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دليل مؤلفات
علوم اللغة العربية

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء األول
( )1000عنوان

 1441هـ
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مقدمة
احلمد هلل العظيم ،والصالة والسالم على النيب الكرمي ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
هذا هو الكتاب الرابع من مسارد الكتب اجلديدة الصادرة يف علوم اللسان العريب ،وبعض
الرسائل العلمية اليت نوقشت ،بني األعوام ( 1441 - 1438هـ) ،ومعظمها خيص العامني
األخريين.
وقد بلغت عناوين هذا األخري يف جزئه األول ( )1000عنوان ،ورتبت موضوعيًّا مثل األدلة
خيل تصنيفها من أخطاء  ،فلم أطلع على هذه الكتب ،وإمنا أنظر إىل ما توحي به
السابقة .ومل ُ
عناوينها .وبعضها غري واضح.
عاما ليسهل إحلاق أجزاء أخرى به إن شاء هللا ،بدل ختصيص
ووضعت هلذا الكتاب عنو ًان ًّ
كل كتاب جديد بعنوان.
وعناوين الكتب الثالثة السابقة هي :علوم اللغة العربية ،لغتنا السمحة ،العُاللة يف علوم اللغة
والنحو والبالغة بني كتاب ورسالة.
وابهلل أستعني ،وعليه أتوكل ،ولوجهه أكتب ،ورضاهُ أنشد.
اللهم ال حترمنا فضلك.
حممد خري رمضان يوسف
إستانبول
شعبان  1441هـ
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الباب األول
اللغة العربية
(األعمال الشاملة أو بعضها)
أوًل :اللغة العربية (عام)
ا

 -1الكتب القدمية

األمايل /أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه (ت  370هـ)؛ مجع وحتقيق ودراسة حممد
علي عطا -.الكويت :مالمح للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
األمايل /أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل (ت  356هـ) -.القاهرة :دار الكتب والواثئق
القومية 1440 ،هـ 2020 ،م؟
تصـ ـ يل الفص ــيل و ــر  /عبدهللا بن جعفر بن درسـ ــتويه (ت  347ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)؛ حتقيق حممد
العزازي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 536 ،ص.
علي يف أمالي  /أليب عبيد عبدهللا بن عبدالعزيز البكري (ت 487
التنبي على أوهام أيب ّ
هـ) -.القاهرة :دار الكتب والواثئق القومية 1440 ،هـ 2020 ،م؟
ذيل األمايل /أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل (ت  356هـ) -.القاهرة :دار الكتب والواثئق
القومية 1440 ،هـ 2020 ،م؟
رح الفصيل /أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن نقيا البغدادي (ت  485هـ)؛ حتقيق
عبدالوهاب بن حممد العدواين -.القاهرة :دار طغراء 1441 ،هـ 2020 ،م( .أصل التحقيق
رسالة جامعية 1393 ،هـ).
"الفصيح" للعالمة اللغوي أمحد بن حيىي املعروف بثعلب (ت  291هـ).
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كتاب يف علم اللغة ًلستخراج أمساء من أردت /أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده
املرسي (ت  458هـ)؛ حتقيق حممد يوسف بنات -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ،
 2019م 160 ،ص.
أرجوزة لغوية تكشف معلومات مهمة عن حياة ابن سيده العلمية واالجتماعية وعن شيوخه
وعددهم وعن موقفه من أدابء عصره.
املسائل واألجوبة /أليب حممد عبدهللا بن السيد البطليوسي (ت  521هـ)؛ حتقيق وليد حممد
السراقيب -.ديب :قنديل للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
(مسائل يف النحو واللغة واألدب والتفسري واألصول)
 -2الكتب احلديثة
األسهل يف فنون اللغة /حممد سيد عباس -.القاهرة :دار غريب 1440 ،هـ 2019 ،م.
علم الفصا ة املقارن /حازم كمال الدين -.القاهرة :دار غريب 1441 ،هـ 2020 ،م.
املختار من أمايل أيب علي القايل /اثئر زين الدين -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
 1441هـ 2020 ،م.
مقدمة يف لسانيات العربية وفقهها /حممد سعد جاد هللا -.الكويت :دار املسيلة1440 ،
هـ 2019 ،م.
اثنياا :فق اللغة
عمان :دار الرضوان 1441 ،هـ2019 ،م.
فق اللغة العربية ومميزاهتا /أسعد حممد النجارّ -.
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يف فق اللغة العربية /حممد يعقوب الرتكستاين -.املدينة املنورة :دار امليمنة 1441 ،هـ،
2020م.
اثلثاا :دراسات يف اللغة العربية:

 -1دراسات لغوية يف القرآن الكرمي والتفاسري
منوذجا /حامت مصطفى أبو سعيدة -.املنوفية:
أثر املعجم العريب يف التفسري :روح املعاين أ ا

جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

أمنوذجا/
أثر املعىن املعجمي يف تفسري القرطيب "اجلامع أل كام القرآن" :السبع الطوال
ا

حنان حممود محوشي -.إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
(جرد املعاين املعجمية والسياقية لأللفاظ يف التفسري)

اسم املفعول يف لغة القرآن الكرمي :دراسة لغوية أسلوبية أدائية معجمية سياقية /عبدالفتاح
حممد -.دمشق :دار العصماء 1441 ،هـ 2020 ،م.
أفراد القرآن الكرمي بني التأصيل اللغوي والسياق القرآين :دراسة حتليلية /مصطفى حممد
الشرباخييت -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
األلفاظ الدالة على اإلنفاق يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /أمحد عبدالاله سيد زوكي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ألفاظ الشكوى والعتاب يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية  /عادل حممد عبداجلواد -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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ألفاظ العقاب األخروي يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /أمحد إبراهيم اللهييب -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
أنظمة الت ول الدًليل يف العربية بني املعجم والقرآن الكرمي :دراسة دًللية حتليلية /خالد
فهمي إبراهيم -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الب ث الدًليل يف تفسري اإلمام حممد متويل الشعراوي /عبدالكرمي محو -.قسنطينة :ألفا
للواثئق 1438 ،هـ 2017 ،م.
الت وًلت الدًللية يف املعجم القرآين عند الصوفية :دراسة حتليلية تطبيقية من خالل تفسري
ابن عجيبة (ت  1227هـ) /حممد عبدالعظيم أمحد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ،
 2020م (ماجستري).
التغري الدًليل وأثره يف فهم النص القرآين /حممد بن علي الشتيوي -.ط -.2بريوت :مكتبة
حسن العصرية 1440 ،هـ 2019 ،م 240 ،ص.
تفسري القرآن الكرمي يف كتب أمايل اللغة واألدب يف القرن الرابع اهلجري :أمايل الزجاجي

منوذجا /جواهر حممد الفاروق املال -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1438 ،هـ 2017 ،م
ا
(ماجستري).

منوذجا /حسن عودة هاشم النور-.
التناظر الدًليل يف املفردة القرآنية :تفسري الطربسي
ا
احللة :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1441 ،هـ 2019 ،م.
محل الصفة املفردة على معىن اجلمع يف القرآن الكرمي /حممد نور رمضان يوسف -.ملطية،
تركيا :جامعة إينونو 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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عمان :دار الرضوان 1441 ،هـ 2019 ،م.
دراسات قرآنية لغوية /زهري غازي زاهدّ -.
الدرس اللغوي يف التفسري القيم ًلبن القيم :دراسة حتليلية نقدية /علي صاحل سيد صاحل-.
القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدرس اللغوي يف كتاب "ايقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن" أليب عمر الزاهد /فايزة
أمحد حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
دًلًلت (رأى و سب) بني السياق القرآين والسياق اللغوي :دراسة إ صائية تطبيقية
مقارنة /أرزاق عيد حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
رد الشبهات يف آايت عصمة األنبياء عليهم السالم :دراسة لغوية /رابب موسى الصايف-.
بريوت :دار القارئ 1440 ،هـ 2019 ،م 355 ،ص.
روافد معرفة املعىن اللغوي :دراسة تطبيقية يف مفردات سورة املائدة /إسراء عبدالعال
عبدالباسط -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
سورة الن ل :دراسة دًللية يف البنية الصرفية واملعجمية والن وية /شفاء مأمون ايسني-.
الشارقة :جامعة الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 314 ،ص (ماجستري).
صيغة "استفعل" يف القرآن الكرمي يف ضوء نظرية السياق /هدى علي عبدهللا -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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منوذجا /هال حممد مارتيين-.
ظاهرة تعدد املعاين اللغوية يف النص القرآين :سورة الكهف
ا

الشارقة :جامعة الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 181 ،ص (ماجستري).

الظواهر اللغوية يف التفسري البسيط للوا دي /وفاء حسن حبريي -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
عمان:
العني والبصر يف القرآن الكرمي :مجع و رح ودًلًلتُ /سرى فايز سبع العيشّ -.

جممع اللغة العربية األردين 1441 ،هـ 2019 ،م 282 ،ص.

لسانيات اخلطاب احلجاجي يف سور احلواميم /شه يدا خضر كرمي -.إربد ،األردن :عامل
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
عمان :دار ايفا العلمية 1441 ،هـ2019 ،م.
لغة اجلسد يف القرآن الكرمي /مروان املصاحلةّ -.

(لغة اإلشارات)

لغة القصص القرآين /إعداد وتنسيق عبدهللا علمي -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ،
 2019م.
املختلف في من الفواصل عند علماء العدد يف ضوء الدرس اللغوي احلديث يف إطار
التنزيل املكي /حممود السيد منصور -.املنوفية :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
(دكتوراه).
الفراء (ت  207هـ)؛ اعتىن به ضياء الدين إبراهيم
معاين القرآن /أليب زكراي حيىي بن زايد ّ
عبداللطيف -.القاهرة :شركة القدس للتجارة 1438 ،هـ 2017 ،م 2 ،مج.
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معجم األفعال املفسرة يف "معاين القرآن وإعراب " للزجاج :السبع الطوال إطارا /أمساء
مشعل يونس الطائي -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
مقارابت قرآنية /جمموعة من الباحثني األكادمييني -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1441 ،هـ،
 2020م 226 ،ص.
(مباحث لغوية تتعلق ابلقرآن الكرمي وإعجازه ،وغريها)
املقاصد التداولية يف سورة الرمحن /رأفت سيد حسني عليان -.القاهرة :جامعة عني مشس،
كلية اللغة العربية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
منهج ابن سيده يف استشهاده ابلقرآن وقراءات يف "املخصص" :دراسة حتليلية نقدية /سعيد
منصور حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
موقف اإلمام الشنفكي من دًلًلت األلفاظ وأثر ذلك يف استنباط األ كام من خالل
تفسريه "أ كام الكتاب املبني" /هيثم عزت علي -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
 2017م (ماجستري).
يوم القيامة وأمساؤه يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /سهري كاظم العصفور -.بريوت :جيكور
للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
 -2دراسات لغوية يف القراءات
أوج اًلتفاق واًلختالف بني رواييت أيب احلارث وقتيبة عن الكسائي :دراسة لغوية موازنة/
حممود حممد األقرع -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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الت وًلت الدًللية يف املعجم القرآين عند الصوفية :دراسة حتليلية تطبيقية من خالل تفسري
ابن عجيبة (ت  1227هـ) /حممد عبدالعظيم أمحد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ،
 2020م (ماجستري).
التوجي اللغوي للنظري القرائي املتفق علي يف القراءات العشر املتواترة /سعيد عبداحملسن
أبو غزالة -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
التوجي اللهجي للقراءات القرآنية :دراسة تفسريية /جزاء حممد املصاروة -.إربد :عامل الكتب
احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
الظواهر اللغوية يف قراءة اإلمام انفع /مصطفى شعبان علي -.القاهرة :دار النشر للجامعات،
 1439هـ 2018 ،م 384 ،ص( .أصله رسالة ماجستري – جامعة األزهر 1410 ،هـ).
القراءات القرآنية يف كتاب "مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد" للشيخ حممد نووي
اجلاوي :دراسة لغوية /هان هان علوم الدين إمساعيل -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ،
 2018م (ماجستري).
مجعا وتوثي اقا ودراسة لغوية /شيماء السعيد عبدالعزيز-.
قراءة ابن عبدالرمحن الصوري :ا
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /خدجية عبداجمليد كفايف -.القاهرة :جامعة األزهر،
قراءة أيب املتوكل الناجي :ا
كلية اللغة العربية 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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 -3دراسات لغوية يف احلديث
األربعون النبوية يف العلوم العربية /حممد أمحد الوليد -.القاهرة :اخلزانة األزهرية للدراسات
والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
ألفاظ التلطف الدعوية يف الص ي ني :دراسة معجمية لغوية بالغية /مصطفى أمحد سامل
اخلوالدة -.إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
الرتاكيب املروية عن رسول هللا صلى هللا علي وسلم مما مل تعرف العرب قبل  /حممد بن علي
الغامدي -.الدمام :ندي املنطقة الشرقية األديب 1441 ،هـ 2019 ،م.
كاايت روف اهلجاء مع خامت األنبياء /عبدهللا عبداملعطي -.القاهرة :مركز إبصار للنشر،
 1440هـ 2019 ،م؟.
الدراسات اللغوية يف كتاب رح سنن ابن ماج للسندي /إجني فاروق عشري -.القاهرة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدراسات اللغوية يف كتاب "اجملرد للغة احلديث" ًلبن اللباد /وداد حممد عليوة -.القاهرة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدرس الدًليل يف "الب ر احمليط الثجاج يف رح ص يل اإلمام مسلم بن احلجاج" حملمد
بن على بن آدم بن موسى اإلثيويب الولوي /طه عبدالرمحن عمر -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
من اجلزء األول إىل اجلزء اخلامس عشر.
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الدرس اللغوي يف كتايب "مشكالت موطأ مالك بن أنس" ًلبن السيد البطليوسي (ت
 521هـ) و" رح مشكالت موطأ اإلمام مالك بن أنس" لعلي بن سلطان القاري (ت
 1014هـ) /مصطفى حممد النجار -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
قوة اللفظ لقوة املعىن يف أ اديث الكتب الستة :دراسة حتليلية /سارة طارق عبدهللا-.
القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
منهج ابن سيده يف استشهاده ابحلديث واألثر يف "املخصص" :دراسة حتليلية نقدية /حممد
سيد علي -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
النقد اللغوي يف كتب غريب احلديث ىت هناية القرن اخلامس اهلجري /عبدالرمحن حممود
أمحد -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
 -4دراسات لغوية تراثية
آاثر النضر بن مشيل يف لسان العرب :دراسة لغوية /حممود نصر الدين حممد -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الزجاجي (ت  337هـ) يف كتاب "خمتصر الزاهر" على أيب بكر األنباري
تعقبات أيب إس اق ّ

مجعا ودراسة /موسى إسحاق محادي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
(ت  328هـ) :ا
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).

عمان  :دار كنوز
اخلطاب احلائد يف العربية :مقاربة لغوية تداولية /جاسم خريي احللفيّ -.

املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م 390 ،ص (أصله رسالة دكتوراه – جامعة اببل 1438 ،هـ).
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أصل له ،ووضع آلياته اليت تش ّكِّله ،واملبادئ اليت
اخلطاب احلائد مصطلح ابتكره الباحث ،و ّ
تفعله ،وقرأ الرتاث البالغي قراءة جديدة ،ووضع قواعد جديدة وفق النظرة اللسانية للنصوص.
ّ
وميَّز بني احليدة ،وهي املعىن الكامن الذي يدل على اهلرب من اجلواب ،وبني اخلطاب املتش ّكِّل
عنها ،وهو اخلطاب احلائد.
الدراسات اللغوية يف كتاب " رح الشفا للقاضي عياض" رح املال علي القاري (ت
 1014هـ) /نصر حممد عبداملنعم -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
الدراسات اللغوية يف كتاب "طلبة الطلبة" يف اًلصطال ات الفقهية للنسفي /سعاد عليوة
حسن -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدرس اللساين عند اجلا ظ /حممد عبدالزهرة الشريفي -.دمشق :متوز للنشر 1441 ،هـ،
 2019م.
الدرس اللغوي عند أيب بكر الصويل /فاطمة عبدالباسط عبد النيب -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1438هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدرس اللغوي يف كتاب "الدر النقي يف رح ألفاظ اخلرقي" ًلبن املربد (ت  909هـ)/
بشرى رجائي رجب -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدرس اللغوي يف مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا للشمين /أم كلثوم عبداهلادي الشرباوي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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العالمة ابن احلاجب /أليب الفضل قاسم بن حممد القلجاين
سواد العني واحلاجب يف نصرة ّ

(القلشاين) التونسي (ت  1181هـ)؛ حتقيق زين العابدين عبداحلليم القدحي -.القاهرة :دار
الصاحل 1441 ،هـ 2020 ،م.
يف اللغة والبالغة ..مسألة حرف "لو" الشرطية الواردة يف القرآن والسنة .واختالف السعد
التفتازاين وابن احلاجب يف تفسريها وكيفية االستدالل هبا.
الظواهر اللغوية يف "البارع" أليب علي القايل /مهت مصطفى أمني -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1438هـ 2017 ،م (ماجستري).
الظواهر اللغوية يف كتاب الدًلئل يف غريب احلديث للسرقسطي (ت  302هـ) /مصطفى
بن سرين عمر جنغ -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
كتاب رح األ عار الستة اجلاهلية للوزير أيب بكر البطليوسي :دراسة لغوية /فاطمة
البسيوين احلسنني -.املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
اللغة يف كتاب "التنبيهات املستنبطة على كتب املدونة واملختلطة" للقاضي عياض (ت
معجما ودراسة /حممود حممد الشربيين -.املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
 544هـ):
ا
 2017م (ماجستري).

املصطل ات السياسية يف كتاب "بدائع الزهور يف وقائع الدهور" ًلبن إايس :دراسة لغوية/
مجعة عبداجمليد علي -.طنطا :جامعة طنطا 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
موقف الزجناين من الن اة يف كتاب "الكايف يف رح اهلادي" :دراسة وتقومياا /أمحد حممد

حسني -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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موقف الشاطيب من الزجاجي و ّراح اجلمل يف املقاصد الشافية /عبدالرحيم أبو سريع
حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
موقف النقره كار يف كتاب "العباب يف رح اللباب" من السريايف الفايل :دراسة وتقومياا/
أمحد حممد أمني خليفة -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
 -5دراسات لغوية ديثة
اسم اجلمع :دراسة لغوية /نوح بن حيىي الشهري -.جدة :املؤلف 1441 ،هـ 2019 ،م.
(أصله رسالة جامعية).
إطاللة على اجتاهات الب ث اللساين احلديث :من لسانيات اللغة إىل لسانيات اًلستعمال/
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
نعمان بوقرةّ -.
اًلقتصاد اللغوي يف العربية القدمية الفص ى اليومية :رؤية نظرية يف التطبيقية اللسانية
احلديثة /علي منصوري -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 190 ،ص.
(حماولة لكشف خصائص اللغة اليومية للعرب الفصحاء)
الت ليل اللساين للشعر السياسي احلديث /حتسني فاضل عباس -.بريوت :دار الرافدين،
 1440هـ؟ 2019 ،م.
اجلذور النا ئة بفك التضعيف :دراسة لغوية حتليلية يف املعجم العريب /عبدهللا بن علي
القيسي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
دراسات لسانية مقارنة يف الرتكيب والدًللة /فاطمة السالمي -.مراكش :مؤسسة آفاق،
 1439هـ 2018 ،م 143 ،ص.
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دراسات لسانية وبالغية ألسلوب اًلستفهام يف اخلطاب اإلعالمي /أمحد احلصار؛ تنسيق
رمحة توفيق -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
ظواهر احلذف العارض /آالء مصطفى اجلوخي -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
 1441هـ 2020 ،م.
العادات اللغوية يف العربية :لغة وا دة وظالل متعددة /حسن مخيس امللخ -.إربد :عامل
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
(دراسة للتنوع اللغوي الفصيح يف العربية)
عمان :دار كنوز املعرفة،
العدالة اللغوية والنظامة والتخطيط /عبدالقادر الفاسي الفهريّ -.
 1441هـ 2019 ،م.

عبدالعلي الودغريي -.الدوحة :املركز العريب
العربية أداةا للو دة والتنمية وتوطني املعرفة/
ّ
لألحباث ودراسة السياسات 1441 ،هـ 2019 ،م.
قضااي اللزوم والتعدي يف الن و والصرف والدًللة /حممود احلسن -.دمشق :دار املنهاج
القومي 1441 ،هـ 2019 ،م.
(قضااي لغوية ،ويف الداللة خاصة)
الكلمة :دراسة لغوية معجمية /حلمي خليل -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1441 ،
هـ 2020 ،م.
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اللسانيات :دراسات حبثية /حسن محاين وآخرون -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ،
 2019م 266 ،ص.
اللسانيات العربية :مراجعات وتطبيقات /تقدمي نعيمة سعدية -.قسنطينة :ألفا للواثئق،
 1441هـ 2020 ،م 393 ،ص.
(هكذا كتب على الغالف" :تقدمي نعيمة سعدية"؟)
اللسانيات واحلضارة :مسامهة يف علم طرح القضااي وإنشاء املفاهيم /منذر عياشي-.
دمشق :دار أمل اجلديدة 1438 ،هـ 2017 ،م.
اللغة السردية وتشكيل الصورة واملعىن وسيميائيات الدًللة /إيليان مهنا -.بريوت :دار
النهضة العربية 1441 ،هـ 2020 ،م.
مذاكرات لغوية /شعبان عوض العبيدي -.القاهرة :دار اخلزانة األزهرية 1441 ،هـ2020 ،م.
مطار ات نقدية يف اللسانيات /حممد املالخ -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1441 ،
هـ 2019 ،م.
مالزمة النفي يف اللغة العربية الفصي ة :دراسة تقابلية يف ضوء علم اللغة املعاصر /طايل
عمان :دار اخلليج للصحافة والنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
حممد الصرايرةّ -.
 -6اللغة العربية واًلستشراق
دراسات وأحباث يف اتريخ العلوم العربية واإلسالمية :جمموعة مقاًلت خمتارة من أعمال

املستشرق األملاين إيلهارد فيدمان [ت  1346هـ 1928 ،م] /نقلها عن األملانية وعاد
18

لنصوص أصوهلا العربية سائر بصمه جي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ2020 ،
م 256 ،ص.
العربية بني العرب واملستشرقني :أوهام الوصف وتناسخ األنظار والدرس /حممد رابع-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م 2 ،جـ.
ّ
ابعا :الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية
را

أخالق الوزيرين أليب يان التو يدي :مقاربة تداولية جاجية /آايت بنت محد اخلالدي-.

عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
َّ
انزاي ات اخلطاب النصي يف ضوء النظرية األسلوبية /خمتار عطية -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
 1441هـ 2020 ،م.
عمان :دار
األنساق الرمزية يف اللغة واإلدراك /حترير وتقدمي صابر احلباشة ،نزار السعوديَّ -.

كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.

عمان:
اإلنسان يف الفلسفة اللسانية :قراءة يف أبستيمولوجيا اللسانيات /أنفال جاسمّ -.

دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م.

منوذجا/
أتويل النصوص بني التداولية والبالغة القدمية :أفعال القول واإلجناز والتأثري ابلقول ا
عبدهللا كمال حممود -.جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).

التداوليات وفلسفة اللغة /عبد الرحيم احللوي ،حممد عبد السالم األشهب - .أكادير:
منشورات القصبة 1439 ،هـ 2018 ،م 252 ،ص.
19

عمان :
تداولية سياق احلال يف الفعل الكالمي :دراسة حتليلية تطبيقية /سامية بن ايمنةّ -.

دار كنوز املعرفة 1440 ،هـ 2019 ،م 390 ،ص.

عمان :الدار املنهجية للنشر1441 ،
التداولية يف الفكر النقدي /كاظم جاسم العزاويّ -.

هـ 2019 ،م.

جاج التمثيل يف اآلداب السلطانية :مقارنة تداولية /هاجر مدقن -.طنطا :دار النابغة،
 1441هـ 2019 ،م.
احلرية اللغوية :تفكيك تقنيات العنف الرمزي وسلطة اللغة /مجعان بن سعيد القحطاين-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
ّ
دراسات نقدية يف اللسانيات املعرفية والت ليل النقدي للخطاب :دراسات مرتمجة /حممد
املالخ -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
الشرطيات يف لسانيات اخلطاب :دراسة يف ضوء املنطق والدًللة الصورية /مروان العلوي،
 1439هـ 2018 ،م 165 ،ص( .اجلديدة :مطبعة .)COPIE PAGE 1
عبقرية العربية والذكاء اًلصطناعي :آفاق وطمو ات /عبدهللا جاد الكرمي -.طنطا :دار
النابغة 1441 ،هـ 2019 ،م.
العلوم املعرفية :أحباث بينية يف اللسانيات والسيميائيات والنقد األديب /مصطفى
عمان :دار كنوز املعرفة 1440 ،هـ 2019 ،م.
حساننيّ -.
الكتاب يقع يف ثالثة أجزاء ،ويبدو أن العنوان الشارح خيص اجلزء األول وحده.
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اللسانيات املعرفية /خنبة من الباحثني األكادمييني -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1441 ،هـ،
 2020م 299 ،ص.
اللسانيات واملعرفية :قضااي إبستيمولوجية ومناذج تطبيقية :دراسة /عبدالنيب سفري -.فاس:
منشورات مقارابت 1439 ،هـ 2018 ،م 171 ،ص.
عمان :دار
اللغة واملعىن والتواصل :النموذج العرفاين وأبعاده التداولية /عبدالرمحن طعمةّ -.
كنوز املعرفة 1440 ،هـ 2019 ،م.

املزج التصوري :النظرية وتطبيقاهتا يف العربية /أمرية غنيم -.تونس :دار مسكيلياين1440 ،
هـ 2019 ،م؟ (سلسلة املعرفة اللغوية :داللة).
املعجم الذهين :النمذجة والتقييس :نصوص مرتمجة /ربيعة العريب ،حافظ إمساعيلي علوي،
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
أشرف فؤادّ -.
(املعجم الذهين حمرك لإلجراءات اللغوية .والكتاب مدخل عام وستة نصوص مرتمجة يف
املوضوع)
نظرية احلجاج يف اللغة :جينيالوجيا النشأة ورهاانت التطبيق يف الدرس العريب احلديث/
عمر بوقمرة -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 136 ،ص.
خامسا :العالمة (السيميائية)
ا

اًلجتاهات السيميائية احلديثة :مدخل إىل أنساق الدًللة واملعىن والثقافة والتواصل/

عبدالواحد املرابط -.مراكش :مركز األحباث السيميائية والدراسات الثقافية :فضاء آدم1439 ،
هـ 2018 ،م 115 ،ص.
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السيميائيات :مفاهيمها وتطبيقاهتا /سعيد بن كراد - .الرابط :دار األمان؛ بريوت :دار
التنوير 1440 ،هـ 2019 ،م 206 ،ص.
السيميائيات من األنساق إىل املعىن :عرض نظري وتطبيق /أجمد جمدوب رشيد 1440 ،هـ،
 2019م 116 ،ص( .فاس :مطبعة وراقة بالل).
سيميائيات النص :مراتب املعىن /سعيد بن كراد -.الرابط :دار األمان؛ اجلزائر :منشورات
االختالف 1439 ،هـ 2018 ،م 206 ،ص.
السيميائيات والت دايت الراهنة :خطاابت ومناذج /تنسيق عبداجمليد نوسي -.اجلديدة :كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،خمترب التاريخ والعلم واجملتمع 1439 ،هـ 2018 ،م 426 ،ص.
أعمال الندوة الدولية للسيميائيات اليت نظمها خمترب التاريخ يومي  17 - 16مارس 2016م.
السيميائية :اجتاهاهتا ومفاهيمها /منذر عياشي -.دمشق :دار أمل اجلديدة 1438 ،هـ،
 2017م.
عمان :دار األايم 1440 ،هـ،
السيميائية والدًللة يف الرواية والرتاث /عبداجلليل مراتضّ -.
 2019م 224 ،ص.

العالمة السيميولوجيا :قراءة يف العالمة اللغوية العربية /منذر عياشي -.دمشق :دار أمل
اجلديدة 1438 ،هـ 2017 ،م.
مدخل إىل السيمياء :األسس اللسانية واًلمتداد املعريف /عبدالواحد املرابط -.مراكش :مركز
األحباث السيميائية والدراسات الثقافية :فضاء آدم 1439 ،هـ 2018 ،م 99 ،ص.
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مصارع العشاق :دراسة سيميائية /خريات محد الرشود -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث،
 1441هـ 2020 ،م.
سادسا :املسارد والفهارس
ا
دليل مؤلَّفات علوم اللغة العربية /حممد خري رمضان يوسف 1441 ،هـ 2020 ،م155 ،ص
اجلزء األول )1000( :عنوان جديد.
سابعا :علم نفس اللغة (يشمل لغة اجلسد)
ا

ضا :التعليم اخلاص ،تعليم األطفال اللغة)
(ينظر أي ا

عمان :دار أسامة 1441 ،هـ2020 ،م.
اضطراب منو اللغة (الديسفازاي) /كرمية خدوسيّ -.
اًلكتساب اللغوي عند الطفل :مقاربة ملرا ل التمثالت الدًللية /معتصم الكرطوطي-.

الرابط :منشورات الزمن 1439 ،هـ 2018 ،م.
جسدك يت دث عنك :اقرأ أفكار اآلخرين من ركات اجلسد :لغة اجلسد /حفصة
حيدر -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1441 ،هـ 2020 ،م 224 ،ص.
(على الغالف :إقراء أفكار اآلخرين)...
عمان :دار ابن النفيس،
سيكولوجية تعليم األطفال القراءة والكتابة /أمساء حممد الوحيديّ -.

 1440هـ 2019 ،م.

سيكولوجية اللغة وفسيولوجيا الكالم /أشرف عبدالغين شريت -.اإلسكندرية :مؤسسة
حورس الدولية للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
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عمان :دار
اللسانيات النفسية يف الدراسات العربية احلديثة /جواد كاظم احلساينّ -.
الرضوان 1441 ،هـ 2019 ،م (أصله رسالة دكتوراه).
اللغة ومهارات التواصل لدى األطفال الذاتويني /مشرية فتحي حممد -.القاهرة :مؤسسة
قرطبة 1441 ،هـ 2020 ،م؟
عمان :دار صفاء 1441 ،هـ2020 ،م
مدخل إىل علم النفس اللغوي /نغم هادي حسنيّ -.
اثمناا :علم اًلجتماع اللغوي

البيت :السوسيولوجيا واللغة والعمران :دراسة لسانية تطبيقية /ندر سراج -.بريوت :الدار

العربية للعلوم 1438 ،هـ 2017 ،م 228 ،ص.
عمان :مركز الكتاب األكادميي1441 ،
فصول يف اللسانيات اًلجتماعية /مبارك تريكيّ -.
هـ 2019 ،م.

اللغة واجملتمع :واقع وآفاق /نسيسة فاطمة الزهراء وآخرون -.قسنطينة :ألفا للواثئق1440 ،
هـ 2019 ،م 364 ،ص.
اتسعا :اللغة العربية والعلوم األخرى
ا

 -1اللغة والدين :الفق وأصول خاصة
أثر اللغة يف العقيدة والشريعة والقانون /عبدهللا علمي -.دمشق؛ درعا :دار نور حوران،
 1441هـ 2020 ،م.
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تعارض الدًلًلت يف الربانمج األصويل :حبث يف قواعد اجلمع والرتجيل /حممد الركراكي-.
مكن اس :مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية؛ إربد ،األردن :عامل الكتب
احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
(لغة  -أصول فقه)
طبيعة اللغة الصوفية :مقاربة وصفية للغة اخلطاب الصويف عند الشيخ األكرب حميي الدين
عمان :دار األايم 1440 ،هـ 2019 ،م.
بن عريب /عبدالقادر شاريفّ -.
 - 2اللغة والثقافة
اللغة العربية بوابة للمعرفة /إبراهيم البلوي وآخرون؛ حترير فايز الصياغ -.ابريس :اليونسكو،
 1441هـ 2019 ،م( -.بناء جمتمعات املعرفة يف املنطقة العربية).
 – 3اًلتصال واللغة (يشمل اإلعالم)
عمان  :دار كنوز املعرفة 1440 ،هـ،
الت يز يف لغة اإلعالم العريب /وليد حممود خالصّ -.

 2019م 390 ،ص.

التداولية يف اإلعالم :مقدمة يف علم اًلستعمال اللغوي /عادل فهمي -.القاهرة :دار غريب،
 1441هـ 2020 ،م.
احلجاج اللغوي يف اخلطاب اإلعالمي /رمحة توفيق وآخرون -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1441هـ 2019 ،م.
(يف الدالالت املسترتة وراء لغة اإلعالم ،كالغش واخلداع فيها)
سن استخدام اللغة العربية يف وسائل اإلعالم /صاحل بلعيد -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة
العربية 1438[ ،هـ 2017 ،م].
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اخلطاب اإلعالمي :جدلية اللغة والفكر :حبوث علمية حمكمة /تنظيم قسم اللغة العربية
جبامعة اجلوف -.اجلوف ،السعودية :اجلامعة 1441 ،هـ 2019 ،م.
كتاب مؤمتر اللغة العربية الدويل الثاين 29 – 28 ،ربيع اآلخر  1441هـ.
دراسات يف لغة اإلعالم والص افة /إعداد جمموعة من الباحثني -.قسنطينة :ألفا للواثئق،
 1440هـ 2019 ،م 233 ،ص.
اللغة العربية وتطبيقاهتا العملية يف وسائل اإلعالم /أمحد حلمي حلوة -.القاهرة :دار
املعارف 1441 ،هـ 2020 ،م( -.اقرأ).
من آليات النطق إىل هندسة اخلط :قراءة يف املوروث العريب /راضية بن عربية -.قسنطينة:
ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م.
(اتريخ أشكال االتصال بني الناس نط ًقا وكتابة)
 -4اللغة والسياسة
الت ليل اللساين للخطاب السياسي :خطاب احلركة الوطنية املغربية الرمسي من 1930
موضوعا :دراسة يف األدب السياسي املناهض لل ماية واًلستعمار /حممد
إىل  1942م
ا
بن الرأفة البكري -.املغرب :ملندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير1439 ،
هـ 2019 ،م 2 ،جـ.

 -5اللغة والقانون
اللسانيات اجلنائية :تعريفها وجماًلهتا وتطبيقاهتا /صاحل بن فهد العجيمي -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1441 ،هـ 2020 ،م.
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 -6األمن اللغوي
األمن الثقايف واللغوي واًلنسجام اجلمعي :أعمال اليوم الدراسي -.اجلزائر :اجمللس األعلى
للغة العربية 1440 ،هـ؟ 2019 ،م.
 -7اللغة العربية واللغات األخرى
أحباث حمكمة ومنتقاة من املؤمتر الدويل األول ول التعدد اللغوي /تنظيم خمترب القيم
واجملتمع والتنمية؛ إعداد وتنسيق حممد الغازي ،نعيمة اطرميس - .آيت ملول ،أكادير :كلية
اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية ،خمترب القيم 1440 ،هـ 2019 ،م271 ،ص.
عنوان اجلزء الثاين :التعدد اللغوي وتدبري اإلشكاالت البيداغوجية واملعرفية.
عقد املؤمتر يومي  9و  10ماي  2018م بكلية اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية آبيت ملول،
جامعة ابن زهر.
أثر اللغة العربية يف اللغة األفغانية (بشتو) :دراسة لغوية تقابلية معجمية /حممد داود
إبراهيم -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
أثر اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية من النا ية الدًللية /مترين سوابجيو كاتشونج-.
القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
عمان :الدار املنهجية للنشر،
اًلزدواجية اللغوية :معاجلة لسانية /أسعد عباس املياحيّ -.
 1441هـ 2019 ،م.
اًلزدواجية اللغوية وأثرها يف تفعيل السيا ة :دراسة ميدانية /محزة لكحل -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
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األصول العربية للغة اإلنكليزية وأخواهتا اهلن ُد ُربيّة من منظور علم اللغة اجلذري /زيدان علي

جاسم -.الدوحة :منتدى العالقات العربية والدولية 1441 ،هـ 2019 ،م.

اًلكتساب اللغوي ونشاط املعجم الذهين :دراسة لسانية عصبية /يونس بن عالل-.
مكناس :مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية؛ إربد ،األردن :عامل الكتب
احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
(اكتساب لغة اثنية)
التأثري والتأثر بني اللغة العربية واللغة الفرنسية يف األلفاظ واملعاين /عالء عبدالرازق مشعل-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
العدد واجلنس والتعريف بني العربية واملاليوية :دراسة تقابلية /غزايل بن أمحد زين -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
عمان :الدار املنهجية للنشر،
فصول تقابلية يف اللغتني العربية واإلجنليزية /علي كرمي نشدّ -.
 1441هـ 2019 ،م.

عمان :دار كنوز املعرفة،
اللسانيات واللغة العربية :مناذج تركيبية /عبدالقادر الفهريّ -.
 1441هـ 2020 ،م.
اللغة الوسطى يف املسرح املصري والياابين :دراسة مقارنة بني مسر ييت الصفقة لتوفيق
احلكيم وإيدو لبيتسياكو مينورو /منار مصطفى راضي -.القاهرة :جامعة عني مشس ،قسم
اللغة الياابنية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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عمان :الدار املنهجية للنشر1441 ،
من قواعد اللغتني العربية واإلجنليزية /علي كرمي نشدّ -.
هـ 2019 ،م.

 -8اللغة والعلوم
اللغة العربية يف قطاع الفال ة :اللغة العربية وحتدايت استعمال املصطل ات التقنية يف
اجملال الفال ي -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية :وزارة الفالحة 1438 ،هـ 2017 ،م.
أعمال ندوة املعهد التكنولوجي املتوسط الفالحي املتخصص ابجللفة يومي  30 – 29مارس
 2017م.
 -9اللغة واألدب
عمان :دار الرضوان،
اًلقتصاد اللغوي يف جممع األمثال للميداين /حسني كرمي الكاليبّ -.

 1441هـ 2019 ،م 158 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

األمثال العربية :قراءة يف اجلوانب اللغوية والثقافية /عبداحملسن القيسي -.بريوت :دار
النفائس 1441 ،هـ 2019 ،م 352 ،ص.
اإليقاع اإلبداعي يف عر أيب متام :دراسات أسلوبية يف مستوايت :الصوت ،املعجم،

البديع ،الرتكيب /نعيمة الواجيدي -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ،
2019م.
بنائية اللغة الشعرية عند انزك املالئكة /رقية عوض الكتيب -.الشارقة :جامعة الشارقة،
 1439هـ 2018 ،م 366 ،ص (ماجستري).
حتوًلت اللغة و البناء يف الرواية اجلزائرية اجلديدة :مقاربة تطبيقية يف مناذج روائية /مجيات
مىن -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1439 ،هـ 2018 ،م 246 ،ص.
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عمان :دار
التداولية السردية يف خطاب األقصوصة النسائية /حممد بن عبدهللا املشهوريَّ -.

كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.

التداولية يف النص الشعري احلديث /محادة صربي -.طنطا :دار النابغة 1441 ،هـ،
2019م.
احلكاايت الشعبية السعودية املكتوبة ابلفص ى :دراسة إنشائية /صاحل بن عبدهللا بن
هزاع -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
عمان :عامل
اخلطاب اللساين يف رسائل اجلا ظ :مقاربة تداولية /مهاابد هاشم إبراهيمّ -.
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
خطاب اللغة يف األدب :حتوًلت إبستمولوجية ومقارابت تطبيقية /حميي الدين حمسب-.
بريوت :مكتبة لبنان 1439 ،هـ 2018 ،م.
عمان:
الرواية العربية واللغة :أتمالت يف لغة السرد عند جنيب حمفوظ /حممد عبيدهللاّ -.

دار أزمنة 1441 ،هـ 2019 ،م 140 ،ص.

عر عروة بن الورد :دراسة تداولية /سارة أمحد حسني سعد -.ديب :مرااي للنشر1441 ،
هـ 2020 ،م.
عر النقائض يف العصر األموي :دراسة تداولية إدراكية /إبراهيم بن حممد الزهراين -.الرايض:
جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
(التداولية تقوم على دراسة االستعمال اللغوي)
30

عصمة اللغة للشعر الشعيب الفصيل :اإلجناز ،التأصيل /إمساعيل إبراهيم عبد -.دمشق :دار
أمل اجلديدة 1438 ،هـ 2017 ،م.
لغة السرد يف ألف ليلة وليلة /منتظر حسن احلسين -.الشارقة :معهد الشارقة للرتاث1440 ،
هـ 2019 ،م 334 ،ص.
اللغة واللذة الشعرية عند وهيب عجمي :دراسة أتسيسية يف مجالية اللغة الشعرية /عصام
عمان :دار اخلليج للصحافة والنشر 1440 ،هـ 2018 ،م.
شرتحّ -.
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ،
املظاهر اللغوية يف عر املتنيب /حممد الشريفيّ -.
2020م.
عا ارا :اجملامع واهليئات اللغوية
جممع اللغة العربية بدمشق :التقرير السنوي عن عام  2017م -.دمشق :اجملمع1439[ ،
هـ] ،اتريخ املقدمة  2018م 73 ،ص.
ادي عشر :الندوات واملؤمترات وما إليها
اًل تفاء ابليوم العاملي للغة العربية -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية1438 ،هـ2017 ،م
أعمال اليوم الدراسي :املكتبة الوطنية اجلزائرية ،احلامة 18 ،ديسمرب  2016م.
ازدهار اللغة العربية :اآلليات والت دايت -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية 1438 ،هـ،
 2017م.
أعمال امللتقى الوطين :املكتبة الوطنية اجلزائرية ،احلامة 20 – 19 ،أفريل  2017م.
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أسئلة ديثة يف الب ث اللساين :مقارابت وحتليالت :أ غال املؤمتر الدويل السنوي الثاين،
 4 – 3إبريل  2019م /تنسيق عبدالعايل السراج وآخرين؛ [تنظيم] مركز املوىل إمساعيل
للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب والفنون - .فاس :منشورات مقارابت؛ مكناس :مركز
املوىل إمساعيل 1440 ،هـ 2019 ،م 86 ،626 ،ص.
اًلنغماس اللغوي بني التنظري والتطبيق :أعمال امللتقى الوطين -.اجلزائر :اجمللس األعلى
للغة العربية 1440 ،هـ؟ 2019 ،م.
ختطيط منت اللغة العربية :الواقع واآلفاق /إعداد أمحد الباهي ،السعدية صغري ،عبد الصمد
الرواعي -.اجلديدة :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1439 ،هـ 2018 ،م 400 ،ص.
أعمال الندوة الدولية الثانية 24 - 23 ،نونرب  2016م.
قضااي معاصرة يف الدراسات اللغوية واألدبية واجلمالية :الت وًلت والرهاانت /تنسيق
عبدالعايل السراج وآخرون؛ تنظيم مركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب
والفنون - .فاس :منشورات مقارابت؛ مكناس :مركز املوىل إمساعيل 1439 ،هـ 2018 ،م،
 2مج.
أشغال املؤمتر الدويل السنوي األول 29 - 28 ،مارس  2018م.
اللغة العربية والفكر املعاصر بني التواصل والتكامل /املؤمتر السنوي جملمع اللغة العربية األردين
عمان :اجملمع 1440 ،هـ 2018 ،م.
لعام  2018مّ -.
عقد املؤمتر يف  10 – 9شعبان  1439هـ
اللغة العربية والنهوض ابألمة /املوسم الثقايف السادس والثالثون جملمع اللغة العربية األردين-.
عمان :اجملمع 1441 ،هـ 2019 ،م.
ّ
32

يوما دراسيًّا ا تفاء
اجمللس األعلى للغة العربية ،احملافظة السامية للغة األمازيغية ينظمان ا

األم -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية 1438 ،هـ 2017 ،م.
ابليوم العاملي للغة ّ
املكتبة الوطنية اجلزائرية ،احلامة 21 ،فرباير  2017م.

اثين عشر :تعليم اللغة العربية
 -1تعليم اللغة العربية (عام)
أمجل اللو ات التعليمية يف اللغة العربية /حممد إبراهيم علي 26 ،ص.
(كتاب تعليمي رأيته يف نسخة إلكرتونية عام  1441هـ 2020 ،م)
عمان :مركز الكتاب األكادميي،
حبوث حمكمة يف تعليمية اللغة العربية /مبارك تريكيّ -.
 1441هـ 2019 ،م.
تدريس اللغة العربية يف ضوء اًلجتاهات احلديثة املعاصرة /سارة عبدهللا املطريي -.الكويت:
دار املسيلة 1440 ،هـ 2019 ،م.
تطوير مناهج تعليم اللغة العربية ابململكة العربية السعودية :دراسات تتبعية /عبود بن حممد
ابرّاين وآخرون؛ حترير دعفس بن عبدهللا الدعفس -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة
اللغة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م 266 ،ص.
وتعليمها :مقارابت لغويَّة وتربويَّة /حترير ماجد وصفي حرب -.الرايض :مركز
تعلُّم العربيَّة
ُ
امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م 186 ،ص.
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تعليم اللغة العربية يف الرتاث العريب /محدي صالح اهلدهد وآخرون؛ حترير أكرم حممد سامل
بريكيت -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1441 ،هـ،
 2019م 192 ،ص.
تعليم اللغة العربية يف الوطن العريب :دراسة مقارنة /حترير فواز بن صالحل السلمي -.الرايض:
مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م 358 ،ص.
تعليم اللغة العربية وتعلمها :كلمات ،تراكيب ،نصوص خمتارة /...جرينو أمحد جالو-.
اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
التقييم احلقيقي يف تدريس اللغة العربية /حممد عبدهللا الناصر -.بريوت :الدار العربية للعلوم،
 1438هـ 2017 ،م 254 ،ص.
عمان :دار
توظيف اسرتاتيجيات التفكري يف تدريس اللغة العربية /سعد علي زايرّ -.
الرضوان 1441 ،هـ 2019 ،م.
طرائق وأساليب ديثة يف تدريس اللغة العربية :مناذج وتطبيقات /حممد شاكر الربيعي-.
عمان :دار الرضوان 1441 ،هـ 2019 ،م.
ّ
علمية اللسان العريب وحتدايت جمتمع املعرفة :مدخل إىل التعليم الرقمي /محادي املوقت،
 1439هـ 2018 ،م 215 ،ص( .الرابط :مشس برينت).
عمان :الدار املنهجية للنشر،
ملسات تربوية يف تدريس اللغة العربية /فالح صاحل اجلبوريّ -.
 1441هـ 2019 ،م.
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مداخل تعليم اللغة العربية :رؤية حتليلية /حترير تركي بن علي الزهراين -.الرايض :مركز امللك
عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م 198 ،ص.
املساعد يف األدب واإلمالء والقواعد /حسن حممود قبيسي -.دمشق :دار قدموس1441 ،
هـ 2019 ،م؟.
عمان :الدار املنهجية للنشر،
معايري اجلودة وحتسني تدريس اللغة العربية /سعد علي زايرّ -.
 1441هـ 2019 ،م.

عمان:
مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها :أفكار تربوية معاصرة /جنم عبدهللا املوسويّ -.
الدار املنهجية للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

مؤ رات تربوية يف طرائق تدريس اللغة العربية /جنم عبدهللا املوسوي ،رائد رمثان التميمي-.
اببل :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1441 ،هـ 2019 ،م.
 -2إعداد وتدريب وتقومي معلمي اللغة العربية
تطوير دليل معلم اللغة العربية يف ضوء اسرتاتيجيات التفكري وقياس أتثريه على أداء املعلم
وتنمية بعض مهارات التفكري لدى املتعلمني ابملر لة اًلبتدائية /أماين ماهر طه -.القاهرة:
جامعة عني مشس 1440 ،هـ 2019 ،م 158 ،ص (ماجستري).
 -3تدريس العلوم ابللغة العربية
كفاح وطين من أجل لغة التعليم :اتريخ املعركة بني التعريب والفرنسة يف املغرب من
 1920إىل  2019م /محاد القباج[ -.الرابط] :مركز بلعريب العلوي للدراسات التارخيية،
 1441هـ 2019 ،م 347 ،ص.
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 -4املرا ل الدراسية
ضا :تعليم األطفال ،يف :علم اللغة التطبيقي)
(ينظر أي ا
فاعلية بعض اسرتاتيجيات احلكي القصصي لتنمية األداء الشفهي يف اللغة العربية لدى
تالميذ املر لة اًلبتدائية األزهرية /طاهر عبدالرازق أبو موسى -.طنطا :جامعة طنطا،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
الكفاية اللغوية يف مرا ل التعليم العام /املوسم الثقايف اخلامس والثالثون جملمع اللغة العربية
عمان :اجملمع 1440 ،هـ 2018 ،م 277 ،ص.
األردينّ -.
منوذجا/
املساعد يف تعليم وتعلم اللغة العربية :تعليم قواعد اللغة العربية للمر لة اًلبتدائية ا

عمان :دار صفاء 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
ضياء عويد العرنوسيّ -.

معايري تصميم كتاب اللغة العربية املدرسي /علي بن عبداحملسن احلدييب وآخرون؛ حترير عبدهللا
بن حممد آل متيم -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1441 ،هـ2019 ،
م 210 ،ص.
منوذج تدريسي لتنمية الت صيل والسجااي العقلية يف اللغة العربية لدى تالميذ املر لة
اإلعدادية /أمساء حسن أبو احلسن -.قناة السويس :جامعة قناة السويس 1440 ،هـ2019 ،
م 367 ،ص (دكتوراه).
 -5املر لة اجلامعية
عمان:
تدريس اللغة العربية يف التعليم اجلامعي :الواقع والطموح /جنم عبدهللا املوسويّ -.

دار صفاء 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
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أمنوذجا /حارس نوهامباشيتش-.
تعليم اللغة العربيّة يف اجلامعات البوسنية :جامعة زنيتسا
ا
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

دور التفكري التجريدي وبعض األساليب املعرفية يف فهم اللغة اجملازية لدى طالب اجلامعة/
غادة عبداجلواد عبدالرمحن -.القاهرة :جامعة عني مشس 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية كفاايت تدريس اللغة العربية لدى الطلبة املعلمني جبامعة
األزهر بغزة يف ضوء ا تياجاهتم التدريبية /ماجد عاطف اإلسي -.القاهرة :جامعة عني
مشس 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
فاعلية برانمج قائم على البنائية اًلجتماعية يف تنمية املهارات اللغوية املدرسية لدى
الطالب املعلمني بكليات الرتبية يف العراق /أمحد حممد النعيمي -.القاهرة :جامعة عني
مشس 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
مفاهيم أساسية يف اللسانيات العربية /علي منصوري -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ،
 2019م 114 ،ص.
مباحث يف الدرس اللساين العريب للطلبة اجلامعيني وفق الربنمج الرمسي ألقسام اللغة العربية
وآداهبا.
النصوص العربية الدينية :حتليل وتدريبات وترمجة /سليمان العمريات -.ط -.2تركيا،
 1441هـ 2019 ،م.
لطالب كليات اإلهليات والعلوم اإلسالمية وقسم اللغة العربية وآداهبا وقسم الرتمجة.
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 -6التعليم اخلاص
ضا :علم النفس اللغوي)
(ينظر أي ا

فاعلية التعليم املدمج من خالل غرفة املصادر يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لألطفال

ذوي صعوابت التعلم /هند إبراهيم السيد -.القاهرة :جامعة عني مشس 1439 ،هـ2017 ،
م 158 ،ص (دكتوراه).
اثلث عشر :اًلختبارات واملقاييس
بنك اًلختبارات اللغوية /سعد علي زاير ،نعمة دهش الطائي ،وسن عباس جاسم -.بغداد:
اليمامة 1441 ،هـ 2019 ،م 158 ،ص.
رابع عشر :طرق ومناهج الب ث اللغوي
الب ث العلمي يف علوم اللغة العربية :خطوات  ،جماًلت  ،مصادره /يوسف بن عبدهللا
العليوي -.ط -.2الرايض :مكتبة الرشد 1441 ،هـ 2020 ،م.
حتقيق املخطوطات األدبية واللغوية :دروس عملية -.لندن :دار الفرقان للرتاث 1441 ،هـ،
 2020م (سلسلة الدورات التدريبية).
التفكري اللغوي عند الزركشي يف كتاب "الب ر احمليط يف أصول الفق " :دراسة حتليلية /حممد
حيىي عبدالصمد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
مجعا
الفكر اللغوي عند اإلمام أيب جعفر ابن يوسف الفهري اللبلي (ت  691هـ) :ا

ودراسة /عبدالسالم حممد هالل -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
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الفكر اللغوي عند اخلطيب اإلسكايف (ت  420هـ) /حممد يونس السموخلي -.املنصورة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
الفكر اللغوي عند الشيخ البوطي /حممود حممد عزازي -.القاهرة :جامعة األزهر1440 ،
هـ 2019 ،م (ماجستري).
الفكر اللغوي عند مظهر الدين الزيداين من خالل كتاب "املفاتيل يف رح املصابيل"
للبغوي /سناء السيد علي -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
يف اللغة ومناهج الت ليل /سامي علي جبار -.بريوت :جيكور للنشر 1438 ،هـ2017 ،م.
اللسانيات ومناهج النقد األديب /جمموعة من املؤلفني؛ مجع وتنسيق عبدالستار اجلامعي-
إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
اللغة ووجاهاهتا :دراسات يف اللسانيات العربية التطبيقية /إعداد وتنسيق حممد غاليم- .
الرابط :معهد الدراسات واألحباث للتعريب 1440 ،هـ 2019 ،م 323 ،ص.
 100مدخل لفهم اللسانيات /مجيل سيويف ،دان فان راميدونك؛ ترمجة أمحد النادي-.
القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ 2020 ،م.
عمان :دار األايم 1440 ،هـ،
املدارس اللسانية واجتاهاهتا املعاصرة /عبداحلكيم سحاليةّ -.

 2019م.

مناهج الت ليل اللساين :احلدود واًلمتدادات والتكامل املعريف /حممد الفتحي -.إربد :عامل
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
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املناهج اللسانية والنقدية بني التنظري واإلجراء -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1441 ،
هـ 2019 ،م.
حبوث خمتارة من حمور قسم اللغة العربية يف املؤمتر العلمي الدويل الثالث لكلية اآلداب جبامعة
اببل (العراق) ،املوسوم ابلعلوم اإلنسانية ومسارات املعرفة للمدة  2019/4/ 18 – 17م.
منهج ابن سيده يف استشهاده ابلشعر يف "املخصص" :دراسة معجمية دًللية /صفية حممد
صالح -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
منهج األزهري يف اًلستشهاد اللغوي يف هتذيب اللغة.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1438 ،هـ...،
خامس عشر :مقاًلت وحبوث يف اللغة العربية
أزاهري من لغة الضاد /عبداحلميد حممد اإلفتيحات -.دمشق :متوز للنشر 1441 ،هـ،
2019م.
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1441 ،هـ2019 ،م.
حبوث لسانية حمكمة /مبارك تريكيّ -.
حبوث ودراسات يف علوم اللغة العربية /بشري إبرير -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث،
 1441هـ 2019 ،م.
عمان :مركز الكتاب األكادميي1441 ،
حبوث ودراسات يف اللغة والن و /محيد الفتليّ -.

هـ2020 ،م.

ذرات يف اللغة واألدب /سعد بن حممد داود -.القاهرة :دار النخبة 1441 ،هـ؟2019 ،م.
40

فتاوى لبية يف علوم العربية /فخر الدين قباوة -.ط ،مصححة ومنقحة -.القاهرة :دار
السالم 1440 ،هـ 2019 ،م 312 ،ص.
يف اللسانيات واألدب والرتمجة :قراءات يف املشاريع العلمية واإلبداعية للدكتور علي
القامسي /تنسيق حممد مساعدي -.فاس :جامعة سيدي حممد بن عبدهللا 1441 ،هـ؟،
 2019م.
يف اللغة واألدب :دراسات وحبوث /حممود حممد الطناحي؛ تقدمي حسن الشافعي -.الرايض:
درة الغواص للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
عمان :دار احلامد1441 ،
اللسانيات العربية :مراجعات و تطبيقات /نعيمة السعديةّ -.
هـ 2020 ،م.
مبا ث يف اللسانيات العربية /خمتار درقاوي -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1438 ،هـ2017 ،
م 114 ،ص.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
مبا ث يف اللغة /عايد جدوع حنونّ -.
حماضرات يف علوم اللغة وآدابا /رضا مخيس -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ2019 ،
م 146 ،ص.
حماضرات يف النظرية اللسانية والنماذج الن وية /حممد األوراغي -.الرابط :دار األمان؛
اجلزائر :منشورات االختالف 1439 ،هـ 2018 ،م ،جـ 351 :1ص.
41

سادس عشر :معاجلة البياانت اللغوية (احلوسبة)
إجيابيات الشابكة (اإلنرتنت) يف خدمة اللغة العربية وعلومها /عائض الردادي -.السعودية:
املؤلف 1440 ،هـ 2019 ،م.
حتدي الرقمنة ابللغة العربية :أعمال ندوة وطنية -.اجلزائر :اجمللس؛ سطيف :جامعة الدكتور
ملني دابغني 1441 ،هـ 2019 ،م.
املوسم مب اضرات يف اللسانيات احلاسوبية /راضية بن عربية-.
احلامل البيداغوجيَ ،
قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 140 ،ص.
اللسانيات احلاسوبية واملعاجلة اآللية للغة العربية /عبد الكرمي الدخيسي -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
اللغة العربية واحلاسوب :دراسة تطبيقية يف اللسانيات احلاسوبية والرتمجة اآللية /حممد
نعمان مراد -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة 1438 ،هـ 2017 ،م.
سابع عشر :اتريخ اللغة العربية
ازدهار اللغة العربية بني املاضي واحلاضر -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية 1439 ،هـ،
 2018م  ،جـ.1
أعمال ملتقى جامعة احلاج خلضر ،ابتنة 18 – 17 ،مايو  2017م.
عمان:
أول أجبدية يف العامل اللغة الكنعانية :اللغة السامية األم /حممد عز الدين املناصرةّ -.

الصايل للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
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التفكري اللغوي يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري /أمساء فتحي السيد -.القاهرة :جامعة
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
مفهوم الزمن يف اللغات السامية القدمية /عالء عبدالدائم -.بغداد :اليمامة 1440 ،هـ،
 2019م 154 ،ص.
اثمن عشر :اللغة العربية يف البلدان
إسهام ثورة  1919م يف تطوير اللسان العريب :دراسة لسانية اجتماعية حتليلية /خالد
فهمي -.القاهرة :الوادي للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ 2019 ،م.
اتريخ اللغة العربية يف مجهورية الصومال :دراسة وصفية اترخيية /إعداد فوزي حممد ابرو
(فوزان) -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م،
 314ص.
التعايش اللغوي يف اجلزائر بني العربية واألمازيغية يف ظل التعديل الدستوري اجلديد /اجمللس
األعلى للغة العربية -.اجلزائر :اجمللس 1439 ،هـ 2018 ،م ،جـ.1
جهود اجمللس األعلى للغة العربية يف تطوير اللغة العربية :أعمال ندوة -.اجلزائر :اجمللس
األعلى للغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م.
اللغة العربية يف أحناء العامل :مقاًلت عن واقع اللغة العربية ومستقبلها يف  20دولة /حترير
بدر بن نصر اجلرب -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1440 ،هـ،
 2019م 402 ،ص.
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اللغة العربية يف البوسنة واهلرسك /هناء يونس وآخرون -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي
خلدمة اللغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م.
اتسع عشر :دفع بهات ومطاعن عن اللغة العربية
اجلناية على سيبوي  :بيان لقوة اللغة العربية وإبراز جلماهلا ور ّد على خصومها /مروان عزيز

الكردي -.كركوك :مكتبة أمري؛ السليمانية :مكتبة سرمد 1441 ،هـ 2019 ،م.
الباب الثاين
الكتابة واألصوات
أوًل :الكتابة
ا

(يشمل الت رير)
األعمال التطبيقية يف الكتابة العربية :دراسات وصفية نقدية وببليوجرافيا /خمتار عبداخلالق

وآخرون؛ حترير نوال بنت إبراهيم احللوة -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة
العربية 1440 ،هـ 2019 ،م 130 ،ص.
برانمج تدرييب قائم على التعلم الذايت يف تنمية مهارات تدريس الكتابة ملعلمي اللغة العربية
عمان :دار املبادرة 1439 ،هـ 2017 ،م.
يف مر لة التعليم األساسي /إهلام أبو مشرفّ -.
برانمج قائم على التعلم ابلتعاقد لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املر لة
الثانوية /فاطمة سيد إمساعيل -.القاهرة :جامعة عني مشس 1439 ،هـ 2017 ،م353 ،
ص (ماجستري).
تقنيات الكتابة اإلبداعية /فاطمة الربيكي -.الشارقة :مسا للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م،
 124ص.
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عمان :دار
الكتابة اللسانية يف اجلامعة اجلزائرية :قراءة يف اًلجتاهات واألمناط /ايسر آغاّ -.

دجلة 1441 ،هـ 2020 ،م.

الكتابة لإلذاعة والتلفزيون /جماين ابديس -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1439 ،هـ 2018 ،م،
 210ص.
خاص ابألكادمييني واملهنيني.
الكتابة الوظيفية /ماهر أمحد املبيضني -.الشارقة :املنتدى اإلسالمي 1441 ،هـ 2019 ،م.
فاعلية اسرتاتيجية دوائر األدب يف حتسني الكتابة اإلبداعية واًلجتاه حنو قراءة األدب
لدى طالب الصف األول الثانوي /احلسني علي حممد -.القاهرة :جامعة عني مشس1440 ،
هـ 2019 ،م (دكتوراه).
فاعلية برانمج قائم على التعلم التشاركي لتنمية مهارات الكتابة األكادميية لدى طالب
كلية الرتبية /شيماء إبراهيم أبو اجملد -.القاهرة :جامعة عني مشس 1440 ،هـ 2019 ،م
(دكتوراه).
فعالية اسرتاتيجية مقرت ة قائمة على الوعي الصويت لعالج األخطاء الشائعة يف الكتابة
العربية لدى تالميذ املر لة اًلبتدائية /حممد رجب املتويل -.املنصورة :جامعة املنصورة،
 1440هـ؟ 2018 ،م (ماجستري).
منوذجا /مصطفى حمسن -.إربد :عامل
يف سوسيولوجيا الكتابة والتلقي :خطاب املقدمات
ا

الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
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يف نشأة الكتابة السراينية والعربية /نزار حنا ديراين -.بريوت :دار الفارايب 1441 ،هـ،
 2020م.
عمان :دار اخلليج للصحافة والنشر1439 ،
الكتابة الوظيفة /عبدالسالم يوسف اجلعافرةّ -.

هـ 2017 ،م.

كيف أكتب؟ /أمحد كايف -.القاهرة :دار الكلمة 1441 ،هـ 2020 ،م.
املبا ث النظرية يف تعليم الكتابة العربية :دراسات وصفية نقدية وببليوجرافيا /حممد
عبدالتواب مفتاح وآخرون؛ حترير عبدالعاطي إبراهيم هواري -.الرايض :مركز امللك عبدهللا
العاملي خلدمة اللغة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م 232 ،ص.
املصنفات الداعمة لتعليم الكتابة العربية لغةا أوىل واثنية :مراجعات نقدية ومس ية /حترير

شعبان قرين عبدالتواب -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1440 ،هـ،
 2019م 254 ،ص.
مفهوم الكتابة عند اجلا ظ :دراسة يف كتاب "احليوان" /أمني عبدهللا اليزيدي -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
مهارات الكتابة والتعبري يف اللغة العربية ( /)2عبدالقادر احلسون ،عبدهللا سعد احلقباين،
نضال الشمايل -.الرايض :مكتبة الرشد 1439 ،هـ 2018 ،م.
وف ًقا ملتطلبات خطة كلية اآلداب جبامعة امللك فيصل.
الن رير يف صناعة الت رير :مرجعك إىل حترير النصوص العربية واملرتمجة /حممود حامد
الشريف -.ط -.2؟ :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م؟ 170 ،ص.
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النص األديب وسؤال الكتابة /مهدان ليلى وآخرون -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ،
 2019م.
اثنياا :اإلمالء

األطلس اجلامع لقواعد اإلمالء العريب /أمحد ابراهيم عبيدات -.إربد ،األردن :عامل الكتب

احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
الرتقيم والتنقيط واإلعجام يف اللغة العربية /غسان مراد -.بريوت :دار النهضة العربية،
 1441هـ 2020 ،م.
عنوان النجابة يف قواعد الكتابة /مصطفى السفطي (ت  1327هـ)؛ تنقيح هارون عبدالرازق
(ت  1336هـ)؛ راجعه وضبطه وأضاف إليه حممد عبدالعزيز اهلالوي -.القاهرة :دار الطالئع،
 1439هـ 2019 ،م.
شرح واف وسهل لقواعد اإلمالء مع قطع إمالئية تطبيقية.
املعني يف اإلمالء /عبداحلميد الغرابوي -.تطوان :منشورات ابب احلكمة 1441 ،هـ،
2020م.
منظومة اإلمالء والرتقيم /فهد حيىي املطهري -.القاهرة :مكتبة مدبويل 1440 ،هـ2019 ،م.
اثلثاا :اخلط العريب

ابتكار فن البديع يف اخلط العريب /حممد فاروق احلداد -.هولندا :جامعة الهاي للعلوم

التطبيقية ،كلية الفنون اجلميلة 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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اخلط /أليب العباس حممد بن يزيد بن املربد (ت  285هـ)؛ حتقيق سعدون عزاوي عليوي.
نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية مج  26ع  2019( 11م) ص .23 – 1
اخلط العريب من اللغة إىل الفن /حممد سليمان مصطفى حلُّوم -.هولندا :جامعة الهاي
للعلوم التطبيقية ،كلية الفنون اجلميلة 1440 ،هـ 2018 ،م 123 ،ص.
خط املص ف الشريف وتطوره يف العامل اإلسالمي /عبدالعزيز محيد صاحل -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 544 ،ص.
مبادئ اخلط الكويف املغريب من العهد املرابطي /إعداد حممد عمر أبو زيد -.الكويت  :مركز
الكويت للفنون اإلسالمية 1438 ،هـ 2017 ،م 102 ،ص.
املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية /أليب الوفاء نصر الوفائي اهلوريين (ت
 1291هـ)؛ ختريج وتعليق أمحد فريد املزيدي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ،
 2020م 320 ،ص.
(وهو يف علم اخلط واإلمالء)
يليه:
حكمة اإلشراق إىل كتّاب اآلفاق /حممد مرتضى الزبيدي (ت  1205هـ).
الرسالة العذراء يف موازين البالغة وأدوات الكتابة /أليب اليسر إبراهيم بن حممد الشيباين،
املعروف ابلرايضي الكاتب (ت  298هـ).
عقود اجلمان يف جواز تعليم الكتابة للنسوان /أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي (ت
1339هـ).
موسوعة تراث اخلط العريب /حتقيق هالل نجي -.القاهرة :توزيع درة الغواص للنشر1441 ،
هـ 2020 ،م.
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وحتتوي على:
رسالة ابن قتيبة يف اخلط والقلم.
الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها.
رسالة ابن مقلة يف اخلط والقلم.
شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب.
شرح املنظومة املستطابة يف علم الكتابة.
غاية املرام يف ختاطب األقالم.
منهاج اإلصابة يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة.
العناية الرابنية يف الطريقة الشعبانية.
بضاعة ِّّ
اجملود يف اخلط وأصوله.
العمدة :رسالة يف اخلط والقلم.
وضاحة األصول يف اخلط.
ّ
أرجوزة يف علم رسم اخلط.
نظم آللئ السمط يف حسن تقومي بديع اخلط.
منهاج اإلصابة يف معرفة بعض أنواع اخلطوط وذكر بعض اخلطاطني.
ابعا :األصوات (عام)
را

عمان :دار كنوز املعرفة1441 ،
أحباث صواتية وصرافية يف اللغة العربية /حممد الواديّ -.

هـ 2020 ،م.

إبدال األصوات يف اللهجات العربية /علي حمسن ابدي -.احللة :مؤسسة دار الصادق
الثقافية 1441 ،هـ 2019 ،م.
األسلوبية الصوتية وحتليل اخلطاب /وليد السراقيب -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
 1441هـ 2019 ،م 95 ،ص.
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األسلوبية الصوتية من معامل الدرس اللساين احلديث ،يسعى إىل دراسة التشكيل اجلمايل للغاللة
الصوتية ،اليت تفرتق عن مستوى اللغة العادية ،ورصد إمكانت البنية الصوتية ،وفهم أسرارها
مساعاً ،وإنتاجاً ،وخطاابً.
أصوات العربية بني الرتاث واملعاصرة /ندية رمضان -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية
للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
البناء النغمي يف كم ابن عطاء هللا السكندري /حممد علي حممود شكر -.املنوفية :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
التعبري عن األمل واحلزن يف عر أيب فراس احلمداين :دراسة صوتية دًللية /عمرو عبده
حمروس -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
التعدد الصويت يف رواية "اجلسد وليمة" لفرج احلوار /حممد حسحوس -.صفاقس :دار عالء
الدين 1440 ،هـ 2019 ،م 150 ،ص.
منوذجا /هارون جميد -.قسنطينة :ألفا
اجلمال الصويت لإليقاع الشعري :اتئية الشنفرى
ا
للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م.
الدرس الصويت عند زين الدين السنهوري يف كتاب "اجلامع املفيد يف صناعة التجويد" يف
ضوء علم الصوتيات احلديث /رندا عبدالفتاح حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
 2017م (ماجستري).
الدرس الصويت والدًليل عند ابن ابطيش يف كتاب "املغين يف األنباء عن غريب املهذب
واألمساء" /هند شعيب مسلم -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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الدرس الصويت والدًليل عند ابن انصر الدين الدمشقي يف كتاب "التبيان لبديعة البيان"/
وفاء صالح رفاعي -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الدرس الصويت والدًليل يف كتاب "رفع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة" أليب القاسم
حممد الشريف السبيت (ت  760هـ) /رجب عبدهللا رجب -.املنصورة :جامعة األزهر،
 1438هـ 2017 ،م (ماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
الصواتة العربية /عبدالرزاق تورايبّ -.

ثالثة كتب:
الصواتة العربية :أمثلية التنميط واالكتساب.
الصواتة العربية :أمثلية التأليف واالختالف.
الصواتة العربية :املؤامرة واالنتشار.

الصوتيات :قضااي ودراسات /جمموعة من الباحثني األكادمييني -.قسنطينة :ألفا للواثئق،
 1440هـ 2019 ،م.
مقاربة صواتية اسوبية للعروض العريب :املقاطع واإليقاع والتطريز /محادي املوقت1439 ،
هـ 2018 ،م 533 ،ص (الرابط :مشس برانت).
من اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي :دراسة تطبيقية حتليلية /أمحد مجال حممد املهدي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
من سورة األعلى إىل آخر سورة الضحى.
 ...وهكذا سور أخرى.
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منهج علم التشكيل الصويت يف الدراسة الن وية لعالمات اإلعراب األصلية /حيمور
إمساعيل -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 182 ،ص.
مهارات اإلعالميني :الصوتيات واإللقاء /عادل فهمي -.القاهرة :دار غريب 1441 ،هـ،
 2020م.
نظرية التكافؤ اإليقاعي /حازم كمال الدين -.القاهرة :دار غريب 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -1األصوات يف القرآن والقراءات والتفاسري
عمان :دار غيداء1440 ،
أثر الظواهر الصوتية يف تفسري القرآن الكرمي /رافع الطائيّ -.

هـ؟ 2019 ،م.

ألفاظ القيامة يف القرآن الكرمي :دراسة صوتية ودًللية /حممد صالح صاحل -.املنصورة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
تقارب األصوات وتباعدها يف القراءات القرآنية يف املفردة والرتكيب /عماد محيد
اخلزرجي -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1441 ، ،هـ 2020 ،م (أصله رسالة دكتوراه).
التناوابت الفونولوجية يف القراءات القرآنية :مسامهة يف أتسيس الدًللة الصوتية /سعيد
األعرج -.مكناس :مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية؛ إربد ،األردن :عامل
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ،
التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي /مسري العزاويّ -.
2020م.
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التوظيف الفين للنغم والتعبري يف جتويد القرآن الكرمي /وليد حسن اجلابري -.؟ :نصوص
للنشر 1440 ،هـ؟ 2019 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه – كلية الفنون اجلميلة ببغداد 1436 ،هـ.
توكيد الفعل يف القرآن الكرمي يف ضوء علم الصوتيات /عزيزة غازي السعدين -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الدراسات الصوتية والدًللية يف تفسري " دائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن" حملمد
األمني اهلرري.
دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق 1438 ،هـ...،
أيضا :الظواهر الصوتية والداللية يف تفسري "حدائق الروح."...
وينظر ً
منوذجا /راضية بن عربية -.قسنطينة:
الصوت اللغوي يف القراءات القرآنية :ظاهرة اإلمالة ا

ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م.

الظواهر الصوتية والدًللية يف تفسري " دائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن".
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1438 ،هـ...،
الغرابة الصوتية يف القرآن الكرمي :دراسة صوتية دًللية /صاحل علي النصريي -.دمشق؛
درعا :دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م؟
من اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي :دراسة تطبيقية حتليلية /أمحد مجال حممد املهدي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
من سورة األعلى إىل آخر سورة الضحى.
 ...وهكذا سور أخرى.
53

النظام املقطعي يف قراءات سورة النساء وأثره يف الدًللة :دراسة صوتية وصفية حتليلية/
ندية عيد فيوض -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ب -األصوات يف احلديث و رو
األصوات والدًللة يف موسوعة "فتل امللهم بشرح ص يل اإلمام مسلم بن احلجاج
القشريي" للشيخ بري أمحد العثماين (ت  1369هـ) /حممود حممد علي -.الزقازيق :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الدرس الصويت والدًليل يف "الالمع الصبيل بشرح اجلامع الص يل" لإلمام مشس الدين
الربماوي ( 831 – 763هـ) /أمحد أمحد ،لقبه حشمت طايع أمحد -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
الظواهر الصوتية والدًللية يف كتاب "غاية اإل كام يف أ اديث األ كام" حملب الدين
الطربي (ت  694هـ) /أمحد أمني الباز -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
خامسا :اهلجاء والنطق
ا

بغية املراتد لتص يل الضاد /نور الدين علي بن حممد بن غامن املقدسي (ت  1004هـ)؛

حتقيق أمحد إمساعيل عبدالكرمي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1440 ،هـ 2019 ،م،
120ص.
صفات احلروف العربية /رشدي أمين سويد -.إستانبول؛ دمشق :دار الغواثين للدراسات
القرآنية 1440 ،هـ 2019 ،م 35 ،ص.
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خمارج احلروف العربية /رشدي أمين سويد -.إستانبول؛ دمشق :دار الغواثين للدراسات
القرآنية 1440 ،هـ 2019 ،م 35 ،ص.
الباب الثالث
األلفاظ واًل تقاقات

أوًل :األلفاظ (عام)
ا
 -1الكتب القدمية
أمساء اخلمر /أليب العباس عبدهللا بن املعتز (ت  296هـ)؛ حتقيق إبراهيم بن سعد احلقيل.
نشر يف جملة البيان – الكويت (أكتوبر  2019م)
وعز /أمحد بن حممد النحاس املصري (ت  338هـ)؛ حتقيق حممد
ا تقاق أمساء اهللا َّ
جل ّ
الطرباين -.الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1441 ،هـ 2020 ،م.
رسالة يف أجوبة أسئلة يف ألفاظ لغوية ًل تكاد تنطبق على القواعد العربية /حممد بن
عبدالرمحن ،املعروف بقطة العدوي (ت  1281هـ)؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي
مبشيخة األزهر -.القاهرة :جملة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م.
هدية اجمللة لشهر رجب  1441هـ.
زهر األفهام يف حتقيق الوضع وما ل من األقسام /حممد بن أمحد بن اجلوهري (ت 1215
هـ)؛ حتقيق صفاء صابر البيايت.
نشر يف جملة البيان – الكويت ع ( 595فرباير  2020م) ص .100 – 70
(وعلم الوضع يبحث يف أحوال اللفظ من حيث اخلصوص والعموم)
55

فاء الغليل يف رح لغات خمتصر الشيخ خليل /أليب احلسن علي بن حممد املنويف املالكي
(ت  939ه ـ ـ )؛ حتقيق وتوثيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب -.نواكشوط :دار املذهب1439 ،
هـ 2018 ،م 3 ،مج.
متخري األلفاظ /أمحد بن فارس (ت  395هـ)؛ قرأه وعلق عليه إبراهيم بلفقيه اليوسفي-.
دمشق :مكتبة دار البيان 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
من أمساء األسد مما يف القاموس /عبدهللا بن حممد احلسيين (ت  1027هـ)؛ حتقيق علي
حكمت فاضل حممد -.القاهرة :معهد املخطوطات العربية ،النشر الرقمي 1441 ،هـ،
2019م.
نظم اجلمان يف ُ لي اإلنسان /لتاج الدين أيب احلسن علي بن حيىي البلدي املوصلي (ت
744هـ).
طبع مع :شرح حديث أم زرع /مجال الدين أمحد بن حممد الشنشوري (ت  999هـ)؛ حتقيق
عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي -.القاهرة :دار الرسالة 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -2الكتب احلديثة
أصول املعاين يف "مقاييس اللغة" ًلبن فارس يف ضوء النظرية الثنائية :دراسة تطبيقية /سعد
بن محاد العصباين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
رسالتان يف علم الوضع /خدمة أمحد الشاذيل األزهري -.القاهرة :دار الرواق األزهري1439 ،
هـ 2018 ،م.
ومها:
علم الوضع /يوسف حسن عمر.
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خالصة الوضع /يوسف أمحد الدجوي (ت  1365هـ).
اثنياا :األلفاظ يف القرآن والتفاسري

تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين :دراسة يف جذور كلمات القرآن الكرمي /حممد حممود
فتوح -.املنصورة :جامعة األزهر 14380 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
من مرادفات مصطلح املصاقبة :االنسجام ،واالتساق ،واملناسبة ،واملشاكلة.

معجم املرأة يف القرآن الكرمي :مفردات الكالم واأل كام واألعالم :دراسة معجمية دًللية
سياقية /مهدي أسعد عرار -.بريوت :دار الكتب العلمية 1438 ،م 2017 ،م 864 ،ص.
اثلثاا :الغريب من األلفاظ

الغريب املصنَّف /أليب عبيد القاسم بن سالم (ت  224هـ)؛ حتقيق حممد املختار العبيدي-.
ط ،2مزيدة ومنقحة -.قرطاج :بيت احلكمة؛ تونس :دار سحنون 1441 ،هـ 2020 ،م،
 1130ص.
املفسرة يف سرية ابن هشام وتعقيب السهيلي عليها /نهدة عارف تقي الدين-.
الكلمات َّ
دمشق :جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م.

املُطلع على ألفاظ الروض املربع /تركي بن سعود الذاييب -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي،
 1441هـ 2020 ،م.

ابعا :املصطل ات ومعانيها ومعامجها
را
ضا :املعاجم املتخصصة)
(ينظر أي ا
بنية اللغة املتخصصة يف النظرايت املصطل ية احلديثة :دراسة /عبدالنيب سفري -.فاس:
حلقة الفكر املغريب 1439 ،هـ 2018 ،م 144 ،ص.
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توليد املختصرات الرمزية واستعماًلهتا يف العربية املعاصرة :دراسة يف البنية والرتكيب /أمحد
لطف قايد -.الرايض :جامعة امللك سعود 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
قائمة مصطل ات املعلوماتية /إعداد جلنة مصطلحات املعلوماتية مبجمع اللغة العربية :موفق
دعبول وآخرين -.دمشق :اجملمع 1438 ،هـ 2017 ،م 248 ،ص.
املصطلل العريب وسؤال املنهج /إعداد وتنسيق حممد الراضي -.الرابط :معهد الدراسات
واألحباث للتعريب 1440 ،هـ 2019 ،م 155 ،ص.
املصطلل يف العربية :القضااي واآلفاق /إعداد ومتابعة حممود بن سليمان الرايمي ،يوسف بن
عمان :دار األايم 1439 ،هـ 2018 ،م 2 ،جـ.
محيد الباديّ -.

البحوث العلمية احملكمة للمؤمتر العلمي الدويل الرابع لقسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة السلطان
قابوس يف مسقط يف  1440هـ 13 – 11 ،مارس  2019م.
املصطلل القانوين :لغة علمية وواقع عملي -.اجلزائر :اجمللس اإلسالمي األعلى :جامعة

اجلزائر 1419 ،هـ 2018 ،م.
أشغال اليوم الدراسي الذي انعقد يف مقر احملكمة العليا يوم  4ديسمرب  2017م.
(جملة حبوث :عدد خاص)
املصطل ات اجليولوجية يف جممع اللغة العربية ابلقاهرة :دراسة لغوية /سامح عبدالعزيز
عمارة -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
املصطل ية واللغة العربية :من املقارابت التقليدية إىل املناهج احلديثة /عبد العزيز املطاد،
 1439هـ 2018 ،م 255 ،ص( .الرابط :مطابع الرابط نت).
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خامسا :دًللة األلفاظ
ا

(متوسع يف موضوعاهتا)
أمساء املناطق يف إمارة ديب :دراسة معجمية دًللية /صالح الدين طاهري -.الشارقة :جامعة

الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 229 ،ص (رسالة جامعية).
اإل ارات اجلسمية يف ديواين امرىء القيس وعنرتة :دراسة دًللية /داليا حممد إبراهيم-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
ألفاظ الراثء يف ديوان "أ ّانت ائرة" لعزيز أابظة :دراسة دًللية /عبري عطية فرج -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ألفاظ املدح يف ديوان املتنيب من قافية اهلمزة إىل قافية الكاف يف ضوء ر ي ابن جين
وأيب العالء :دراسة دًللية /زهراء حممد سعيد شنن -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
 2017م (ماجستري).
الب ث الدًليل عند ابن الزملكاين (ت  651هـ) /مىن إبراهيم حسني -.بغداد :دار الكوثر،
 1440هـ 2019 ،م.
ختصيص العام من خالل السياق القرآين :دراسة دًللية /فدوى علي أبو املعاطي -.القاهرة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
ترادف األلفاظ ودًلًلهتا /حمسن معايل -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية للنشر،
 1441هـ 2020 ،م.
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اجلهود الدًللية للدكتور حممد سن جبل يف ضوء علم اللغة احلديث /الكومي حممد
علي -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
وسبة الدًللة /حيىي أمحد اللتيين -.القاهرة :مؤسسة أروقة للدراسات والبحوث والنشر،
 1440هـ؟ 2019 ،م.
اخلالف الدًليل عند علماء العربية يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني /لطيف عبد السادة
سرحان -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة 1439 ،هـ 2017 ،م 471 ،ص.
الدرس الدًليل عند أيب علي اهلجري (ت  300هـ) /حممد القطب عبدهللا شكر -.املنصورة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الدرس الدًليل يف أمايل املرتضى (ت  436هـ) /آسية زكراي أمحد -.املنصورة :جامعة األزهر،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
الدرس الدًليل يف كتاب "فتل الكبري املتعال يف إعراب املعلقات العشر الطوال" للشيخ
حممد علي ط الدرة رمح هللا (ت  1428هـ) /إبراهيم شوقي إبراهيم عبداحلميد -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة،
الدًللة املعرفية ومشروع بناء هندسة للمعىن /عبدالكبري احلسينّ -.

 1441هـ 2019 ،م.
(يف البحث الداليل مبفهومه اللساين)...

الدًللة والسياق يف عر الصعاليك /عطية عبداحلميد -.القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ،
 2020م.
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رسالة يف دًللة األنواء /أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت  311هـ)؛ أخرجها وقدم
هلا أمحد هادي زيدان -.؟ :احملقق 1441 ،هـ 2019 ،م.
الروابط الدًللية بني املواد الثنائية يف معجم احملكم واحمليط األعظم ًلبن سيده /هبة
عبدالباسط أبو سعدة -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
رح ديوان ذي الرمة للتربيزي :دراسة دًللية /مسية بنت عبدالكرمي الرتكي -.الرايض :جامعة
اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
احلس يف اللغة العربية /مىن بنت عبده الشاقي-.
الفضاءات الدًللية والبىن التصورية أللفاظ ّ
الرايض :معهد اللغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

كشاف اصطال ات الفنون للتهانوي :دراسة دًللية /أمل حامد ليلة -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مبا ث أساسية يف علم الدًللة :تعريفات ،قضااي دًللية ،نظرايت ،دروس مبسطة للطلبة

اجلامعيني /علي منصوري -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 132 ،ص.

عمان :دار كنوز املعرفة،
مقارابت لسانية يف حتليل الدًللة والتداول /حميي الدين حمسبّ -.

 1441هـ 2019 ،م.

اهلجاء يف نقائض جرير والفرزدق :دراسة دًللية /فاطمة حممود أبو سريع -.القاهرة :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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الوظيفة الدًللية للصوائت يف معجم "هتذيب اللغة" أليب منصور األزهري (ت  370هـ)/
حممود جندي عبداحلي -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
دسا :األلفاظ الدخيلة واألخطاء اللغوية (الل ن)
سا ا

األخطاء اللغوية يف إعالانت دليل جريدة (اًلحتاد) اإلماراتية يف سنة  2015م :دراسة

حتليلية /حممد سعيد الدمهاين -.الشارقة :جامعة الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 115 ،ص
(ماجستري).
عساف -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
أقاويل لغوية معاصرة /عبدالناصر إمساعيل ّ

 1441هـ 2020 ،م.

التص يل اللغوي ومبا ث  :دراسة يف منهج أمحد خمتار يف معجم الصواب اللغوي /خمتار
درقاوي -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1438 ،هـ 2017 ،م 159 ،ص.
مجعا ودراسة  /هاين علي أبو العال -.القاهرة :جامعة
التصويب اللغوي عند ابن احلنبلي :ا

األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).

يف التص يل اللغوي /مهند مسري بيازيد -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1441 ،هـ،
 2020م.
عمان :دار كنوز املعرفة،
معجم أوهام احلريري يف درة الغواص /جميد خري هللا الزامليّ -.
 1441هـ 2020 ،م.
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الباب الرابع
املعاجم
أوًل :علم املعاجم ونقدها
ا

أثر البيئة اليمنية يف اتج العروس :دراسة لغوية /عمر بن حمروس ابقدمي -.الرايض :جامعة

اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
إضاءة األُدموس ورايضة النفوس يف اصطالح صا ب القاموس /أليب العباس أمحد بن
عبدالعزيز السجلماسي اهلاليل (ت  1175هـ)؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب ،عبدهللا بن
إبراهيم املغالج -.الدار البيضاء :قطر الندى للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
مقدمة مفيدة ملطالع ودارس القاموس احمليط للفريوزاابدي.
(األُدموس :املغطَّى ،أو املظلم)
الرتاث املعجمي العريب من القرن الثاين إىل القرن الثاين عشر اهلجري /رمزي منري بعلبكي-.
الدوحة :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات 1441 ،هـ 2019 ،م 672 ،ص.
دراسة حتليلية يف املعجم اللغوي التارخيي احلديث /حممود فراج -.القاهرة :دار غريب،
 1440هـ 2019 ،م.
الدًلًلت اجلديدة يف املعجم الكبري :مواد ريف الدال والذال :دراسة وصفية حتليلية/
عمان  :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م 390 ،ص.
بدرية بنت براك العنزيّ -.
عبدالعلي
القاموسية العربية احلديثة بني تنمية الفص ى وحتديث القاموس والتأريخ للمعجم/
ّ
الودغريي -.الدوحة :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات 1441 ،هـ؟ 2019 ،م،
615ص.
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املعاجم اًلصطال ية املوسوعية يف الرتاث العريب :حتليل ونقد /حممد حاج هين -.قسنطينة:
ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 134 ،ص.
املعاجم املتخصصة يف اللغة العربية وآدابا :مناذجها وأهدافها /حممد حاج هين -.قسنطينة:
ألفا للواثئق 1438 ،هـ 2017 ،م.
املعجم املدرسي :دراسة حتليلية للوافر وجيز /حممد الرفيق -.إربد ،األردن :عامل الكتب
احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
املعجمية العربية بني التأصيل والت ديث /مروي نوري -.فاس :جامعة سيدي حممد بن
عبدهللا  1439هـ 2018 ،م (دكتوراه).
النقد اللغوي يف مقاييس اللغة ًلبن فارس (ت  395هـ) /حممد السيد طه -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
اثنياا :املعاجم األ ادية اللغة (عريب  -عريب)
 -1املعاجم القدمية

اجلامع يف اللغة :قطعة من معجم مفقود /أليب عبدهللا حممد بن جعفر التميمي ،املعروف
ابلقزاز القريواين (ت  412هـ)؛ كشف عنه وحققه أنور صباح حممد -.القاهرة :معهد
َّ
املخطوطات العربية ،النشر الرقمي 1441 ،هـ 2019 ،م 53 ،ص.
رح القاموس ،املسمى إيناس النفوس بشرح القاموس /زين الدين حممد عبدالرؤوف بن
اتج الدين املناوي (ت  1031هـ).
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دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة 1438 ،هـ ،...،وابلزقازيق 1439 ،هـ...،
العباب الزاخر واللباب الفاخر (ابب الذال) /احلسن بن حممد الصغّاين (ت  650هـ)؛
حتقيق حسن عبداملنعم العويف.
نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية (املدينة املنورة) ع  182جـ 1439( 2هـ) ص
.553 – 345
(حتقيق ابب الذال منه) .وهو معجم لغوي.
امللمع /أليب عبدهللا احلسني بن علي النمري (ت  385هـ)؛ حتقيق وجيهة أمحد السطل-.
َّ

بريوت :مكتبة لبنان :صائغ للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
 -2املعاجم احلديثة

حميط احمليط :قاموس مطول للغة العربية /بطرس البستاين (ت  1300هـ 1883 ،م)-.
ط -.4بريوت :مكتبة لبنان :صائغ للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م 994 ،ص.
امليسر /املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم -.بريوت :مكتبة لبنان:
معجم األلكسو العريب َّ
صائغ للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

درة العرب الوسيط :عريب  -عريب /يوسف حممد رضا -.بريوت :مكتبة لبنان :صائغ
معجم َّ
للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

اثلثاا :املعاجم املتخصصة

دليل املصطل ات البيئية :عريب  -أمازيغي  -فرنسي -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية،
 1441هـ 2019 ،م.
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قاموس مصطل ات الفال ة :فرنسي  -عريب -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية :وزارة
الفالحة 1439 ،هـ 2018 ،م.
الكامل يف مصطل ات العمارة اإلسالمية من بطون املعاجم اللغوية /سامي حممد نوار-.
اإلسكندرية :دار الوفاء 1441 ،هـ 2020 ،م.
عمان :جممع اللغة العربية األردين1440 ،
لسان العرب اًلقتصادي /عبدالرزاق بين هاينّ -.

هـ 2018 ،م.
اجلزء األولa b c. :

معجم علم اللغة احلاسويب :املصطل ات واًلختصارات والرموز :إجنليزي  -عريب /صربي
إبراهيم السيد -.بريوت :مكتبة لبنان :صائغ للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
معجم موسوعي للمصطل ات األنثروبولوجية :متابعة ملصطل ات العالقات والعادات
والتقاليد يف اجملتمع العريب منذ القدم /عبدامللك مراتض -.أبو ظيب :دائرة السياحة والثقافة،
 1439هـ 2018 ،م 644 ،ص.
ابعا :املعاجم الثنائية اللغة واملتعددة
را

 1500كلمة ومصطلل إجنليزي مستخدم يف ياتنا اليومية يف اإلدارة /أمحد حنفي

حسن -.القاهرة :الدار الثقافية للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
 1500كلمة ومصطلل إجنليزي مستخدم يف ياتنا اليومية للعاملني يف اجملال السياسي
والدبلوماسي /أمحد حنفي حسن -.القاهرة :الدار الثقافية للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
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 1500كلمة ومصطلل إجنليزي مستخدم يف ياتنا اليومية للعاملني يف اجملال الطيب
والصيديل واملستشفيات والتمريض /أمحد حنفي حسن -.القاهرة :الدار الثقافية للنشر،
 1441هـ 2020 ،م.
 1500كلمة ومصطلل إجنليزي مستخدم يف ياتنا اليومية للعاملني يف اجملال العسكري/
أمحد حنفي حسن -.القاهرة :الدار الثقافية للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
تعليم اللغة اإلسبانية ،ومع قاموس إسباين عريب /أمحد عادل محاد -.القاهرة :روابط للنشر،
 1441هـ 2020 ،م؟
دليل احملادثة الطبية :عريب  -فرنسي /اجمللس األعلى للغة العربية -.اجلزائر :اجمللس1441 ،
هـ 2019 ،م.
قاموس عريب  -فرنسي  -إجنليزي ،أطلس تشريح.
بسام بركة -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ،
قاموس الربكة :فرنسي  -عريبّ /
 2019م 1160 ،ص.
قاموس سياسي جمري  -عريب للطالب ودارسي اللغة أهل التخصص /عبدهللا عبدالعاطي
النجار -.القاهرة :سنابل للكتاب 1441 ،هـ 2020 ،م؟ 185 ،ص.
املعجم األمازيغي :قبائلي  -عريب /إعداد جمموعة من الباحثني؛ إشراف صاحل بلعيد-.
الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1441 ،هـ 2019 ،م.
معجم دراسات علم الرتمجة :إجنليزي  -أملاين  -عريب :مع روح ابلعربية /نصر السيد
عبدالرحيم -.بريوت :مكتبة لبنان :صائغ للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
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معجم الكمـال للمرتادفـات :عريب  -ماليوي /كمــال الــدين نور الــدين مرجوين -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 304 ،ص.
معجم املعاين :أمازيغي  -عريب ،عريب  -أمازيغي /حممد أحمدوك -.الدار البيضاء :الدار
العاملية للكتاب :دار الثقافة 1439 ،هـ 2018 ،م.
الباب اخلامس
البالغة العربية
أوًل :البالغة (األعمال الشاملة أو بعضها)
ا

 -1الكتب القدمية يف البالغة

أفانني البالغة /أليب القاسم احلسني بن حممد الراغب األصبهاين (ت  502هـ)؛ حتقيق عمر
ِّ
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1441 ،هـ 2019 ،م (أصله رسالة
السنويّ -.
ماجد ّ
ماجستري).
لية اللب املصون بشرح اجلوهر املكنون /أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري (ت  1192هـ)؛
حتقيق أمحد نبوي -.القاهرة :دار الصاحل 1441 ،هـ 2020 ،م.
ومعه تعليقات منتخبة من حاشية الشيخ خملوف بن حممد املنياوي (ت  1295هـ).
لية اللب املصون بشرح اجلوهر املكنون يف الثالثة فنون املعاين والبيان والبديع /أمحد بن
عبداملنعم الدمنهوري (ت  1192هـ)؛ حتقيق إلياس قبالن -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1441هـ 2019 ،م 544 ،ص.
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وفور الفضل واملنة بشرح منظومة ابن الش نة /حممد علي بن حممد بن عالن البكري
الص ّديقي (ت  1057هـ)؛ حتقيق السيد حممد سالم -.بريوت :دار الكتب العلمية1441 ،
هـ 2020 ،م؟ 504 ،ص.
 -2الكتب احلديثة يف البالغة
البالغة العربية :مبا ث يف مسات الدرس البالغي /جمموعة من الباحثني -.قسنطينة :ألفا
للواثئق 1441 ،هـ 2019 ،م.
البالغة العربية من النظرية إىل التطبيق /عبدالعليم بوفاتح ،حسني أمحد كنانة -.إربد :عامل
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
جامع قواعد كتاب "البالغة الواض ة" لعلي اجلارم ومصطفى أمني 77 :قاعدة ،جمردة من
األمثلة والشرح والتمارين /إعداد أبو زارع املدين -.؟ :مؤسسة حبوة للنشر 1441 ،هـ،
 2019م؟
يليه :أربعون قاعدة يف البالغة /عبدالعزيز بن علي احلريب.
 -3البالغة يف القرآن والتفاسري

آايت العزة يف القرآن الكرمي :مقاماهتا وأسرارها البالغية /وجدان بنت عبدهللا احمليسين-.

الرايض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
اآلايت املكية يف السور املدنية واآلايت املدنية يف السور املكية :دراسة بالغية /مسري السعيد
فرج -.املنوفية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
أساليب اإلهلاب والتهييج :دراسة يف البالغة القرآنية /أمحد حسن رمضان -.الزقازيق:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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أسرار البالغة القرآنية :الثنائيات يف النظم القرآين :دراسة بالغية حتليلية /نوف بنت سامل
الشمري -.القاهرة :دار اإلمام الرازي 1441 ،هـ؟ 2019 ،م (أصله رسالة دكتوراه).
أسلوب التشبي يف القرآن الكرمي وأثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1439 ،هـ( ...،سور معينة لكل طالب).
عمان :الدار املنهجية للنشر،
األ كال البديعية يف القرآن الكرمي /أمحد جاسم اخليالّ -.
 1441هـ 2019 ،م (أصله رسالة دكتوراه – جامعة اببل 1434 ،هـ).
البديع يف ضوء أساليب القرآن الكرمي /عبدالفتاح الشني -.القاهرة :دار الكتاب احلديث،
 1441هـ 2019 ،م.
بالغة اإلضراب واًلستدراك يف القرآن الكرمي /مناء بنت راجح الغامدي -.الرايض :جامعة
اإلمام 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
منوذجا /محيد زيتوين -.إربد :عامل الكتب
بالغة التقابل يف القرآن الكرمي :سورة الرعد
ا
احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
بالغة احلجاج يف النظم القرآين /حممود شعبان حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ،
 2018م (دكتوراه).
بالغة احلديث عن الظن يف القرآن الكرمي /خولة بنت سليمان اجلنويب -.الرايض :جامعة
اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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بالغة العدول بني صيغ األفعال يف القرآن الكرمي يف تفسري اآللوسي /وابونغو عبدالناصر-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م (مشروع حبثي ملرحلة املاجستري).
البالغة يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف /أمحد أمحد شتيوي ،نوف سامل الشمري-.
عمان :دار املسرية 1440 ،هـ 2019 ،م 232 ،ص.
ّ
البالغة القرآنية يف تفسري ابن ابديس :دراسة وتقوميا /حصة بنت صاحل احمليميد -.الرايض:

جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

بالغة القصر بـ (إمنا) يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية بالغية إ صائية /حممد اجلبايل1441 ،
هـ 2019 ،م.
أصله جزء من رسالة املاجستري ،وهو اجلزء الثاين من الكتاب من أصل أربعة أجزاء.
صدر األول بعنوان :القصر بضمري الفصل يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية بالغية إحصائية.
واألخريان بعنوان:
القصر ابلنفي واالستثناء يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية بالغية إحصائية.
(بل) يف القرآن الكرمي بني اإلضراب اإلبطايل واإلضراب االنتقايل :دراسة بالغية إحصائية.
البالغة مفتاح فهم اخلطاب القرآين :قراءة يف عدد من السور القرآنية /أمساء سعود
عمان :دار دجلة 1441 ،هـ 2020 ،م.
خطابّ -.
بالغة النظم القرآين يف احلديث عن األموال وصيانتها /أمحد حممد القط -.املنوفية :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
التشبي القرآين :الكتاب املطور ملادة التشبي يف علم البيان /للباحثة اإلندونيسية هينء حملية
الصحة -.بغداد :دار األطروحة للنشر العلمي 1440 ،هـ 2019 ،م.
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التشكيل اجلمايل يف النظم القرآين /السيد خضر -.القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ،
2020م.
عمان :دار ابن النفيس،
التغاير األسلويب يف التعبري القرآين /عبدالكاظم حمسن الياسريّ -.

 1440هـ 2019 ،م.

ديث القرآن عن التمتع :دراسة بالغية /سليمان خليل سليمان -.املنوفية :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
خصائص النظم القرآين يف قصة لوط علي السالم :دراسة بالغية حتليلية /داود حسن
عبدهللا -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
دًلًلت األمر وبالغة التمثيل يف القرآن الكرمي /خمتار عطية -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
 1441هـ 2020 ،م.
سن) و(ساء) يف النظم القرآين :دراسة بالغية حتليلية /عبداجمليد بن حممد
دًلًلت ماديت ( َ ُ
الصاعدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

رمز املاء يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية دًللية /حسن سعيد مربوك -.بين سويف :جامعة
بين سويف 1440 ،هـ 2019 ،م 346 ،ص( .ماجستري).
رؤية بالغية يف القراءات القرآنية /أمحد علي عبدالعزيز -.القاهرة :عامل الثقافة للطباعة والنشر،
 1440هـ؟ 2019 ،م.
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السخرية :مواقعها وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي /ابهي عبدهللا ابهي -.املنوفية :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
سلسلة بالغة املفارقة يف القرآن الكرمي :دراسة تداولية جاجية /عبد الكبري حلرش -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م 3 ،جـ.
املفارقة التقابلة ،املفارقة اإلضمارية ،املفارقة التواصلية.
الطاهر بن عا ور وجهوده البالغية يف ضوء تفسريه الت رير والتنوير :املعاين والبديع /رانية
جهاد الشوبكي -.بريوت :دار املقتبس 1441 ،هـ 2019 ،م.
علم املعاين يف ضوء النص القرآين /خمتار عطية -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1441 ،هـ،
 2020م.
الفوائد البالغية والن وية يف جامع البيان لشيخ اإلسالم حممد بن جرير الطربي /م ْدين

عمان :دار املبادرة 1441 ،هـ 2019 ،م.
مجال صاحلّ -.

جماز الفرسان إىل جماز القرآن /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق عبداللطيف أراب ،صباح الدين الزعيم -.إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ،
2020م.
عمان:
املصطلل البالغي يف تفسري الت رير والتنوير
ا
مفهوما تطبي اقا وإجراء /مراد مزعاشّ -.
دار األايم 1439 ،هـ 2018 ،م.

النظم القرآين يف سوريت يونس وهود :دراسة بالغية موضوعية موازنة /سوجنج هارايدي
نورهادي -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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نفي التسوية يف الذكر احلكيم :دراسة بالغية حتليلية /طه السيد عبدالنيب -.القاهرة :دار
احلرم 1441 ،هـ 2020 ،م؟ 2 ،جـ.
 -4اإلعجاز البالغي يف القرآن
اإلعجاز ابلنظم واإلعجاز ابملباينة واًلختالف :املاء بني القرآن والشعر اجلاهلي :امرؤ
عمان :مركز الكتاب
القيس وزهري والنابغة واألعشى
ا
أمنوذجا /عادل حسين يوسفّ -.
األكادميي 1441 ،هـ 2020 ،م.
اًلنزاي ات اخلطابية والبيانية يف كتاب دًلئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين يف ضوء املنهج
عمان :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
التداويل /مهاابد هاشم إبراهيمّ -.
البالغة املعجزة :قراءات جديدة يف البالغة التطبيقية للقرآن الكرمي /إشراف وتنسيق كمال
ذاكري ،سعيد العوادي -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
البالغة وإعجاز القرآن /أمة السالم علي الشامي[ -.أبو ظيب] :دار العيدروس 1438 ،هـ،
 2017م 205 ،ص.
أمنوذجا:
مفهوم املعجزة عند علماء اإلعجاز البالغي :حيىي بن محزة العلوي (ت  749هـ)
ا

دراسة مصطل ية /عادل األصيل 1440 ،هـ 2019 ،م 59 ،ص( .فاس :مطبعة وراقة
بالل).
 -5البالغة يف احلديث الشريف
أ اديث الدعاء يف ص يل مسلم :دراسة بالغية /سلطان بن علي األسلمي -.الرايض:
دار الصميعي 1441 ،هـ 2019 ،م.
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أسلوب التشبي يف أ اديث الرتهيب من خالل كتاب الرتغيب والرتهيب لل افظ املنذري:
دراسة دعوية /هيا بنت عبدالعزيز آل موسى -.الرايض :جامعة اإلمام ،املعهد العايل للدعوة
واالحتساب 1440 ،هـ 2019 ،م (رسالة جامعية).
أسلوب التشبي يف السنة النبوية املطهرة من خالل الص ي ني وأثره يف الدعوة إىل هللا
تعاىل /سعيد عبدالواحد عبداللطيف -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
أسلوب التشبي النبوي وأثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل من خالل كتاب سنن أيب داود /أمرية
عبده زيدان -.املنوفية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
بالغة التشبي يف كتاب "رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني" لإلمام النووي /عبداخلالق
عمان :دار غيداء 1441 ،هـ 2020 ،م.
البوطاينّ -.
البالغة النبوية يف كتاب األطعمة واأل ربة يف الص ي ني /ندى بنت أمحد اجلعيد -.الرايض:
جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
البالغة النبوية فيما خيص الراعي والرعية :دراسة حتليلية يف كتب الص اح /محدي حسني
حممد -.املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
منوذجا /أشرف حممود
التداولية والبالغة العربية :أسلوب اًلستفهام يف ص يل اإلمام مسلم ا

الدمهوجي -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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التقدمي والتأخري يف سنن أيب داود :دراسة بالغية /حممد هداية هللا -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
اخلصائص البالغية يف أ اديث إنفاق املال :دراسة حتليلية يف كتب الص اح /هبجت حممد
أبو خوات -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
اخلطاب الوصفي يف الص ي ني :دراسة بالغية حتليلية /فايزة بنت سامل الذبياين -.الرايض:
جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
ظاهرة التو يع يف البيان النبوي :دراسة بالغية يف ص يل مسلم /أمواج سعيد القرشي-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
اللف والنشر يف البيان النبوي :دراسة من خالل الكتب الستة /حممود حممد دويدار-.
القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
 -6اتريخ البالغة
اإلحبار يف الذاكرة العربية :دراسات يف اتريخ النقد األديب والبالغة /أسامة حممد البحريي-.
طنطا :دار البالغة 1441 ،هـ 2019 ،م.
عمان:
عن بداايت اخلطاب البالغي العريب احلديث :حنو بالغة ّ
موسعة /حممد مشبالّ -.
دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.

 -7فلسفة البالغة

حبوث يف مجالية اخلطاب اللغوي /محدي علي بدوي -.القاهرة :دار غريب 1441 ،هـ،

 2020م.
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البالغة الكونية من اإلعجاز إىل اإلجناز :دراسة أتويلية يف فلسفة النموذج البالغي /سعود
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
حامد الصاعديّ -.
فلسفة البالغة اجلديدة /شاييم بريملان؛ ترمجة أنوار طاهر -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1441هـ 2020 ،م.
(املؤلفة عراقية)
يف فلسفة البالغة العربية :فرايت يف البنية املعرفية والوظيفية عند ابن البناء املراكشي/
عبد احلق دادي -.الرابط :دار نشر املعرفة؛ مكناس :مركز ابن غازي لألحباث والدراسات
االسرتاتيجية 1440 ،هـ 2019 ،م 295 ،ص.
النزعة الفلسفة يف الفكر النقدي والبالغي العريب القدمي :رؤية معرفية /علي صديقي-.
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
النص والقارئ :الفكر البالغي والنقدي العريب يف ضوء نظرية املتلقي /حممد الدسوقي-.
القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
نظرية اًلستواء البالغي يف ضوء الدرس النصي احلديث /حازم علي كمال الدين -.القاهرة:
دار غريب 1441 ،هـ 2020 ،م.
نظرية القوة البالغية يف ضوء الدرس النصي احلديث /حازم علي كمال الدين -.القاهرة:
دار غريب 1441 ،هـ 2020 ،م.
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 -8تعليم البالغة
مشكالت تدريس البالغة يف املر لة الثانوية /حممد أنس أمحد عوض -.بريوت :دار املقتبس،
 1441هـ 2019 ،م.
مقاربة بيداغوجية يف تدريس البالغة العربية :لوازم جة املدرس ومعامل حمجة املتمدرس/
عمان :دار األايم 1439 ،هـ 2018 ،م.
أمحد راجعّ -.
النماذج التطبيقية يف علوم البالغة /حممد أمحد عتيق -.الكويت :دار الظاهرية 1441 ،هـ،
 2020م.
 -9طرق الب ث ومناهج البلغاء
خطوات الب ث البالغي والنقدي بني النشأة واملنهج /حممد إبراهيم شادي -.القاهرة :عامل
الثقافة للطباعة والنشر 1440 ،هـ؟ 2019 ،م.
الفكر البالغي العريب املعاصر /عثمان بلفقيه -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1441 ،
هـ 2019 ،م.
 -10البالغة يف الرتاث اإلسالمي
ابئيتا أيب متام وأمحد وقي :دراسة بالغية موازنة /أمحد عبداللطيف برانية -.املنوفية :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
عمان:
بالغة التصوف :دراسة بالغية يف التائية الكربى ًلبن الفارض /موفق جميد ليلوّ -.

دار ابن النفيس 1440 ،هـ 2019 ،م.
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البناء الرتكييب بني السياق واملساق يف ديوان عامر بن الطفيل :دراسة بالغية /إبراهيم أمحد
الكومي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البناء الرتكييب يف ديوان ابن الصباغ اجلذامي :دراسة بالغية حتليلية /حممد حسن الرغيوي-.
املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البناء الرتكييب يف عر أيب احلسن التهامي :دراسة بالغية حتليلية /حممود أمحد املتويل-.
املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البناء الرتكييب يف عر الطغرائي (ت  515هـ) :دراسة بالغية حتليلية /حممود عبدالعليم
الشربيين -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البناء الرتكييب يف عر عمرو بن أس األسدي /عيد حممد عيسى -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
البناء الرتكييب يف عر مسكني الدرامي :دراسة بالغية /إظهار أمحد عبدالعظيم -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
البناء الرتكييب يف عر يزيد بن مفرغ احلمريي /اتمر علي الزايت -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1438هـ 2017 ،م (ماجستري).
اخلروج عن مقتضى الظاهر يف مدائل املتنيب :مواقع وأسراره البالغية /إبراهيم حممد فايز-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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ديوان األسود بن يعفر النهشلي (ت  22ق .هـ) :دراسة بالغية نقدية /أمحد شوقي
بطحيش -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
ديوان س يم عبد بين احلس اس :دراسة بالغية نقدية /أمحد حممد عبدالفتاح -.الزقازيق:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
رائيات أيب نواس وابن دراج القسطلي والبارودي :دراسة بالغية موازنة /حممد بلتاجي
العشري -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
زايدات السيوطي يف رح عقود اجلمان على القزويين يف علمي البيان والبديع /حممد رفيق
بن إظهار ميان -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2019 ،م (مشروع حبثي).
عر الشباب والشيب يف محاسة الب رتي :حتليل بالغي وموازنة /حممود حممد نبيل-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
عر املخبل السعدي :دراسة بالغية حتليلية /أمحد مجال اجلمال -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
الشواهد البالغية الزوائد على التلخيص للقزويين يف رح اجلوهر املكنون لألخضري:
ضا ودراسة /عثمان بن عبدالرمحن اليدايل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ،
عر ا
 2020م (مشروع حبثي).

ضا ودراسة/
الصور البيانية والبديعية يف عر جعفر ابن مشس اخلالفة (ت  622هـ) :عر ا

دايين داود -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2019 ،م (مشروع حبثي).
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الصورة الكلية يف الراثء يف ديوان عزيز فهمي :دراسة بالغية حتليلية /عماد رجب خرابة-.
املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
الطلل بني امرىء القيس والب رتي :دراسة بالغية موازنة /حممد محدان الدولتلي -.املنوفية:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الفكر البالغي يف كتاب روح التلخيص :دراسة نقدية /حممد صالح سامل جنم -.املنوفية:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
القصة يف عر اهلذليني :دراسة بالغية /مسري عبدالعظيم الرفاعي -.املنصورة :جامعة األزهر،
 1438هـ 2017 ،م (دكتوراه).
كتاب املؤمتر الدويل :ازم القرطاجين وقضااي جتديد الرؤية واملنهج يف البالغة العربية
القدمية /تنظيم شعبة اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب؛ مجع وإعداد وترتيب عبد الرمحن
بودرع -.تطوان :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1439 ،هـ 2018 ،م 365 ،ص.
أايم الثالاثء واألربعاء واخلميس 16 - 15 – 14 ،نوفمرب  2017م ،بكلية اآلداب ،تطوان.
املصطلل البالغي يف كتاب الروض املريع يف صناعة البديع ًلبن البناء املراكشي :قراءة يف
ضوء البالغة العامة /سارة جمدي سلطان -.الدار البيضاء :أفريقيا الشرق 1439 ،هـ2018 ،
م 319 ،ص.
املعاين البالغية ألسلويب األمر والنهي يف ديوان على اجلارم /زيناهم مصطفى بيومي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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مقياس الغرابة بني البالغيني ومؤلفي كتب الغريب /حممد عبده حممود -.القاهرة :جامعة
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
املوازانت الشعرية عند املرزوقي يف ر ديوان احلماسة :دراسة بالغية نقدية /شريف
خمتار حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
 -11دراسات يف البالغة (موضوعات معينة)
عمان :دار
اإلبداع واًلبتداع بني البالغة العربية وعلم النص /حممد عبدالرضا الكناينّ -.

ابن النفيس 1440 ،هـ 2019 ،م.

أسلوبية اإلجراء البالغي يف قراءة النص الشعري /رمحان غركان -.دمشق :متوز للنشر،
 1441هـ 2020 ،م.
عمان :الدار املنهجية
بالغة اإلقناع يف اخلطاب النقدي القدمي /صالح حسن حاويّ -.
للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
بالغة احلجاج :مناذج تطبيقية /كمال الزماين -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1441 ،
هـ 2019 ،م.
بالغة املعراج الصويف يف كتاب "اإلسرا إىل املقام األسرى" حمليي الدين بن عريب :حبث يف
املكوانت والسمات والوظائف /حممد الزيدوين -.إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ،
 2019م.
دراسات يف البالغة اإلدراكية /إبراهيم بن منصور الرتكي -.بريدة :ندي القصيم األديب،
 1441هـ 2019 ،م.
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عمان :دار كنوز املعرفة1441 ،
دراسات يف بالغة اخلطاب الساخر /علي البوجديديّ -.

هـ 2019 ،م.

سلطة البالغة يف اخلطاب العريب /محدة مخيس -.الشارقة :احتاد كتّاب وأدابء اإلمارات،
 1439هـ 2019 ،م.
عمان :دار كنوز
يف بالغة األ كال الوجيزة /تنسيق حممد مشبال ،علي البوجديديّ -.
املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
يف البالغة واألسلوبية :قراءة جديدة /سليمان عبداحلق -.اإلسكندرية :دار الوفاء1441 ،
هـ 2020 ،م.
مقارابت بالغية يف اخلطاب الشعري العريب احلديث /فايز عارف القرعان -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1440 ،هـ 2019 ،م.
النفي يف اللغة العربية :البنية واًل تغال :دراسة لسانية بالغية /رمحة توفيق ،حممد التاري-.
إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -12السياق واملناسبة
التعبريات السياقية يف معجم األلفاظ ًلبن السكيت :دراسة نظرية تطبيقية /سلطان بن
سعود طاسجي -.الشارقة :مالمح للنشر 1441 ،هـ؟ 2019 ،م (أصله رسالة دكتوراه).
السياق وأثره يف توجي املعىن عند أيب عبيد البكري (ت  487هـ) /حممد عبدالعزيز حممد-.
املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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اثنياا :علم املعاين

اجلامع يف علم املعاين /جاسم عبدالواحد راهي -.النجف :دار أبو طالب :العتبة العلوية،

 1440هـ 2019 ،م 278 ،ص.
علم املعاين يف األعمال الشعرية الكاملة حملمد أمحد منصور :دراسة بالغية حتليلية /طلحة
خطاب أمحد -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
اثلثاا :علم البيان
 -1البيان

أكذوبة التناص /عيد بلبع -.القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ 2020 ،م.
التناص يف الشعر اإلسالمي املعاصر يف مصر /عبداحلميد السيد دويدار -.املنوفية :جامعة
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
التناص والبنية األسلوبية يف عر أيب هالل و امت الطائي /خمتار عطية -.اإلسكندرية :دار
الوفاء 1441 ،هـ 2020 ،م.
التناص وترمجت  :دراسة أعمال ر يد بوجدرة الروائية /سيد أمحد طاسيست -.إربد :عامل
الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
(حول إشكالية ترمجة التناص يف الرواية العربية وخيارات املرتجم إزاءها)
واهد علم البيان يف كتاب "التبيان" لإلمام الطييب :دراسة بالغية نقدية /جاجانج حممد
نور حسن مبارك -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
84

علم البيان يف األعمال الشعرية الكاملة حملمد أمحد منصور :دراسة بالغية حتليلية /حممد
عبدالباسط املرسي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مبا ث يف علم البيان /أمني اليزيدي -.دمشق؛ درعا :دار نور حوران 1441 ،هـ2020 ،م.
 -2التشبي والتصوير
التشبي يف ديوان ابن أيب صينة (ت  457هـ) /فهمي فهمي الدرشايب -.القاهرة :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
التشبي يف عر البهاء زهري /أمحد عبداحلميد بسيوين -.املنوفية :جامعة األزهر 1439 ،هـ،
 2018م (ماجستري).
التشبي يف عر النابغة الذبياين :دراسة بالغية نقدية /أمحد حممود أمحد منصور -.القاهرة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
التصوير البياين يف عر احلارث بن عباد /عمرو فتحي أمحد -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
التصوير البياين يف عر الصا ب رف الدين األنصاري (ت  662هـ) :دراسة بالغية
حتليلية /أمحد حيىي العداوي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
التصوير البياين يف ضوء التجربة الشعرية عند الستايل (ت  676هـ) :دراسة بالغية نقدية/
عبدالعزيز كمال عبدالعزيز -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
(أبو بكر أمحد بن سعيد اخلروصي الستايل ،شاعر من عُمان ،من بلدة ستال)
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الصورة يف عر وقي املسر ي الفصيل :دراسة بالغية نقدية /إمساعيل عكاشة حممد-.
املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
 -3اًلستعارة
مجاليات اًلستعارة يف ديوان سبط ابن التعاويذي (ت  583هـ) :دراسة بالغية حتليلية/
أمحد أمحد منصور -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
نتيجة البشارة مبعرفة اًلستعارة /عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس (ت  1192هـ).
طبع ضمن :رسالتان يف االستعارة واجملاز /حتقيق السيد حممد سالم -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 176 ،ص.
ومها :الرسالة املذكورة ،ووجيزة اإلجياز املوضحة لعالقات اجملاز /أمحد بن موسى العروسي (ت
 1208هـ).
 -4اجملاز
حتوًلت اجملاز يف الفكر العريب املعاصر :حبث يف بالغة الفجوات واًلمتالءات /حيدر برزان
عمان :دار اخلليج للصحافة والنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
سكرانّ -.
تسهيل ال َـمجاز إىل عالقات ال َـمجاز /نبهان بن عبدهللا ِّشبِّّني الصومايل 1441 ،هـ؟
اشتمل على بيان ( )25عالقة للمجاز املرسل ،مقرونة مبثُلها.

رسالتان يف اًلستعارة واجملاز /حتقيق السيد حممد سالم -.بريوت :دار الكتب العلمية1441 ،
هـ 2020 ،م 176 ،ص.
ومها:
نتيجة البشارة مبعرفة االستعارة /عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس (ت  1192هـ).
وجيزة اإلجياز املوضحة لعالقات اجملاز /أمحد بن موسى العروسي (ت  1208هـ).
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مفاهيم اجملاز بني البالغة والتفكيك /طارق النعمان -.القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة،
 1441هـ 2019 ،م.
ابعا :علم البديع
را

 -1البديع وأنواع
ك مص َر} /حممد خليل بن علي املرادي (ت
س يل ُمل ُ
إحتاف أهل العصر يف اقتباس {أَلَي َ

 1206هـ)؛ حتقيق وشرح ودراسة عبدالرازق حويزي.
نشر يف جملة العرب (ذو القعدة  -ذو احلجة  1438هـ) ص .290 - 275
مث العدد الذي يليه (حمرم  -صفر  1439هـ) ص .484 - 453
مث الذي يليه (الربيعان  1439هـ) ص .634 - 621
واآلية يف سورة الزخرف ،رقم .51

تنظريا وتطبي اقا /مصطفى ربيع احلارس -.املنوفية :جامعة األزهر،
البديع عند الفخر الرازي :ا

 1438هـ 2017 ،م (دكتوراه).

البديع يف ديوان أيب الفضل امليكايل :دراسة بالغية حتليلية /برويز عامل خان -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2019 ،م (مشروع حبثي).
بنية املقابلة يف عر املتنيب /فاطمة نصر السعيد -.الشارقة :جامعة الشارقة 1438 ،هـ،
 2017م 162 ،ص (ماجستري).
مجالية التشكل البديعي وإنتاج املعىن يف الشعر العراقي املعاصر :مقاربة يف جدل اًلنسياق
املعقدة واملتداخلة /حيدر برزان سكران -.دمشق :دار أمل اجلديدة 1441 ،هـ 2020 ،م.
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علم البديع :زخارف الكلم يف اللفظ واملعىن /خمتار عطية -.اإلسكندرية :دار الوفاء1441 ،
هـ 2020 ،م.
علم البديع :قضااي وأصول /أمحد مجال زقزوق -.اإلسكندرية :ليفانت للدراسات الثقافية
والنشر 1440 ،هـ 2019 ،م.
علم البــديع :حمــاض ـ ـ ـ ـ ـرات ومنــاذج وتطبيقــات خمتــارة /طراف طــارق النهــار -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 168 ،ص.
الغيث املريع على زهر الربيع /نصر الدين حممد قرقماش (ت  882هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1441 ،هـ...،
زهر الربيع يف شواهد البديع /للمؤلف نفسه.
الفنون البديعية يف منت الشاطبية /حممد عبداحلميد أبو السعود -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
عمان :دار كنوز
يف بالغة اخلطاب :من بديع اللفظ إىل بديع التأويل /مصطفى رجوانَّ -.

املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.

املطلب املنيع يف أنواع البديع /أليب البقاء أمحد بن علي األمحدي (ت بعد  918هـ)؛ حتقيق
أشرف املنسي حممد -.القاهرة :معهد املخطوطات العربية 1441 ،هـ 2019 ،م؟ (دكتوراه،
لعلها نوقشت ابلتاريخ املذكور).
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 -2األسلوب

(األسلوب هو البالغة عند قوم ،ويصنف يف البديع ،ولكن خيتلف معناه يف علم اللغة احلديث)

األساليب اإلنشائية يف ديوان ابن سنان اخلفاجي :دراسة بالغية /حممد أمحد أبو زيد
الفقي -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
األساليب اإلنشائية يف عر ابن الوردي (ت  749هـ) :دراسة حتليلية بالغية /وائل أمحد
عبدالرمحن -.الزقازيق :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
اخلصائص األسلوبية يف عر حممد توفيق علي /إبراهيم عبدالعزيز متويل -.املنوفية :جامعة
املنوفية 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
مستوايت اًلنزايح يف عر أمحد ريب /صاحلة بنت علي -.القاهرة :دار النابغة1441 ،
هـ 2020 ،م.
مسند عبدهللا بن املبارك :دراسة أسلوبية /خالد أمحد اخلياط -.القاهرة :جامعة عني مشس،
 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
الباب السادس
الن و والصرف
أوًل :الن و
ا
 -1العوامل
كشف اإلعراب يف رح عوامل الربكوي يف الن و /حسني بن أمحد زيين زاده (ت 1168
عمان :دار املبادرة 1441 ،هـ 2019 ،م؟
هـ)؛ حتقيق صفوان سليمان أمحدّ -.
وأشري إىل صدور كتاب له بعنوان :تعليق الفواضل على إعراب العوامل.
89

 -2احلروف
األزهية يف علم احلروف /أليب احلسن علي بن حممد اهلروي (ت حنو  415هـ)؛ حتقيق سارة
عبدالفتاح -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2019 ،م 320 ،ص.
يليه:
الروض األنسم يف معاين حروف املعجم /أمحد بن حممد البجائي (ت  814هـ).
حروف املعاين والصفات /أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي (ت  340هـ).
الرتكيب اللغوي لشعر اجلواهري :دراسة حلروف املعاين /حسني علي الفتلي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة 1438 ،هـ 2017 ،م.
اجلىن الداين يف روف املعاين /حسن بن قاسم املرادي (ت  749هـ)؛ حتقيق حمسن طه-.
دمشق :دار أمل اجلديدة 1440 ،هـ 2019 ،م؟
مجعا ودراسة /حممد أمحد عبدالفتاح-.
روف املعاين يف تراث ابن عصفور (ت  669هـ) :ا

املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

رح روف املعاين /عبدالباقي بن حممد البغدادي (ت  390هـ).
الرد على املشبِّّهة /أليب طالب املفضَّل بن سلمة (ت بعد 290
طبع آبخر :جالء الشُّبه يف ّ
عمان :دار
هـ)؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل -.القاهرة :جامعة األزهر ،مركز حتقيق النصوص؛ ّ
الفتح 1441 ،هـ 2019 ،م؟
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 -3اإلعراب:
أ -اإلعراب (عام)
اإلحتاف مبستجد اجلُمل يف إ كام إعراب اجلُمل :دراسة تطبيقية معززة ابألمثلة والشواهد/

حممد بن أمحد بن احملبويب -.الدار البيضاء :قطر الندى للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟2019 ،م
اإلعراب :أركان ومصطل ات وبعض ضوابط  /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض:
املفيت اللغوي 1441 ،هـ 2020 ،م.
حتفة الطالب إبعراب مل ة اإلعراب /عبدالرمحن عبدالقادر املعلمي -.ط  -.12صنعاء:
مكتبة اإلرشاد؛ بريوت :دار ابن حزم 1441 ،هـ 2020 ،م 219 ،ص.
الشرح العجاب على مل ة اإلعراب /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض :املفيت اللغوي،
 1441هـ 2020 ،م.
رح قواعد اإلعراب /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض :املفيت اللغوي 1441 ،هـ،
 2020م.
فتل األبواب للمبتدئني بعلم اإلعراب /أنس عزت آغا 1441 ،هـ 2019 ،م؟
يليه له :الورقات يف علم الكتابة العربية.
قَطر املداد يف إعراب منظومة غاية املراد /منري بن حممد السيفي -.بركاء ،عُمان :مكتبة
خزائن اآلاثر 1441 ،هـ 2020 ،م.
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ب -إعراب القرآن الكرمي أو بعض
األعاريب الراج ة والضعيفة بني الفراء والزجاج من خالل كتابيهما يف إعراب القرآن
الكرمي /السيد طلعت عواد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
مجعا ودراسة/
األعاريب الضعيفة والفاسدة يف تفسري "اللباب" ًلبن عادل الدمشقي :ا
حسني عبد النيب سليمان -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
عمان :دار غيداء1440 ،
إعراب اجلمل اًلستفهامية يف القرآن الكرمي /عدنن احليايلّ -.

هـ؟ 2019 ،م.

إعراب سورة اإلنسان /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض :املفيت اللغوي 1441 ،هـ،
 2020م.
إعراب القرآن بني دًللة املأثور والقياس الن وي يف كتب إعراب القرآن /أريج بنت حسن
القيب -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
إعراب القرآن الكرمي /أليب زيد عبد الرمحن اجلشتيمي (ت 1269ه)؛ حتقيق الدكتور إبراهيم
الوايف -.إنزكان ،أيت ملول :اجمللس العلمي احمللي 1441 – 1435 ،هـ2019 – 2014 ،
م 2 ،مج.
عمان :دار زهران 1441 ،هـ 2019 ،م،
إعراب القرآن الكرمي /علي موسى الشومليّ -.

1مج.

إعراب القرآن الكرمي /حممود سليمان ايقوت -.اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية،
 1441هـ 2020 ،م 10 ،مج.
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مرجع الضمري يف آايت األ كام وأثره يف اختالف الفقهاء.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1438 ،هـ...،
موقف الشاطيب من ُمعريب القرآن يف املقاصد الشافية /أنس السيد الشامي -.القاهرة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
والزجاج /حيفظ عمرو إجنيه الشنقيطي -.جدة :دار
الفراء ّ
وجوه اإلعراب والقراءات بني ّ
األوراق 1441 ،هـ 2020 ،م( .أصله رسالة جامعية).
جـ -الكتب القدمية يف اإلعراب
إعراب ألفية ابن مالك ،املسمى مترين الطالب يف صناعة اإلعراب /خالد بن عبدهللا
األزهري (ت  905هـ)؛ اعتىن به حممد العزازي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ،
 2020م 512 ،ص.
التاج يف إعراب مشكل املنهاج /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911
هـ)؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل -.الكويت :دار الضياء؛ مصر :دار األصالة 1441 ،هـ.
در التاج يف إعراب مشكل املنهاج /للسيوطي.
يليهّ :
در التاج.
وبذيله :حواشي ابن القاسم العبادي الشافعي على ّ
تعليق لطيف على قواعد اإلعراب /حمب الدين حممد بن حممد البصروي (ت  889هـ)؛
عمان :دار اخلليج العريب 1441 ،هـ 2020 ،م.
حتقيق نوفل علي الراويّ -.
رح املفصل /مجال الدين حممد بن حممد بن عمرون احلليب (ت  649هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة 1438 ،هـ...،
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املذكر واملؤنث /أليب الطيب حممد بن أمحد الو ّشاء (ت  325هـ).
الرد على املشبِّّهة /أليب طالب املفضَّل بن سلمة (ت بعد 290هـ)؛
طبع آبخر :جالء الشُّبه يف ّ
عمان :دار
حتقيق أمحد رجب أبو سامل -.القاهرة :جامعة األزهر ،مركز حتقيق النصوص؛ ّ
الفتح 1441 ،هـ 2019 ،م؟
معني اًلستخراج يف كيفية تعدية األفعال /إبراهيم بن حيىي (ت  973هـ)؛ حتقيق عالية نفع
الراوي -.الرمادي :جامعة األنبار 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مفصل الزخمشري بني ابن يعيش واجلندي :دراسة مقارنة /سيد جالل سيد حسن -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب /خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ)؛ اعتىن به عالء
الدين عطية -.ط ،جديدة مشجرة -.دمشق :دار الفيحاء 1441 ،هـ 2020 ،م؟
ومعه :منظومة الزواوي يف نظم قواعد اإلعراب البن هشام /زّاين بن فائد الزواوي (ت 857هـ).
د -اإلعراب يف التفاسري وغريها
"الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون" /موضي بنت
األوج اإلعرابية املفسدة للمعىن يف ّ

عبدهللا كاملي -.القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ2020 ،م.
هـ -دراسات يف اإلعراب

اختيارات الزوزين يف ر على لباب اإلعراب لإلسفراييين /حممد منصور حممد -.املنصورة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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تقدم الفاعل على رافع و قيقة إعراب عند الكوفيني /طه حمسن -.دمشق :أمل اجلديدة
للنشر 1441 ،هـ2020 ،م؟
املالمل األدائية للجملة اًلستفهامية يف القرآن الكرمي.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1438 ،هـ...،
عمان :دار زهران 1441 ،هـ 2019 ،م.
يف املعىن واإلعراب /ديب حممد العكشّ -.
 -4قواعد اللغة العربية
معا ،يف دراسات ديثة)
(الن و والصرف ا

األطلس اجلامع لقواعد اللغة العربية /أمحد ابراهيم عبيدات -.إربد ،األردن :عامل الكتب

احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
ميسرة للمبتدئني
بداية الشادي يف قواعد الن و والصرف واإلمالء والرتقيم :وضع كبداية َّ

وغري الناطقني ابلعربية ًل يستغين عن املتوسط واملنتهي /حممد سرور النجار -.مصر :مركز
استشراف للبحوث والدراسات 1441 ،هـ 2020 ،م.
اللغة العربية :قواعد ونصوص /حممد مصطفى أبو شوارب -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
 1441هـ 2020 ،م.
اللمع البهية يف قواعد اللغة العربية /حممد حممود عوض هللا -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1441هـ 2020 ،م؟ 752 ،ص.
املعني يف القواعد واإلعراب /عبداحلميد الغرابوي -.تطوان :منشورات ابب احلكمة1441 ،
هـ 2020 ،م.
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املوجز يف قواعد اللغة العربية /سعيد األفغاين؛ اعتىن به أمين الشوا -.ط -.3دمشق :دار
الثقافة والرتاث 1439 ،هـ 2018 ،م 400 ،ص.
 -5الن و والدين
أحباث حنوية يف القرآن واحلديث والفق وأصول  /عبدالقادر عبدالرمحن السعدي -.دمشق:
دار سعد الدين 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
 -6الن و يف القرآن والتفاسري
آراء سيبوي الن وية والصرفية يف روح املعاين لآللوسي.
مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1441 ،هـ...،
أمنوذجا /ميثم
أثر الت ليل الن وي يف توجي املعىن التفسريي :تفسري البسيط للوا دي
ا

كرمي الشاهني -.بريوت :دار القارئ 1439 ،هـ 2018 ،م 299 ،ص.

أثر اخلالف الن وي يف التفسري بني ابن هشام والزخمشري من خالل كتاب "مغين اللبيب
عن كتب األعاريب" /حممد بن علي فرحان -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1441 ،هـ،
 2019م (دكتوراه).
أثر الدًللة الن وية واللغوية يف استنباط األ كام من آايت القرآن التشريعية /عبدالقادر
عبدالرمحن السعدي -.دمشق :دار سعد الدين 1441 ،هـ 2019 ،م.
األدوات الن وية بني اًلستعمال القرآين وقواعد الن اة /عبدالكاظم حمسن الياسري-.
عمان :دار ابن النفيس 1440 ،هـ 2019 ،م.
ّ
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عمان:
أفعال احلركة يف القرآن الكرمي :دراسة يف الرتكيب والدًللة /انتصار يونس مهيهيّ -.

دار غيداء 1441 ،هـ 2020 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه – اجلامعة املستنصرية 1433 ،هـ.

تراكيب حنوية ودًللتها يف النصف األول من اجلزء اخلامس عشر من القرآن الكرمي /حممود
مصطفى أبو زيد -.الشارقة :جامعة الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 348 ،ص (ماجستري).
وهكذا ...يف أجزاء أخرى من القرآن الكرمي ،لباحثني آخرين.
التفسري الن وي عند الدكتور متام سان من خالل كتاب "البيان يف روائع القرآن"/
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1441 ،هـ 2020 ،م.
عبدالرزاق العسريّ -.
عمان:
التكرار الرتكييب يف القرآن الكرمي :أمناط ودًلًلت  /منال صالح الدين الصفارّ -.

دار غيداء 1440 ،هـ؟ 2019 ،م.

اجلر يف النص القرآين /منتهى البدران -.بريوت :جيكور للنشر 1439 ،هـ،
توايل روف ّ
 2018م 252 ،ص.

جذور الت ليل الن وي يف املدرسة القرآنية ال ُقدمى :حبث ميداين للتأصيل /فخر الدين

قباوة -.القاهرة :دار السالم 1441 ،هـ 2020 ،م.

اجلملة الندائية يف القرآن الكرمي بني الرتاث واملناهج اللسانية احلديثة /مبارك تريكي-.
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1441 ،هـ 2019 ،م.
ّ
اجلواز الن وي يف القرآن.
دراسته يف جامعة تكريت ألكثر من طالب 1441 ،هـ...
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الدرس اللغوي عند ابن عادل احلنبلي يف كتاب "اللباب يف علوم الكتاب" /صاحل عبدهللا
العولقي -.دمشق؛ درعا :دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م.
عوارض الرتكيب يف كتاب "معاين القرآن" للفراء :دراسة حنوية دًللية /زينب عبدالعزيز
علي -.املنيا :جامعة املنيا 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
القرائن الن وية وأثرها الدًليل يف تفسري الكشاف للزخمشري /غازي حممد سعد -.دمشق؛
درعا :دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م.
قواعد بناء اجلمل يف الشواهد القرآنية الواردة يف روح محاسة أيب متام /زهراء حممد جواد
احلسيين -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الكالم املعقود على النفي :خصائص الن وية والدًللية :دراسة أتصيلية وتطبيقية على
نصوص من القرآن الكرمي واحلديث الشريف /آمنة عبدهللا البليهي -.بريدة :جامعة القصيم،
 1441هـ 2019 ،م (ماجستري).
ما يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية /عبداجلبار فتحي زيدان -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1441هـ 2020 ،م 208 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
عمان :مركز الكتاب األكادميي،
معاين روف ّ
اجلر يف سورة يوسف /يوسف بن جرميخّ -.
 1441هـ 2019 ،م.
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موقف النيسابوري (ت  728هـ) من آراء الزخمشري يف كتاب "غرائب القرآن ورغائب
الفرقان" :دراسة حنوية /يوسف حممد أبو احلسن -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ،
 2018م (دكتوراه).
عمان :دار صفاء،
النظام الن وي يف القرآن الكرمي :اًلعتبار /عبدالوهاب حسن محدّ -.

 1441هـ 2020 ،م.

 -7الن و يف القراءات
التوجيهات الن وية يف كتاب البديع يف رح القراءات السبع ًلبن مطرف الكناين (ت
 454هـ) /أمل بنت عبده حكمي -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
املسائل الن وية يف كتاب " رح العنوان يف القراءات السبع" ًلبن نشوان السعدي (ت
 649هـ) :مجعا ودراسة /بشرى بنت مبارك الرشود -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ،
 2019م (ماجستري).

 -8الن و يف احلديث الشريف
أسلوب التوكيد يف السنة النبوية املطهرة من خالل الص ي ني وأثره يف الدعوة إىل هللا
تعاىل /صربي نصر عبدالعظيم -.املنوفية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الرتاكيب الن وية ودًللتها يف خطبة جة الوداع /عائشة حممد احلمادي -.الشارقة :جامعة
الشارقة 1438 ،هـ 2017 ،م 345 ،ص (ماجستري).
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التضمني يف روف اجلر يف ص يل البخاري :دراسة حنوية دًللية /إيناس شعبان درابس
(ت  1435هـ) -.بريوت :دار املقتبس 1441 ،هـ 2019 ،م (أصله رسالة ماجستري -
اجلامعة اإلسالمية بغزة 1431 ،هـ).
الدراسة الن وية والصرفية للهجات العربية يف "عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد"
للسيوطي (ت  911هـ) /إمباريز حلفان مجيل -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ2018 ،
م (ماجستري).
 -9كتاب سيبوي و رو ودراسات
األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر الن وي عند سيبوي  /إدريس مقبول -.مكناس:
مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية؛ إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1441 ،
هـ 2019 ،م.
أسئلة سيبوي وأجوبة اخلليل :دراسة وحتليل /عادل عبدهللا فائز -.القاهرة :اخلزانة األزهرية
للدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
جهود األخفش األوسط يف دراسة سيبوي  /فهيد بن رابح الرابح -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1441هـ 2019 ،م (دكتوراه).
رح كتاب سيبوي والتذييل علي  /صاحل بن حممد اهلسكوري (ق  7هـ)؛ حتقيق خالد بن
حممد التوجيري -.السعودية 1441 ،هـ 2020 ،م.
حتقيق الربع األخري منه ،وسائره مفقود.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة أم القرى 1424 ،هـ.
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مجعا ودراسة /نعمان بن عبدهللا
ما استظهره أبو يان يف املسائل الن وية من كالم سيبوي  :ا
حممد سامل -.الرايض :جامعة اإلمام 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

 -10ألفية ابن مالك و رو ها
آراء سيبوي يف كتاب "منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك" أليب يان األندلسي
عمان :عامل الكتب احلديث،
(ت  745هـ) :دراسة حنوية /حممد عبداألمري األعرجيّ -.
 1441هـ 2020 ،م.
أمنوذجا :دراسة وصفية حتليلية/
أثر املثال الن وي يف توضيل القاعدة :ألفية ابن مالك
ا
شروق بنت راشد العريفج -.بريدة :جامعة القصيم 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
إر اد السالك إىل فهم ألفية ابن مالك /حممد بن سعود الطرنباطي (ت  1214هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنوفية 1439 ،هـ...،
إيضاح السبيل إىل رح التسهيل (ابب النداء) /أمحد بن يوسف السمني احلليب (ت 756
هـ).
نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية (املدينة املنورة) ملحق ع  183جـ1439( 1
هـ) ص .238 – 190
(حتقيق ابب النداء منه فقط)
الت فة الوردية يف علم العربية /أليب حفص عمر بن مظفر بن الوردي (ت  749هـ)؛ حتقيق
عماد بن يونس العجرمي -.؟ 1441 ،هـ 2019 ،م.
ومعها :الروضة الندية شرح التحفة الوردية /للعجرمي.
(اختصار أللفية ابن مالك)
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ا ية ابن محدون على رح املكودي أللفية ابن مالك ،املسمى الفتل الودودي على
املكودي /أليب العباس أمحد بن حممد بن محدين السلمي ،املعروف اببن احلاج الفاسي (ت
 1316هـ)؛ حتقيق حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ2020 ،
م 2 ،مج.
ا ية ابن هشام على ألفية ابن مالك /مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري
السمان 1441 ،هـ2020 ،م.
(ت  761هـ)؛ حتقيق محزة مصطفى أبو توهة -.إستانبول :دار ّ
ا ية اخلضري على رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /حممد بن مصطفى اخلضري (ت
 1287هـ)؛ شرحها وعلق عليها تركي بن فرحان املصطفى -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1441هـ 2019 ،م 2 ،جـ يف  1مج ( 688ص).
ا ية املوصلي (ت  1159هـ) على النهجة املرضية /دراسة وحتقيق سليمان بن صاحل
الزميع -.الرايض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
مؤلف احلاشية إبراهيم بن مصطفى املوصلي.
والنهجة املرضية ،أو البهجة املرضية ،للسيوطي ،شرح على ألفية ابن مالك.
رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك يف جداول ولو ات وخرائط ذهنية ،من بداية الكتاب
إىل ابب العلَم /ليث العراقي -.؟ :موقع مكتبة لسان العرب 130 ،ص.
(كتاب إلكرتوين ،رأيته يف شهر مجادى األوىل  1441هـ).

رح ألفية ابن مالك /أليب الربكات بدر الدين حممد بن رضي الدين الغزي (ت  984هـ)؛
حتقيق أمحد عنرت زيتوت -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،مج.
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رح التصريل على التوضيل ،أو التصريل مبضمون التوضيل يف الن و /خالد بن عبدهللا
األزهري (ت  905هـ)؛ حتقيق حممد ابسل عيون السود -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1441هـ 2020 ،م 3 ،مج.
(شرح على أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري)
الكوكب املنري يف رح األلفية ابلتشطري /أليب املواهب عبداجلليل بن حممد بن عبد الباقي
عمان :أروقة للدراسات والنشر،
املواهيب (ت  1119هـ)؛ حتقيق محزة مصطفى أبو توهةّ -.
 1441هـ 2019 ،م.
ومعه :شفاء الغليل يف ترمجة الشيخ عبد اجلليل /ألحد تالمذة املؤلف.
نتائج الت صيل يف رح كتاب التسهيل /حممد بن أيب بكر املرابط الدالئي (ت  1089هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض 1441 ،هـ...،
 -11اآلجرومية و رو ها
اآلجرومية /حسن بن حممد احلفظي -.الرايض :مكتبة الرشد1441 ،
األقوال الوفية يف رح ّ
هـ 2020 ،م.

تبسيط اآلجرومية /إبراهيم أمحد الوقفي -.الكويت :دار الظاهرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
املنهج املقرر على طالب السنة األوىل االبتدائية ابألزهر واملعاهد الدينية سنة  1955م.
عمان :دار صفاء،
الت فة الكرومية يف رح
ّ
اآلجرومية /عبدالوهاب بن قنون حجازيّ -.
 1441هـ؟ 2019 ،م.

اآلجرومية يف الن و /عبد هللا خبيت احلريب -.إربد :عامل الكتب
السهل املفيد يف رح
ّ
احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
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الشرائل الندية يف تقريب منت اآلجرومية يف الن و /أسامة حممد العاروين 60 ،ص.
(نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف شهر مجادى اآلخرة عام  1441هـ 2020 ،م)
اآلجرومية /عبدهللا بن حممد بن جبري (ت  1429هـ)؛ قدمه للطبع هاين بن عبدهللا
رح
ّ
اجلبري -.جدة :دار األوراق 1441 ،هـ 2020 ،م.
اآلجرومية /حممد بن أمحد بن األهدل (ت  1298هـ)؛ حتقيق
الكواكب الدرية بشرح متممة ّ

مالك بن سامل املهذري -.مكة املكرمة :دار أجيال التوحيد 1441 ،هـ 2020 ،م.

آجروم /علي بن عبدالواحد األنصاري السجلماسي (ت 1057
من ة القيوم على مقدمة ابن ّ
هـ)؛ حتقيق صابر رجب الوكيل -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).

 -12الكتب القدمية يف الن و
األفعال /أليب بكر حممد بن عمر بن القوطية (ت  376هـ)؛ حتقيق هالة مجال القاضي-.
القاهرة :درة الغواص للنشر 1441 ،هـ؟ 2020 ،م (أصله رسالة علمية).
أمايل السهيلي يف الن و واللغة واحلديث والفق  /أليب القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي
األندلسي (ت  581هـ)؛ حتقيق حممد إبراهيم البنا -.القاهرة :دار الذخائر؛ املدينة املنورة:
املكتبة العمرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
إمتاع األمساع مبا قيل يف إجراء ألفاظ رواة احلديث جمرى السماع /أليب العباس أمحد اباب
التنبكيت (ت  1036هـ)؛ حتقيق أمحد فتحي البشري -.؟ :تراث 1441 ،هـ 2019 ،م.
يليه للمؤلف نفسه :وسيليت وشافعي يف ثبوت االستدالل أبلفاظ اإلمام الشافعي.
وبذيلهما للمحقق :احلصيلة يف بيان ما أغفله التنبكيت يف الوسيلة.
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يف أعلى العنوان :رسالتان يف أصول النحو.
التهذيب ابلن و القريب /نصر بن جاعد اخلروصي (ت  1262هـ)؛ حتقيق سعاد بنت
سعيد الدغيشة -.مسقط :وزارة الرتاث والثقافة 1439 ،هـ 2018 ،م 287 ،ص.
ا ية األمري على رح األزهرية /حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري (ت  1232هـ)؛
قابله وعلق عليه علي عبدالرحيم بن خيّال -.القاهرة :دار الصاحل 1441 ،هـ 2020 ،م.
وأبعلى احلاشية أصل املنت وشرحه /خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ).
ا ية الدسوقي (ت  1230هـ) على رح ذور الذهب ًلبن هشام (ت  761هـ)/
حتقيق عاطف حممد سعد -.املنوفية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
(حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي)...
ا ية على رح التوضيل للشيخ خالد األزهري /مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد
الروداين (ت  1094هـ)؛ حتقيق أشرف عبدالفضيل اجلهين -.القاهرة :جامعة
بن سليمان ُّ
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
ا ية كشف اللثام عن َّ
خمدرات رح قطر الندى ًلبن هشام /حممد بن أمحد بن عبدالباري
األهدل (ت  1289هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن حممد بن حممد بن عبده األهدل -.اليمن :دار
الربهان 1440 ،هـ 2018 ،م.
ا ية نزهة الفؤاد على رح ابن عقيل /عبدهللا بن حممد النرباوي (ت بعد  1275هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة 1438 ،هـ...،
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الدرة األلفية يف علم العربية ،وهي املعروفة أبلفية ابن معطي يف الن و والصرف واخلط/
حيىي بن عبداملعطي الزواوي (ت  628هـ)؛ ضبطه واعتىن به حممد مصطفى اخلطيب
الزملكاين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 88 ،ص.
الر اد يف رح اإلر اد /مشس الدين حممد بن علي الشريف اجلرجاين (ت  838هـ)؛ حتقيق
حممد عبدالغين شعالن -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م.
وإرشاد اهلادي يف النحو /للتفتازاين.
رح اجلمل /أليب احلسن علي بن حممد بن الضائع اإلشبيلي (ت  680هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة 1438 ،هـ...،
رح العصام على كافية ابن احلاجب /عصام الدين إبراهيم بن حممد اإلسفراييين (ت 951
هـ)؛ حتقيق حممد ابسل عيون السود -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م؟،
 768ص.
رح القواعد البصروية يف الن و /عالء الدين علي بن خليل البصروي (ت  950هـ)؛ حتقيق
حممد خليل إبراهيم -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 120 ،ص.
رح كتاب اإليضاح أليب علي الفارسي /احلسن بن أمحد بن عبدهللا بن البنّاء احلنبلي (ت

 471هـ).

حتقيقه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1441 ،هـ... ،
املقرب /علي بن مؤمن بن عصفور (ت  669هـ)؛ حتقيق علي حممد فاخر -.القاهرة:
رح َّ

مكتبة اآلداب 1441 ،هـ 2020 ،م 8 ،جـ يف  4مج.
106

رح منظومة األلغاز الن وية /عبدامللك بن مجال الدين العصامي اإلسفراييين ،الشهري ابملال
عصام (ت  1037هـ)؛ حتقيق حممد العزازي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ،
 2020م 48 ،ص.
رح نظم الكافية /إمساعيل بن علي ابن شاهنشاه األيويب (ت  732هـ)؛ دراسة وحتقيق
عبداحملسن سليم عبداحملسن -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عفو العافية يف رح الكافية /أليب تراب عارف الشريازي (ق  10هـ)؛ حتقيق حممد مصطفى
اخلطيب -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،مج.
فتاوى يف العربية /حممد بن عبدهللا بن مالك (ت  686هـ)؛ حتقيق أمحد عبدهللا املغريب-.
ديب :دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي 1438 ،هـ 2016 ،م 139 ،ص.
الفوائد العبدية :رح أمنوذج الزخمشري /مصطفى بن يوسف بن مراد األيويب املوستاري (ت
 1119هـ)؛ حتقيق سهيل بن سامل الشمراين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ،
 2019م (دكتوراه).
لباب اًلعراب املانع من الل ن يف السنة والكتاب /عبدالوهاب بن أمحد الشعراين (ت
 953هـ)؛ حتقيق مصطفى أبو زيد -.القاهرة :دار الصاحل :دار اإلمام مالك 1441 ،هـ،
 2019م.
مع منتخبات من شرح امللوي عليه.
ُمدين األريب من اصل مغين اللبيب /مشس الدين حممد بن حممد العيزري (ت  808هـ)؛
حتقيق أشرف حممد النحاس -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
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املسائل املنثورة يف الن و /أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي (ت  377هـ)؛ حتقيق شريف
عبدالكرمي النجار -.إربد :عامل الكتب احلديث 1438 ،هـ؟ 2016 ،م.
املَطلَع القريب :رح الط الوي على منظومة الشرباوي يف الن و /سراج الدين عمر بن
علي الطحالوي (ت  1181هـ)؛ علق عليه علي عبدالرحيم بن خيال -.القاهرة :دار الصاحل،
 1441هـ 2020 ،م.
مغين اللبيب عن كتب األعاريب /مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت
 761هـ)؛ حتقيق صالح عبدالعزيز علي السيد -.ط -.5القاهرة :دار السالم 1440 ،هـ،
 2019م 2 ،مج.
ومعه :السبك العجيب يف نظم مغين اللبيب /عبداحلفيظ العلوي.
وبتحقيق وشرح عبداللطيف حممد اخلطيب -.الكويت :مؤسسة دار البالغة 1441 ،هـ،
 2019م 7 ،مج( .ط ،جديدة مصححة ومنقحة).
وبتحقيق حسن محد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2019 ،م 3 ،مج.
(وهو يف النحو ،واإلعراب من أهم مكونت النحو)
املفتاح يف رح املصباح /اتج الدين حممد بن حممد اإلسفراييين (ت  684هـ)؛ حتقيق بدر
بن إبراهيم الرشودي -.بريدة :جامعة القصيم 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
(املصباح يف علم النحو للمطرزي)
منهاج الطالب إىل حتقيق كافية ابن احلاجب /أمحد بن حممد الرصاص (ق  9هـ)؛ حتقيق أمحد
بن عبدهللا السامل -.القاهرة :دار السالم 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،مج( .أصله رسالة
دكتوراه).
املوفور من رح ابن عصفور /أليب حيّان حممد بن يوسف األندلسي (ت  745هـ)؛ حتقيق
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مصطفى حممود أبو السعود -.القاهرة :درة الغواص للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
وهو اختصار شرح ابن عصفور الكبري على مجل الزجاجي.
 -13الكتب احلديثة
بل الصدى ًلبن هشام األنصاري /بن الدين
حتفة اهلدى يف تيسري رح قطر الندى و ّ
خبولة -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1438 ،هـ 2017 ،م 218 ،ص.
جامع الدروس العربية /مصطفى الغالييين (ت  1364هـ)؛ حتقيق علي سليمان شبارة -.ط،
اجلديدة -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1441 ،هـ 2020 ،م؟
جامع قواعد كتاب "الن و الواضل" لعلي اجلارم ومصطفى أمني 421 :قاعدة ،جمردة من
األمثلة والشرح والتمارين /إعداد أبو زارع املدين -.؟ :مؤسسة حبوة للنشر 1441 ،هـ،
 2019م؟
الدرة اليتيمة يف علم الن و /سعيد بن سعد بن نبهان احلضرمي (ت  1354هـ)؛ حتقيق
حممد بن سعيد بكران -.جدة :دار األوراق 1441 ،هـ 2019 ،،م.
تليها للمؤلف نفسه :الرسالة السنية فيما متس احلاجة إليه من القواعد النحوية.
ب اجلملة يف اللغة العربية :دراسة وصفية /عبداإلله إبراهيم عبدهللا -.العراق 1439 ،هـ،
 2018م( .أصله رسالة ماجستري  -جامعة بغداد 1403 ،هـ)
عمان:
الشب يف الب ث الن وي :دراسة يف الرتاكيب املشبَّهة /عبداحلميد محودي علوانّ -.
دار الرضوان 1441 ،هـ 2019 ،م (أصله رسالة دكتوراه  -جامعة بغداد 1431 ،هـ).
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عمان :دار الرضوان،
الشواهد الشعرية املصنوعة يف الن و العريب /علي عبدهللا العنبكيّ -.

 1441هـ 2019 ،م.

الفعل :أقسام وأ كام  :ترتيب وتقريب وتدريب /أمحد بن حممد العُضيب -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.

عمان :دار
فهارس واهد كتاب الن و الوايف لعباس سن /أمحد إبراهيم العالونةّ -.
الفاروق 1441 ،هـ 2020 ،م.
حنو اإلعراب والبناء /حممد مصطفى أبو شوارب -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
يف الن و العريبُ :
 1441هـ 2020 ،م.

حنو الرتاكيب العربية /حممد مصطفى أبو شوارب -.اإلسكندرية :دار
يف الن و العريبُ :
الوفاء 1441 ،هـ 2020 ،م.
يف الن و العريب :حنو اجلملة الفعلية /حممد مصطفى أبو شوارب -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
 1441هـ 2020 ،م.
حماضرات يف الن و والصرف /رشيد بن عمر أعرضي - .مراكش :مكتبة املعرفة 1439 ،هـ،
 2018م 220 ،ص.
القسم األول :الفعل.
معجم الن و واإلعراب /عصام حممد مصيلحي -.القاهرة :دار السعيد 1440 ،هـ؟،
2019م.
110

املفتاح يف مواضع واهد اإليضاح أليب علي الفارسي (ت  377هـ) /أتليف وشرح وتعليق
حممد عنّاد سليمان -.بريوت :دار الكتب العلمية 1440 ،هـ 2019 ،م 240 ،ص.
منية األريب يف نظم مغين اللبيب ًلبن هشام /عبدالرمحن رمضان األزهري -.القاهرة :دار
اخلزانة األزهرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
يليه له :خمتصر مغين اللبيب.
الن و التطبيقي واللسانيات :مقاربة تطبيقية وف اقا لنظرية الغالييين يف اخلالصة اإلعرابية/

عمان :دار اخلليج للصحافة والنشر 1440 ،هـ 2018 ،م.
عبدهللا العبد النبايلّ -.
املستواين األول والثاين.
الن و الصغري وفت

و ر  /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض :دار الصميعي،

 1441هـ 2019 ،م.
الن و املستطاب :سؤال وجواب وإعراب /عبدالرمحن بن عبدالرمحن مشيلة األهدل -.ط
 -.6صنعاء :مكتبة اإلرشاد؛ بريوت :دار ابن حزم 1441 ،هـ 2020 ،م 403 ،ص.
عمان :دار البداية 1441 ،هـ 2020 ،م.
الن و واإلعراب /سحر اخلليليّ -.
 -14دراسات حنوية تراثية
اختيارات ابن أيب الربيع األندلسي (ت  688هـ) يف اجلزء األول والثاين من كتاب "الكايف
مجعا ودراسة /أمحد أمحد حمرم -.املنوفية :جامعة
يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح" :ا
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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مجعا ودراسة /عبدالرمحن
اختيارات ابن لب (ت  782هـ) يف تقييده على مجل الزجاجي :ا

السيد حممد -.املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).

مجعا ودراسة/
اختيارات أيب الفداء (ت  732هـ) يف كتاب "الكناش يف الن و والتصريف" :ا
ماهر حممد عبداجمليد -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).

مجعا ودراسة /أمحد جتاين
اختيارات اتج الدين التربيزي الن وية يف ر على الكافية :ا

موسى -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

مجعا ودراسة /حممد طه
األدوات العاملة يف رح املفصل ًلبن يعيش (ت  643هـ) :ا
زرنبة -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
اعرتاضات جامع العلوم الباقويل على أيب علي الفارسي :دراسة حنوية /حممد عبداحلميد
الصويل -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
(لقب جبامع العلوم جلمعه بني عدة علوم مع إتقاهنا)
التأويل الن وي يف املقاصد الن وية للعيين (ت  855هـ) /أمحد إمساعيل سعد -.املنصورة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الت ويالت الن وية يف عر النقائض /سعيد خبيت مبارك -.مسقط :اجلمعية العمانية
للكتّاب واألدابء 1440 ،هـ؟ 2019 ،م.
ترجي ات انظر اجليش حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد (ت  778هـ) يف كتاب رح
التسهيل املسمى "متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد" :دراسة ونق ادا /حممد جابر حافظ-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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التعليل الن وي يف روح األمنوذج للزخمشري /فاروق عالء القدوري -.بغداد :اجلامعة
العراقية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التعليالت الن وية والصرفية يف تراث السهيلي (ت  581هـ) :دراسة وتقومياا /عماد حممد

طه -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

التنبيهات الن وية للشيخ منصور الطبالوي (ت  1014هـ) يف كتاب "العقود اجلوهرية يف
مجعا ودراسة /حممد سعيد أبو اليزيد -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
ّل األزهرية" :ا

 2017م (ماجستري).

العزي (ت بعد  654هـ) يف كتاب "الكايف" :دراسة وتقومياا /حمسن
اجلهود الن وية لإلمام ّ

مجال حممد -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).

مجعا ودراسة /وليد حممد الطنطاوي-.
احلذف الن وي والصريف يف تراث ابن عصفور :ا
املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /حممد
اخلالفات الن وية يف رح مجل الزجاجي ًلبن اببشاذ (ت  469هـ) :ا
حممد السباعي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

اخلالفات الن وية والصرفية يف كتاب "النهاية يف رح الكفاية" ًلبن اخلباز (ت 639
مجعا ودراسة /عبداجلليل فرج هللا خليف -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ2018 ،
هـ) :ا

م (ماجستري).
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الدرس الن وي والصريف يف كتاب "املآخذ على راح ديوان أيب الطيب املتنيب" أليب
العباس األزدي /مجال عبداحلليم عبداملنعم -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
الدرس الن وي والصريف يف كتايب التمام والتنبي ًلبن جين /مؤمن صابر عيد -.القاهرة:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
عمان :دار اليازوري العلمية 1441 ،هـ،
ردود ابن مالك على الن اة /مطيع غامنّ -.
2020م.
رح املفصل بني اخلوارزمي والعلوي :دراسة نقدية مقارنة /رضا السيد رمضان -.املنوفية:
جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /حممد
الشواهد النثرية يف املسائل احللبية أليب علي الفارسي (ت  377هـ) :ا
أنور حممد املهدي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

الشيخ عطية األجهوري (ت  1190هـ) وجهوده الن وية /أشرف صالح عبدالباري-.
املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
مع حتقيق حاشيته على شرح ابن عقيل :من املفعول املطلق إىل هناية املخطوط.
(حاشية األجهوري على شرح ابن عقيل)
الصناعة الن وية واملعىن يف كتب معاين القرآن الكرمي وأعاريب

ىت هناية القرن السابع

اهلجري :دراسة وموازنة /سعد الذكي علي العرب -.املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
 2017م (دكتوراه).
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منوذجا /جملي كريري-.
فاعلية الن و يف توجي دًللة النص الشعري :عر ديوان احلماسة ا
القاهرة :دار النابغة 1441 ،هـ 2020 ،م.

القواعد الكلية ودورها يف الرتجيل بني األوج الن وية عند ابن هشام اًلنصاري :دراسة
وصفية حتليلية /حممد خري الدين كرموش -.ورقلة ،اجلزائر :جامعة قاصدي مرابح1441 ،
هـ 2020 ،م (دكتوراه).
ما ورد في أكثر من وج حنوي يف تراث أيب البقاء العكربي (ت  616هـ) :دراسة وتقومياا/
اإلمام عبدالعزيز عثمان -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

مسائل اخلالف الن وي يف كتاب "النجم الثاقب رح كافية ابن احلاجب" لإلمام املهدي
(ت  849هـ) :مجعا ودراسة /حسام الدين السيد رمضان -.املنصورة :جامعة األزهر1438 ،
هـ 2017 ،م (ماجستري).
حنو العطف من خالل كتاب "نتائج الفكر" أليب القاسم السهيلي :دراسة /مصطفى
ُ
أنكزدم -.طنجة :الراصد الوطين للنشر والقراءة 1440 ،هـ 2019 ،م 114 ،ص.
نقد ابن مالك يف حتفت على ابن احلاجب يف كافيت  :دراسة وتقومي /أمحد يوسف املدبويل-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الوقف يف املدونة الن وية :مترين على قراءة يف منت قدمي /جواد كاظم عناد -.دمشق :متوز
للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

115

 -15دراسات حنوية ديثة
أثر السياق يف النظام الن وي /نوح بن حيىي الشهري -.جدة :املؤلف 1441 ،هـ2019 ،
م( .أصله رسالة جامعية).
أثر الشاهد الشعري يف تقعيد الن و العريب /عصام درار الكوسى -.القاهرة :درة الغواص
للنشر 1441 ،هـ؟ 2020 ،م (أصله رسالة علمية).
أساليب النداء يف القرآن الكرمي /عبدالقادر حممد املعتصم دمهان -.الرايض :العبيكان للنشر،
 1441هـ 2019 ،م.
اًلستدًلل ابمللزوم وأثره يف الن و والصرف /جفال بنت سعيد القرين -.الرايض :جامعة
اإلمام 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اًلستعارة الن وية بني حنو هاليداي والبالغة العربية :دراسة تقابلية وتطبيقية على نصوص
متنوعة /إبراهيم عبدالتواب محزة -.القاهرة :جامعة القاهرة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
(مايكل ألكسندر هاليداي لغوي إجنليزي ،ت  1439هـ 2018 ،م)
األمساء املركبة يف اللغة العربية :دراسة مورفولوجية تركيبية /عبدالرمحن جييوي 1440 ،هـ،
 2019م 279 ،ص( .فاس :مطبعة وراقة بالل).
التذكري والتأنيث يف اللغة العربية بني يادية اجلنس اللغوي واحلركة النسوية /إلياس عطا
هللا -.الرابط :معهد الدراسات واألحباث للتعريب 1440 ،هـ 2019 ،م 81 ،ص.
اجلملة الناقصة بني األصوليني والن ويني /شيماء نوري هالل -.العراق :كلية اإلمام الكاظم
للعلوم اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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خصائص اجلملة وحتوًلهتا يف قصص األطفال السعودية /أفنان عبدهللا املسلّم -.الشارقة:

مالمح للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.

ال ّد َمقس املفتل :الن و وتضافر العلوم /وحيد الدين طاهر -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
 1441هـ 2020 ،م.
دًلًلت الرتاكيب يف عر عمر أبو ريشة /عقيل بركل -.ملطية ،تركيا :جامعة إينونو1441 ،
هـ 2020 ،م (ماجستري).
عمان :دار املبادرة،
ظاهرة اًلستغناء الن وي يف القرآن الكرمي /صفوان سليمان احليدريّ -.

 1441هـ 2020 ،م.

العربية من منظور ديث :اجلملة من الت ليل الن وي إىل الت ليل البالغي /عبدالسالم
سليمي 1440 ،هـ 2019 ،م 253 ،ص( .الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة).
القطع يف الدرس الن وي بني النظرية والتطبيق /أسامة إبراهيم حسن -.املنوفية :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
املعاين الوظيفية يف التصنيف الن وي :دراسة نظرية تطبيقية /وليد عبد اجلابر أمحد -.بريوت:
دار املقتبس 1440 ،هـ؟ 2019 ،م (أصله رسالة ماجستري  -جامعة القاهرة 1437 ،هـ).
مال ظات تركيبية على قواعد الن اة /عيسى قيزة -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية،
 1438هـ 2017 ،م.
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عمان :دار الرضوان 1441 ،هـ،
من حنو اجلملة إىل حنو النص /سامي علي املنصوريّ -.
 2019م.
موضوعات حنوية يف اجلملتني اًلمسية والفعلية بني التنظري والتطبيق /حممد خليفايت-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 208 ،ص.
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1441 ،هـ2020 ،م.
الن و وقواعد النظم /زكرايء سلمانّ -.
عمان :مركز الكتاب
الن و واملعىن :أتصيالت نظرية وقضااي تطبيقية /عبدهللا علميّ -.
األكادميي 1441 ،هـ 2019 ،م.
نظرية حنو النص يف الرتاث اللغوي العريب /محدي علي بدوي -.القاهرة :دار غريب1441 ،
هـ 2020 ،م.
نقد احملدثني العرب للن و العريب تقومياا ودراسة /إميان الزهراين -.مكة املكرمة :جامعة أم

القرى 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
 -16اتريخ الن و

اجلملة اًلمسية عند الن ويني العرب ىت هناية القرن الثامن اهلجري :دراسة وصفية حتليلية/
رشيد حممد الرهوي -.درعا ،سوراي :دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م؟.
 -17الفلسفة والنظرايت
فلسفة الن و /عالء الدين البالوي -.إستانبول :دار ابب العلم 1441 ،هـ 2020 ،م.
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 -18املدارس الن وية
آراء الكوفيني يف التصريل على التوضيل لألزهري (ت  905هـ) واملنهج الن وي املعاصر/
بدرية حممد املصعيب -.الشارقة :جامعة الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 177 ،ص (ماجستري).
أثر الن و الكويف يف حناة اليمن :دراسة حتليلية /حممود حسن مرسي -.املنوفية :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
يف املصدر" :حناة اليمني"!
اخلالصة البهية يف املدارس الن وية /أسامة خالد محاد  -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1441هـ 2020 ،م 264 ،ص.
عمان :مركز الكتاب األكادميي،
حماضرات يف أصول الن و ومدارس  /مبارك تريكيّ -.
 1441هـ 2019 ،م.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1441 ،هـ2019 ،م.
املدارس الن وية /عباس علي األوسيّ -.
مدخل إىل كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف /جوهتولد فايل؛ تعريب بشري عبدالغين
بركات -.بريوت :دار املقتبس 1441 ،هـ 2019 ،م.
وهو دراسة عن تطور الفكر النحوي عند العرب وأثر اخلالف بني البصريني والكوفيني فيه.
مجعا ودراسة /حسام
املذهب الكويف يف " رح اجلزولية" لألبذي اخلشين (ت  680هـ) :ا
علي مصيلحي -.املنصورة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).

مجعا وتوثي اقا ودراسة /هشام عبداملعطي
موقف أيب علي الفارسي من الن و الكويف :ا
النادي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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حنو البصريني بني التقعيد والواقع اللغوي /إبراهيم حممد داود -.الرايض :الرتاث الذهيب؛
ُ
الكويت :مكتبة اإلمام الذهيب 1441 ،هـ 2019 ،م.
عمان :دار
الن و الكويف :دراسة يف املصطل ات واملسائل احملققة /جاسم خريي احللفيّ -.

ابن النفيس 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -19تيسري الن و وتعليم

عمان:
اكتساب املفهوم الن وي أبسلوب التلخيص :أسس وبراجم  /فالح صاحل اجلبوريّ -.

الدار املنهجية للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

برانمج لتدريس القواعد الن وية يف ضوء التعلم املرتكز على املهام لدى تالميذ الصف
الثاين اإلعدادي /هبة وحيد علي -.القاهرة :جامعة عني مشس 1439 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).
فاعلية استخدام منوذج هندي رابعي املرا ل يف تدريس القواعد الن وية على تنمية بعض
املهارات الن وية واًلجتاهات حنوها وبقاء أثر التعلم لدى طالب املر لة الثانوية /أمحد
عادل شعبان -.بين سويف :جامعة بين سويف 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
فاعلية برانمج قائم على الذكاءات املتعددة والتعلم ىت التمكن يف تنمية األداء الن وي
يف القراءة والكتابة لدى تالميذ املر لة اإلعدادية /مروة أمحد عبداحلميد -.القاهرة :جامعة
عني مشس 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
حماضرات يف علم الن و والصرف العريب /بن الدين خبولة -.قسنطينة :ألفا للواثئق1438 ،
هـ 2017 ،م 217 ،ص( .طب ًقا للربنمج املقرر للسداسي الثاين.)...
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الن و اجلامعي امليسر :قواعد وتطبيقات /عامر فائل حممد بلحاف -.احملمدية :فضاء الفن
والثقافة 1440 ،هـ 2019 ،م 176 ،ص.
عمان :دار كنوز
نظام آيل للتقطيع والتوسيم الن وي العريب /أفراح عبدالعزيز التميميّ -.
املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -20مناهج الب ث يف الن و
آراء الدماميين الن وية والصرفية يف ا ية املدابغي على رح األمشوين على األلفية:
توثي اقا ودراسة /مشس البحر بن توفيق -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(ماجستري).

آراء الدنو ري الن وية والصرفية يف ا ية الشيخ يس على التصريل مبضمون التوضيل:
مجعا ودراسة /حممد إبراهيم عبداملنعم -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
ا
(ماجستري).
آراء املربد الن وية يف مؤلفات ابن هشام بني القبول والرد /مصطفى عبدالرحيم النويب-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
آراء حناة األندلس بني انظر اجليش (ت  778هـ) والشاطيب (ت  790هـ) :دراسة
وموازنة /عبداحلكيم حممد عبدالكرمي -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
(دكتوراه).
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اآلراء الن وية والصرفية للمغاربة يف كتاب "املساعد على تسهيل الفوائد" ًلبن عقيل (ت
مجعا ودراسة /سامح نور الدين علي -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ،
 769هـ) :ا
 2017م (ماجستري).
ضا
اًلجتاهات الكوفية عند انظر اجليش يف "متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد" عر ا

ودراسة /ييسيف عيسى بن عيسى -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
رده العمري-.
أصول التفكري الن وي :قراءة يف فكر حناة القرن الرابع اهلجري /حممد بن ّ

الشارقة :مالمح للنشر 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.

عمان :الدار املنهجية
التعسف يف الرأي الن وي عند علماء العربية /غامن هاين الناصريّ -.

للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

الفكر الن وي لبدر الدين الغزي (ت  984هـ) يف ر أللفية ابن مالك ،مع حتقيق
ودراست  /أمحد عنرت زنتوت -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
(شرح ألفية ابن مالك /أليب الربكات بدر الدين حممد بن رضي الدين الغزي ،ت  984هـ)
عمان :دار الرضوان 1441 ،هـ،
املنهج الن وي للدراسة اجلامعية /هدى صاحل الربيعيّ -.

2019م.

موازنة بني تصور الن اة للجملة الفعلية واًلستعمال املعاصر :رواية ثالثية غرانطة أمنوذجا/
مرمي راشد الزيودي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1439 ،هـ 2018 ،م 268 ،ص (ماجستري).
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اثنياا :علم الصرف

 -1الكتب القدمية
حتقيق اآلمال على قصيدة ًلمية األفعال /أليب الوفاء حيىي أمحد بن علي التجاجيت التزنييت،
 1440هـ 2019 ،م 188 ،ص( .الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة).
ا ية الغَ ّزي على رح تصريف الع ّزي /حممد بن قاسم الغزي (ت  918هـ)؛ حتقيق حممد

خريي صاحل الكبيسي -.القاهرة :دار الذخائر :املكتبة العمرية 1441 ،هـ 2019 ،م (أصله
رسالة ماجستري).
فتل املتعال لشرح منت بناء األفعال يف علم الصرف /املنسوب ملال عبدهللا الدنقزي (ق 9
هـ)؛ إعداد ليث بن حممد الرديين -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1441 ،هـ 2019 ،م.
 -2الشافية و رو ها
رح لغة تصريف ابن احلاجب /فخر الدين عثمان بن علي ابن خطيب جربين (ت 739
هـ)؛ حتقيق عبدهللا عبدالقادر الطويل -.القاهرة :دار طغراء :دار الثقافة 1441 ،هـ2020 ،م.
الكافية يف رح الشافية /حممود بن حممد الساكناين (ت بعد  734هـ)؛ حتقيق رضا رمضان
السعدين -.املنوفية :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
كنز املطالب على افية ابن احلاجب /أليب مجعة سعيد بن مسعود املراكشي الصنهاجي
[املاغوسي] (ت بعد  1016هـ)؛ حتقيق بالل حممد جالل -.املنوفية :جامعة األزهر1438 ،
هـ 2017 ،م (دكتوراه).
دراسة وحتقيق السفر األول منه.
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 -3الصرف يف القرآن الكرمي وتفاسريه
التفكري الصريف والن وي يف تفسري اإلمام حممد متويل الشعراوي /تقدمي عبدالكرمي محو-.
قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 192 ،ص.
(هكذا كتب على الغالف" :تقدمي عبدالكرمي محو"؟)

عمان:
معجم األفعال املزيدة يف القرآن الكرمي /أسعد حممد النجار ،سهاد ايس عباسّ -.

دار الرضوان 1441 ،هـ2019 ،م.
(اسم املؤلف املشارك من طبعة سابقة للكتاب)

عمان :دار صفاء،
معجم اخلالف الصريف يف ألفاظ القرآن الكرمي /كاطع جار هللا سطامّ -.
 1441هـ؟ 2019 ،م.

 -4الصرف يف احلديث الشريف
األبنية الصرفية ودًلًلهتا يف األ اديث واآلاثر اليت اتفق عليها الشيخان :دراسة صرفية
نظرية تطبيقية إ صائية /مجال عبدالعزيز عثمان -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ،
 2019م (دكتوراه).
 -5دراسات تراثية يف الصرف
اإلبدال أليب الطيب اللغوي (ت  351هـ) :رؤية جديدة يف ضوء علم اللغة احلديث /أمين
حسن منري -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
أقيسة أيب يان األندلسي من خالل كتاب "ارتشاف الضرب من لسان العرب" :دراسة
وصفية حتليلية /مرعي علي العريف -.بنغازي :جامعة بنغازي 1441 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
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روح التصريف العزي لعز الدين الزجناين (ت  665هـ) :دراسة حتليلية /مجيل علي
عرايب -.القاهرة :روابط للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م؟
الشواهد الصرفية يف معجمي ديوان األدب ومقاييس اللغة :حتليل صويت صريف يف ضوء
علم اللغة احلديث /بسام مصباح أغرب -.نيالي ،ماليزاي :جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية،
 1441هـ 2019 ،م (دكتوراه).
املصادر واملشتقات يف ديوان زهري بن أيب سلمى :دراسة تطبيقية /حممد أنس عزيزي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
املصطل ات الصرفية يف كتاب "دقائق التصريف" :دراسة مصطل ية /إبراهيم نصر
القيسي -.دمشق؛ درعا :دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م.
(األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة سيدي حممد بن عبدهللا 1424 ،هـ)
 -6الكتب احلديثة يف الصرف
ألفاظ النخيل يف منطقة الرايض :دراسة صرفية دًللية /لؤلؤة بنت سعد العشبان -.الشارقة:
مالمح للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
التطبيق الصريف /عبده الراجحي -.اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية 1441 ،هـ،
2020م.
اجلمع يف اللغة العربية :أقسام وقواعده وأوزان  ،مع مقتطفات من أهم ما جاء من يف
املعجمات /إسلمو ولد سيدي أمحد  1439هـ 2018 ،م 582 ،ص( .الرابط :مطبعة
األمنية).
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دراسات صرفية وحنوية يف اللهجة اليافعية /سند حممد عبدالقوي -.حضرموت :مؤسسة
املوسوعة اليافعية للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
الرسالة الصرفية للمكاتب العربية /نور الدين عبد القادر البسكري (ت  1401هـ)؛ بعناية
حممد شايب شريف  -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 96 ،ص.
العرف يف فن الص ــرف /أمحد بن حممد احلمالوي (ت  1351ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)؛ اعتىن به عالء
ــذا َ

الدين عطية -.ط ،جديدة ومشـ ـ ــجرة -.دمشـ ـ ــق :دار الفيحاء :دار الدقاق 1441 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
 2019م.
عالقة البنية الصرفية مبخارج األصوات :دراسة يف الفعل الثالثي املضعف /وفاء كامل
فايد -.اإلسكندرية :ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
علم الصرف /عيسى العزري -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1441 ،هـ 2020 ،م.
املقرر على املستوى الثاين ليسانس.
يف علم الصرف /سعد الدين إبراهيم املصطفى -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،ه ـ ـ ـ ـ ــ،
 2020م 240 ،ص.
ما يرد من املبدل وما ًل يرد وما يرجعان إلي من األصول والقواعد الكلية :دراسة صرفية/
حصة زيد الرشود -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
عمان :دار صفاء 1441 ،هـ2020 ،م
حماضرات يف علم الصرف /حليم محاد سليمانّ -.
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عمان :دار الرضوان 1441 ،هـ،
مراعاة الغرض وأثره يف البنية العربية /غفران محد شالكةّ -.
 2019م 158 ،ص.
(اقتصر التحليل فيه على اجلانب الصويت والصريف)

ضمها ونظَّمها حسام سعيد
املعجم احلاصر جلذور الكلمات الضادية والظائية ومعانيهاَّ /

عمان :دار املبادرة 1441 ،هـ 2019 ،م.
النُّعيميّ -.

املعني يف تصريف األفعال /عبداحلميد الغرابوي -.تطوان :منشورات ابب احلكمة1441 ،
هـ 2020 ،م.
منجد الطالبني يف اإلبدال واإلعالل واإلدغام والتقاء الساكنني /أمحد إبراهيم عمارة-.
الكويت :دار الظاهرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
سراء قيس األوسي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة1440 ،
النقد التصريفي يف العربيةّ /

هـ 2019 ،م( .أصله رسالة دكتوراه 1439 ،هـ).

الوايف يف التصغري والنسب والوقف واإلمالة ومهزة الوصل /أمحد إبراهيم عمارة -.الكويت:
دار الظاهرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
الباب السابع
العروض والقافية
اإلقناع يف العروض وختريج القوايف /للصاحب إمساعيل بن عباد (ت  385هـ)؛ حتقيق عدنن
عمر اخلطيب -.دمشق :دار رواد اجملد :دار العصماء 1441 ،هـ 2019 ،م.
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البارع يف علم العروض ،واملختصر الشايف يف علم القوايف ،و رح أبيات املعااية /أليب
القاسم علي بن جعفر بن القطّاع الصقلّي (ت  515هـ)؛ حتقيق حممود حممد العامودي-.
بريوت :دار املقتبس 1441 ،هـ 2019 ،م.
بعي ادا عن اخليمة قريباا إىل النهر :رؤية جديدة يف إيقاع الشعر العريب /عبدالغين املقرمي-.

القاهرة :مؤسسة أروقة للدراسات والبحوث والنشر 1440 ،هـ 2019 ،م.

اثبت اإليقاع متنوع الواقع :رسالة يف بالغة التشكيل الصويت للتفعيلة العروضية /سعد
عبدالعزيز مصلوح 1441 ،هـ 2020 ،م.
ركة التأليف العروضي يف الغرب اإلسالمي :روح اخلزرجية :املكوانت واًلجتاهات/
حممد الفهري -.تطوان :مكتبة سلمى الثقافية 1440 ،هـ 2019 ،م 172 ،ص.
عرية اإليقاع من تشكيل الدًليل إىل موسيقى البصري /رجاء بن حيدا -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
الضرورة الشعرية :ما هلا وما عليها /عصام درار الكوسى -.دمشق :اهليئة العامة السورية
للكتاب 1441 ،هـ 2019 ،م 72 ،ص.
موسيقا العروض والقافية والشعر احلر /صالح أمحد الدوش -.اإلسكندرية :الدار العاملية
للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
الورد الصايف لطالب العروض والقوايف /مصطفى الصاوي (ت  1369هـ) -.الكويت :دار
الظاهرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
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الباب الثامن
اللهجات العربية
ألفاظ فصي ة يف اللهجة اليافعية /سند حممد عبدالقوي -.حضرموت :مؤسسة املوسوعة
اليافعية للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
بالغة اللغة الدارجة وآفاق التأويل :رودانة ني غنت النسوة /املصطفى بن سلطانة،
 1439هـ 2018 ،م 121 ،ص (طنجة :سليكي أخوين).
أمنوذجا/
التطور الصويت والدًليل لأللفاظ يف اللهجة العراقية :هلجة مدن الفرات األوسط
ا

ستار عبد احلسن الفتالوي -.دمشق :متوز للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.

عمان :دار األايم 1440 ،هـ،
تفصيل العامية يف التجارب العربية /عبداجلليل مراتضّ -.
 2019م.
فرايت يف العربية :مناذج من اًلتصال الدًليل بني العربية املغربية والعربية املعيار /عبداجمليد
جحفة -.الدار البيضاء :دار توبقال؛ الرابط :دار األمان 1440 ،هـ 2019 ،م 638 ،ص.
الدعوة إىل العامية :املسار واألهداف /مصطفى بن محزة -.الرابط :دار األمان 1440 ،هـ،
 2019م 53 ،ص.
الصفات يف هلجة أهل اإلمارات /سامل الزمر -.ديب :كتاب للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م،
 372ص.
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ظواهر لغوية يف اللهجة اليافعية /سند حممد عبدالقوي -.حضرموت :مؤسسة املوسوعة
اليافعية للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
صاح يف هلجاتنا العربية املعاصرة /حممد بن يعقوب الرتكستاين -.مكة املكرمة:
العاميات الف َ
ّ
جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية 1441 ،هـ 2019 ،م 3 ،مج.

عمان :وزارة
قراءة يف معاين األمساء املؤنثة القدمية يف البادية األردنية /نيفة فرحان الشرعةّ -.

الثقافة 1438 ،هـ 2017 ،م 182 ،ص.

اللغة العربية يف املشافهة اليومية :مفهومها وقضاايها يف الدرس اللغوي القدمي واحلديث/
علي منصوري -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 197 ،ص.
منوذجا.
دراسة مفاهيمية يف لغة املشافهة اليومية من خالل اللسان العريب الفصيح ً
لغة هذيل /عبدهللا بن حممد بن جبري (ت  1429هـ) -.جدة :دار األوراق 1441 ،هـ،
 2020م.
اللهجات العربية عند ابن السراج يف كتاب "األصول يف الن و" :دراسة لغوية /علي نوح
شعبان -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
هلجة أهل بغداد يف قروهنا األوىل /حميي الدين توفيق إبراهيم -.إربد ،األردن :عامل الكتب
احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
هلجة "حبر البقر" وعالقتها ابلفص ى :دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث /فاطمة
عبدالبديع سعد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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اللهجة املصرية يف القرن احلادي عشر يف ضوء كتاب "القول املقتضب فيما وافق لغة أهل
مصر من لغات العرب" حملمد بن أيب السرور الص ّديق الشافعي :دراسة لغوية /حممود أمحد
طاحون -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

عمان :وزارة الثقافة1438 ،
مصطل ات خمتارة من البادية األردنية /محد عودة شرفاتّ -.

هـ 2017 ،م 169 ،ص.

معاجم اللهجات يف القرن العشرين :دراسة لغوية /علياء سليمان عرنوس -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
معجم الدارجة املغربية :اجلذور واًلختالفات اجلهوية /حممد بوسالم -.الرابط :دار أيب
رقراق 1439 - 1436 ،هـ 2018 - 2015 ،م 2 ،مج.
معجم كالم أهل احلجاز :قاموس املصطل ات واملفردات اًلصطال ية يف اللهجة احملكية
يف مدن احلجاز :قاموس هلجي أتصيلي للهجة العامية يف مدن احلجاز /فريد عبداحلميد
سالمة -.مكة الكرمة :دار امللتزم 1441 ،هـ 2019 ،م 2 ،مج.
األم ويف
املعني :معجم ثالثي يضم مفردات احملكيَّة يف لبنان وما يقابلها دًللة يف الفصي ة ّ

اللغتني اإلجنليزية والفرنسية /إعداد أسعد السكاف وآخرين -.بريوت :دار النهضة العربية،
 1441هـ 2020 ،م (كتاب إلكرتوين).
مفردات قالوها [صح :قاهلا] أهل اإلمارات وقيلت يف اخلليج العريب /شيخة حممد احلاي-.
اإلمارات :املؤلفة 1439 ،هـ 2018 ،م 470 ،ص.
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منوذجا/
من الفصيل املهجور :حبث يف ر ّد العامي يف األردن إىل الفصيل :هلجة الكرك
ا
عمان :دار اخلليج للصحافة والنشر 1440 ،هـ؟ 2018 ،م.
منصور عبدالكرمي الكفاوينّ -.
عمان :دار جمدالوي،
موسوعة املفردات غري العربية يف العامية الفلسطينية /مصلح كناعنةّ -.

 1440هـ 2019 ،م.

الباب التاسع
علم اللغة التطبيقي
 -1علم اللغة التطبيقي (عام)
األلسنية التطبيقية من العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي :نشأهتا وتطورها وموضوعاهتا/
جاسم علي جاسم -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 200 ،ص.
اللغة وبناء اإلنسان :دراسات يف اللسانيات التطبيقية ( قل التعليميات) /نواري سعودي
أبو زيد -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
لغواي
 -2معاجلة النصوص ًّ
اجلراخ -.القاهرة :درة الغواص لنشر
حتقيق النصوص األدبية واللغوية ونقدها /عباس هاين ّ

مكنون العلم ومصونه 1441 ،هـ 2019 ،م؟

دراسات نظرية يف علم اللغة النصي /إبراهيم حممد مفتاح -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1441هـ 2020 ،م.
ي النصوص /حممد عطا موعد -.دمشق :اهليئة العامة
س ر اللغة والبيان :أمثلة من نَد ّ
السورية للكتاب 1441 ،هـ 2019 ،م 61 ،ص.
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عمان :دار
لسانيات النص وحتليل اخلطاب :النشأة والتطور /عزمي حممد عيال سلمانّ -.

كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
 -3الرتمجة والتعريب

أحباث يف الرتمجة واًلصطالح /إعداد وتنسيق حممد الراضي ،سعيد احلنصايل - .الرابط:
معهد الدراسات واألحباث للتعريب 1440 ،هـ 2019 ،م 154 ،ص.
أخطاء الرتمجة لعدم اعتبار دًللة الصيغ الصرفية لأللفاظ القرآنية /حممد برجس
السامرائي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 88 ،ص( .أصله رسالة
جامعية).
أخطاء املرتمجني الشائعة /خالد توفيق -.القاهرة :هال للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م.
أساسيات الرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية /إبراهيم السيد اخلضري -.القاهرة :دار الكتاب
احلديث 1440 ،هـ 2019 ،م.
الرتمجة اجلامعية و الرتمجة املهنية :املاضي واحلاضر واملستقبل /هشام بن خمتاري -.قسنطينة:
ألفا للواثئق 1441 ،هـ 2019 ،م 541 ،ص.
الرتمجة يف احلضارة اإلسالمية :قراءة إ صائية واثئقية جديدة /ندر حممد إمساعيل -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1441 ،هـ 2020 ،م 152 ،ص.
الرتمجة املتخصصة /فرج حممد صوان -.اجلزائر :ابن الندمي للنشر؛ بريوت :دار الروافد1440 ،
هـ 2019 ،م.
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الرتمجة وأمناط النصوص /عبداللطيف املوسوي -.دمشق :أمل اجلديدة للنشر 1441 ،هـ،
2020م؟
منوذجا /أمال عدالين -.قسنطينة :ألفا
الرتمجة والتناص يف الرواية اجلزائرية :ر يد بوجدرة ا
للواثئق 1439 ،هـ 2018 ،م 130 ،ص.

الرتمجة والثقافة وبناء املشرتك اإلنساين /تنسيق مصطفى الصمدي -.الدار البيضاء :كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بنمسيك 1439 ،هـ 2018 ،م 173 ،ص.
أشغال يوم دراسي نظم يوم األربعاء  28دجنرب  2016بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بنمسيك ،الدار البيضاء.
الرتمجة والقانون :إ كاليات و لول /إميان بن حممد وآخرون -.قسنطينة :ألفا للواثئق،
 1441هـ 2020 ،م 352 ،ص.
تعريب الطب وأثره يف اجلامعات العربية /علي سيد إمساعيل -.اإلسكندرية :دار التعليم
اجلامعي 1441 ،هـ 2020 ،م.
تلقي الفكر اًلجتماعي احلديث يف احلقل العريب املعاصر :روط ورهاانت الرتمجة العربية
للنصوص السوسيولوجية واًلنثروبولوجية /تقدمي ريشارد جاكمون -.الدار البيضاء :مؤسسة
امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية 1439 ،هـ 2018 ،م،
 170ص
أشغال الندوة املنظمة من قبل مؤسسة امللك عبد العزيز ،يومي  17 - 16فرباير  2017م
مبقر املؤسسة ابلدار البيضاء.
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الدراسات الرتمجية وترمجة معاين القرآن الكرمي /تنسيق وتقدمي عبداحلميد زاهيد وآخرين-.
إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
أعمال مهداة لألستاذ حممد الديداوي.
دور الرتمجة أمام القضاء :دراسة مقارنة /مرمي أمحد الصندل -.الشارقة :جامعة الشارقة،
 1438هـ 2017 ،م 399 ،ص (ماجستري).
رابعيات اخليام بني الرتمجة اإلجنليزية والرتمجات الشعرية العربية :دراسة مقارنة /مؤمن
حمجوب -.القاهرة :اجملمع الثقايف املصري 1441 ،هـ 2020 ،م.
السياسة اللغوية و إ كالية العمل الرتمجي يف الوطن العريب :واقع وآفاق /نسيسة فاطمة
الزهراء وآخرون -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 352 ،ص.
فق الرتمجة :إعجاز النظم وإلغاز الفهم وإجناز العلم /حممد الديداوي -.الدار البيضاء :املركز
الثقايف للكتاب 1441 ،هـ 2020 ،م.
الفهرس العريب ألدبيات علم الرتمجة مع كشافات للمؤلفني واملرتمجني والعناوين والواصفات

واملصادر /محيد العواضي -.صنعاء :مركز الرتاث والبحوث اليمين 1441 ،هـ 2020 ،م،
 527ص.
قاطرة التقدم :الرتمجة وجمتمع املعرفة /جابر عصفور -.القاهرة :املركز القومي للرتمجة1440 ،
هـ 2019 ،م( -.سلسلة دراسات الرتمجة).
مجع فيها مقاالته اليت كتبها عن الرتمجة ،وفكرة إنشاء املركز القومي للرتمجة.
اللغة العربية والرتمجة -.اجلزائر :اجمللس األعلى للغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م.
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أعمال ملتقى املكتبة الوطنية اجلزائرية يوم  25 – 24ديسمرب  2017م.
الوافد اللغوي وطرق توظيف يف العربية /السيد عبداحلليم الشورجبي -.الرايض :اجمللة العربية،
 1441هـ 2019 ،م (كتاب اجمللة العربية؛ .)279
 -4الكتب األولية لتعليم اللغة العربية للناطقني با (يشمل تعليم األطفال اللغة ،التعبري
واإلنشاء)
ضا :تعليم اللغة العربية – األعمال الشاملة)
(ينظر أي ا

أمنوذجا /الطيب بوخرصة-.
أ كال التعبري األديب خالل الفرتة اًلستعمارية :جريدة اجملاهد
ا
قسنطينة :ألفا للواثئق 1439 ،هـ 2018 ،م.

أ كال القول من اإلنشاء إىل التأويل /إشراف وتقدمي عبد السالم عيساوي -.تونس :الدار
التونسية للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م 468 ،ص.
أصله ندوة أقيمت يف كلية اآلداب جبامعة منوبة ابالشرتاك مع خمرب الدراسات الداللية من 7
  9مارس  2019م.تعليم وتعلم مهارات القراءة والكتابة لطفل الروضة /حممد متويل قنديل ،داليا عبدالواحد
حممد -.الدمام :مكتبة املتنيب 1441 ،هـ؟ 2019 ،م.
ر الت احلج املشرقية ( 1436 – 1213هـ) :دراسة إنشائية /عبدالعزيز عبدالرمحن
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
احليدريّ -.
علم اللسانيات وعلم الصوتيات الكالمية وتوظيفهما يف تعليم القراءة لألطفال /خري
سليمان شواهني -.إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 20120 ،م.
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املعني يف إغناء الب ث واإلنشاء /عبداحلميد الغرابوي -.تطوان :منشورات ابب احلكمة،
 1441هـ 2020 ،م.
فن التعبري واإلنشاء /حممود عباس عبدالواحد -.القاهرة :دار الكتاب احلديث،
مهارات يف ّ
 1441هـ 2019 ،م.

 -5اللغة العربية للناطقني بغريها
(كل ما صنف يف هذا املوضوع)
أحباث يف تعليم العربية للناطقني بغريها /بشري العبيدي وآخرون -.بلجيكا :املنتدى األورويب
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
للوسطية؛ ّ
برانمج إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى /علي عبداحملسن احلدييب -.الرايض:
املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج 1441 ،هـ 2019 ،م 3 ،جـ.
عمان :دار املبادرة،
برانمج تعليم العربية عن بعد للطالب األتراك /هاين إمساعيل رمضانّ -.

 1440هـ 2018 ،م.

تعليم العربية لغري الناطقني با :رؤية استشراقية /هاين إمساعيل رمضان -.غريسون ،تركيا:
املنتدى العريب الرتكي 1439 ،هـ؟ 2017 ،م.
تعليم العربية للناطقني بغريها :صاد املعرفة ومثار التجربة /عبداملنعم حسن امللك عثمان-.
إربد :عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
توظيف الفنون األدبية يف تعليم العربية للناطقني بغريها :النظرية والتطبيق /خالد أبو عمشة
عمان  :دار كنوز املعرفة 1440 ،هـ 2019 ،م
وآخرونّ -.
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دليل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها :ختطيط ،إنتاج ،تقييم /ماجدولني النهييب-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1441 ،هـ 2019 ،م.
ّ
دور استخدام أجهزة اًلتصال يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /جرينو أمحد جالو-.
اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1441 ،هـ2020 ،م.
دور الثقافة اإلسالمية يف تطوير برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ب  /حممد حسن
حممد حسن -.اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1441 ،هـ2020 ،م.
عمان:
علم البيان :مدخل تطبيقي تربوي للناطقني بغري العربية /السيد عزت أبو الوفاّ -.

دار كنوز املعرفة 1440 ،هـ 2019 ،م.

فاعلية برانمج قائم على التعلم املنظم ذاتيًّـا ابستخدام التقنيات التعليمية يف تنمية التواصل

الشفوي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها /هالة نجي حبش -.القاهرة :جامعة

عني مشس 1439 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
عمان:
معايري مهارات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /حترير هاين إمساعيل رمضانّ -.

دار املبادرة 1440 ،هـ 2018 ،م.

واقع التخطيط اللغوي للخطاب التعليمي :دراسة وصفية يف كتب تعليم اللغة العربية
عمان :دار كنوز املعرفة1441 ،
للناطقني بغريها يف الوطن العريب /خالد عبدالكرمي بسنديّ -.

هـ 2020 ،م.
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 -6تقنية التعليم ووسائل
التكنولوجيا اجلديدة ودورها يف صناعة اللغة العربية واستعماهلا :أعمال ملتقى -.اجلزائر:
اجمللس األعلى للغة العربية؛ قسنطينة :جامعة اإلخوة منتوري 1438 ،هـ 2017 ،م.
 -7القراءة واملطالعة
آليات القراءة والتلقي يف الشروح الشعرية /أمساء احلمومي -.فاس :منشورات مقارابت،
 1439هـ 2018 ،م 280 ،ص.
إبداع العلماء يف القراءة والتأليف /عيسى سلطان الرحومي -.ديب :دائرة الشؤون اإلسالمية،
 1438هـ 2016 ،م 62 ،ص.
أثر استخدام اسرتاتيجييت القراءة التنبؤية وكتابة التعليقات يف تنمية بعض مهارات الفهم
القرائي والكتابة لدى تالميذ املر لة اإلعدادية /فاطمة سعد عبدهللا -.القاهرة :جامعة عني
مشس 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
اسرتاتيجيات القراءة 10 :اسرتاتيجيات جتعل القراءة متعة /فاطمة الربيكي -.الشارقة :مسا
للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م 141 ،ص.
استخدام التعلم ابلتعاقد يف تنمية مهارات القراءة والكتابة اإلبداعيتني لدى تالميذ املر لة
اإلعدادية /حممد ماجد خيال -.طنطا :جامعة طنطا 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
اسرتاتيجية مقرت ة لتنمية مهارات القراءة اًلبتكارية لدى طالب املر لة الثانوية /السباعي
اثبت حسانني -.القاهرة :جامعة عني مشس 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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برانمج تعليمي حموسب لت سني مهارات القراءة لذوي صعوابت القراءة /رىب الديسي-.
عمان :دار ايفا العلمية 1441 ،هـ 2019 ،م.
ّ
برانمج قائم على اسرتاتيجيات جتهيز املعلومات لتنمية مهارات القراءة للدراسة والوعي با
لدى طالب املر لة الثانوية /مروة عفت عبداملنعم -.القاهرة :جامعة عني مشس 1440 ،هـ،
 2019م (ماجستري).
برانمج قائم على التعلم املستند إىل وظائف الدماغ لتنمية مهارات القراءة الناقدة
واإلبداعية لدى طالب املر لة اإلعدادية /دينا عيد أمحد -.القاهرة :جامعة عني مشس،
 1440هـ 2018 ،م 414 ،ص (ماجستري).
برانمج مقرتح قائم على تكامل الوعي الصويت والصريف يف عالج صعوابت القراءة والكتابة
لدى تالميذ املر لة اًلبتدائية /حممود السيد أمحد -.املنصورة :جامعة املنصورة 1440 ،هـ،
 2019م 448 ،ص (دكتوراه).
تطوير منهج اللغة العربية يف ضوء ما وراء املعرفة لتنمية مهارات الفهم القرائي والقيم
الوطنية لدى تالميذ املر لة اًلبتدائية يف العراق /فراس جاسم موسى -.القاهرة :جامعة
عني مشس 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
دروب القراءة /رائد العيد -.؟ :أثر 1441 ،هـ 2019 ،م؟
ر لة إىل القمة /هيفاء الدح -.الشارقة :دار ُكتّاب 1441 ،هـ 2019 ،م.
(تربية على القراءة)

غف القراءة /إيهاب املالح -.القاهرة :الرواق للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 263 ،ص.
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عمان :دار أسامة 1441 ،هـ،
صعوابت القراءة :التشخيص والعالج /عبدهللا عينوّ -.
 2020م.
عسر القراءة بني اًلضطراب اللغوي والصعوبة األكادميية /مرايمة عياد -.قسنطينة :ألفا
للواثئق 1438 ،هـ 2017 ،م 259 ،ص.
العسر القرائي واملعرفة القرائية :النظرية والتطبيق /فتحي عبداحلميد عبدالقادر ،مراد علي
عيسى ،وليد السيد خليفة -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1441 ،هـ 2020 ،م.
علمتين القراءة /حصة العلي -.ديب :دار ملهمون للنشر 1441 ،هـ 2019 ،م.
عمان :دار أزمنة 1441 ،هـ 2019 ،م 106 ،ص.
عيادة القراءة /وسام مصلحّ -.
فعل القراءة وإ كالية التواصل األديب /حممد خرماش ،املصطفى عمراين -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1441 ،هـ 2019 ،م.
يف حمراب القراءة /أبقالم كبار الكتّاب؛ إعداد علي بن حممد العمران -.الرايض :دار احلضارة،
 1441هـ 2020 ،م.

القراءة بطالقة لفهم أفضل :الكلمات البصرية والرتاكيب الشائعة /لطيفة الفالسي -.ديب:
دار أشجار ،حنو  1440هـ 2019 ،م( .سلسلة ،يف جمموعة كتب).
القراءة السريعة مهد العظماء /أمحد راغب -.القاهرة :روابط للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م؟
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القراءة السريعة والقراءة التصويرية /خري سليمان شواهني -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1441هـ 2020 ،م.
كيف حنب القراءة؟ /رزق املهدي -.اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1441 ،هـ2019 ،م.
مبادرات تعزيز ثقافة القراءة يف اإلمارات العربية املت دة يف ظل ثورة املعلومات الرقمية
والتخطيط ملستقبلها :دراسة حتليلية تقييمية /أمحد عبدهللا اهلدايب -.طنطا :جامعة طنطا،
 1439هـ 2018 ،م 221 ،ص (دكتوراه).
عمان :دار ايفا العلمية1441 ،
مدخل إىل صعوابت القراءة :الديسلكسيا /رىب الديسيّ -.

هـ 2019 ،م.

املمارسات والتجارب الدَّولية يف تعليم القراءة والكتابة للمبتدئني /إميان بنت عبدالعزيز
الدوغان وآخرون؛ حترير عادل بن عبدهللا القحطاين -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1441 ،هـ 2019 ،م 214 ،ص.
عمان :دار اجلنان 1440 ،هـ2019 ،م.
املهارات القرائية والكتابية /حممد حرب الالصمةّ -.
نعم اقرأ نعم اكتب /عبدالعزيز املسلّم -.ديب :مداد للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 84 ،ص.
واقع املكتبة املدرسية يف حمافظة الكرك وأثرها يف تشجيع املطالعة لدى طلبة الصفوف
عمان :دار ايفا العلمية 1441 ،هـ،
الرابع واخلامس والسادس اًلبتدائي /مشعل اجملايلّ -.

 2019م.

وقت القراءة /وضاح بن هادي -.الرايض :مكتبة الرشد 1441 ،هـ 2020 ،م.
142

الباب العا ر
النقوش العربية
ديوان اخلط العريب يف سورية :نقوش العمائر اململوكية  922 - 658هـ /فرج احلسيين-.
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية 1440 ،هـ؟ 018 ،م 563 ،20 ،ص.
لغة النقوش الصفوية وصلتها بلغة البادية الشمالية األردنية :دراسة مقارنة /زايد عبدهللا
عمان :وزارة الثقافة 1438 ،هـ 2017 ،م 279 ،ص.
الطالفحةّ -.
مدونة نقوش رق اجلزيرة العربية القدمية "احلسائية" /سعيد بن فايز السعيد -.الرايض:
جامعة امللك سعود ،عمادة البحث العلمي 1440 ،هـ 2019 ،م
النقوش اإلسالمية يف موقع أم وقر مب افظة بيشة /حممد بن جرمان العواجي -.السعودية،
 1441هـ 2019 ،م.
أمنوذجا :دراسة استقرائية حتليلية/
نقوش اإلهداءات يف اليمن القدمي :اإلهداءات البشرية
ا

هديل يوسف الصلوي -.دمشق؛ درعا :دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م؟

عمان :وزارة الثقافة 1438 ،هـ،
نقوش عربية مشالية من ابدية املفرق /سلطان معاينّ -.
 2017م 217 ،ص.
النقوش املسندية املتعلقة ابملاء والري يف اليمن القدمي /فيصل حممد البارد -.دمشق؛ درعا:
دار نور حوران 1441 ،هـ 2020 ،م؟
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الباب احلادي عشر
تراجم اللغويني
أبو احلسني ابن الطراوة ( 538 – 438هـ) وأثره يف الن و /حممد إبراهيم البنا -.القاهرة:
دار الذخائر؛ املدينة املنورة :املكتبة العمرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
أبو القاسم السهيلي ومذهب الن وي /حممد إبراهيم البنا -.القاهرة :دار الذخائر؛ املدينة
املنورة :املكتبة العمرية 1441 ،هـ 2020 ،م.
أديب الص فيني وص في األدابء عضو اجملمع العلمي العريب معروف األرانؤوط (1310
–  1368هـ) /نزار أابظة -.دمشق :جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م 121 ،ص.
األستاذ الدكتور سين سبَل أ د أساطني تعريب العلوم الطبية ( 1407 – 1317هـ)/
صادق فرعون -.دمشق :جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م 92 ،ص.
األستاذ الدكتور عبدهللا واثق هيد أمني جممع اللغة العربية بدمشق :سريت بقلم ،
 1436-1346هـ 2015-1927 ،م -.دمشق :اجملمع 1439 ،هـ 2018 ،م،
304ص.
إسهامات إبراهيم الشمسان يف الدرس اللغوي /سجى عمر طعامنة -.إربد :عامل الكتب
احلديث 1441 ،هـ 2020 ،م.
أمراء البيان :حتليل أسـ ــاليب عشـ ــرة من أكابر كتاب احلضـ ــارة اإلسـ ــالمية /حممد كرد علي
(ت  1372هـ ـ ـ ــ)؛ حتقيق حممد العزازي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1441 ،هـ ـ ـ ــ2020 ،

م 464 ،ص.
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اجلهود الن وية لعبد الرمحن الديسي (1921م) /بن الدين خبولة -.قسنطينة :ألفا للواثئق،
 1439هـ 2018 ،م 202 ،ص.
ياة اخلليل بن أمحد الفراهيدي :سرية ذاتية  /عبداحلفيظ أبو السعود (ت  1391هـ)؛
حتقيق حممد فهمي -.اجليزة :دار نبتة للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 181 ،ص.
الدكتور صالح مهدي الفرطوسي وجهوده يف اللغة والت قيق /زهراء عباس صاحل -.العراق،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
الدكتورة ليلى الصباغ أول امرأة عضو يف جممع اللغة العربية ( 1434 – 1342هـ)/
حممود احلسن -.دمشق :جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م 141 ،ص.
سعيد األفغاين امل لواء العربية وأستاذها /إعداد وتوثيق إمساعيل مروة ،نزيه اخلوري-.
دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1441 ،هـ 2019 ،م 110 ،ص.
وقائع الندوة الثقافية
الشاعر اجملمعي أديب التقي البغدادي ( 1364 – 1313هـ) /حممد ابسم صندوق-.
دمشق :جممع اللغة العربية 1439[ ،هـ 2018 ،م] 157 ،ص.
يخ البالغيني حممد أبو موسى :حبوث مهداة لفضيلت مبناسبة جتاوزه الثمانني /قدم هلا
إبراهيم صالح اهلدهد -.القاهرة :مكتبة وهبة 1441 ،هـ 2019 ،م.
الشيخ انصر بن أيب نبهان اخلروصي ( 1262 – 1192هـ) يف آاثره اللغوية /أمحد بن
حممد الرحمي -.مسقط :ذاكرة عُمان 1438 ،هـ 2017 ،م 126 ،ص.
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لغواي /إميان طه صميدة -.القاهرة :جامعة األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م
عبدهللا ربيع ًّ
(ماجستري).

العالمة األديب الشيخ عبدالرمحن سالم ( 1360 – 1285هـ) /إايد خالد الطباع-.
دمشق :جممع اللغة العربية 1439[ ،هـ 2018 ،م] 151 ،ص.
(عامل لغوي ،عضو جممع اللغة العربية بدمشق)
الفيزايئي اجملمعي الدكتور عبد الرزاق قدورة  1428 - 1347هـ2007 - 1928 ،
م /أمحد احلصري -.دمشق :جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م 164 ،ص.
اجملمعي حممد كرد علي الرئيس األول جملمع اللغة العربية راسم خطط الشام /إعداد وتوثيق
إمساعيل مروة ،نزيه اخلوري -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1441 ،هـ 2019 ،م،
 184ص( .وقائع الندوة الثقافية).
حممد البزم ( 1375 – 1306هـ) /حممد رضوان الداية -.دمشق :جممع اللغة العربية،
[ 1439هـ 2018 ،م] 270 ،ص.
(عضو جممع اللغة العربية بدمشق)
معجم البالغيني والعروضيني ابملغرب األقصى /عزيز اخلطيب ،احلسني زروق -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1441 ،هـ 2019 ،م 480 ،ص.
السمان ( 1413 – 1322هـ) /أمحد احلصري -.دمشق :جممع اللغة
املهندس وجي
ّ
العربية 1440 ،هـ 2019 ،م 210 ،ص.
(مهندس ،وزير ،عضو جممع اللغة العربية بدمشق)
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ا
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