
 ١

  قسم اللغة العربیة وآدابها واللغات الشرقیة وآدابها: أوالً 
  عبد الواحد حسن الشیخ. د.١

   :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة
   .أبو حیان التوحیدى وجهوده األدبیة والفنیة .١
  ) .تالیف ضیاء الدین بن االثیر الجوزى(المفتاح المنشا لحدیقة االنشا ، تحقیق ودراسة  .٢

  .العربیة واإلنشاءاسس الكتابة  .٣

  .العالقات الداللیة والتراث البالغى .٤

  .ظاهرة الغریب دراسة وتطبیق .٥

  .التنافر الصوتى والظواهر السیاقیة .٦

  ) نقد القرن الرابع الهجرى(القدیم دراسات فى النقد االدبى العربى  .٧

  .نقد ونقاد .٨

  .دراسات فى علم المعانى .٩

  .دراسات فى علم البیان .١٠

  .البدیعدراسات فى علم  .١١

  .التمهید لدراسة البالغة العربیة .١٢

  .البدیع والتوازى .١٣

  .دراسات فى البالغة العربیة .١٤

  .دراسات فى البالغة عند ضیاء الدین ابن االثیر .١٥

  . ادبى ونقدى وبالغى نصوص وتذوق .١٦

  .بن االثیر صناعة الكتابة عند ضیاء الدین .١٧

  .المجاز العقلى بین الترابط التراكیبى واالستبدال .١٨

  .احمد محرم ناقدا .١٩

  .جدلیة معاییر الفصاحة بین اللغویین والبالغیین .٢٠

  .فن البدیع والتناسب .٢١

  .البعد الصوتى ومظاهر اعجازه فى القران الكریم .٢٢

  .دراسات فى االدب الجاهلى .٢٣

  .من مظاهر العدول فى المدائح النبویة عند احمد شوقى دراسة اسلوبیة .٢٤

  .ادعبقریة اللغة العربیة وظاهرة االضد .٢٥

  .    التصویر الداللى أللفاظ القران الكریم .٢٦
 



 ٢

  
  مجدي محمد حسین.  د.٢

   :المؤلفات العلمیة األبحاث و  الكتب و
  .المخالفة  القاعدة اللغویة والقراءات .١
  .الحكیمخصائص التراكیب فى روایات توفیق  .٢

  .الدرس الداللى فى كتاب مغنى اللبیب البن هشام االنصارى .٣

  .التعلیقه سیبویه والفارسى فى كتاب مسائل خالفیة بین .٤

 .لفصحى االمشترك اللفظى الناشىء عن تحریف  .٥

  .الكریمكتاب التوجیه اللغوى لمشكل القران  .٦

  .القرانىالعربیة ومحاكاة النص  .٧

 .التكاملى  روایة حفص والقراءات العشر دراسة مقارنة فى ضوء المنهج .٨

   .) نشر ال توجد بیانات (یولیو  طه حسین وثورة  .٩
  
 

  محمد محمود عبد الحمید أبوعلي. د.٣
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة 

اللغة األدبیة ، مشروع قراءة في نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني باالشتراك مع  .١
   .٢٠٠٧حلمي علي مرزوق ، مركز إبداع للطباعة / د.أ

حلمي علي مـرزوق ، مركـز / د. أالنقد األدبي الحدیث أعالمه ومناهجه باالشتراك مع .٢
   ٢٠٠٦مركز إبداع للطباعة الحدیثة  .٢٠٠٧إبداع للطباعة 

عیـد بلبــع / د.تـاریخ النقـد األدبـي عنــد العـرب فـي القــرن الرابـع الهجـري باالشــتراك مـع أ .٣
   ٢٠٠٦األستاذ بجامعة المنوفیة مركز إبداع للطباعة الحدیثة 

/ د.القــرن الثالــث الهجــري باالشــتراك مــع أتــاریخ النقــد األدبــي عنــد العــرب حتــى نهایــة  .٤
   ٢٠٠٦حلمي علي مرزوق مركز إبداع للطباعة الحدیثة 

   ٢٠٠٦مركز إبداع للطباعة الحدیثة   علم القوافي  .٥
   .٢٠٠٨الوافى فى العروض والقوافى   .٦
  )ال توجد بیانات نشر(   ٢٠٠٨دراسات  فى الشعر الجاهلى   .٧

  :تحت الطبع 
  . الحكیم  صراع األضداد في مسرح-١



 ٣

  )دراسة نقدیة( أثر الكتاب المقدس في الشعر الحدیث -٢
  . موت المؤلف بین السیاق الغربى والسیاق العربى -٣
   . المیة العرب فى ضوء مناهج النقد العربى الحدیث-٤
  

 
  إیمان فؤاد بركات. د. ٤

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 .الراوي والرؤیة .١

 .للروایة العربیةتناول النقد المعاصر  .٢

  )ال توجد بیانات نشر أو تواریخ(.   استراتیجیة التجریب .٣
  
  سامح مصطفى قطب العشماوي. د. ٥

   :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 .مناهج علماء المسلمین في كتب القراءات الصحیحة .١

 .الفقهاء وموقفهم من اللغة في القرءان الكریم .٢

 .التیسیر في علم التفسیر .٣

 .ؤ المرصوص في ترجمة بعض النصوصاللؤل .٤

 .وصلة المسائل الفقهیة بعلم العربیة .٥

 .عنقود الجمان في علوم القرءان .٦

 .البحث األثیر في علوم الحدیث .٧

  .الدر الفرید في التفسیر والتجوید .٨
 


