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مانى سيد محمد محمد ألسيد 2010  1
 
  تحليليةترجمة ودرأسة لغوية  ألمديح عند ألغالبشعر  أ

حمد يونس 2010  2
 
 محمد مصطفى أ

طفال ألرياض وألمرحلة أالبتدأئية فى ريف مركزلغة ألطفل 
 
فى ضوء ألدرأسات أللغوية ” ألصديق بمحافظة ألفيوم يوسف درأسة تطبيقية على أ

 ”ألحديثة

يات ألوأردة عن  محمد عصمت عزت عثمان 2010  3
آ
ن ألكريمأال

آ
ورى روبين ألعبرية لمعانى ألقرأ

 
 ألنساء فى ترجمة أ

بوزيد عبدألمنعم 2010  4
 
لفاظ ألسيد مبارك أ

 
ن ألكريم ألدألة أال

آ
خرة فى ألقرأ

آ
 فى ضوء ألمناهج أللغوية ألمعاصرة ةدرأسة داللي : على ألدنيا وأال

يات ألوأردة عن ألنساء في ترجمة  محمد عصمت عزت عثمان  2011  5
آ
ن ألكريم )درأسة مقارنة في ضوء أتساق ألنص(أال

آ
 أوري روبين ألعبرية لمعاني ألقرأ

مينحمدى  2013  6
 
 )درأسة نصية في أللغة ألفارسية وألترجمة بالعربية مع ترجمة بعض ألمنتجات( قصة سياوش في شاهنامة ألفردوسي محمد عبد ألرسول أ

 ألداللي في مصطلحات علم ألحديث ألشريفألتغير  خالد بيومي عبد ألفضيل عبد ألفتاح 2013  7

حكام ألدية بين ألوحى وأجتهاد  عبدهللا رجب عبدهللا فرج  2010  1
 
مامأ  أالإ

سالم 2010  2 جرأءأت عبدألعزيز عبدألفتاح ألشافعى أإ قامةألشرعية ألضابطة  أالإ جرأءأتدرأسة فقهية مقارنة بقانون  : حد ألسرقة الإ  ألجنائية ألمصرى  أالإ

 ألسيد  2011  3
 
  سماعيل ألحدأدأإ  ةحمد جمعأ

 
حاديث أالحكام في  أبن حجر, أبن رجب( ,ألحديث عن شرأح صحيح ألبخارى )ألعينى, أبن بطال توجيهثر ألمذهب ألفقهى فى أ

 
دأرسة مقارنة تطبيقا على أ

 قسمي ألطهارة وألصالة 

ثر  فاروق ألسيد عبد ألعظيم محمد باز 2013  4
 
سالمي وتطبيقاته ألمعاصرةأ صيلية  فساد ألزمان في ألفقه أالإ

 
 درأسة تا

بوأب ألبيوع عند ألبهوتي:  ت) محمد ألسيد علي عبد ألرأزق  2013  5
 
 (هـ درأسة مقارنة1051ألفروق ألفقهية في أ

 املاجستري: العلمية الدرجة دار العلوم:  كليةال



 

 

 م
 القسم

 العلمى

 العام

 اجلامعى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

ميرة 2014  6
 
ثر  فتحي قرني محمد أ

 
حكامفي  ألمذهبيةأ

 
ربعةمقارنه بين ألمذأهب  درأسة : ألقرأن ألكريم تطبيقا علي سورتي فاتحه ألكـتاب وألبقرة أ

 
 أال

سماء 2015  7
 
 عفيفي محمد علي أ

رأء
آ
بي شبيه درأسة فقهية مقارنة بين ألمذأهب  في( هـ144 ت) ُشْبُرَمةَ  بن هللا لعبد ألفقهية أال

 
ألمعامالت من خالل مصطفى عبد ألرزأق وأبن أ

 أالربعة 

حاديث علي ألحكم في ألسخاوي ألحافظ منهج حمد علي سعدأوي محمد 2015  8
 
سانيد من خالل كـتابة ألمقاصد ألحسنة  أال

 
 وأال

سامة 2015  9
 
حكام عليجة محمد ألعربي أ

 
 ألغضب على ألمترتبة ألفقهية أال

ثر مصطفى محمود مروة 2015  10
 
يات تفسير فى ألمذهبية أ

آ
حكام أ

 
 درأسة فقهية مقارنة بين ألمذأهب أالربعة : وألطالق ألمجادلة سورتى على تطبيقا أال

مام ترجيحات ألمكيمي محمد هللا عبد حمد ليلى 2015  11 لوسي ألدين شهاب أالإ
 
 ألمعاني روح تفسيره خالل من أال

 درأسة صرفية داللية( ألمفضليات نموذجا ) ظاهرة ألعدول ألصرفى فى ألشعر ألقديم أمل توفيق حامد ألروبى 2010  1

 درأسة صرفية نحوية داللية : ألمعلقات ألسبع شعرأء صيغ ألمشتقات فى دوأوين محمد محمد عبدألحميد ألغمرى  2010  2

  محروس عطية عطية عبد ألقادر 2011  3
 
بي ألقاسم ألشابيدرأسة تطبي) يثةه( فى ضوء ألدرأسات ألنحوية ألحد761نصارى )تألربط عند أبن هشام أال

 
 ( قية على ديوأن أ

علىشيماء رمضان عبد  2011  4
 
حمد أبن حنبل( )دأرسة نحوية داللية تطبيقية على مسند أالإ  ألحديث ألنبوى ألشريف ةقرينتا ألتخصيص وألتبعية فى لغ أال

 
 مام أ

بو مفيدة صالح  2011  5
 
بىألظوأهر ألصوتية وألصرفية وألنحوية فى قرأءة  ألقاسم ألمغربىأ

 
 رجاء ألعطاردى أ

حمد محمود عبد 2011  6
 
عرأبكـتاب "شرح منظومة تحفة ألطالب ألمتضمنة لكـتاب دأرسة وتحقيق ألجزء أالول من  ألمعبود عبدألرحيم أ عرأبعن قوأعد  أالإ ليف شهاب ألدين "761هشام ت  البن أالإ

 
تا

حمد بن ألصائم 
 
 ه  815أ

نية فى فتح ألقدير للشوكانى )ت  ألرأزق محمود صالح عطيه عبد 2011  7
آ
 هـ ( وموقفه منها1250ألقرأءأت ألقرأ

 )دأرسة نحوية تطبيقية( قرينة ألنسبة فى شعر صعاليك ألجاهلية لمياء بدوى محمد عبد ألعزيز 2012  8
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حمد 2012  9
 
ن ألكريم سورة ألبقرة نموذًجا رشا عمر عبد ألوأحد أ

آ
ثر ألداللة ألنحوية في تفسير ألقرأ

 
 أ

بو ألنور عبد ألمولى 2012  10
 
 )درأسة نحوية داللية(  ظاهرة ألنقل فى لغة ألحديث ألنبوى ألشريف مصطفى محمد أ

بىتعدد ألمعانى ألوظيفية للصيغة  محمد عبد ألعظيم محمود مبروك 2012  11
 
 تمام ألصرفية درأسة تطبيقية على ديوأن ألحماسة ال

مام) درأسة نحوية داللية من خالل سعد  :ألزمن فى ألحديث ألنبوى ألشريف حنان عبد ألسالم عبد ألحميد عبود 2012  12 حمد أبن حبنل( أالإ
 
 أ

حمد عبد ألباقى 2012  13
 
 ) درأسة نحوية داللية( وسائل ألتماسك ألنصى فى شعر محمود غنيم تحية عبد ألتوأب أ

ثر ألتماسك ألنصى فى دالالت ألترأكيب أللغوية مصطفى عبد ألنبى سيد محمود 2012  14
 
 )ديوأن أبن ألرومي نموذجا(  أ

 ظاهرة ألمعاقبة في ألنحو ألعربي محمد رجب حسن ألسيد                 15

حمد منصور  2013  16
 
ة  عبد هللا محمود أ ِقـيَّ رر ألنَّ ةألـدُّ ليف عثمان بن أبرأهيم نعمه هللا ِبَشْرِح ألَمْنُظـوَمِة ألَخْزَرِجــيَّ

 
 درأسة وتحقيق : تا

 درأسة  –تحليل -توثيق : شوأهد ألشعرأء ألطائيين في ألترأث ألنحوي من ألعصر ألجاهلي حتى نهاية ألقرن ألثاني ألهجري  مجدي ألسيد رزق حسانين 2013  17

 درأسة نحوية داللية في ضوء معطيات ألدرس ألنحوي ألحديث  ألظوأهر ألتركيبية في شعر نزأر قباني محمدهيثم فاروق كامل  2013  18

 ألشوكانى درأسة تحليلية في ضوء ألترأث ألنحوي  شعر فى ألنحوية ألعوأرض منصور  محمود سعد صالح 2015  19

 ألمصنوعة بالشوأهد وعالقتهما ألعربي ألنحو في وألنادر ألقليل محمد ألعظيم عبد محمد علي 2015  20

بى نوأس محمد سليم محمد عبدألصمد شوشه 2010  1
 
 )دأرسة فنية( ألبناء ألقصصى فى شعر أ

 ه( دأرسة فنية  675-ه  593)شعر شهاب ألدين ألتلعفرى  محمد هاشم عبد ألسالم 2010  2
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ة عند بيومى محمد بيومى محمد 2010  3
 
 شعرأء ألجاهلية صورة ألمرأ

سالميةألرؤية  محمد عصوة أحمد 2010  4 ثرها فى ألتشكيل ألفنى أالإ
 
موى وأ

 
 فى ألشعر أال

موي .) دأرسة فنية (  فاطمة عويس ألسيد علي  2011  5
 
يام وألموأضع في شعر ألنقائض في ألعصر أال

 
 توظيف أال

حمد على 2011  6
 
سالمى  محمد محمود أ موىصورة ألشهيد فى ألشعر أالإ

 
 ) درأسة فنية (  حتى نهاية ألعصر أال

 ) درأسة فنية(ألغــزل فـي شعـر جـرير هانى بكرى على جودة 2012  7

وني ألبديع معوض مفتاح على عبد 2013  8 ة في شعر عبد هللا ألبردُّ
 
سلوبية(  صورة ألمرأ

 
 ) درأسة نقدية أ

 ألتصوير ألفنى فى رسالة ألغفرأن ألهام عبدألعزيز رضوأن بدر 2010  1

سماء حنفى محمود 2011  2
 
 ألمالمح ألشعبية فى مسرح باكـثير أ

 )درأسة نقدية(ألبنية ألسردية فى روأيات فؤأد حجازى  رأنيا عبد ألهادى محمد عبد أللطيف 2012  3

سلوبية( ) شعر خالد ألجرنوسى محمد مصطفى عبد ألعزيز ألعشماوى 2012  4
 
 درأسة أ

خر فى ألروأية ألعربية عبدألرحمن صالح محمد كيالنى 2014  5
آ
 نماذج مختارة" " أال

 : سرديات محمد مستجاب شيماء صالح ألدين محمد حسن 2014  6
 
 درأسة نقدية  سلوبدرأسة في أال

سس  محمد محمود ألمنعم عبد تقــوى 2015  7
 
نسانية وألقيم ألجمالية أال  ألفيصل هللا عبد شعر في أالإ

حـمـد 2015  8
 
 ألحكيم درأسة سوسيو نقدية  توفيق روأيات في أالجتماعي ألحرأك زريعة مـحمود عزيز أ
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 ألوحى بين ألدين وألفلسفة محمد عبد ألمولى ألجالى عبد ألمولى 2011  1

2  2011  
 
خالق سماعيل محمود سيدأإ بو بكر أ

 
 أالسالمي ( درأسة مقارنة  –ألمسيحي  –) أليهودي ألسياسية فى ألفكر ألدينى أال

ته وتطوره في ألفكر أالسالمي  هللا جادعطية عادل سالم  2012  3
 
 ألمصطلح ألفلسفي نشا

 "م1091م/909-هـ484هـ/296” دور جزيرة صقلية في تجارة ألبحر ألمتوسط  أحمد حسن ألسيد خلف هللا 2013  1

 )م1225-1180هـ/ 622 -575ألعالقات ألسياسية بين ألخالفة ألعباسية وألقوى ألسياسية ألمعاصرة فى خالفة ألناصر لدين هللا ) محمد سيد محمد عرأبى 2010  2

برأهيم 2010  3 ذربيجان تحت ألحكم ألمغولى )أإ  ألونيس  ألمقصود عبد عبد أإ
 
 )1335-1225ه/736-622قليم أ

سماعيل 2012  4 ق قوينلو )ألشاة ألبيضاء( وليد كمال شعبان أإ
آ
مارة أال  م( 1508 -1378ه /  914 -780) ألحياة ألسياسية وألحضارية الإ

برأهيم 2012  5  م ( 1492 – 1354ه /  897 – 755تحت حكم بن أالحمر )  ألسياسة ألخارجية لمملكة غرناطة مصطفى سید على أإ

 

 


