وصورة الناقة فً معلقة طرفة بن العبد (70- 62)الجملة االسمٌة فً مرٌم احمد السعٌد دمحم سعد مستجد ٢٢١١٠٥٠٥١

سورة ٌونس ، وحركة البعث األدبً وقصٌدة التفعٌلة (78- 71)الجملة االسمٌة فً مرٌم اٌمن دمحم السٌد الدهشان مستجد ٢٢٢١٠٥٠٥٢

سورة ٌونس ، وشرح أبٌات خلٌل شٌبوب (88- 79)الجملة االسمٌة فً مرٌم رضا محمود مأمون الزهٌرى مستجد ٢٢٣١٠٥٠٥٣

سورة ٌونس ، وشرح أبٌات أبً القاسم الشابً (97- 89)الجملة االسمٌة فً مرٌم رمضان احمد نور الدٌن مستجد ٢٢٤١٠٥٠٥٤

سورة ٌونس ، والرومانسٌة وأثرها فً قصٌدة التفعٌلة (109- 98)الجملة االسمٌة فً مرٌم سامى حلمى نبٌه حسن مستجد ٢٢٥١٠٥٠٥٥

سورة هــــود ، وشرح أبٌات دمحم محجوب (12- 1)الجملة االسمٌة فً مرٌم عاطف احمد عبد الحمٌد السعٌد مستجد ٢٢٦١٠٥٠٥٦

سورة هــــود ، والواقعٌة فً قصٌدة التفعٌلة عند حسٌن منصور (19- 13)الجملة االسمٌة فً مرٌم فاضل السعٌد مصطفى الخولى مستجد ٢٢٧١٠٥٠٥٧

سورة هــــود ، وشرح قصٌدة رحل النهار لبدر شاكر السٌاب (28- 20)الجملة االسمٌة فً مرٌم محسن عبد هللا دمحم احمد عماره مستجد ٢٢٨١٠٥٠٥٨

سورة هــــود ، وموسٌقى الشعر الحر وخصائصها (37- 29)الجملة االسمٌة فً مرٌم دمحم عبد الحى ابراهٌم معوض مستجد ٢٢٩١٠٥٠٥٩

سورة هــــود ، وشرح قصٌدة مرثٌة ٌوم تافه لنازك المالئكة (45- 38)الجملة االسمٌة فً مرٌم دمحم عوض ابراهٌم احمد الخلٌجى مستجد ٢٣٠١٠٥٠٦٠

سورة هــــود ، وموسٌقى التعبٌر عند صالح عبد الصبور (53- 46)الجملة االسمٌة فً مرٌم دمحم منٌر حسن دمحم مستجد ٢٣١١٠٥٠٦١

سورة هــــود ، والموسٌقى التصوٌرٌة عند نزار قبانً (62- 54)الجملة االسمٌة فً مرٌم دمحم وحٌد الدٌن دمحم سلٌم مستجد ٢٣٢١٠٥٠٦٢

سورة هــــود ، وسمات القافٌة فً الشعر الحر (71- 63)الجملة االسمٌة فً مرٌم مختار عبدهللا حمزه هٌكل مستجد ٢٣٣١٠٥٠٦٣

سورة هــــود ، والقافٌة المزدوجة فً الشعر الحر (81- 72)الجملة االسمٌة فً معاذ رمزى عبد الفتاح احمد عبد المجٌد مستجد ٢٣٤١٠٥٠٦٤

سورة هــــود ، ورٌادة التجدٌد عند نازك المالئكة (88- 82)الجملة االسمٌة فً منار اسماعٌل عزت اسماعٌل مستجد ٢٣٥١٠٥٠٦٥

سورة هــــود ، وشرح قصٌدة أغنٌة الهاوٌة لنازك المالئكة (97- 89)الجملة االسمٌة فً منار جمال دمحم خاطر غبارى مستجد ٢٣٦١٠٥٠٦٦

سورة هــــود ، وشرح قصٌدة الكولٌرا لنازك المالئكة (112- 98)الجملة االسمٌة فً منار خالد محى الدٌن ابو النور البالسً مستجد ٢٣٧١٠٥٠٦٧

سورة هــــود ، وشرح قصٌدة مر القطار لنازك المالئكة (123- 113)الجملة االسمٌة فً منار عبد الحمٌد حموده عرفات مستجد ٢٣٨١٠٥٠٦٨

سورة ٌوسف ، وشرح صورة الخفٌر فً قصٌدة نازك المالئكة  (12- 1)الجملة االسمٌة فً منه هللا عبد الحمٌد عبد العزٌز علً مستجد ٢٣٩١٠٥٠٦٩

سورة ٌوسف ، وشرح قصٌدة خرافات لنازك المالئكة (22- 13)الجملة االسمٌة فً منه هللا عصام عبدالمنعم شرٌف مستجد ٢٤٠١٠٥٠٧٠
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سورة ٌوسف ، وهجاء الملوك وأثره فً مقتل طرفة  (30- 23)الجملة االسمٌة فً منه هللا على حسن على عسكرٌة مستجد ٢٤١١٠٥٠٧١

سورة ٌوسف ، والسمات الفنٌة للشعر الجاهلً (37- 31)الجملة االسمٌة فً منى احمد عبد الحفٌظ عطٌه احمد مستجد ٢٤٢١٠٥٠٧٢

سورة ٌوسف ، والقٌمة الفنٌة للشاعر طرفة بن العبد (43- 38)الجملة االسمٌة فً منى السٌد الشناوى عبد الممصود مستجد ٢٤٣١٠٥٠٧٣

سورة ٌوسف ، وشرح أبٌات ولوال ثالث (52- 44)الجملة االسمٌة فً منى جمال الشناوى السٌد مستجد ٢٤٤١٠٥٠٧٤

سورة ٌوسف ، واأللفاظ الغرٌبة فً شعر طرفة بن العبد (63- 53)الجملة االسمٌة فً منى عبد الحكٌم حسن اسماعٌل مستجد ٢٤٥١٠٥٠٧٥

سورة ٌوسف ، وأجزاء معلقة لخولة أطالل (69- 64)الجملة االسمٌة فً منى ماهر احمد دمحم احمد مستجد ٢٤٦١٠٥٠٧٦

سورة ٌوسف ، والشعر الجاهلً مستودع حوادث القبٌلة (78- 70)الجملة االسمٌة فً منى دمحم على زٌاده مستجد ٢٤٧١٠٥٠٧٧

سورة ٌوسف ، والعالقة بٌن الشاعر والقبٌلة فً الجاهلٌة (86- 79)الجملة االسمٌة فً مى ابراهٌم ابراهٌم عبد الشكور مستجد ٢٤٨١٠٥٠٧٨

سورة ٌوسف ، وأبٌات فً الكرم والتعلٌق علٌها (95- 87)الجملة االسمٌة فً مى امٌن سعدالدٌن دمحم خلٌل مستجد ٢٤٩١٠٥٠٧٩

سورة ٌوسف ، وتصوٌر األعشى للكرم والكرماء (103- 96)الجملة االسمٌة فً مٌاده احمد دمحم على العزونى مستجد ٢٥٠١٠٥٠٨٠

سورة ٌوسف ، والكرم فً شعر طرفة بن العبد (111- 104)الجملة االسمٌة فً مٌاده عادل فهٌم العزب شرٌف مستجد ٢٥١١٠٥٠٨١

سورة الرعد ، وشرح أبٌات الشجاعة والمروءة (5- 1)الجملة االسمٌة فً نادره دمحم حسٌن سلٌم مستجد ٢٥٢١٠٥٠٨٢

سورة الرعد ، وشرح أبٌات الحرب عند عنترة بن شداد (13- 6)الجملة االسمٌة فً نارٌمان احمد على عبد العظٌم مستجد ٢٥٣١٠٥٠٨٣

سورة الرعد ، ورذٌلة الثأر عند شعراء الجاهلٌة (18- 14)الجملة االسمٌة فً ندا احمد ٌونس عبد العال مستجد ٢٥٤١٠٥٠٨٤

سورة الرعد ، والفتوة والجرأة فً شعر طرفة بن العبد (28- 19)الجملة االسمٌة فً ندا اسامه دمحم وهبه الرٌس مستجد ٢٥٥١٠٥٠٨٥

سورة الرعد ، وحفظ الحلف فً شعر طرفة بن العبد (34- 29)الجملة االسمٌة فً ندا السٌد فاٌد عبد الهادى زٌن الدٌن مستجد ٢٥٦١٠٥٠٨٦

سورة الرعد ، واللهو والخمر فً الشعر الجاهلً (43- 35)الجملة االسمٌة فً ندا على انور عبد الخالك الموافى مستجد ٢٥٧١٠٥٠٨٧

سورة إبراهٌم ، وصورة المرأة فً قصائد الشعراء الجاهلٌٌن (6- 1)الجملة االسمٌة فً ندا محسن مسعد الٌمانى صٌام مستجد ٢٥٨١٠٥٠٨٨

سورة إبراهٌم ، وموقف المجتمع الجاهلً من اإلناث (16- 7)الجملة االسمٌة فً نداء منصور عبدهللا بخٌت جوده مستجد ٢٥٩١٠٥٠٨٩

سورة إبراهٌم ، ومقاٌٌس المرأة فً شعر طرفة بن العبد (24- 17)الجملة االسمٌة فً ندى السٌد على السٌد عٌد مستجد ٢٦٠١٠٥٠٩٠
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سورة إبراهٌم ، وغزلٌة طرفة بن العبد أصحوت الٌوم (33- 25)الجملة االسمٌة فً ندى عاطف ابراهٌم فرحات مستجد ٢٦١١٠٥٠٩١

سورة إبراهٌم ، ونوازع الحكمة وأثرها فً الشعر الجاهلً (42- 34)الجملة االسمٌة فً ندى عبد الرازق مصطفى دمحم سٌد احمد مستجد ٢٦٢١٠٥٠٩٢

سورة إبراهٌم ، والمذهب الرومانسً وأثره فً الشعر الحر (52- 43)الجملة االسمٌة فً ندى عزت احمد عبد العلٌم دمحم سالم مستجد ٢٦٣١٠٥٠٩٣

سورة الحجر ، والمذهب الواقعً وأثره فً الشعر الحر (15- 1)الجملة االسمٌة فً ندى عصام احمد عبد المعطى النحاس مستجد ٢٦٤١٠٥٠٩٤

سورة الحجر ، والشعر الحر وموسٌقى التعبٌر (31- 16)الجملة االسمٌة فً ندى عماد على دمحم مجاهد مستجد ٢٦٥١٠٥٠٩٥

سورة الحجر ، وأنواع القافٌة فً قصٌدة التفعٌلة (51- 32)الجملة االسمٌة فً ندى عماد دمحم السٌد المشٌشى مستجد ٢٦٦١٠٥٠٩٦

سورة الحجر ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث المضمون الفكري (70- 52)الجملة االسمٌة فً ندى محمود عبدالحلٌم حسن سالمه مستجد ٢٦٧١٠٥٠٩٧

سورة الحجر ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث الشكل  الفنً (99- 71)الجملة االسمٌة فً ندى نبٌل حلمى عبد الرؤف مستجد ٢٦٨١٠٥٠٩٨

سورة النحل ، وتحلٌل قصٌدة رجل النهار من حٌث المضمون الفكري (12- 1)الجملة االسمٌة فً نغم دمحم عبدالخالك عثمان مستجد ٢٦٩١٠٥٠٩٩

سورة النحل ، وتحلٌل قصٌدة مر القطار من حٌث الشكل الفنً (26- 13)الجملة االسمٌة فً نغم دمحم دمحم العدل دمحم دروٌش مستجد ٢٧٠١٠٥١٠٠

 سورة النحل ، ونسب طرفة ومولده ونشأته وقبٌلته (34- 27)الجملة االسمٌة فً نها نادر السٌد المرسى مستجد ٢٧١١٠٥١٠١

 سورة النحل ، وثراء طرفة ومٌراثه وطبٌعة شخصٌته (42- 35)الجملة االسمٌة فً نهاد الدسولى ابراهٌم السٌد مستجد ٢٧٢١٠٥١٠٢

 سورة النحل ، وقصة مقتل طرفة بن العبد (54- 43)الجملة االسمٌة فً نهله حسٌن مصطفى حافظ سلٌمان مستجد ٢٧٣١٠٥١٠٣

 سورة النحل ، وطبٌعة الشعر الجاهلً وخصائصه (64- 55)الجملة االسمٌة فً نهى صالح الدمحمى حماد كرٌم مستجد ٢٧٤١٠٥١٠٤

سورة النحل ، ومكانة طرفة بن العبد بٌن شعراء عصره (72- 65)الجملة االسمٌة فً نور الهدى دمحم ابراهٌم الدسولى المتولى عجٌز مستجد ٢٧٥١٠٥١٠٥

سورة النحل ، وشرح أبٌات من جٌد شعر طرفة بن العبد (79- 73)الجملة االسمٌة فً نورا جوده زكى كامل دمحم مستجد ٢٧٦١٠٥١٠٦

 سورة النحل ، وأبٌات طرفة فً سمات الفتى العربً (87- 80)الجملة االسمٌة فً نورا على دمحم دمحم السٌد مستجد ٢٧٧١٠٥١٠٧

سورة النحل ، وشعر طرفة فً كثرة الغرٌب ومتانة التركٌب (93- 88)الجملة االسمٌة فً نورا دمحم دمحم دمحم سعد مستجد ٢٧٨١٠٥١٠٨

سورة النحل ، وسمات معلقة طرفة بن العبد (102- 94)الجملة االسمٌة فً نورا دمحم دمحم دمحم ضٌف مستجد ٢٧٩١٠٥١٠٩

سورة النحل ، والموضوع األول فً رائٌة طرفة بن العبد (110- 103)الجملة االسمٌة فً نوران ٌاسر محمود الحسٌنى البدري مستجد ٢٨٠١٠٥١١٠

جامعة المنصورة

الدور األول/2020-2019للعام الجامعً  

 (1)اللغة العربٌة نحو وتعبٌر : مادة  - 2016 الئحة 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 



اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

سورة النحل ، والموضوع الثانً فً رائٌة طرفة بن العبد (118- 111)الجملة االسمٌة فً نورهان ابراهٌم صابر سلٌمان مستجد ٢٨١١٠٥١١١

سورة النحل ، ونهاٌة القصٌدة الرائٌة لطرفة بن العبد (128- 119)الجملة االسمٌة فً نورهان اسماعٌل حسٌن اٌوب مستجد ٢٨٢١٠٥١١٢

سورة اإلسراء ، والشعر الجاهلً سجل دقٌق ألٌام العرب  (7- 1)الجملة االسمٌة فً نورهان السعٌد دمحم شعبان مستجد ٢٨٣١٠٥١١٣

سورة اإلسراء ، وارتباط الشاعر الجاهلً بقبٌلته (17- 8)الجملة االسمٌة فً نورهان السٌد صابر السٌد ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٥١١٤

سورة اإلسراء ، وفضٌلة الكرم عند حاتم الطائً (27- 18)الجملة االسمٌة فً نورهان الشحات حسن عبد المنعم مستجد ٢٨٥١٠٥١١٥

سورة اإلسراء ، وشرح أبٌات األعشى فً فضٌلة الكرم (38- 28)الجملة االسمٌة فً نورهان العربى احمد عبد الغفار عبد السالم مستجد ٢٨٦١٠٥١١٦

 سورة اإلسراء ، وشرح أبٌات حاتم الطائً فً الكرم (49- 39)الجملة االسمٌة فً نورهان سمٌر احمد صادق متولى مستجد ٢٨٧١٠٥١١٧

سورة اإلسراء ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الكرم (58- 50)الجملة االسمٌة فً نورهان عباده سامى عبد العزٌز مستجد ٢٨٨١٠٥١١٨

سورة اإلسراء ، وفضٌلة الشجاعة والمروءة فً الشعر الجاهلً (66- 59)الجملة االسمٌة فً نورهان لطفى بدٌر نورالدٌن مستجد ٢٨٩١٠٥١١٩

سورة اإلسراء ، وفضٌلة الفروسٌة عند عنترة والقطامً (75- 67)الجملة االسمٌة فً نورهان دمحم الرفاعى عبدالمادر العشماوى مستجد ٢٩٠١٠٥١٢٠

 سورة اإلسراء ، ووصف آالت الحرب عند أوس بن حجر وامرو القٌس (86- 76)الجملة االسمٌة فً نٌره زكرٌا السعٌد محمود بشار مستجد ٢٩١١٠٥١٢١

سورة اإلسراء ، وظاهرة األخذ بالثأر فً الشعر الجاهلً (98- 87)الجملة االسمٌة فً نٌره عادل دمحم السعٌد عبد الحاكم فتح هللا مستجد ٢٩٢١٠٥١٢٢

سورة اإلسراء ، وشرح أبٌات الشجاعة عند طرفة بن العبد (111- 100)الجملة االسمٌة فً نٌره دمحم السعٌد دمحم نوار مستجد ٢٩٣١٠٥١٢٣

سورة الكهف ، وفضٌلة حفظ الحلف والوفاء بالعهد عند العرب (15- 1)الجملة االسمٌة فً نٌره دمحم العربى السٌد والً مستجد ٢٩٤١٠٥١٢٤

سورة الكهف ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الوفاء بالعهد (20- 16)الجملة االسمٌة فً نٌروز عادل عبد الحمٌد احمد الداودي مستجد ٢٩٥١٠٥١٢٥

سورة الكهف ، وعادة الترف وشرب الخمر فً الشعر الجاهلً (27- 21)الجملة االسمٌة فً هاجر حسٌن عبد السمٌع دمحم دسولى مستجد ٢٩٦١٠٥١٢٦

سورة الكهف ، وشرح خمرٌة عدي بن زٌد  (34- 28)الجملة االسمٌة فً هاجر عطٌه عوض عوض عطٌه مستجد ٢٩٧١٠٥١٢٧

سورة الكهف ، وظاهرة شرب الخمر فً معلقة طرفة بن العبد (45- 35)الجملة االسمٌة فً هاجر على عبد الرحمن عبد اللطٌف مستجد ٢٩٨١٠٥١٢٨

سورة الكهف ، وموقف طرفة بن العبد من المرأة (53- 46)الجملة االسمٌة فً هاجر وائل دمحم احمد سلٌمان مستجد ٢٩٩١٠٥١٢٩

سورة الكهف ، وموقف الشاعر الجاهلً من المرأة (61- 54)الجملة االسمٌة فً هاله اشرف شعبان دمحم ابراهٌم مستجد ٣٠٠١٠٥١٣٠
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سورة الكهف ، وخصائص المرأة الجاهلٌة عند الشعراء (74- 62)الجملة االسمٌة فً هاله دمحم دمحم عبده ابو العنٌن مستجد ٣٠١١٠٥١٣١

سورة الكهف ، وعادة وأد البنات فً المجتمع الجاهلً (83- 75)الجملة االسمٌة فً هبه السعٌد منصور احمد نصٌر مستجد ٣٠٢١٠٥١٣٢

 سورة الكهف ، وسمات الغزل عند طرفة بن العبد (97- 84)الجملة االسمٌة فً هبه اٌمن عبد الحمٌد دمحم الجٌار مستجد ٣٠٣١٠٥١٣٣

سورة الكهف ، وسمات المرأة الجاهلٌة عند طرفة بن العبد (110- 98)الجملة االسمٌة فً هبه حماده دمحم مصطفى ابراهٌم مستجد ٣٠٤١٠٥١٣٤

سورة مرٌم ، وشرح أبٌات رائٌة طرفة بن العبد (11- 1)الجملة االسمٌة فً هدٌر الششتاوى محب النمٌب مستجد ٣٠٥١٠٥١٣٥

سورة مرٌم ، ومظاهر الحكمة فً الشعر الجاهلً (25- 12)الجملة االسمٌة فً هدٌر هانى فوزى على مستجد ٣٠٦١٠٥١٣٦

سورة مرٌم ، وأشهر حكماء العصر الجاهلً (38- 26)الجملة االسمٌة فً هنادى شاكر رمزى دمحم شراب مستجد ٣٠٧١٠٥١٣٧

سورة مرٌم ، والحكمة فً المعلقات السبع (51- 39)الجملة االسمٌة فً هٌام ٌاسر ابراهٌم احمد موافى مستجد ٣٠٨١٠٥١٣٨

سورة مرٌم ، والحكمة فً شعر طرفة بن العبد (64- 52)الجملة االسمٌة فً وائل طارق السٌد على دمحم عطوه مستجد ٣٠٩١٠٥١٣٩

سورة مرٌم ، ودور الناقة فً الشعر الجاهلً (76- 65)الجملة االسمٌة فً وداد مصطفى الجراٌحى دمحم عٌد مستجد ٣١٠١٠٥١٤٠

سورة مرٌم ، وصورة الناقة فً معلقة طرفة بن العبد (98- 77)الجملة االسمٌة فً وفاء ماجد عبدالفتاح امٌن نصار مستجد ٣١١١٠٥١٤١

سورة طه ، وحركة البعث األدبً وقصٌدة التفعٌلة (21- 1)الجملة االسمٌة فً وفاء دمحم طلبه السٌد مستجد ٣١٢١٠٥١٤٢

سورة طه ، وشرح أبٌات خلٌل شٌبوب (51- 22)الجملة االسمٌة فً ٌارا سبح عمر جعفر مستجد ٣١٣١٠٥١٤٣

سورة طه ، وشرح أبٌات أبً القاسم الشابً (64- 52)الجملة االسمٌة فً ٌارا عبده دمحم ابراهٌم فلفل مستجد ٣١٤١٠٥١٤٤

سورة طه ، والرومانسٌة وأثرها فً قصٌدة التفعٌلة (76- 65)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن الحسٌنى الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٥١٤٥

سورة طه ، وشرح أبٌات دمحم محجوب (87- 77)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن اٌمن دمحم امٌن حسنٌن مستجد ٣١٦١٠٥١٤٦

سورة طه ، والواقعٌة فً قصٌدة التفعٌلة عند حسٌن منصور (98- 88)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن بهى الدٌن طه محمود مستجد ٣١٧١٠٥١٤٧

سورة طه ، وشرح قصٌدة رحل النهار لبدر شاكر السٌاب (113- 99)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن خالد السعٌد محمود السعٌد مستجد ٣١٨١٠٥١٤٨

سورة طه ، وموسٌقى الشعر الحر وخصائصها (125- 114)الجملة االسمٌة فً ٌاسٌن عبد الناصر احمد عبد الرحمن الملٌوبى مستجد ٣١٩١٠٥١٤٩

سورة طه ، وشرح قصٌدة مرثٌة ٌوم تافه لنازك المالئكة (135- 126)الجملة االسمٌة فً ٌسرا دمحم لابل شمس الدٌن لابل مستجد ٣٢٠١٠٥١٥٠
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سورة األنبٌاء ، وموسٌقى التعبٌر عند صالح عبد الصبور (10- 1)الجملة االسمٌة فً ٌمنى دمحم احمد عبد العزٌز مستجد ٣٢١١٠٥١٥١

سورة األنبٌاء ، والموسٌقى التصوٌرٌة عند نزار قبانً (24- 11)الجملة االسمٌة فً ٌوسف دمحم عثمان شرف مستجد ٣٢٢١٠٥١٥٢

سورة األنبٌاء ، وسمات القافٌة فً الشعر الحر (35- 25)الجملة االسمٌة فً ٌوسف محمود دمحم دمحم زاٌد مستجد ٣٢٣١٠٥١٥٣

سورة األنبٌاء ، والقافٌة المزدوجة فً الشعر الحر (44- 36)الجملة االسمٌة فً ٌوسف مختار مختار عبدالسالم زٌدان مستجد ٣٢٤١٠٥١٥٤

سورة األنبٌاء ، ورٌادة التجدٌد عند نازك المالئكة (57- 45)الجملة االسمٌة فً حسام دمحم فؤاد عبد الفتاح مستجد ٣٢٥١٠٥١٥٥

سورة األنبٌاء ، وشرح قصٌدة أغنٌة الهاوٌة لنازك المالئكة (72- 58)الجملة االسمٌة فً رٌم دمحم فواز سلٌمان الفواز المطٌرى مستجد ٣٢٦١٠٥١٥٦

سورة األنبٌاء ، وشرح قصٌدة الكولٌرا لنازك المالئكة (81- 73)الجملة االسمٌة فً عبد الرحمن صابر عطٌه دمحم عطٌه السحرتى مستجد ٣٢٧١٠٥١٥٧

سورة األنبٌاء ، وشرح قصٌدة مر القطار لنازك المالئكة (90- 82)الجملة االسمٌة فً ٌمنى ماهر احمد دمحم خضر مستجد ٣٢٨١٠٥١٥٨
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 سورة الحج ، ونسب طرفة ومولده ونشأته وقبٌلته (23- 16)الجملة االسمٌة فً ابراهٌم عادل برهام ابراهٌم مستجد ١١٠٥٣٢١

 سورة الحج ، وثراء طرفة ومٌراثه وطبٌعة شخصٌته (30- 24)الجملة االسمٌة فً احمد سمٌر عبد اللطٌف الزامل مستجد ٢١٠٥٣٢٢

 سورة الحج ، وقصة مقتل طرفة بن العبد (38- 31)الجملة االسمٌة فً اسراء اسامه حامد سلٌمان عطٌه مستجد ٣١٠٥٣٢٣

 سورة الحج ، وطبٌعة الشعر الجاهلً وخصائصه (46- 39)الجملة االسمٌة فً اسراء حامد عبد السالم حامد العجمى الشاوٌش مستجد ٤١٠٥٣٢٤

سورة الحج ، ومكانة طرفة بن العبد بٌن شعراء عصره (55- 47)الجملة االسمٌة فً اسراء طلبه مسعد طلبة احمد على مستجد ٥١٠٥٣٢٥

سورة الحج ، وشرح أبٌات من جٌد شعر طرفة بن العبد (64- 56)الجملة االسمٌة فً اسراء مصطفى السعٌد دمحم عبد العال مستجد ٦١٠٥٣٢٦

 سورة الحج ، وأبٌات طرفة فً سمات الفتى العربً (72- 65)الجملة االسمٌة فً اسالم اٌمن السٌد الرفاعى الحمادي مستجد ٧١٠٥٣٢٧

سورة الحج ، وشعر طرفة فً كثرة الغرٌب ومتانة التركٌب (78- 73)الجملة االسمٌة فً اسماء جمال ابراهٌم عبده بالل مستجد ٨١٠٥٣٢٨

سورة المؤمنون ، وسمات معلقة طرفة بن العبد (17- 1)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم المصبى محمود احمد مستجد ٩١٠٥٣٢٩

سورة المؤمنون ، والموضوع األول فً رائٌة طرفة بن العبد (27- 18)الجملة االسمٌة فً اسماء دمحم المهدى عبد الحمٌد المهدى النجار مستجد ١٠١٠٥٣٣٠

سورة المؤمنون ، والموضوع الثانً فً رائٌة طرفة بن العبد (42- 28)الجملة االسمٌة فً االء منصور السٌد السٌد شلبى مستجد ١١١٠٥٣٣١

سورة المؤمنون ، ونهاٌة القصٌدة الرائٌة لطرفة بن العبد (59- 43)الجملة االسمٌة فً امٌره احمد السٌد دمحم على البرعى مستجد ١٢١٠٥٣٣٢

 سورة المؤمنون ، والشعر الجاهلً سجل دقٌق ألٌام العرب (74- 60)الجملة االسمٌة فً امٌره اٌمن ابراهٌم ابو جوده السٌد الفار مستجد ١٣١٠٥٣٣٣

سورة المؤمنون ، وارتباط الشاعر الجاهلً بقبٌلته (89- 75)الجملة االسمٌة فً انجى السٌد احمد دمحم على مستجد ١٤١٠٥٣٣٤

سورة المؤمنون ، وفضٌلة الكرم عند حاتم الطائً (104- 90)الجملة االسمٌة فً اٌمان ابراهٌم السٌد ابراهٌم الحنفى مستجد ١٥١٠٥٣٣٥

سورة المؤمنون ، وشرح أبٌات األعشى فً فضٌلة الكرم (118- 105)الجملة االسمٌة فً اٌمان خالد دمحم عبدالخالك ابراهٌم عوٌضة مستجد ١٦١٠٥٣٣٦

 سورة النور ، وشرح أبٌات حاتم الطائً فً الكرم (10- 1)الجملة االسمٌة فً اٌمان فتحى عطٌه ابراهٌم سلٌم مستجد ١٧١٠٥٣٣٧

سورة النور ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الكرم (20- 11)الجملة االسمٌة فً اٌمان مجدى دمحم اسماعٌل دمحم مستجد ١٨١٠٥٣٣٨

سورة النور ، وفضٌلة الشجاعة والمروءة فً الشعر الجاهلً (27- 21)الجملة االسمٌة فً اٌه ابراهٌم العوضى ابراهٌم العوضى مستجد ١٩١٠٥٣٣٩

سورة النور ، وفضٌلة الفروسٌة عند عنترة والقطامً (31- 28)الجملة االسمٌة فً اٌه صالح عبد الغنى دمحم ٌوسف مستجد ٢٠١٠٥٣٤٠
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 سورة النور ، ووصف آالت الحرب عند أوس بن حجر وامرو القٌس (36- 32)الجملة االسمٌة فً اٌه عبد هللا عبد السالم دمحم ٌوسف مستجد ٢١١٠٥٣٤١

سورة النور ، وظاهرة األخذ بالثأر فً الشعر الجاهلً (43- 37)الجملة االسمٌة فً بسمه عبد السالم عبد الوهاب ابراهٌم الصى مستجد ٢٢١٠٥٣٤٢

سورة النور ، وشرح أبٌات الشجاعة عند طرفة بن العبد (53- 44)الجملة االسمٌة فً بسنت النومٌرى الحسانٌن على موسى مستجد ٢٣١٠٥٣٤٣

سورة النور، وفضٌلة حفظ الحلف والوفاء بالعهد عند العرب (60- 54)الجملة االسمٌة فً حسن جمال حسن رٌحان نور مستجد ٢٤١٠٥٣٤٥

سورة الفرقان ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الوفاء بالعهد (11- 1)الجملة االسمٌة فً حفظى محمود ابراهٌم دمحم البندارى مستجد ٢٥١٠٥٣٤٦

سورة الفرقان ، وعادة الترف وشرب الخمر فً الشعر الجاهلً (20- 12)الجملة االسمٌة فً حنان ابو النجا عبد المنعم ابو النجا الكٌال مستجد ٢٦١٠٥٣٤٧

 سورة الفرقان ، وشرح خمرٌة عدي بن زٌد (32- 21)الجملة االسمٌة فً حنان احمد عبد هللا الصدٌك فاٌد مستجد ٢٧١٠٥٣٤٨

سورة الفرقان ، وظاهرة شرب الخمر فً معلقة طرفة بن العبد (43- 33)الجملة االسمٌة فً حنٌن محمود السٌد عبدالعال حمود مستجد ٢٨١٠٥٣٤٩

سورة الفرقان ، وموقف طرفة بن العبد من المرأة (55- 44)الجملة االسمٌة فً حورٌه ماهر سالم سالم سالم مستجد ٢٩١٠٥٣٥٠

سورة الفرقان ، وموقف الشاعر الجاهلً من المرأة (67- 56)الجملة االسمٌة فً خلود على على عبد المنعم الحسانى مستجد ٣٠١٠٥٣٥١

سورة الفرقان ، وخصائص المرأة الجاهلٌة عند الشعراء (77- 68)الجملة االسمٌة فً دالٌا حامد الضوى دمحم عابد مستجد ٣١١٠٥٣٥٢

سورة الشعراء ، وعادة وأد البنات فً المجتمع الجاهلً (19- 1)الجملة االسمٌة فً دالٌا عبد الباسط عبد العال على عبد العال مستجد ٣٢١٠٥٣٥٣

 سورة الشعراء ، وسمات الغزل عند طرفة بن العبد (39- 20)الجملة االسمٌة فً دعاء عماد عبد العزٌز الصاوى مشالى مستجد ٣٣١٠٥٣٥٤

سورة الشعراء ، وسمات المرأة الجاهلٌة عند طرفة بن العبد (60- 40)الجملة االسمٌة فً دنٌا عادل حسٌن على هوٌدي مستجد ٣٤١٠٥٣٥٥

سورة الشعراء ، وشرح أبٌات رائٌة طرفة بن العبد (83- 61)الجملة االسمٌة فً دنٌا دمحم فهٌم الحفنى الحفنى مستجد ٣٥١٠٥٣٥٦

سورة الشعراء ، ومظاهر الحكمة فً الشعر الجاهلً (111- 84)الجملة االسمٌة فً دٌنا البغدادى على دمحم البغدادى مستجد ٣٦١٠٥٣٥٧

سورة الشعراء ، وأشهر حكماء العصر الجاهلً (136- 112)الجملة االسمٌة فً دٌنا عبد العزٌز سعد عبد العزٌز شهاب مستجد ٣٧١٠٥٣٥٨

سورة الشعراء ، والحكمة فً المعلقات السبع (159- 137)الجملة االسمٌة فً رحمه السٌد فخرى صالح الدٌن دمحم ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٥٣٥٩

سورة الشعراء ، والحكمة فً شعر طرفة بن العبد (183- 160)الجملة االسمٌة فً رشا ثروت ٌوسف السٌد مستجد ٣٩١٠٥٣٦٠

سورة الشعراء ، ودور الناقة فً الشعر الجاهلً (206- 184)الجملة االسمٌة فً رنا السٌد السٌد ابو لرع مستجد ٤٠١٠٥٣٦١
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سورة الشعراء ، وصورة الناقة فً معلقة طرفة بن العبد (227- 207)الجملة االسمٌة فً رٌحاب وائل دمحم السٌد دمحم مستجد ٤١١٠٥٣٦٢

سورة النمل ، وحركة البعث األدبً وقصٌدة التفعٌلة (13- 1)الجملة االسمٌة فً رٌم عبدالعزٌز حسن لندٌل مستجد ٤٢١٠٥٣٦٣

سورة النمل ، وشرح أبٌات خلٌل شٌبوب (22- 14)الجملة االسمٌة فً رٌم هانى حسنى دمحم مستجد ٤٣١٠٥٣٦٤

سورة النمل ، وشرح أبٌات أبً القاسم الشابً (35- 23)الجملة االسمٌة فً زٌاد حسام عبد العزٌز حافظ محمود مستجد ٤٤١٠٥٣٦٥

سورة النمل ، والرومانسٌة وأثرها فً قصٌدة التفعٌلة (44- 36)الجملة االسمٌة فً زٌنب عبد الباسط سعد عبد الحمٌد ابراهٌم مستجد ٤٥١٠٥٣٦٦

سورة النمل ، وشرح أبٌات دمحم محجوب (55- 45)الجملة االسمٌة فً ساره حسام دمحم دمحم السٌد سوٌلم مستجد ٤٦١٠٥٣٦٧

سورة النمل ، والواقعٌة فً قصٌدة التفعٌلة عند حسٌن منصور (63- 56)الجملة االسمٌة فً ساره محسن عبده الشبراوى حسون مستجد ٤٧١٠٥٣٦٨

سورة النمل ، وشرح قصٌدة رحل النهار لبدر شاكر السٌاب (76- 64)الجملة االسمٌة فً ساره وائل محمود محجوب مستجد ٤٨١٠٥٣٦٩

سورة النمل ، وموسٌقى الشعر الحر وخصائصها (93- 77)الجملة االسمٌة فً سلسبٌل خمٌس السٌد زٌدان مستجد ٤٩١٠٥٣٧٠

سورة القصص ، وشرح قصٌدة مرثٌة ٌوم تافه لنازك المالئكة (13- 1)الجملة االسمٌة فً سلمى عبدالحى احمد زلزوق مستجد ٥٠١٠٥٣٧١

سورة القصص ، وموسٌقى التعبٌر عند صالح عبد الصبور (21- 14)الجملة االسمٌة فً سلمى عمر دمحم عمر السٌد خضر مستجد ٥١١٠٥٣٧٢

سورة القصص ، والموسٌقى التصوٌرٌة عند نزار قبانً (28- 22)الجملة االسمٌة فً سلمى دمحم السعٌد العشرى على مستجد ٥٢١٠٥٣٧٣

سورة القصص ، وسمات القافٌة فً الشعر الحر (35- 29)الجملة االسمٌة فً سمر على وجٌه فرج حمزه مستجد ٥٣١٠٥٣٧٤

سورة القصص ، والقافٌة المزدوجة فً الشعر الحر (43- 36)الجملة االسمٌة فً سهر صبرى عبد الحمٌد السٌد احمد مستجد ٥٤١٠٥٣٧٥

سورة القصص ، ورٌادة التجدٌد عند نازك المالئكة (50- 44)الجملة االسمٌة فً شذى دمحم السعٌد سعد مستجد ٥٥١٠٥٣٧٦

سورة القصص ، وشرح قصٌدة أغنٌة الهاوٌة لنازك المالئكة (59- 51)الجملة االسمٌة فً شروق احمد دمحم عبد الحمٌد مستجد ٥٦١٠٥٣٧٧

سورة القصص ، وشرح قصٌدة الكولٌرا لنازك المالئكة (70- 60)الجملة االسمٌة فً شروق عبد الرؤف احمد عبد الرؤف العرس مستجد ٥٧١٠٥٣٧٨

سورة القصص ، وشرح قصٌدة مر القطار لنازك المالئكة (77- 71)الجملة االسمٌة فً شروق فاٌز خٌر هللا امٌن السٌد مستجد ٥٨١٠٥٣٧٩

 سورة القصص ، وشرح صورة الخفٌر فً قصٌدة نازك المالئكة (88- 78)الجملة االسمٌة فً شرٌن السعٌد حسنٌن على دمحم مستجد ٥٩١٠٥٣٨٠

سورة العنكبوت ، وشرح قصٌدة خرافات لنازك المالئكة (11- 1)الجملة االسمٌة فً شفاء سالم احمد السعٌد ابراهٌم مستجد ٦٠١٠٥٣٨١

 (1)اللغة العربٌة نحو وتعبٌر : مادة  - 2016 الئحة 
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 سورة العنكبوت ، وهجاء الملوك وأثره فً مقتل طرفة (23- 12)الجملة االسمٌة فً شٌماء صالح ابراهٌم دمحم المرسى مستجد ٦١١٠٥٣٨٢

سورة العنكبوت ، والسمات الفنٌة للشعر الجاهلً (30- 24)الجملة االسمٌة فً شٌماء عطاهللا لطفى حسن مستجد ٦٢١٠٥٣٨٣

سورة العنكبوت ، والقٌمة الفنٌة للشاعر طرفة بن العبد (38- 31)الجملة االسمٌة فً شٌماء مجدى عبد السالم البدراوي مستجد ٦٣١٠٥٣٨٤

سورة العنكبوت ، وشرح أبٌات ولوال ثالث (45- 39)الجملة االسمٌة فً صفاء السٌد احمد دمحم احمد مستجد ٦٤١٠٥٣٨٥

سورة العنكبوت ، واأللفاظ الغرٌبة فً شعر طرفة بن العبد (55- 46)الجملة االسمٌة فً عامر محمود دمحم على دره مستجد ٦٥١٠٥٣٨٧

سورة العنكبوت ، وأجزاء معلقة لخولة أطالل (69- 56)الجملة االسمٌة فً عبد الرحمن عبده دمحم عبده البرعً مستجد ٦٦١٠٥٣٨٨

سورة الروم ، والشعر الجاهلً مستودع حوادث القبٌلة (11- 1)الجملة االسمٌة فً عبٌر رضا احمد لاسم الحمادى مستجد ٦٧١٠٥٣٨٩

سورة الروم ، والعالقة بٌن الشاعر والقبٌلة فً الجاهلٌة (24- 12)الجملة االسمٌة فً عزت حماده عزت دمحم حسنٌن مستجد ٦٨١٠٥٣٩٠

سورة الروم ، وأبٌات فً الكرم والتعلٌق علٌها (32- 25)الجملة االسمٌة فً عمار اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ٦٩١٠٥٣٩١

سورة الروم ، وتصوٌر األعشى للكرم والكرماء (41- 33)الجملة االسمٌة فً عمر الحسٌن دمحم سالم العوضى مستجد ٧٠١٠٥٣٩٢

سورة الروم ، والكرم فً شعر طرفة بن العبد (50- 42)الجملة االسمٌة فً عمر عنتر الرٌان الرٌان مستجد ٧١١٠٥٣٩٣

سورة الروم ، وشرح أبٌات الشجاعة والمروءة (60- 51)الجملة االسمٌة فً لٌلى عدلى عبد الكرٌم عمر السرسى مستجد ٧٢١٠٥٣٩٤

سورة لقمان ، وشرح أبٌات الحرب عند عنترة بن شداد (11- 1)الجملة االسمٌة فً مارتٌنا سلٌمان منٌر جاد مستجد ٧٣١٠٥٣٩٥

سورة لقمان ، ورذٌلة الثأر عند شعراء الجاهلٌة (19- 12)الجملة االسمٌة فً دمحم احمد رشاد ابراهٌم حسن عمر مستجد ٧٤١٠٥٣٩٦

سورة لقمان ، والفتوة والجرأة فً شعر طرفة بن العبد (28- 20)الجملة االسمٌة فً دمحم اسامه عبد الكرٌم عبد الكرٌم الخشن مستجد ٧٥١٠٥٣٩٧

سورة لقمان ، وحفظ الحلف فً شعر طرفة بن العبد (34- 29)الجملة االسمٌة فً دمحم السعٌد رزق ابوشعٌشع مستجد ٧٦١٠٥٣٩٨

سورة السجدة ، واللهو والخمر فً الشعر الجاهلً (11- 1)الجملة االسمٌة فً دمحم المتولى دمحم الحاربى المتولى مستجد ٧٧١٠٥٣٩٩

سورة السجدة ، وصورة المرأة فً قصائد الشعراء الجاهلٌٌن (20- 12)الجملة االسمٌة فً دمحم جمال ٌوسف بدران مستجد ٧٨١٠٥٤٠٠

سورة السجدة ، وموقف المجتمع الجاهلً من اإلناث (30- 21)الجملة االسمٌة فً دمحم رزق ٌوسف محفوظ رزق مستجد ٧٩١٠٥٤٠١

سورة األحزاب ، ومقاٌٌس المرأة فً شعر طرفة بن العبد (6- 1)الجملة االسمٌة فً دمحم على على عبد الحلٌم على عبد هللا مستجد ٨٠١٠٥٤٠٢
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سورة األحزاب ، وغزلٌة طرفة بن العبد أصحوت الٌوم (15- 7)الجملة االسمٌة فً محمود حسن دمحم ٌوسف دمحم مستجد ٨١١٠٥٤٠٣

سورة األحزاب ، ونوازع الحكمة وأثرها فً الشعر الجاهلً (22- 16)الجملة االسمٌة فً محمود رمضان دمحم البٌومى ابو العال مستجد ٨٢١٠٥٤٠٤

سورة األحزاب ، والمذهب الرومانسً وأثره فً الشعر الحر (30- 23)الجملة االسمٌة فً محمود طاهر نبٌه دمحم مكاوى مستجد ٨٣١٠٥٤٠٥

سورة األحزاب ، والمذهب الواقعً وأثره فً الشعر الحر (35- 31)الجملة االسمٌة فً محمود مجدى احمد فؤاد عبد الواحد مستجد ٨٤١٠٥٤٠٦

سورة األحزاب ، والشعر الحر وموسٌقى التعبٌر (43- 36)الجملة االسمٌة فً محمود مجدى جابر خلٌل السوٌركى مستجد ٨٥١٠٥٤٠٧

سورة األحزاب ، وأنواع القافٌة فً قصٌدة التفعٌلة (50- 44)الجملة االسمٌة فً مرٌم اسامه دمحم دمحم عبده دمحم مستجد ٨٦١٠٥٤٠٨

سورة األحزاب ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث المضمون الفكري (54- 51)الجملة االسمٌة فً مرٌم السٌد دمحم زٌاده المط مستجد ٨٧١٠٥٤٠٩

سورة األحزاب ، وتحلٌل قصٌدة الكولٌرا من حٌث الشكل  الفنً (62- 55)الجملة االسمٌة فً مرٌم دمحم حسن الصعٌدى مستجد ٨٨١٠٥٤١٠

سورة األحزاب ، وتحلٌل قصٌدة رجل النهار من حٌث المضمون الفكري (73- 63)الجملة االسمٌة فً مرٌم دمحم عصمت على العماد مستجد ٨٩١٠٥٤١١

سورة سبأ ، وتحلٌل قصٌدة مر القطار من حٌث الشكل الفنً (7- 1)الجملة االسمٌة فً مرٌم محمود محمود دمحم الجمٌزى مستجد ٩٠١٠٥٤١٢

 سورة سبأ ، ونسب طرفة ومولده ونشأته وقبٌلته (14- 8)الجملة االسمٌة فً مصطفى دمحم مصطفى المناوى مستجد ٩١١٠٥٤١٣

 سورة سبأ ، وثراء طرفة ومٌراثه وطبٌعة شخصٌته (22- 15)الجملة االسمٌة فً منه هللا السٌد دمحم الششتاوى محمود مستجد ٩٢١٠٥٤١٤

 سورة سبأ ، وقصة مقتل طرفة بن العبد (31- 23)الجملة االسمٌة فً منى عوض ابو الغٌط ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٥٤١٥

 سورة سبأ ، وطبٌعة الشعر الجاهلً وخصائصه (42- 32)الجملة االسمٌة فً موده نبٌل عبد الرافع زكى حسٌن مستجد ٩٤١٠٥٤١٦

سورة سبأ ، ومكانة طرفة بن العبد بٌن شعراء عصره (54- 43)الجملة االسمٌة فً مى الحسٌنى السعٌد ابراهٌم البسرة مستجد ٩٥١٠٥٤١٧

سورة فاطر ، وشرح أبٌات من جٌد شعر طرفة بن العبد (9- 1)الجملة االسمٌة فً مى عمرو فتحى عبد الوهاب مستجد ٩٦١٠٥٤١٨

 سورة فاطر ، وأبٌات طرفة فً سمات الفتى العربً (18- 10)الجملة االسمٌة فً مٌرنا السٌد رزق على مستجد ٩٧١٠٥٤١٩

سورة فاطر ، وشعر طرفة فً كثرة الغرٌب ومتانة التركٌب (30- 19)الجملة االسمٌة فً ندى اٌمن دمحم عبده عبد العال مستجد ٩٨١٠٥٤٢٠

سورة فاطر ، وسمات معلقة طرفة بن العبد (39- 31)الجملة االسمٌة فً ندى تامر عٌد محمود ٌوسف مستجد ٩٩١٠٥٤٢١

سورة فاطر ، والموضوع األول فً رائٌة طرفة بن العبد (45- 40)الجملة االسمٌة فً ندى عالء هالل السٌد جبر مستجد ١٠٠١٠٥٤٢٢
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سورة ٌسن ، والموضوع الثانً فً رائٌة طرفة بن العبد (18- 1)الجملة االسمٌة فً ندى عمار السٌد دمحم المتولى مستجد ١٠١١٠٥٤٢٣

سورة ٌسن ، ونهاٌة القصٌدة الرائٌة لطرفة بن العبد (40- 19)الجملة االسمٌة فً نسرٌن دمحم عبد هللا عبد هللا الجٌار مستجد ١٠٢١٠٥٤٢٤

سورة ٌسن ، والشعر الجاهلً سجل دقٌق ألٌام العرب  (54- 41)الجملة االسمٌة فً نهال عبدالباسط عبدالحى عبدربه عٌسى مستجد ١٠٣١٠٥٤٢٥

سورة ٌسن ، وارتباط الشاعر الجاهلً بقبٌلته (70- 55)الجملة االسمٌة فً نورا نصر الدٌن محمود شمس الدٌن دمحم مستجد ١٠٤١٠٥٤٢٦

سورة ٌسن ، وفضٌلة الكرم عند حاتم الطائً (83- 71)الجملة االسمٌة فً نورا وائل فاروق سلٌمان عبد الرازق مستجد ١٠٥١٠٥٤٢٧

سورة الصافات ، وشرح أبٌات األعشى فً فضٌلة الكرم (24- 1)الجملة االسمٌة فً نورهان السٌد احمد السٌد ابراهٌم مستجد ١٠٦١٠٥٤٢٨

 سورة الصافات ، وشرح أبٌات حاتم الطائً فً الكرم (51- 25)الجملة االسمٌة فً نورهان طاهر فرحات السولٌه مستجد ١٠٧١٠٥٤٢٩

سورة الصافات ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الكرم (76- 52)الجملة االسمٌة فً نورهان مجدى عبد العلٌم دمحم الباز مستجد ١٠٨١٠٥٤٣٠

سورة الصافات ، وفضٌلة الشجاعة والمروءة فً الشعر الجاهلً (102- 77)الجملة االسمٌة فً نورهان دمحم طاهر عبد الكرٌم حسٌن مستجد ١٠٩١٠٥٤٣١

سورة الصافات ، وفضٌلة الفروسٌة عند عنترة والقطامً (126- 103)الجملة االسمٌة فً هاجر اشرف ابراهٌم بالل مستجد ١١٠١٠٥٤٣٢

 سورة الصافات ، ووصف آالت الحرب عند أوس بن حجر وامرو القٌس (153- 127)الجملة االسمٌة فً هاجر السٌد جمعه السٌد ابراهٌم مستجد ١١١١٠٥٤٣٣

سورة الصافات ، وظاهرة األخذ بالثأر فً الشعر الجاهلً (182- 154)الجملة االسمٌة فً هاجر حمدى رجب عبد الفتاح مستجد ١١٢١٠٥٤٣٤

سورة ص ، وشرح أبٌات الشجاعة عند طرفة بن العبد (16- 1)الجملة االسمٌة فً هاجر رضا محمود عبد العاطى عبد الرحمن مستجد ١١٣١٠٥٤٣٥

سورة ص ، وفضٌلة حفظ الحلف والوفاء بالعهد عند العرب (26- 17)الجملة االسمٌة فً هاجر عباس السٌد عباس الخولى مستجد ١١٤١٠٥٤٣٦

سورة ص ، وشرح أبٌات طرفة بن العبد فً الوفاء بالعهد (42- 27)الجملة االسمٌة فً هاجر دمحم عبد الوهاب عبد المنعم مستجد ١١٥١٠٥٤٣٧

سورة ص ، وعادة الترف وشرب الخمر فً الشعر الجاهلً (65- 43)الجملة االسمٌة فً هاجر ٌاسر عبد المادر دمحم عبد المولى مستجد ١١٦١٠٥٤٣٨

 سورة ص ، وشرح خمرٌة عدي بن زٌد (88- 66)الجملة االسمٌة فً هاله شولى ابوزٌد دمحم مستجد ١١٧١٠٥٤٣٩

سورة الزمر ، وظاهرة شرب الخمر فً معلقة طرفة بن العبد (7- 1)الجملة االسمٌة فً هدٌر احمد دمحم ابو النجا شعالن مستجد ١١٨١٠٥٤٤٠

سورة الزمر ، وموقف طرفة بن العبد من المرأة (21- 8)الجملة االسمٌة فً همت الحسٌنى شحاته دمحم شحاته مستجد ١١٩١٠٥٤٤١

سورة الزمر ، وموقف الشاعر الجاهلً من المرأة (31- 22)الجملة االسمٌة فً وائل امجد صفى الدٌن دمحم فكرى رٌحان مستجد ١٢٠١٠٥٤٤٢
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سورة الزمر ، وخصائص المرأة الجاهلٌة عند الشعراء (40- 32)الجملة االسمٌة فً وفاء مٌمى عوض احمد دمحم مستجد ١٢١١٠٥٤٤٣

سورة الزمر ، وعادة وأد البنات فً المجتمع الجاهلً (47- 41)الجملة االسمٌة فً ٌارا عبدالخالك السٌد عبدالوهاب مستجد ١٢٢١٠٥٤٤٤

 سورة الزمر ، وسمات الغزل عند طرفة بن العبد (56- 48)الجملة االسمٌة فً ٌارا عوض مسعد دمحم منصور مستجد ١٢٣١٠٥٤٤٥

سورة الزمر ، وسمات المرأة الجاهلٌة عند طرفة بن العبد (67- 57)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن ابراهٌم دمحم طلبه الكارف مستجد ١٢٤١٠٥٤٤٦

سورة الزمر ، وشرح أبٌات رائٌة طرفة بن العبد (75- 68)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن السٌد محمود السٌد احمد مستجد ١٢٥١٠٥٤٤٧

سورة غافر ، ومظاهر الحكمة فً الشعر الجاهلً (7- 1)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن محسن البٌلى ابو غنام مستجد ١٢٦١٠٥٤٤٨

سورة غافر ، وأشهر حكماء العصر الجاهلً (16- 8)الجملة االسمٌة فً ٌوسف محمود توفٌك حسن خلف مستجد ١٢٧١٠٥٤٤٩

سورة غافر ، والحكمة فً المعلقات السبع (25- 17)الجملة االسمٌة فً دٌنا عبدهللا حسن دمحم الهادى مستجد ١٢٨١٠٥٤٥٠

سورة غافر ، والحكمة فً شعر طرفة بن العبد (33- 26)الجملة االسمٌة فً ٌاسمٌن عبدالمنعم فتوح ابراهٌم كشن مستجد ١٢٩١٠٥٤٥١

سورة غافر ، ودور الناقة فً الشعر الجاهلً (40- 34)الجملة االسمٌة فً احمد دمحم دمحم دمحم طه جاب هللا مستجد ١٣٠١٠٥٤٥٢
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