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سفار موسي  فرغل مكرم توني فرغلي 2010  1
 
بنية ىمستو ىألخمسة درأسة مقارنة بين ألعبرية وألعربية علأ

 
صوأت وأل

 
 أل

لفاظ ألحضارة في ديوأن ألسري ألرفاء درأسة دللية مرفت فوزي محمد محمد 2012  2
 
 أ

ماني سيد محمد محمد 2013  3
 
 ترجمة ودرأسة فنية ولغوية سفر نامه لمحمد حسين حسيني فرأهانى أ

بو زيد عبد ألمنعم 2013  4
 
 أتساق ألنص في شعر ألغزل عند عمر بن أبي ربيعة ألسيد مبارك أ

 ألمصطلح في معجم ألحاسبات لمجمع أللغة ألعربية بالقاهرة درأسة لغوية في وسائل تكوين ألمصطلحات ألعلمية حامد خليل حامدة مايس 2014  5

حمد يونس 2014  6
 
 يوسف ألصديق درأسة وصفية تاريخية في ضوء ألنظرية ألتوليدية ألتحويلية ألترأكيب في لهجة مركز محمد مصطفي أ

 ألجهود أللغوية لعلي بن ألحسن بن ألحسين ألملقب د)كرأع ألنمل( عبد ألناصر صابر محمد 2014  7

 ألعبرية لمعانيها في ضوء ألقوأعد ألتحويليةبناء ألجملة في قصة موسي مع فرعون في ألقرأن ألكريم وترجمة )أروي روبين(  محمد عصمت عزت عثمان 2014  8

بي حاتم ألسجستاني درأسة في ضوء علم أللغة ألحديث محمد جمعة معوض خضر 2014  9
 
 ألجهود أللغوية ل

حمد سمير ألمرسي علي 2014  10
 
لماني أ

 
ثر أل

 
 درأسة نقدية مقارنة"في مناهج نقد ألشعر عند ألعرب " أل

حكام ألسالح ف ألعظيم توفيق عالم عبد 2011  1
 
 ة(ألمعامالت )درأسة فقهيه مقارن ىأ

حمد غانم 2012  2
 
حمد أ

 
سالمي عصام أ  ألقضايا ألطبية ألحديثة في ضوء ألفقه ألإ

 : الدكتوراهالعلمية الدرجة دار العلوم:  كليةال
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رأؤه ألفقهية –رضي هللا عنه  –معاذ بن جبل  عادل فرحات حسين ألشلبي 2013  3
 
 وأ

سالم عبد ألعزيز عبد ألفتاح  2013  4 مام أبن عبد ألبر) ألشافعىأإ  ه( د رأسة فقهية مقارنة463-368ألختيارأت ألفقهية لالإ

بو ألعازمي 2013  5
 
حمد ألفتوحى ألمصرى ألجبلي)ت  بدر ناصر برأك أ

 
مام محمد بن أ

 
لفاظ عند أل

 
صولية فقهية972دللت أل

 
 هـ(درأسة أ

 ألسادس ألهجري أتجاهات ألتفسير في ألقرن  مفتاح علي ألمهدي محسن 2013  6

حمد جمعة ألسيد 2013  7
 
صولية حديثية فقهية ألسيد أ

 
حاديث ألكـتب ألستة "درأسة أ

 
ثره في ألخالف ألفقهي تطبيقا علي أ

 
 مفهوم ألمخالفة وأ

 " وأختيارأته ألفقهية درأسة مقارنة 776ألشيخ خليل بن أسحاق ألجندي ألمالكي " ت  فتحي فتح هللا محمد ألجعرود 2013  8

9  2014 
محمد عبد ألقوي عبد ألتوأب عبد 

 ألحميد
شباه وألنظائر " وتطبيقاتها ألمعاصرة

 
 ألقوأعد ألفقهية للمعامالت ألقتصادية عند ألسيوطي في كـتابه " أل

حاديث ألكـتب ألتسعة عبد هللا رجب عبد هللا 2014  10
 
ثره فى ألخالف ألفقهى تطبيقا على أ

 
 تقييد ألمطلق و أ

  ألعظيم علي عبد ألقادر ناصر عبد 2014  11
 
سرة " درأسة فقهية مقارنة في ضوء قوأنين أل

 
حكام أل

 
وي دأر ألفتاء ألمصرية في أ

 
 حوأل ألشخصية ألمصرية "فتا

ثره في ألفقه ألسالمي وألتطبيقات  خليل محمد  خليل قنن 2014  12
 
 ألمعاصرةفقه أبن عباس رضي هللا عنهما في ألعقوبات  وألقضية ووسائل ألثبات وأ

 هـ( 885-817ألختبارأت ألفقهية لعالء ألدين بن سليمان ألمردأوى ألحنبلي) جابر حمدي عبد ألهادي محمود 2014  13

حمد 2015  14
 
صولية فقهية تفسيرية صالح ألدين ألحسيني أ

 
ضوأء ألبيان للشنقيطي درأسة أ

 
صولية في تفسير أ

 
 ألتطبيقات أل

حمد دعوب 2015  15
 
نس بن مالك درأسة تحليلية مقارنة فتحى عبد ألغنى أ

 
صولية للصحابى أ

 
رأء ألفقهية وأل

 
 أل

حمد 2014  16
 
صولية حديثية فقهية( عبد ألرحمن محمود أ

 
حاديث ألكـتب ألتسعة )درأسة أ

 
ثر مفهوم  ألموأفقة فى ألخالف ألفقهي تطبيقا على أ

 
 أ
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ن ألكريم درأسة صرفية نحوية دلليةعالقة ألفاصلة  صابر سيد عويس شلبي 2011  1
 
نية بقرأءأت ألقرأ

 
 ألقرأ

حمد فتح ألباب 2011  2
 
 دور ألنحو في ألتوجيه ألفقهي للحديث ألنبوي ألشريف من خالل أبوأب ألطهارة وألصالة )درأسة في ضوء نحو ألنص( محمد صالح ألدين أ

ثر ألتماسك عيد ميزأر هاشم عويس شلبي 2011  3
 
ن ألكريم أ

 
 ألنص في توجيه ألدللت ألفقهية في ألقرأ

بو بكر 2011  4
 
حمد محمد أ

 
نماط ألتركيبية درأسة نحوية محمد أ

 
سلوبي في أل

 
ن ألكريم ألنقل أل

 
 وقرأءأته دللية من خالل ألقرأ

حمد كمال محمد محمد 2012  5
 
 مظاهر ألسبك ألنحوي في ألقر  أ

 
 من خالل تفسير ألتحرير وألتنوير للطاهر بن عاشور  ةقيين ألكريم درأسة نصية تطبأ

سماعيل ألسيد 2012  6 ثرها في ألدرس ألنحوي ألحديث عبد هللا عمار أإ
 
حمد وألفرأء وأ

 
صول ألنحو ألعربي بين ألخليل بن أ

 
 أ

 ( درأسة تحليلية مقارنةهـ 709ت ) ه( وألبعلي 617ه( وألخوأرزمي ) 567ت وح جمل ألجرجاني لبن ألخشاب )شر  ألسعيد ألشربيني ألسعيد 2013  7

بو بكر حسن عمر ألبقار 2013  8
 
 "من خالل شرحه لكـتاب  ألجمل للزجاجي "درأسة تحليلية نقدية في ضوء ألدرس ألنحوي ألحديث ألنحاةأعترأضات أبن خروف ألشبيلي علي  أ

ضوأء  فرج خليل سالم ألفرجانى 2014  9
 
مين ألشنقيطي درأسة وصفية تحليليةألمسائل ألصرفية وألنحوية في كـتاب أ

 
ن لمحمد أل

 
ن بالقرأ

 
يضاح ألقرأ  ألبيان في أإ

 مظاهر ألتجديد في ألنحو ألعربي درأسة في ضوء ألترأث ألنحوي وألدرس أللغوي ألحديث صديق محمود صديق ألنجولي 2014  10

 أثر ألمعني في بناء ألجملة سيد رأضي علي عبد ألرأزق  2014  11

حمد حسام 2015  12
 
سماعيل أ برأهيم طوقان يحيــي أإ  درأسة صرفية نحوية دللية() شعر أإ

حمد محمد 2012  1
 
مين عيد أ

 
ةبدأع أإ  أ

 
 ألمسرحي في مصر في ألنصف ألثاني من ألقرن ألعشرين درأسة فنية ألمرأ

حمد محمد ألسعيد 2012  2
 
 توثيقيةألشعر ألجاهلي في جامع ألبيان للطبري درأسة فنية  أ
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خيرين من ألقرن ألعشرين درأسة فنية ألسعيد محمود حسين ألطنطاوي 2012  3
 
 ألسرد في ألروأية ألمصرية ألمعاصرة في ألعقدين أل

لفاظ وألترأكيب ألمحايدة في ألجملة ألعربية وأثر هما علي ألدللة من خالل ألتطبيق عل محمد ألسيد رزق حسانين 2012  4
 
 ألقر  ىأل

 
 ن ألكريمأ

 شعر محمود مفلح درأسة فنية محمد عبد ألمقصود محمد عبد ألهادي 2013  5

 ألتناص ألشعبي في ألروأية ألمصرية ألمعاصرة رأوية عبده رمضان 2013  6

 ألتناص عند شعرأء ألخمسينيات في مصر درأسة فنية عيد بسيوني حسن عبيد 2013  7

ول حتى نهاية ألقرن ألثالث ألهجري "درأسة فنية" ألشعر ألفكاهى في محمد سليم محمد عبد ألصمد 2013  8
 
 ألعصر ألعباسي أل

 أثر ألقرأن ألكريم في ألحديث ألنبوي في نثر ألقرن ألثالث ألهجري  حسام ألدين محمد حسن ألسيد 2013  9

حمد عبد ألعظيم 2013  10
 
 شعر ألجهاد في ألقرن ألرأبع ألهجري "درأسة فنية" محمد عصوة أ

شعارأ لعرب في ألجاهلية  ةفي "جمهر بنية ألقصيدة  عبد ألتوأب عبد ألحليم على 2013  11
 
بأ

 
سالم "ل  فنية" ةألقرشي "درأسزيد  ىوألإ

 م( درأسة فنية 2000 – 1990جماليات ألمكان في ألروأية ألمصرية ألمعاصرة )  بيومي محمد بيومي محمد 2013  12

 عند شعرأء مصر وألشام في ألقرنين ألسادس وألسابع ألهجريين ألتناص محمد هاشم عبد ألسالم محمد 2013  13

 ألترسل في ألقرن ألثاني  ألهجري درأسة فنية فاطمه عويس ألسيد علي 2014  14

 ألصورة في هجائيات أبن ألرومي أشرف عبد ألرحمن محمد سيد 2011  1

بو ألعباس 2011  2
 
سامه محمد علي علي أ

 
سالمي عرض وتحليل ونقد أ دب ألإ

 
 مفاهيم أل
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 ألصورة ألفنية في ألشعر ألفلسطيني درأسة لثالثة شعرأء متعاصرين " توفيق زياد ، سميح قاسم ، محمود درويش" محمد عمر حافظ يونس 2011  3

بو ألحارث عبد هللا محمد 2013  4
 
ول )قصيدة ألمدح  عيد أ

 
 نموذجا(ألمبالغة في شعر ألعصر ألعباسي أل

بو ألعال 2013  5
 
حمد أ

 
 ألستعارة بين عبد ألقاهر ألجرجاني وحازم ألقرطاجني رجب خميس أ

خير في شعر ألبحتري درأسة نقدية بالغية محمد عبد ألرحمن محمد سيد 2014  6
 
 ألتقديم وألتا

ن( درأسة بالغية نقدية شوأهد ألزملكاني عبد ألسالم محمد رمضان ألحربي 2014  7
 
عجاز ألقرأ  في كـتابه )ألبرهان ألكاشف عن أإ

كرأمي فتحي حسين حسنين 2014  8  أستلهام ألشاعر ألقديم في ألقصيدة ألمعاصرة درأسة نصية أإ

لهام عبد ألعزيز رضوأن بدر 2014  9  مستويات ألسرد فى قصص ألعذريين حتى ألقرن ألخامس ألهجري  أإ

وغسطين وألغزألي نموذجا حمادة محمد محمد 2013  1
 
سالمي: أ  مكانة ألعقل بين ألالهوت ألمسيحي وعلم ألكالم ألإ

ركون درأسة نقدية وفاء ثروت حسن علي 2013  2
 
سس ألفلسفية وألمنهجية لفكر محمد أ

 
 أل

صول ألفلسفية عند ألمعتزلة فى  درأسة  عادل سالم عطية جاد هللا 2015  3
 
ثرها لدى بعض أتجاهات ألفكر ألمعاصرأل

 
 ألمتشابهات وأ

يرأن في ألعصر ألتيموري في ألفترة من ) ألشيماء عبد أللطيف جاد هللا 2011  1  هـ ( 912 – 771ألتاريخ ألسياسي وألحضاري لإ

برأهيم 2012  2 برأهيم أإ حمد أإ
 
ل كرت )ألتاريخ ألسياسي وألحضاري لمدينة هرأة من  وأئل أ

 
 م(1381-1220ه /783-617ألغزو وألمغولي حتى نهاية حكم أ

مارة وألخالفة ) حمادة محمد حسين شرقاوى 2012  3 ندلس عصر ألإ
 
 م(976-م755ه/366-ه138ألفقهاء وألعامة في أل

 

 


