جامعة دمنهور
كلية اآلداب

دليل رسائل
الماچستير والدكتوراه
قسم اللغة العربية

( أ ) رسائل الماجستير :
االسم

لجنة اإلشراف

م

محمود محمد محمود

أ.د /حممى عمى مرزوؽ ،أ.د /فوزى سعد

حمزة

عيسى

محمود السعيد إبراىيم

أ.د /محمود فراج عبدالحافظ ،د  /سيد

إبراىيم القصاص

أحمد أبوحطب

3

مرويات أبى موسى األشعرى فى التفسير (دراسة فى المصادر

محمد معوض محمد

أ.د /محمد رأفت سعيد  ،أ.د /محمود

4

ألوان السخرية فى شعر المتنبى أساليبيا ودالالتيا الفنية

سعد محمد عبدالغفار

أ.د /حممى عمى مرزوؽ  ،د /محمد

صدقى أحمد أبوالفتوح

د /سيد أحمد أبوحطب  ،د /محمود السيد

1

العنوان
المتنبى فى يتيمو الدىر دراسة تحميمية فى ضوء معايير
القدماء

7

أبنية األسماء الجامدة فى المعمقات العشر" دراسة صرفية
داللية

5

واالتجاىات)

والنفسية

آيات الماء والبنات فى القرآن الكريم دراسة تركيبية داللية

فراج عبدالحافظ

ندا

يوسؼ
أحمد

عبداهلل جب
حسن
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تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

التقدير

1998/11/11

7111/11/77

ممتاز

7111/3/1

7117/7 /31

ممتاز

7111/1/15

7117/11/76

1999/8/14

7113/11/78

7111/11/14

7114/1/77

جيد
جدا

ممتاز
جيد
جدا
ً

6

بديع التراكيب فى شعر عمر بن أبى ربيعة

مسعد عبدالعزيز

أ.د /منير عبدالقادر سمطان  ،أ.د /أنور

7

اإليقاع فى شعر األعشى

عماد جمعة حسن

أ.د /منير عبدالقادر سمطان  ،د /أنور

8

تطور المصطمح البديعى عند ابن أبى األصبع المصرى

سوزان رشدى عمى

أ.د /أنور محمد السنوسى  ،د /سعد

سعد

شحاتو

9

شعر عروة بن الورد بين الدافع األخالقي والتعبير الفنى.

غادة حسن زكريا

أ.د /محمد زكى العشماوى  ،أ.د/

عشبة

عبدالواحد حسن الشيخ

11

الدرس الداللى فى كتاب اإليمان البن تيمية

بدور عبدالمقصود

أ.د /حممى عمى مرزوؽ  ،أ.د /محمود

11

اإلبداع فى شعر السرقات بين المتنبى والتراث الشعرى

ىناء محمد عبدالقادر

أ.د /منير عبدالقادر سمطان  ،د /أنور

17

ديوان ابن الصباغ الجذامى "دراسة فنية"

مروة شحاتو محمود

أ.د /عبدالواحد حسن الشيخ  ،د /أنور

13

بديع التراكيب فى شعر أبى نواس

أشرؼ فوزى إبراىيم

أ.د /منير عبدالقادر سمطان  ،د /أنور

فيمى األنصارى
عمى سالم

إبراىيم أبوجنينة
عقده

الشقرفى
جالل

محمد السنوسى
محمد السنوسى

فراج عبدالحافظ

محمد السنوسى

محمد السنوسى.
محمد السنوسى
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7111/4/8

7114 /9/78

ممتاز

7111/4/8

711 /11 /31

ممتاز

7111/8/17

7115/7/77

ممتاز

7117/6/15

7115 /5 /31

ممتاز

7111/6/9

7115 /7 /76

ممتاز

7111/7/171

711 /11/76

ممتاز

7117/7/13

7115/9/77

ممتاز

7111/4/8

7115/11/79

ممتاز

14

اتجاىات المحدثين فى قراءة التراث البالغى فى القرن

نرمين سمير مصطفى

أ.د /حممى عمى مرزوؽ  ،د /عيد عمى

15

الخصائص المغوية فى كتاب الشمائل المحمدية لإلمام أبى

عالء شيدى مصطفى

أ.د /محمد أحمد محمد العمروسى  ،د/

16

أحكام الوجوب فى المجرورات بين النظر والتطبيؽ

حامد رمضان محمد

أ.د /أحمد سميمان ياقوت  ،د /مجدى

17

بديع التراكيب فى شعر المعمقات

سعيد محمد شوقى

أ.د /منير عبدالقادر سمطان  ،أ.د /أنور

18

مناىج عمماء المسممين فى كتب القراءات الصجحيحة

سامح مصطفى قطب

أ.د /الشحات السيد زغمول  ،أ.د/

19

الحجاج وظواىره البالغية بين الخطابة و الرسائل فى العصر

سامح سمير كامل

أ.د /حممى عمى مرزوؽ  ،أ.د  /عيد

العباسى االول – دراسة تطبيقية فى الجمرتين .

راشد شاىين

عمى ميدى بميع

مخالفة القياس النحوى فى القرآن الكريم وقراءاتو

سامح كمال عبد

أ.د /محمود سميمان ياقوت  ،أ.د /ورد

المنعم إبراىيم أبو

محمدى مكاوى عزب  ،د /مصطفى

71

العشرين

عيسى محمد بن سورة الترمذى المتوفى سنة 779ىػ.

البنا

أبوالنصر

السنديونى.
صالح

ميدى بمبع

مجدى محمد حسين
محمد حسين

محمد السنوسى

العشماوى

يوسؼ

محمود فراج عبد الحافظ

محمد إسماعيل وتيد
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7117/17/14

7115/11/79

ممتاز

7113/11/8

7116 /6/78

ممتاز

7117/11/17

7116 /6/78

ممتاز

7111/4/8

7116 /5/31

ممتاز

7111/4/8

7113/7/79

ممتاز

7111/1/13

7116/17/76

ممتاز

7114/11/4

7117/4/76

ممتاز

71

الياء فى المغة العربية – دراسة لغوية

77

الخصائص الرومانسية فى االدب العربى الحديث فى مصر

73

منيج االعمم الشنتمرى فى شرح ابيات سيبويو – دراسة
نحوية

74

التالزم بين الفعل وحرؼ الجر فى صحيح البخارى – دراسة
تركيبة داللية

أ.د/سيد احمد ابو حطب  ،د /مجدى

حسام أبو الخير عبد

محمد حسين

الشيخ

ايمان عبد السميع

أ.د /حممى عمى مرزوؽ

محمد اسماعيل

حنان مصطفى شحاتو

أ.د /محمود سميمان ياقوت  ،د /مجدى

ابو سمرة

محمد حسين

عالء السيد محمد

أ.د /سيد أحمد عبد الواحد  ،د /مجدى

الصاوى

محمد حسين

ايمان فايز عبد الرحيم

أ.د /أحمد سميمان ياقوت  ،د  /مصطفى
أ.د /عبده عمى الراجح  ،د /مجدى محمد

75

دراسة الميجات العربية عند الزبيدى فى تاج العروس

76

سابقة الالم ووظيفتيا فى الحديث الشريؼ – دراسة تركيبية

أمانى محمد عبد

الكريم محمد عطية

حسين  ،د /محمود السيد حسن

77

الزمن النحوى عند عمماء العربية

محمد رضا عوض

أ.د /عبده عمى الراجح  ،د /مجدى محمد

سياقية

رضوان

محفوظ

اسماعيل وتيد

حسين  ،د /مصطفى اسماعيل وتيد
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7117/17/14

7117/8/79

ممتاز

7113/11/11

7117/11/78

ممتاز

7113/11/11

7117/11/78

ممتاز

7113/11/11

7117/11/79

ممتاز

7115/8/17

7118/5/77

ممتاز

7117/5/14

7111/1/31

ممتاز

7115/7/11

7111/4/17

ممتاز

(ب) رسائل الدكتوراه :
االسم

لجنة اإلشراف

م

العنوان

مصطفى محمد إسماعيل

أ.د /طاىر سميمان حمودة ،

1

عيسى بن عمر الثقفى قارئا ولغويا

وتيد

د /محمود فراج عبدالحافظ

7

شعر نزار قبانى واتجاىاتو اإلبداعية

3

أبو عمر صالح الجرمى وآراؤه المغوية

محسن حسنى محمد

3

أثر التراث فى شعر شوقى المسرحى

محمود محمد محمود

4

مناىج المحدثين فى دراسة الشعر الجاىمى دراسة تحميمية

أ.د /منير عبدالقادر سمطان

عبدالستار مصطفى

 ،د /زكى عابدين عبدالغنى

وصال عمى

تقويمية
5

غريب

أ.د /محمود فراج عبدالحافظ
 ،د /محمود حسن

أبوزياده

أ.د /حممى عمى مرزوؽ

حمزة

محمد محمود عبدالحميد

أ.د /محمد ذكى العشماوى ،

أبوعمى

أ.د /حممى عمى مرزوؽ

الفنولوجيػػػا وعالقتيػػػا بػػػالنظم فػػػى القػػػرآن الكػػػريم – دراسػػػة
صوتية

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

1998/11/18

7117/8/31

7111/7/14

7113/7/79

7111/1/13

7113/17/31

7117/5/11

7115/11/79

7111/9/9

7115/11/79

التقدير
مرتبة الشرؼ
األولى
مرتبة الشرؼ
األولى
مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

أ.د /تمام حسان مصطفى
 ،أ.د  /عبدالواحد حسن

محمد رزؽ الشحات

الشيخ  ،د /.مجدى محمد

عبدالحميد

حسن
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7117/17/14

7116 /6 /78

مرتبة الشرؼ
الثانية

6

االستخدام المعاصر لمتعبير االصطالحى فى المغة العربية

7

الجاحظ و التراث فى كتاب الحيوان – دراسة لمنيجو االدبى

اسماء محمود شمس

الدين عبد الفتاح سالم

أ.د /محمود فراج عبد الحافظ

8

مستويات التحميل المغوى فى كتاب الحجو فى القراءات البى

عمرو عبد الغنى خاطر

أ.د /عبد الواحد الشيخ  ،د/

9

المنيج البالغى والتأويل فى القرآن الكريم

11

القضايا العقدية فى تفاسير الفرؽ االسالمية

11

الفقياء وموقفيم من المغة فى القرآن الكريم

17

الخالؼ النحوى فى اعراب القرآن الكريم – دوافعو واتجاىاتو

دراسة لغوية داللية

و النقدى والتأسسى
عمى الفارسى

حتى نياية القرن السادس اليجرى
13

عناصر االبداع الفنى فى شعر ابن حمديس الصقمى

ىدى فتحى يوسؼ

أ.د /عبدالواحد حسن الشيخ ،
أ.د /حممى عمى مرزوؽ ،

أ.د /محمود فراج عبدالحافظ

عبدالعاطى

وىدان

مجدى محمد حسين

أ.د /حممى عمى مرزوؽ ،

عماد حسن محمد

أ.د /عيد ميدى بمبع

صابر محمد عمى شمبى
سامح مصطفى قطب

أ.د /عبد الفتاح أحمد فؤاد ،
أ.د /عبد الواحد الشيخ

أ.د /حممى عمى مرزوؽ ،

أ.د /الشحات السيد زغمول

العشماوى

7117/1/13

7116/7/78

1999/6/7

7114/5/75

7117/17/14

7116/6/78

7114/5/8

7116/11/78

7117/7/74

7117/5/79

7114/4/11

7117/11/79

أ.د /محمد أحمد العمروسى ،

صدقى احمد ابوالفتوح

د /ورد مكاوى عزب  ،د/

احمد

مصطفى اسماعيل وتيد

أ.د /محمد زكريا عنانى ،

مروة شحاتو محمود

أ.د /عبد الواحد الشيخ

الشقرفى
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7114/6/15

7118/11/79

7116/3/13

7119/11/77

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

