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 لةالالع  
 يف علوم اللغة والنحو والبالغة

 بني كتاب ورسالة 
 

 ( عنوان جديد 1000)
 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف
 
 
 
 
 هـ  1441
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
 

من اقتدى به واهتدى هبديه،  على كل  و جلَّ جالله، والصالة والسالم على النيب وآله،    احلمد هلل
 :وبعد

  فيه ما صدر من كتب جديدة ونوقش من رسائل جامعية   اتبعتفهذا هو الكتاب الثالث الذي  
كتابه الكرمي، وقد بلغت به  ، اللسان الذي خصَّ هللا يف علوم اللغة والنحو والبالغة العربية

هـ،  1439 هـ، 1438، مما صدر أو نوقش يف األعوام الثالثة: جديد  ( عنوان1000)
 هـ.1440

 – 1434)مما صدر بني األعوام ( عنوان آخر، 2600تضمنا أكثر من )السابقان  والكتاابن
 هـ(. 1440

 .بني السابقنياا يف هذا الكتاب، كما يف الكتوقد رتبتها على موضوعاهت
املعىن املراد من العنوان، وله عدة معان، وقصدت  يفو)الُعاللة( لفٌظ حتسيين للسجع، ال يؤثر 

 منه: اجلري بعد اجلري، وهو حايل يف تتبع صدور الكتب، وتقييد عناوينها. 
 أدعو هللا تعاىل أن ينفع به، وأالا حيرمين األجر، والتوفيق والسداد.

 احلمد وحده. له و 
 

 حممد خري يوسف
 هـ 1441 صفر
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 الباب األول 
 العربية اللغة 

 )األعمال الشاملة أو بعضها(
 

: اللغة العربية )عام(   أوًلا
 الكتب القدمية -1

اجتماع البحرين يف بيان اختالف السعدين: اختالفات السعد التفتازاين والشريف  
هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر    1150عبدهللا بن عثمان بن موسى مستجي زاده )ت  اجلرجاين/  

 م. 2019هـ،  1440اإلحسان، القاهرة: دار  -نصار.
 ختمها املؤلف بفوائد اندرة يف التفسري واللغة واملنطق واألصول والكالم.

 )وهو يف مسائل العربية، الوضع واالستعمال واملعاين والبيان( 
 

حتقيق ودراسة   ؛هـ( 1190حممد بن عامر املعويل )ت  /التهذيب يف الفصاحة واأللفاظ
 جـ.   2م،    2017هـ،    1438،  بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر  - .عبدهللا بن سعيد القنويب

  
بو احلجاج مصطفى أ  حتقيق؛  (هـ  466  )ت ن سنان اخلفاجي  بعبدهللا بن حممد    /الفصاحة  ر  س

 ص. 431م،  2018هـ،  1439القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -النجار.
 ص.  320هـ،  1440الغد اجلديد، املنصورة: دار  -وبتحقيق إبراهيم مكي الطنطاوي.

 
؛ (هـ 555ت )دمريي األندلسي يب العباس أمحد بن عبداجلليل الت  ألرح غريب الفصيح / ش

 ص. 937م،    2019هـ،    1440الكويت: دار الضياء،    - .حتقيق وتعليق أمحد رجب أبو سامل
 

القاهرة:   -حواس.هـ(؛ ]حتقيق[ هاين  1137إمساعيل حقي الربسوي )ت الفوائد اللغوية/ 
 م. 2019هـ،  1440مفكرون الدولية للنشر، 
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؛ شرح وحتقيق عبدالسالم حممد هـ(  291  ت )  العباس أمحد بن حيىي ثعلب  أليب  / جمالس ثعلب
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار املعارف،  -هارون.

 
حتقيق اتمر حممد هـ(  337الزجااجي )ت عبدالرمحن بن إسحاق أليب القاسم  / خمتصر الزاهر
 م؟ 2019هـ،  1440، القاهرة: درة الغواص للنشر -.أمني حسنني

 (.هـ 328 ، ت األنباري بكر أليبيف معاين كلمات الناس  الزاهر)
 

هـ(؛ حتقيق  656نظمه عبداحلميد بن هبة هللا بن أيب احلديد املدائين )ت  /نظم لغة الفصيح 
 م. 2019هـ،  1440ار طيبة اخلضراء، مكة املكرمة: د -ممدوح بن تركي القحطاين.

 نظم لكتاب "الفصيح يف اللغة" لثعلب.
 
 الكتب احلديثة  -2
 م. 2019هـ،  1440، دار غريبالقاهرة:  -.حممد سيد عباس /ألسهل يف فنون اللغةا

 
هـ،  1439القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -جمدي رشاد. / البينية لعلوم اللغة العربية

 ص. 313م،  2018
 

 اثنياا: فقه اللغة
 1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -اندية رمضان النجار. /فقه اللغة العربية وخصائصها

 ص. 352م،  2017هـ، 
 

 -ة.مزيدة ومنقح ط،-حممد بن إبراهيم احلمد. /هقضااي ه،موضوعات ،مفهومهفقه اللغة: 
 م. 2019هـ،  1440، دار احلضارة الرايض:
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هـ(؛ حتقيق خالد  429أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت  /فقه اللغة وسرُّ العربية
 مج.  2م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار الوفاء؛ املنصورة: دار اللؤلؤة،  -.2ط -فهمي.

 
عماان:   -هاين عبدالرمحن الرنتيسي. /اجلذور واللهجات ،الدًللة املشرتكة :فقه وعلم اللغة

 م. 2017هـ،  1439اء، دار غيد
 

م،  2019هـ،  1440عماان: دار أمواج،  -حسن عبدالرازق منصور. /يف ظالل فقه اللغة
 ص. 182

 
م،  2018هـ،  1439الدمام، السعودية،  -.أبو السعود أمحد الفخراين /يف فقه العربية

 ص.419
 

 اثلثاا: دراسات يف اللغة العربية: 
 الكري دراسات لغوية يف القرآن  -1

كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، قسم    -ملياء فايز محودة.  /يف السبع الطــــوال "ما"أسيقــــة 
 ص )ماجستري(. 173م  2018هـ،  1439اللغة العربية، 

 )أسيقة: مجع سياق( 
 

أمحد   /اإلعجاز الدًليل للقراءات القرآنية ودراستها يف ضوء أصول الفكر الصويت
 ص.  823م،  2019هـ،  1440لقاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، ا -.عبدالتواب الفيومي

 
ضوء علم اللغة  دراسة دًللية يف : ن الكريآ القر  لفاظ الدالة على التهكم والسخرية يف األ

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء مجعة أبو طه. /احلديث
 



7 

 

زينب شوقي : دراسة يف ضوء نظرية السياق/ الكرين آ القر  ألفاظ الزمان و املكان يف 
 ص )دكتوراه(.  399م،  2018هـ،   1439بين سويف: جامعة بين سويف،  -موايف.

 
طنطا: جامعة    -بكر أمحد أبو عامود.  /دراسة لغوية حتليلية:  ن الكريآ القر   لفاظ العقوبة يف أ

 ص )ماجستري(.  380م،  2017هـ،  1439طنطا، 
 

 1440طنطا: جامعة طنطا،  -هبة سعيد حممود. / اجلملة يف احلواميم وعالقته ابلدًللةبناء 
 ص )ماجستري(. 376م،  2018هـ، 

 
القاهرة: جامعة   -سحر حممد أمحد.ورة األعراف: دراسة حتليلية لغوية/ البناء اللغوي يف س

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 

 2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -روة إمساعيل أمحد.م  /جزء الزمر  البنية اللغوية يف 
 م )ماجستري(. 

 
هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،    -شيماء عبداحلميد أمحد.  /جزء اجملادلة  البنية اللغوية يف 

 م )ماجستري(. 2017
 ورسالة أخرى: جزء تبارك... 

 
القاهرة: الدار   - عبدهللا خضر محد. /الرتابط النصي يف القرآن الكري: دراسة لسانية نصية

 ص. 231م،  2017هـ،  1438العاملية للنشر، 

 
فاتح   / التكرار التام للجملة يف القرآن بني القدامى واحملَدثني: سورة القمر والرمحن منوذجاا

 ص.  224م،  2017هـ،  1438، ستقامةروائع نور االسناو، ُعمان:  -مرزوق بن علي.
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عيسى علي  /مثانية حبوث يف الدرس القرآين والبالغة والنقد: وسنبلةسبع سنبالت 
 ص.  190م،  2018هـ؟،  1439دمشق: دار نينوى،  -العاكوب.

 
القاهرة: مكتبة   -.أمحد عبدالتواب الفيوميلصيغة القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث/ ا

 ص. 217م،  2019هـ،  1440الكليات األزهرية، 
 

النجف:    -عبدالرزاق النداوي.  /اًلحتذاء يف القرآن الكري: قصة انقة صاحل أمنوذجااظاهرة  
 ص. 415م،  2018هـ؟،  1439، مركز عني للدراسات والبحوث املعاصرة

 
  -حممد أسامة عطية حسنني.الفروق اللغوية يف القرآن الكري بني النظرية والتطبيق/ 

 ص )ماجستري(.  169م،  2018 هـ، 1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

األكادميية  القاهرة:    - .عطية سليمان أمحد  /اللغة اًلنفعالية بني التعبري القرآين والنص الشعري
 ص.  209م،  2017هـ،  1438، احلديثة للكتاب اجلامعي

 
  / ضوء علم اللغة احلديث يف  ن من خالل املسلسل الكرتوين آ القر  نسان يف لغة قصص اإل

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -دعاء عبدهللا اهلمدان.
 

 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار البشائر،  -مازن املبارك. /لغوايت قرآنية
 

بريوت: دار أبعاد،    -دوان موسى الزبيدي.  /مكانة بين متيم وأثر هلجتها يف لغة القرآن الكري
 ص.  144م،  2018هـ،  1439
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أبعاده الدًللية وإعجازه   :ن ظواهر علم الدًللة يف القرآن: الرتاكم الدًليل، التضاد اللغويم
القاهرة:   -.إعداد أمحد عبدالتواب الفيومي /القرآين، الرتادف اللغوي، املشرتك اللفظي 

 ص.  182م،  2019هـ،  1440املكتبة األزهرية للرتاث، 
 

حامد انصر   / بني التأرخيية واللغة: من دراسات املستشرقني للنص القرآين النص القرآين
 ص. 332م،  2019هـ،  1440دمشق: متوز للنشر،  -الظاملي، عادل عباس النصراوي.

 
 دراسات لغوية يف القراءات -2

رضا علي : دراسة نظرية تطبيقية/  تضافر القرائن اللفظية يف توجيه قراءات النصب املتواترة
 ص )دكتوراه(.  303م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالعال.

 ( لدور الذي تؤديه كل قرينة من القرائن اللفظية يف توجيه قراءات النصب املتواترةلبيان )
 

املعاين يف هـ( يف كتابه "كنز    732التوجيهات اللغوية للقراءات القرآنية عند اجلعربي )ت  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -حممد عاشق الرمحن.  /شرح حرز األماين": عرضاا ودراسة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

الظواهر اللغوية املختلف فيها بني رواييت حفص وورش: دراسة شاملة يف ظل املستوايت 
لدار البيضاء: رابطة الكتاب واألدابء  ا  -حمفوظ بن أدوم بن أعل.  /ةالصوتية والصرفية والرتكيبي 

 ص.  332م،  2019 هـ، 1440 العرب،
 

القضااي اللغوية يف القراءات املتواترة اليت تكلم فيها النحويون واملفسرون من بداية القرن  
طنطا: جامعة طنطا،   - عبدالويل أبو بكر مرزوق. /الثالث حىت هناية القرن الثامن اهلجري

 ص )ماجستري(.  316م،  2018هـ،  1439
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دراسة لغوية    :اابن بن يزيد العطار عن عاصم فيما خالف حفصا أ املستوايت اللغوية لرواية  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمرية حممد عطية. /مقارنة

 
 الشريف  دراسات لغوية يف احلديث -3

فايزة  ه: دراسة دًللية/ كتاب سنن ابن ماج  بيان املعاين احلديثية يف  أثر حروف الزايدة يف 
 ص )ماجستري(   398م،    2017هـ،    1439مصر: جامعة جنوب الوادي،    -حلمي مصطفى.

 
القاهرة:   -عادل حممد حسن.  /أثر املشرتك اللفظي يف توجيه غريب احلديث النبوي الشريف

 ص. 156م،  2017هـ،  1438دار اآلفاق العربية، 

 
أحاديث الرتغيب والرتهيب يف مصنفاهتا: دراسة لغوية وصفية يف البنية والرتاكيب والدًللة/  

 ص )ماجستري(.   372م،    2018هـ؟،    1439املنوفية: جامعة املنوفية،    - أمحد صالح الصياد.
 

  398)ت  للجوهري "اتج اللغة وصحاح العربية"اًلستشهاد ابحلديث النبوي يف معجم 
هـ،   1439طنطا: جامعة طنطا،  -عبدهللا ممدوح مسعد.هـ(: مجع وتوثيق ودراسة حتليلية/ 

 ص )ماجستري(. 467م،  2018
 
هلية  نوار املنن الكربى اإلأشروق " املسمى ي،شرح سنن النسائ صوات والدًللة يف األ

  1405ي )ت الشنقيطحملمد املختار بن حممد " سرار السنن الصغرى النسائيةأبكشف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438دسوق: جامعة األزهر،  -حممد مسعود مؤمن.هـ(/ 

 
احلسني بن   يمام القاضلل " البدر التمام شرح بلوغ املرام"كتاب   صوات والدًللة يف األ

هـ،  1439دسوق: جامعة األزهر،  -حممد رمضان الطباخ. / هـ( 1119 )ت حممد املغريب
 ري(.م )ماجست 2018
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صحيح مسلم وتطورها الدًليل من العصر اجلاهلي إىل هناية القرن الرابع   ألفاظ البيوع يف 
 2017هـ،    1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -عبدالرمحن عزت حممد سامل.  /اهلجري

 ص )حبث مكمل للماجستري(.  296م، 
 

أمين الشربيين األلفاظ الدالة على النبات يف صحيح اإلمام البخاري: دراسة دًللية/ 
 ص )ماجستري(.  226م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -درويش.

 
 -أمحد الكحالوي إبراهيم.  /مسند اإلمام أمحد عصر اخللفاء الراشدين  الرتاكيب ودًللتها يف 

 ص )ماجستري(.  135م،  2017هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

 يمام احملدث حممد زكراي الكاندهلو لل   "ىل موطأ مالكإوجز املسالك   "أيف   الدرس الدًليل
 (. هـ 1402)ت  املدين

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

النصر ثناء هللا   أليب  ي"التعليقات على سنن الرتمذ يف  ي حوذجائزة األ"  يف  الدرس الدًليل
 1439القاهرة: جامعة األزهر،    -مىن علي مسكني.  /هـ(   1360  )ت  بن عيسى خان  املدين

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

 ي.مام املباركفور لل  ي"بشرح جامع الرتمذ يحوذحتفة األ" يف  يالدرس اللغو 
 هـ،... 1438ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر 

 
ضوء  يف  ياحلسن السند"... أليب داود أيب شرح سنن  فتح الودود يف  "يف  يلدرس اللغو ا

م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -نفيسة حممد السيد.ث/ علم اللغة احلدي
 )ماجستري(. 
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هـ،   1438النابغة،  طنطا: دار    -أشرف السيد العريب.  / الرسائل النبوية: دراسة لسانية نصية
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  423م،  2017

 
دم بن آ حملمد بن على بن " شرح اجملتنىب ذخرية العقىب يف " املسمى ي،شرح سنن النسائ

 ي: دراسة صوتية دًللية. الولو  ثيويب موسى اإل
 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر بدسوق، 

 
 واألدب وغريهادراسات لغوية يف كتب التفسري  -4

يعمر مهدي    /هـ( دراسة حتليلية  468اًلشتقاق الدًليل يف التفسري الوجيز للواحدي )ت  
 ص )ماجستري(.  256م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -حممد.

 
مصطفى هـ(/  425اًلشتقاق الدًليل يف مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين )ت 

 ص )ماجستري(. 207م،  2017هـ،  1439نطا، طنطا: جامعة ط -إبراهيم خيال.
 

  -ايسر أمحد أبو رحاب. / للصاحب بن عباداألقوال التفسريية يف معجم "احمليط يف اللغة"  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 . ا ودراسةمجع   : إىل آخر سورة املؤمنون ،من أول سورة الفاحتة
 

 ـ(. ه 548 ت) يللطربس آن"تفسري القر   البيان يف جممع " يف  الدرس الدًليل 
 هـ، ...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ(.  952 )تي تفسري البكر  يف  يالدرس اللغو 

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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مد ي" حملمدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسف كليل علىاإل "كتاب   يف  يالدرس اللغو 
 . هـ(  1333 )تي عبداحلق بن شاه اهلند

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  471 )ت لعبدالقاهر اجلرجاين ن"آ تفسري القر  "درج الدرر يف  كتاب  يف  يالدرس اللغو 
 م )ماجستري(.   2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حنان عبدالغفار الطحاوي.  /هـ(

 سورة يونس، إىل هناية سورة الناس، يف ضوء علم اللغة احلديث.من أول 
 

القاهرة: جامعة عني مشس،   -عبدالعزيز السيد البديوي.رسائل اجلاحظ: دراسة لغوية تداولية/  
 ص )دكتوراه(.  316م،  2018هـ،  1439

 
السعيد شيماء  /دراسة صوتية ودًللية: هـ( 1394 )ت زهرة أبوزهرة التفاسري حملمد 

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

الكشف    على تفسري الكشاف واملسماة بفتوح الغيب يف   حاشية الطيب   الظواهر اللغوية يف 
 . عن قناع الريب 

 هـ،... 1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  )ت لعبد القاهر اجلرجاين ن الكري" آ تفسري القر  "درج الدرر يف  كتاب  الظواهر اللغوية يف 
 . هـ(  471

 هـ،... 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر، 
 )درج الدرر يف تفسري اآلي والسور( 
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 دراسات لغوية تراثية -5
طرابلس الشام:  -جورج خليل مارون. /بو فراس احلمداين يف شعره: دراسة يف بنية اللغةأ

 ص.  135م،  2019هـ،  1440املؤسسة احلديثة للكتاب،  
 

 1439القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -عادل حممد حسن.أفكار لغوية يف مصنفات تراثية/ 
 ص. 274م،  2018هـ؟، 

 
رشيد أعرضي  /أسئلة التأصيل وآفاق التحديث: داولية املعىن يف الرتاث اللغوي العريبت

 م.2019هـ،  1440عامل الكتب احلديث، إربد:  -وآخرون؛ تنسيق وتقدمي إبراهيم أسيكار.
 

عبد هللا سيد عبد هللا حممد    /: دراسة لسانية تداوليةمجالية املعىن ودقة اإلحالة عند اجلرجاين
 ص. 103م،  2018هـ،  1439، لنشرلونس : جممع األطرش ت -.غالم

 
الوالء،  بريوت: دار  -علي عبداحلسني حسن. /جلملة ودًلًلهتا يف الصحيفة الصادقيةا

 ص.  228م،  2018هـ،  1439
 

طرابلس   -جورج خليل مارون. /حداثة اللفظ وموسيقى الشعر يف القرن الثاين اهلجري
 ص.  334م،  2019هـ،  1440الشام: املؤسسة احلديثة للكتاب، 

 
هـ(: دراسة لغوية يف ضوء نظرية احلقول   362 – 326شعر ابن هانئ األندلسي )

ص   547م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -مد اجلماال.عبدالعزيز حمالدًللية/ 
 )دكتوراه(. 

 
مروان أكرم : دراسة صوتية صرفية تركيبية دًللية/  نسجام يف زهدايت أيب العتاهيةظواهر اًل

 ص )دكتوراه(.  396م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -أمحد.
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أوس عصام  /دراسة يف اللغة واألسلوب :أليب حيان التوحيدي "أخالق الوزيرين"كتاب 
ص )حبث مكمل  221م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -الوادي.

 للماجستري(.
 

عماان:    -مصطفى العطار.  /لغة التخاطب احلجاجي: دراسة يف آليات التناظر عند ابن حزم
 ص. 343م،  2017هـ،  1438دار كنوز املعرفة، 

 
املنصورة: جامعة األزهر،  -جنالء حلمي املرسي. /ا ودراسةمجعا : املروايت اللغوية للكالبني 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

،  اهليئة العامة السورية للكتاب   دمشق:  -.حممد عطا موعد  /ه يف بناء اللغةثر املوروث اللغوي وأ
 م. 2018هـ،  1439

 
املنصورة: جامعة   -أنس صالح أبو علي.النقد اللغوي للشعر يف القرن اخلامس اهلجري/ 

 ص )دكتوراه(.  457م،  2018هـ؟،  1440املنصورة، 
 
 دراسات لغوية حديثة  -6

اإلسكندرية: جامعة   -أمحد السيد حممد أمحد.اًلحتجاج اللغوي بني القدماء واحملَدثني/ 
 ص )حبث مكمل للماجستري(. 205م،  2018هـ،   1439اإلسكندرية، 

 
املنيا:   -صابر أمحد نور الدين.األصوات والِبنية يف هلجة قرى ساحل سليم: دراسة لغوية/ 

 ص )ماجستري(. 426م،  2018هـ،  1439جامعة املنيا، 
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 -عبدالعزيز املسعودي. / التطور اللغوي بني املعجم والنحو: حبث لساين يف ظاهرة اإلحناء
م  2019هـ،  1440الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 

 )أصله رسالة جامعية(. 
 

  - عماد احلاج ساسي. /شكالياته وفرضياته، وأتصيله يف اللسان العريبإالتعهد ابلقول: 
 ص.  512م،  2017هـ، 1438بريدة: اندي القصيم األديب، 

 
هليئة العامة السورية  دمشق: ا -.ممدوح حممد خسارة /اللغوية طريق إىل املعاصرةالتنمية 
 م. 2018هـ،  1439، للكتاب 

 
هـ،  1438القاهرة: دار العني،  -.ظافر كاظم /اجلملة العربية يف ضوء الدراسات اللسانية

 ص. 570م،  2017
 

احلدوث والتجدد والثبوت والدوام يف دًلليت اجلملتني الفعلية واًلمسية معىن وترتيباا حسب  
القاهرة:    -صالح حبيب سليمان.طبيعة األحداث: دراسة بالغية حنوية من واقع النصوص/  

 م. 2019هـ،  1440، دار غريب
 

م،   2018هـ؟،  1439الكويت: آفاق للنشر،  -ليلى خلف السبعان. /دراسات يف اللغة
 ص. 444

 
سوهاج:  -حممود حلمي حممود السيد.ي/ تطور البحث اللغو  يف  يدور التحليل املقطع

 ص )ماجستري(.  212م،  2017هـ،  1439جامعة سوهاج، 
 

هـ،  1440تونس: الدار التونسية للكتاب،  -نرجس ابديس. /الذاتية يف النظام اللغوي
 م. 2019
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  - .حممد أمحد شحاتة /اإلهلامية واهلوية: اللغة واحلضارة والظاهرة واألثر لعربية بني ا

 ص. 406م،  2018هـ،  1439، اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية
 

بريوت: دار الكتب    -عبداحملسن علي القيسي.العربية لغة وثقافة: دراسة لغوية نقدية حتليلية/  
 . ص 512م،  2019هـ،  1440العلمية، 

 
عماان:   -عمر رشيد السامرائي. /دراسة يف ضوء املنهج اللغوي التارخيي :العربية املشرتكة

 م. 2017هـ،  1438دار غيداء، 
 

دمشق: اهليئة    -حممود أمحد السيد.  /رتقاءلال ا  ومنوذجا ا  وجتديدا عاا  واق   يف رحاب لغتنا العربية: 
 ص.  392م،  2017هـ،  1438العامة السورية للكتاب، 

 

بريوت: دار الكتاب اجلديد،  -.أمحد بيضون / ىل لغة وأساليبإمنافذ  يف صحبة العربية:
 ص.  222م،  2019هـ،  1440

 
 ص.  224م،  2017هـ،  1438]طنجة[: ن. املريين،  -.جناة املريين /قضااي أدبية ولغوية

 
  -عبدالرمحن الربياِّع.حممد بن  /قضااي ومقارابت لغوية معاصرة: حبوث ودراسات عصرية

 م. 2019هـ،  1440الرايض: املؤلف، 
 

الرابط: جامعة حممد اخلامس،   -إعداد وتنسيق أمحد بريسول. /اللسانيات العربية املقارنة
 ص. 499م،  2017هـ،  1438معهد الدراسات واألحباث للتعريب، 
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اللساين املقارن فيما يتعلق ابللغة ىل تطوير البحث  إيسعى هذا التكوين  من تعريف ابلكتاب: "
وذلك من أجل توظيف نتائجه عند دراسة األبعاد التطبيقية التعليمية واالجتماعية   ،العربية

 للمسألة اللغوية يف املغرب". والتواصلية
 

هـ،  1439عماان: دار األايم،  -عبداجلليل مراتض. /اللسانيات يف عامل النص والقراءة 
 ص. 222م،  2018

 
اهليئة العامة    دمشق:  -.وفيق حممود سليطني  /التحد ايت واآلفاق   :غة العربية يف زمن العوملةالل

 ص. 64م،  2018 هـ، 1439، السورية للكتاب 
 
املؤسسة العربية للدراسات   ريوت: ب -.كي ر  خالد الك   /دراسات للغة العربية وهوية األمة:ا

 ص.  167م،  2019هـ،  1440، والنشر
 

هـ،  1438الدار البيضاء: دار توبقال،   -.سفيان املاجدي / اللغة يف شعرية حممود درويش
 ص. 244م،  2017

 
 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار الروافد الثقافية،  -خمتار الغوث. /اللغة هوية

 
 ص. 379م،    2017هـ،    1438تونس: مركز النشر اجلامعي،    -األزهر الزاناد.  /اللغة واجلسد

 
ُــّر اللُّـــغـــوي يف العربيــ ة :  داَولة على شبكة الت واصل اًلجتماعي  )فيس ب ك(تامل  مظاهر التغيــ

القاهرة: جامعة   -رحاب محدي اخلويل. / دراسة تطبيقية يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 ص )ماجستري(. 362م،  2017هـ،  1438عني مشس، 
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هـ،  1438القاهرة: نيويورك للنشر،  -.القادر حممد عليماهر عبد  /املقاربة العلمية للغة
 ص. 124م،  2017

 
،  اهليئة العامة السورية للكتاب  دمشق: -.حممود السيد /من مسات اللغة العربية ولطائفها

 م. 2018هـ،  1439
 

دمشق: مؤسسة  -.عمر األسعد / دراسات يف علوم القرآن ولغة البيان: من كنوز الكتاب
 م. 2019هـ،  1440الرسالة، 

 
هـ،   1440دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،  -حممد أمحد السيد. / اهلاجس اللغوي

 م. 2019
 
 اللغة العربية واًلستشراق  -7
  / م(  2018مارس )جتاهات معاصرة يف دراسات املستعربني: حبوث مؤمتر اللغة العربية ا

 جـ. 2م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار املعارف،  - .حترير وتقدمي خريي دومة
 إبشراف قسم اللغة العربية يف جامعة القاهرة(  ،)عقد املؤمتر حتت العنوان املذكور

 

فارس السيد حسن  / جهود املستشرقني اللغوية يف اللغة العربية املرتمجة واملطبوعة
م،  2018هـ،  1439، مركز عني للدراسات والبحوث املعاصرةالنجف:  -.السلطاين

 ص.358
 

 رابعاا: الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية 
اًلجتاه الوصفي يف التفكري اللغوي العريب احلديث: دراسة وصفية حتليلية يف النظام النحوي/  

 ص. 315م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -.هارون سوادغو
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  -إجني عبدهللا إبراهيم.  /اإلشارة بني النظرية الوصفية والنظرية الِعلِ يَّة: دراسة يف فلسفة اللغة
 ص )دكتوراه(.  189م،  2018هـ،  1440جامعة أسيوط،  أسيوط:

 
القاهرة: الشركة العربية     -.ابسم خريي خضريالتداولية وحتليل اخلطاب: الرؤى والتمثالت/  

 ص. 272م،  2017هـ،  1438، املتحدة للتسويق
 (.ستعمايل للغةالتداولية هي دراسة للجانب اال)

 
جدلية العالقة بني اللغة واملنطق عند كل من ابن سينا وابن رشد: دراسة حتليلية مقارنة/ 

 ص )دكتوراه(.   145م،    2019هـ؟،    1440طنطا: جامعة طنطا،    -مخيس علي عبدالقادر.
 

تونس: الدار التونسية   -حممود عباس العامري. /فن الطريقة: حبث يف لسانيات اللزوم
 م. 2019هـ،  1440للكتاب، 

 
]عماان[:    -حترير يوسف إسكندر، مؤيد آل صوينت.  /مراجعة نقدية:  لسانيات تشومسكي
 جـ.  2هـ،  1440دار دجلة األكادميية، 

 : يف األسس املعرفية. 1جـ
 : يف التلقي العريب.2جـ
 

 القاهرة:  -عبدالرمحن طعمة، أمحد عبداملنعم.  /النظرية اللسانية العرفانية: دراسة أبستمولوجية
 م. 2019هـ،  1440رؤية للنشر، 

 
 خامساا: العالمة )السيميائية(

اهليئة العامة   دمشق: -.سراقيبالوليد حممد  / دراسة دًللية تواصلية :سيمياء لغة اجلسد
 ص. 88م،  2018هـ،  1439، السورية للكتاب 
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م،  2017هـ،  1438دمشق: دار نينوى،  -منذر عياشي. /السيميائية وعلم النص
 ص.182

 
: من سيمياء الشهادة اجلهوية إىل سيميائيات مقارابت عالماتية :يف السيميائية العربية

 ص.  290م،  2017هـ،  1438دمشق: دار نينوى،  -حممد خرياف.املشاهدة العامة/ 

 
 سادساا: املسارد  

حممد خري    /عنوان جديد  1000:  لة يف علوم اللغة والنحو والبالغة بني كتاب ورسالةال الع  
 ص. 159، م 2019هـ،  1441رمضان يوسف، 

 
هـ،  1438الرابط: دار األمان،  -احلسن زروق. /األقصىمكتبة اللغة والنحو ابملغرب 

 ص. 231م،  2017
 

 ا: علم اًلجتماع اللغويسابعا 
عبدالعزيز راغب أنثروبولوجيا اللغة: دراسة أنثروبولوجية يف حتليل املضمون الثقايف للغة/ 

 م. 2019هـ،  1440القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -شاهني.
 

: دراسة سوسيو  املفردات اللغوية املرتبطة بعادات دورة احلياة ودًلًلهتا اًلجتماعية
هـ،  1439أسيوط: جامعة أسيوط،  -هالة بكر موسى.  /ضرإنثروبولوجية بني الريف واحل

 ص )ماجستري(. 285م،  2018
 

 اثمنا: اللغة العربية والعلوم األخرى
 علم اللغة -1

أمحد املتوكل وآخرون؛ إعداد وتقدمي عزيز   /اللسانيات الوظيفية: النظرية والنماذج واملقارابت
 م؟ 2019هـ،  1440الكنوز األدبية، عماان: دار  -العماري، عبدالرمحن رمحوين.
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 يف أعلى العنوان: كتاب مجاعي حمكم.
مع الرتكيز على وظائف العناصر   ،فرع من علم اللغة خيتص بدراسة اللغة)علم اللغة الوظيفي 

 (اللغوية
 

 1438القاهرة: عامل الكتب،    -سعد عبدالعزيز مصلوح.  /يف اللسانيات والنقد: أوراق بينية
 ص. 383م،  2017هـ، 

 
م،   2018هـ؟،    1439الكويت: آفاق للنشر،    -ليلى خلف السبعان.  /مقدمة يف علم اللغة

 ص. 154
 
 اللغة والثقافة -2

قابس: املعهد   -نساقت الندوة وأعدهتا للنشر حياة اخلياري. / العربية وتفاعل احلقول املعرفية
 م. 2019هـ،  1440العايل للغات؛ تونس: دار زينب، 

 م( 2018فعاليات الندوة الدولية بقابس يف شهر نوفمرب من سنة دارت )
 
عبري صالح الدين  غة اإلعالن الصحفي يف صحيفة األهرام املصرية: دراسة لسانية اترخيية/  ل

 ص.  280م،  2017هـ،  1438القاهرة: عامل الكتب،  -.األيويب
 
 اًلتصال واللغة – 3

 -لكحل مصطفى، شاليب عبداحلفيظ. اللغة والتواصل األسري: مقارابت ونظرايت/ 
 م. 2019هـ،  1440اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي، 

 االتصال الفعال، اضطراب اللغة والكالم، اهلوية الثقافية، تكنولوجيا االتصال
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 اللغة والقانون  -4
عبدالرمحن عبدهللا بن    /اللغة ًل حتمي ذاهتا: مدخل نظري وتطبيقي للحماية القانونية للغات

الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،  -الربيدي وآخرون.
 ص.  200م،  2019هـ،  1440

 
 اللغة العربية واللغات األخرى -5
  رواية: دراسة لغوية تطبيقية: اللغتني الصينية والعربية ساليب التعبري عن املقارنة يف أ

دنيا حسن  / أمنوذجاا سامل مِحِ يش بن املرتمجة إىل الصينية للكاتب املغريب "لعال مة"ا
 ص )ماجستري(. 406م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -عبدالرمحن.

 
  - عفاف عماد أبو اهلدى. /: دراسة لغوية تقابليةأسلوب الشرط بني الياابنية والعربية

 ص )ماجستري(.  186م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس، 
 

عبداللطيف  /األصول العربية الفصيحة لألمازيغية: دراسة نقدية ملعاجم حممد شفيق
 ص.  312م،  2018هـ،  1439املغرب: املؤلف،  -.الوهايب

 
التأصيل املعجمي للكلمات العربية واآلرامية والعربية: من التطور الدًليل إىل القرابة  

 ص.  248م،  2017هـ،  1438الرابط: دار القلم،  -أحوجيل. سفيان  /اللفظية
 
القاهرة: جامعة عني مشس،  -هنال سامي حممد. /ةجلملة املنفية يف اللغتني الكورية والعربيا

 ص. )ماجستري(.  161م،  2018هـ؟،  1440
 

، مع دراسة كتاب "خمتصر الصرف" للشيخ  احلروف العربية كتابة وصواتا يف اللغة الصينية
  - حليمة يي زهيمي. م( وترمجته/    1956  –  1867حممد يوسف اهلجراين ما ليانغ جني )

 ص )ماجستري(.  272م،  2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
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  مجع وترتيب صهيب عبدهللا   / الدليل الوجيز لكتابة املصطلحات الشرعية ابألحرف اإلجنليزية

 ص.  63م،  2019هـ،  1440اهلند: دار الصفوة،  -الديرشوي، يوسف عظيم الصديقي.
 

هللا علي عبد  /دراسة صرفية دًللية مقارنة مع اللغة العربية  الصيغة السببية يف اللغة األكدية:
 ص.  280م،  2017هـ،  1438دمشق: صفحات للدراسات والنشر،  -.التميم

 
علي ايسني   /السومرية يف اللغتني األكدية والعربية وأخرى أكدية يف العربيةعجم الكلمات  م

 ص. 383م،  2018هـ،   1439اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية،  -.اجلبوري
 

املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد جاد مشروخ.  /: دراسة لغوية مقارنةنظام الرتبة بني العربية والعربية
 )دكتوراه(. ص  234م،  2018هـ،  1439

 
 اللغة والعلوم  -6

 ص.  98الوليد حسن مسلم،  /بني اللغة العربية والعلوم: حقائق راسخة وأوهام زائفة
 ه. 9/8/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛ حتقيق   769بدر الدين حممد بن عبدهللا الشبلي )ت  /تثقيف األلسنة بتعريف األزمنة

 هـ؟ 1440عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، مصر:  -وائل حممد بكر الشنشوري. 
م املشهورةفيه تكلَّم  واقيت واألايَّ

 
 ]لغة[.  عن األزمنة وامل

 
محد فؤاد  أ /تنمية اللغة العلمية العربية وحتدايت التعريب واحلوسبة والتجدد احلضاري

 ص.  260م،  2018هـ،  1439، القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية -.ابشا
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 : الندوات واملؤمترات وما إليها اتسعاا
ا،  اجتاهات اللغة العربية يف العصر الرقمي: تعليمي  جمموعة حبوث مؤمتر دويل واستكتاب 

 1440،  جامعة احملمديةالرايض: مركز البحوث والتواصل املعريف؛ جوكجاكرات:    -.اا، برجمي  أدبي  
 م. 2019هـ، 

 
 العربية : تعليم اللغة عاشراا

 تعليم اللغة العربية )عام( -1
اهليئة العامة السورية  دمشق:  -.ممدوح حممد خسارة /اللغة العربية بني التشدُّد والتيسري 

 م. 2018هـ،  1439، للكتاب 
 

هـ،   1438عماان: دار غيداء،  -نضال مزاحم العزاوي.بوصلة التدريس يف اللغة العربية/ 
 م. 2017

 
اللغوية بني لغة التعليم وتعليم اللغة: أحباث حمكمة منتقاة من املؤمتر الدويل الذي  لسياسة  ا

نظمه خمترب القيم واجملتمع والتنمية جبامعة ابن زهر حول اللغة وقضااي العصر: اللغة  
والعلوم اآلداب كلية ،  جامعة ابن زهر  أغادير:  -تقدمي وتنسيق حممد الغزي. /والتعليم 

 ص. 366م،  2018هـ،  1439اإلنسانية، 
 

الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز   -.حممد خطايب  /مفاهيم ومسارات  :السياسة اللغوية
 ص.  74م،  2019هـ،  1440الدويل خلدمة اللغة العربية،  

 
 واملقطع التعليمي اإلدماجي طريقة ا نظراي  يف تعليمية العربية: املقاربة اإلدماجية سندا 

 1438، جممع األطرش لنشر وتوزيع الكتاب املختصتونس:  -عبدالعزيز كردي. /التنفيذ يف 
 ص. 624م،  2017هـ، 
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 تدريس العلوم ابللغة العربية -2
كمال حممد جاه هللا  تعريب التعليم العايل يف السودان: إشكالية التجربة ومستقبلها/ 

 ص. 117م،  2017هـ،  1438القاهرة: الدار العاملية للنشر،  -.اخلضر
 

دمشق: دار العصماء،   -رايض اجلباان. /طرائق تدريس اللغة العربية والرتبية اإلسالمية
 م. 2019هـ،  1440

 
  2019هـ،    1440الرابط: جامعة حممد اخلامس،    -خدجية العيد.  / طرق تدريس اللغة العربية

 م )دكتوراه(. 
 

اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية،    -.الدين زاهرضياء    /االلغة ومستقبل اهلوية: التعليم منوذجا 
 ص.  104م،  2017هـ،  1438

 
 املراحل الدراسية -3

 )ينظر أيضاا: تعليم األطفال، يف: علم اللغة التطبيقي(

فاعلية استخدام التدريس التأملي يف تدريس مادة )لغيت( على تنمية التفكري اإلبداعي  
 1440حائل: جامعة حائل،    -أمساء بنت عبدهللا اجللعود.لدى تلميذات املرحلة اًلبتدائية/  

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

 طرق ومناهج البحث اللغوي عشر:  حادي
 -.عبد هللا بن مبارك السعدياللغوية: مجع ودراسة/ هـ(  345)ت آراء أيب بكر مربمان 

ص )أصله رسالة   213م،  2019هـ،  1440، اب واألدابءمسقط : اجلمعية العمانية للكتا 
 جامعية(. 
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العراق،   -.شوخان جناة عبدهللا / اا وتطبيقا اجتاه دي سوسري تنظريا  : لدرس اللساين العريبا
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440

 
 مقاًلت وحماضرات يف اللغة العربية عشر: اثين

،  اهليئة العامة السورية للكتاب دمشق:    -. حممد عبدهللا قاسم  /حبوث يف اللغة واألدب والرجال
 ص.  325م،  2019هـ،  1440

 ( إحدى عشرة مقالة يف علوم العربية وآداهبا ورجاهلا وحتقيق نصوصها)
 

القاهرة: مكتبة اإلميان،    -.احلضريي يف اللغة والديناجلوهر الثمني يف منظومات العالمة سامل  
 ص.  116م،  2017هـ،  1438

 
 ص312م،    2019هـ،    1440بريوت: دار الروافد،    -خمتار الغوث.اللغة واإلبداع والتعليم/  

 
الدار البيضاء: كلية اآلداب، خمترب اللسانيات،  -إعداد عبداجمليد جحفة.مقارابت لسانية/ 

 ص.  225م،  2018هـ،  1439
 )مقاالت لعدة ابحثني( 

 
م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار عباد الرمحن،  -رشاد حممد سامل. /مقاًلت يف العربية

 ص. 166
 

 عشر: معاجلة البياانت اللغوية  اثلث
 -حممد رمضان الغليض. /املدوَّانت احلاسوبية ألرصدة اللغة العربية: دراسة وصفية حتليلية

 ص )ماجستري(.  211م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس، 
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 عشر: اتريخ اللغة العربية رابع
اهليئة السورية   دمشق: -.عيد مرعي (/اتريخ لغات املشرق العريب القدي )اللغات السامية

 م. 2019هـ،  1440، العامة للكتاب 
 

حممد حسن  /املعجم التارخيي للغة العربيةيف اتريخ اللغة العربية: حبوث متهيدية لوضع 
 ص. 700م،  2018هـ،  1439القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.عبدالعزيز

 
دراسة اترخيية حضارية لنتائج الرحلة العلمية لعامل : نصوص اخلط املسند من اليمن القدي 

ـ، ه 1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -فاطمة سيد اخلطيب. /اآلاثر أمحد فخري ابليمن
 ص )ماجستري(. 522م،  2018

 
 اللغة العربية يف البلدان س عشر: خامس 

مان وعالقتها ابلعربية املشرتكة واللغات صالة النوعيات اللغوية القدمية يف جنوب ع  أ
هـ،  1439، مسقط : اجلمعية العمانية للكتاب واألدابء -ي.بن شرف املوسو ُشربَّ  /السامية
 ص. 218م،  2018

 
العربية؟: جتارب ألعالم من املختصني الناطقني بغريها يف آسيا وأسرتاليا  كيف نشرت 

الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة  -حترير بدر بن انصر اجلرب. /وأمريكا
 ص. 434م،  2019هـ،  1440اللغة العربية، 

 

  / الناطقني بغريها يف أورواب وإفريقياكيف نشرت العربية؟: جتارب ألعالم من املختصني 
الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة  -حترير بدر بن انصر اجلرب.

 ص.  346م،  2019هـ،  1440العربية، 
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الرايض: مركز امللك عبدهللا  -أنور أريكانوفيتش، دنيس غراهوفاتس. /اللغة العربية يف صربيا
 م. 2019هـ،  1440دويل خلدمة اللغة العربية، بن عبدالعزيز ال

 
الرايض: مركز امللك   -يون أون كيونغ، أو ميونغ كون، كيم دونغ هوان.  / اللغة العربية يف كوراي

 م. 2019هـ،  1440عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 
 

املركز  بريوت: -.مساعيل انشفإ /استعماريقصة قناع  اللغة العربية يف النظام الصهيوين: 
 ص. 272م،  2018هـ،  1439، العريب لألحباث و دراسة السياسات 

 
  - حممود الذوادي. /رتباك اهلويةاستالب: إعاقة اللغة و حتضانه ملأزق اًلااجملتمع التونسي و 

 ص.  231م،  2018هـ،  1439،  جممع األطرش لنشر وتوزيع الكتاب املختصتونس: 
 

القاهرة: الدار  -.خالد بن سليمان القوسي /الواقع اللغوي يف اململكة العربية السعودية
 ص. 188م،  2018هـ،  1439العاملية للنشر، 

 
 دفع شبهات ومطاعن عن اللغة العربية سابع عشر: 

اي أمة القرآن تداركي لغة القرآن قبل أن جتهز عليها ألسنة  :صيحة إنذار وصرخة استنفار
م،  2017هـ،  1438مسقط: الكلمة الطيبة،  -أمحد بن محد خليلي. /وأقالمهم أبنائها
 ص. 173
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 الباب الثاين 
 الكتابة واألصوات

 
 : الكتابة أوًلا 

هـ،  1438دار طيبة، دمشق:  -إايد خالد الطباع. /أدوات الكتابة وضوابطها عند العرب
 ص. 216م،  2017

 
 م.2019هـ،    1440املدينة املنورة،    -عبداحملسن بن حممد القاسم. تعليم الكتابة للمبتدئني/  

 )املنهج املقرر يف حلقات القرآن الكرمي واملتون العلمية ابملسجد النبوي( 
 

لدى طالب املرحلة  ضوء اسرتاتيجية التخيل يف  ي اإلبداع تنمية مهارات التعبري الكتايب
 165م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -. -شيماء سيد علي. /الثانوية

 ص )ماجستري(. 
 

بريوت:    -عبداجلليل الُكور.رسالة يف لغة مي تة: مشكالت الكتابة ومستقبل اللسان العريب/  
 م؟ 2019هـ،  1440روافد، املؤسسة العربية للفكر واإلبداع: توزيع دار ال

 
هـ(؛ حتقيق   1071عبدالباقي بن عبدالباقي البعلي احلنبلي )ت  رسالة متعلقة ابلكتابة والقلم/  

 هـ. 1440الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،  -وليد عبدهللا املنيس.
 

 1438والدراسات العربية،  اإلسكندرية: دار الكتب    -محدي الشيخ.فن الكتابة اإلبداعية/  
 م. 2017هـ، 
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هـ:   13 – 12الكتاابت العربية على تصاوير خمطوطات املدارس اإليرانية يف الفرتة ق 
هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا،  -إعداد حممود إبراهيم عبدالعظيم. /دراسة فنية آاثرية

 ص )ماجسرت(. 551م،  2019
 

مية املضروبة مبصر منذ الفتح اإلسالمي وحىت الكتاابت غري القرآنية على النقود اإلسال 
كفر الشيخ: جامعة كفر    -داليا مجال جاويش. /( هـ 923 - 21هناية العصر اململوكي )

 ص )ماجستري(.  713م،  2018هـ،  1439الشيخ، 
 

 1439القاهرة: رؤية للنشر،    -.لبيبة مخار   /النص املرتابط: فن الكتابة الرقمية وآفاق التلقي
 ص. 333م،  2018هـ، 

 
 ا: اإلمالءنيا اث

اهليئة العامة السورية  دمشق:  -.حسام الدين خضور /عالمات الرتقيم يف اللغة العربية
 ص.  60م،  2019هـ،  1440، للكتاب 

 
 م. 2019هـ،  1440، دار غريبالقاهرة:  -فتوح خليل.يف قواعد اإلمالء واخلط العريب/ 

 
هـ،   1440عماان: دار أمواج،  -عبدالرازق منصور.حسن  /مشكلة الضعف يف اإلمالء

 ص. 134م،  2019
 

عماان: دار أمواج،    -حسن عبدالرازق منصور.  /مشكلة اهلمزة يف اللغة العربية: دراسة حتليلية
 ص.  136م،  2019هـ،  1440
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 ا: اخلط العريب اثلثا 
م،  2019هـ،  1440اإلسراء عماان: دار  -حممود عبدهللا.أمشاق خط النسخ والثلث/ 

 ص.  56
 

م،  2019هـ،  1440عماان: دار اإلسراء  -حممود عبدهللا. /أمشاق خط النسخ والرقعة
 ص.  56

 
]مراكش[: منشورات  -حممد البندوري. /اخلط املغريب املبسوط واجملوهر: قواعد وأشكال

 م. 2019هـ،  1440أفروديت، 
 

الكويت: جملة    -وليد بن عبدهللا املنياِّس.فضل اخلط والتوزيع اجلغرايف لنس اخ القرآن الكري/  
 ص. 126م،  2016هـ،  1437الوعي اإلسالمي، 

 

هـ،  1440الرايض: املؤلف،  -انصر بن عبدالعزيز امليمون. /فنون اخلط العريب: خط الثلث
 ص.  72

 
م،  2019هـ،  1440عماان: دار اإلسراء  -خمتار عامل. /قواعد وأسرار خط الديواين

 ص.164
 

 ص.132م،    2019هـ،    1440عماان: دار اإلسراء    -خمتار عامل.  /قواعد وأسرار خط الرقعة
 

 ص.  50م،    2019هـ،    1440عماان: دار اإلسراء    -حممود عبدهللا.كراسات اخلط العريب/  
 

 م.2019هـ،    1440عمَّان: دار جرير،    -حممد يوسف.  /مهارات لغوية للمرحلة اًلبتدائية
 



33 

 

 م.2019هـ،    1440عمَّان: دار جرير،    -حممد يوسف.  /مهارات لغوية للمرحلة اإلعدادية
 

 ص. 56م،    2019هـ،    1440عماان: دار اإلسراء    -حميي الدين خشارم.  / ميزان خط النسخ 
 

بريوت:   -حملمود.هادي حممد ا  /اهلادي إىل حتسني اخلط العادي: خط الرقعة ابخلط العادي
 م. 2019هـ،  1440كنز انشرون، 

 
 ا: األصواترابعا 

  -أمحد حممد قدور.ب"/  دراسة يف ابب اإلدغام من كتابه "الكتا  : أصوات اللغة عند سيبويه
 ص.  168م،  2019هـ،  1440دمشق: دار نينوى، 

 
 1438نينوى، دمشق: دار  -أمحد حممد قدور. /حبوث يف علم أصوات العربية وتشكيلها

 ص. 256م،  2017هـ، 

 
  خرية  / ااإلتباع اللفظي أمنوذجا  :لتوليد الصوت صريف: دراسة صوتية صرفية دًلليةا

 ص. 180م،  2018هـ،  1439اجلزائر: دار ميم،  -.منصوري
 

 2017هـ،    1438بريوت: دار الرافدين،    -عبدالوهاب حسن محد.  /جدلية املعىن والصوت
 جـ.  2م، 
 

 من خالل كتابيه  هـ( 521 )تي عند ابن السيد البطليوس  والدًليل الصويتالدرس 
هدى  ي"/  العالء املعر   أيبشرح املختار من لزوميات  "و"  دب الكتابأشرح    اًلقتضاب يف "

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -أمحد علي سالمة.
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للعالمة زين " بيات السبع املعلقاتاملغلقات ألفتح "  كتاب  يف  والدًليل لدرس الصويتا
لبىن حممد    /ضوء علم اللغة احلديث  يف   هـ(   982  )تي  محد الفاكهأالدين عبد القادر بن  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعظيم.
 

تعريفي ألهم  دراسة لسانية معاصرة، مع قاموس  :أصوات اللغة العربية الصوتيات العامة:
  - فرنسي  - عريب  :ومسارد للمصطلحات ثالثية اللغات ،املفاهيم و األلفاظ التقنية

 ص. 230م،  2017هـ،  1438بريوت: مكتبة لبنان،  -بساام بركة. / إنكليزي
 

 حملمد على طه الدرة "عرابه وبيانهإن الكري و آ تفسري القر " الظواهر الصوتية والدًللية يف 
 2018هـ،    1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،    -أمحد حممدي حسني.  /هـ(   1428  )ت

 م )ماجستري(. 
 

حملمد حممد  " ن الكريآ تفسري القر  فتح الرمحن الرحيم يف " الظواهر الصوتية والدًللية يف 
هـ،  1438دسوق: جامعة األزهر،  -محد السعيد حممد. هـ(/ 1422)ت سامل حميسن 

 م )ماجستري(. 2017
 

 . هـ( 953 )تي  كتاب تفسري البكر   الظواهر الصوتية والدًللية يف 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر بدمياط اجلديدة، 

 
ي لعلم الدين السخاو " فادةسفر السعادة وسفري اإل" كتاب  الظواهر الصوتية والدًللية يف 

دسوق: جامعة األزهر،  -حممد طلعت القاضي. /ودراسةا ا وتصنيفا مجعا (: هـ 643)ت 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
 .ص 480هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد جواد النوري. /لم األصواتع
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الدار البيضاء:   -قاسم الربيسم. / ضوء الدراسات الصوتية احلديثةيف علم الصوت العريب 
 ص. 214م،  2018هـ،  1439إفريقيا الشرق، 

 
هـ(: دراسة صوتية دًللية يف ضوء  370ما فيه لغتان فأكثر يف "هتذيب اللغة" لألزهري )

 2019هـ،   1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الساان كوليبايل.علم اللغة احلديث/ 
 م )دكتوراه(. 

 
عادل  /ف"املصطلح الصويت عند ابن سينا من خالل رسالته "أسباب حدوث احلرو 

 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -زواقري.
 

  / صرفية -دراسة صوتية  :مظاهر اًلختالف الصويت واللهجي عند قبيليت حرب وايم
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  -مشعل احلريب.

 
 األصوات يف القرآن خامساا:

نسجام الصويت يف القرآن الكري يف ضوء علم اللغة احلديث: دراسة تطبيقية يف جزء اًل
ص )أصله   592م،  2019هـ،  1440طنطا: دار النابغة،  -حممد أمحد عبداملقصود./ عم  

 رسالة جامعية(. 

 
 -زينب عبدالوهاب اليمين.  /عناصر القيم الصوتية املوجهة للدًللة بني قراءيت عاصم ومحزة

 ص )دكتوراه(.  213م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا، 
 

أمحد عبدالتواب  /الفصل الصويت: النص القرآين ودًللته يف ضوء ظاهرة الفصل الصويت 
 جـ.  2م،  2018هـ،  1439القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -الفيومي.
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 2019هـ،  1440إستانبول: دار اللباب،  -الزروق.حممد خليل  /مشكل صوتيات القرآن
 ص.  208م، 
 

 ا: التنغيم والتجويد دسا سا
دمشق:   -أمين عبدالرزاق الشواا.  /أحكام هاء السكت يف ضوء الدراسات القرآنية و اللغوية

 ص.  295م،  2018هـ؟،  1439مة للنشر، الدار القيا 
 

 الباب الثالث 

 األلفاظ واًلشتقاقات 

 

: األلفاظ )عام(   أوًلا

 الكتب القدمية -1

 هـ(؛ حتقيق يوسف السنااري. 650احلسن بن حممد الصغاين )ت أسامي الذئب وكناه/ 
 م(. 2019)سبتمرب  590نشر يف جملة )البيان( الكويتية ع 

 
عبدالرمحن؛ حتقيق أمحد خان؛ راجعه  أليب حممد احلسن بن أمحد بن  /خلق اإلنسان يف اللغة

هـ،  1440القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  - وزاد يف حواشيه مصطفى حجازي.
 م.2019

 
عماان: دار النور   -حققهما وعلق عليهما طالل جاسر النداوي. /رسالتان يف علم الوضع

 م. 2019هـ،  1441املبني، 
 ومها: 

 هـ(.  756رمحن بن أمحد اإلجيي )ت للقاضي عضد الدين عبدالرسالة الوضع/ 
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 هـ(. 1088شرح لذة السمع يف نظم رسالة الوضع/ حممد بن أمحد البهويت )ت 
 

هـ(؛ حتقيق   685وجيه الدين عبدالوهاب بن احلسن البهنسي املهليب )ت  / شرح نظم املثلث
 هــ. 1440دار؟،  -عدانن عمر اخلطيب.

تُنطق بثالث طرق، ابختالف حركة أحد حروف  ويعين مثلثات قطرب، وهي األلفاظ اليت 
 الكلمة، غري حرف اإلعراب، مع اختالف معانيها أو اتفاقها، مثل: احل مام، واحلِّمام، واحلُمام. 

 
هـ(؛ حتقيق   210أليب علي حممد بن املستنري، املعروف بُقطُرب )ت بعد  /املثلث يف اللغة

 هــ. 1440دار؟،  -عدانن عمر اخلطيب.
 

 – 1232أبو بكر بن حممد املري رستمي )عاش بني  /سع شرح خالصة الوضعهناية الو 
هـ(؛ حتقيق انمق إمساعيل الكريب؛ اعتىن به وقدمه للطبع مركز اهلامشية للدراسات وحتقيق   1246
 هـ.1438تركيا: املكتبة اهلامشية، حنو  -الرتاث.

 مذيلة مبنهوات املصنف.  
 
 احلديثة  الكتب  -2

القاهرة:    -جناة ميالد احلويج.  /م(   2012  –   2009ة )اللفظية يف الصحافة الليبيالروابط  
 ص )ماجستري(.  386م،  2018هـ؟،  1440جامعة عني مشس، 

 
ختطيط   /قائمة املفردات الشائعة يف اللغة العربية: من العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث

إبراهيم، السيد العريب يوسف، الرباء صفوان  وإشراف فتحي علي يونس؛ إعداد خالد السادات  
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة: مكتبة وهبة،  -عبدالغين.

 : القوائم األربع عشرة.  1جـ
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م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الرايحني،  -حممد ذنون يونس.قراءات يف علم الوضع/  
 ص. 264

وحاول بعضهم أن   .يُبحث هبا عن أحوال اللفظ من حيث الوضعأصول )وعلم الوضع 
 يُدخل مسائله يف موضوعات علم الداللة(

 
 اثلثاا: الغريب من األلفاظ

القاهرة: دار   -.فراس عبدالرزاق السوداين / ر من غريب اللغة: عرض وحتليل وتطبيقشج  امل
 ص.  198م،  2019هـ،  1440البشري، 

 
القاهرة: دار النشر   -هيثم زينهم مرسي. /العربية: دراسة لغوية معجميةعاجم الغريبني يف م

 ص. 344م،  2017هـ،  1438للجامعات، 
 هـ. 1431جامعة املنوفية،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
 رابعاا: األلفاظ يف القرآن 

بريوت:   -اللهييب.أمحد إبراهيم  / دراسة دًللية ألفاظ العقاب الدنيوي يف القرآن الكري: 
 ص.  270م،  2019هـ،  1440الدار العربية للموسوعات،  

 
ب ادار العرا   دمشق :  -حسان أمحد راتب املصري.  /األلفاظ الفريدة يف آايت القرآن اجمليدة

 ص.  426م،  2018هـ؟،  1439، للدراسات و النشر
 سوى مرة واحدة.  ألفاظ فريدة، ال أشباه هلا وال نظائر، مل تذكر يف القرآن الكرمي

 
القاهرة:    -نرباس حسني العزاوي.  /األلفاظ املعربة عن الكالم يف التعبري القرآين: دراسة دًللية

 ص.  215م،  2018هـ؟،  1439دار اآلفاق العربية، 
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دًلًلت ألفاظ العهود يف القرآن الكري وتطورها من العصر اجلاهلي إىل هناية القرن الرابع  
اإلسكندرية: جامعة    -ايسر حممد قربدي.وء نظرية اجملاًلت الدًللية/  اهلجري: دراسة يف ض

 ص )ماجستري(. 153م،  2017هـ؟،   1438اإلسكندرية، 
 

العالمات اإلعرابية وأتثريها على دًلًلت األلفاظ يف النص القرآين وتطبيقاهتا على بعض 
 م. 2019هـ؟،  1440الرايض: دار روافد،  -راسم املوايل.األمساء/ 

 يف أعلى العنوان: املنهج القصدي، حبوث لفظية.
 

 ا: املصطلحات ومعانيها ومعامجهاخامسا 
غادة   /دراسة وصفية أتصيلية على معجم القانون: ثسس اللغوية لعلم املصطلح احلدياأل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -خريي أبو احلديد.
 

أنواع علوم القرآن املتعلقة مبشكالت النص الدًللية والبالغية: دراسة حتليلية يف حترير  
م،  2019هـ،  1440للمعارف، القاهرة: املكتب العريب  -علي السيد األخرس.املصطلح/ 

 ص. )أصله رسالة ماجستري(. 468
 

أمحد أبو السعود   / املصطلح يف كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي: دراسة لغوية
 ص )ماجستري(.  373م،  2018ه،  1440الفيوم: جامعة الفيوم،  -حممد.

 
حممد حاج هين،   /ه التطبيقيةاملصطلح يف املعاجم اللغوية واألدبية: أسسه النظرية وإشكاًلت

 ص. 121م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -.مجيلة روقاب 
 

لشركة العربية املتحدة  القاهرة:  -.علي حسني يوسف / املصطلح النقدي: الرتمجة والتوظيف
 ص. 192م،  2017هـ،  1438، للتسويق
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  / دراسة لسانية تطبيقية يف املعجمية واملصطلحيةمصطلحات التاريخ اإلسالمي يف العربية:  
 ص. 759م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار البشري،  - خالد فهمي.

 
، مركز الكتاب األكادمييعماان:  -مرية الشوايخ.املصطلحية العربية يف فكر علي القامسي/ 

 م. 2019هـ،  1440
 

أمساء   /ضوء علم املصطلح احلديث دراسة لغوية أتصيلية يف : معجم علم النفس والرتبية
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  - عبداحلميد سيد أمحد.

 
  750شرح واف لنحو  :عريب -فرنسي  معجم مصطلحات النقد األديب املعاصر:

 ص.  653م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتاب اجلديد،  -وش.سعيد علا  /امصطلحا 
 

 دًللة األلفاظ ساا: ساد
 )متوسع يف موضوعاهتا( 

هـ،   1438اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية،  -.هدى فتحي عبدالعاطيأحباث دًللية/ 
 ص. 159م،  2017

 
  " مثار القلوب"إلبداع الدًليل يف املتضايفني بني البنية التصويرية والبنية العصبية: كتاب ا

 1438،  األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعيالقاهرة:    -.عطية سليمان أمحد  /ا للثعالب منوذجا 
 ص. 154م،  2017هـ، 

 
 ". العروساتج " يف  يواًلجتماع يبني املعىن اللغو  اًلختالف الدًليل

 هـ، ...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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اإلسكندرية: دار الكتب  -خلفان بن سليمان النعماين. /مساء واملسميات يف اإلسالماأل
 م. 2019هـ،  1440والدراسات العربية، 

 
طنطا: جامعة   -ايمسني إبراهيم املهدي. /اًلشتقاق الدًليل يف أساس البالغة للزخمشري

 ص )ماجستري(.  302م،  2018هـ،  1439طنطا، 
 

آمنة   /هـ(: دراسة حتليلية 392اًلشتقاق الدًليل يف كتاب الَفْسر الكبري ًلبن جين )ت 
 ص )ماجستري(.  225م،  2019هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -حممد غيث.

 
ية/  : معجم ودراسة دًللم( 1854-1828ألفاظ احلضارة يف جريدة الوقائع املصرية ) 

ص   800م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد عبداحلسيب عريشة.
 )دكتوراه(. 

 
ي: معجم ودراسة دًللية صرفية/  ألفاظ احلياة السياسية واًلقتصادية يف صحيح البخار 

 ص )دكتوراه(.  588م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -فوزية محد الواسع.
 

تونس: زينب للنشر،   - .اخلياري ة حيا  /احلرف: دًلًلته ورموزه يف مناذج من الرتاث العريب
 ص.  192م،  2017هـ،  1438

 
ضوء علم اللغة   يف  يكتب حلن العامة حىت هناية القرن اخلامس اهلجر   يف  الدرس الدًليل 

 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عال رجب حممود. /احلديث
 

اإلسكندرية: دار   -جلول سليم محريط.دًلًلت أبنية الفعل يف ًلمية العرب للشنفرى/ 
 م. 2019هـ،  1440التعليم اجلامعي، 
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تونس: الدار التونسية للكتاب،    -إشراف عبدالسالم عيساوي.  /الدًللة بني النظامي والعرفاين
 م. 2019هـ،  1440

 
القاهرة: دار اخلزانة   -حممد أمحد الوليد. /صوليني واملفسريندًللة الفعل عند اللغويني واأل

 م. 2019هـ،  1440األزهرية، 
 

عبدالرمحن حممد   /علم الدًللة الرتكيب: دراسة تطبيقية يف نظرية املعىن وتداولية السياق 
 ص. 405م،  2019هـ،  1440طنطا: دار النابغة،  -طعمة.

 
هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -عقيد خالد العزاوي. /علم الدًللة: دراسة وتطبيقات

 م. 2019
 

اإلسكندرية:    - عبدهللا حممد السيد زنباع.  /قضااي الدًللة عند ابن جين يف كتابه "اخلصائص"
 م. 2019هـ،  1440مؤسسة حورس الدولية، 

 
املتنب: اجلزء األول  القضااي الدًللية يف كتاب الَفسر: شرح ابن جين الكبري على ديوان 

 162م،  2019هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -حنان جابر قنرب.  / أمنوذجاا
 ص )ماجستري(. 

 
 1438القاهرة: جامعة األزهر،    -زينب عبدهللا إبراهيم.  /دراسة دًللية:  نواءزمنة واألكتب األ

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

هـ،    1440عماان: دار كنوز املعرفة،    -سرور احلشيشة.  / قولمبدأ التأليفية يف معاجلة دًللة ال
 م. 2019
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 -عبداللطيف مرزوق السلمي. /معجم األلفاظ السياسية يف صدر اإلسالم: مقاربة دًللية
 م. 2017هـ،  1438عماان: دار كنوز املعرفة، 

 
تونس: الدار   -جليلة محودة. /مقاربة دًللية عرفانية املعىن وآليات مقولته يف اللغة العربية:

 ص. 349م،  2017هـ،  1438التونسية للكتاب، 
 

،  دار الكتاب اجلديد املتحدةبريوت:    -احلسن اهلاليل.  /ن املنطقي يف الدًللة عند العرباملكو  
 ص.  380م،  2017هـ،  1438

 
القاهرة:   -حممد.إيناس طاهر    /دراسة وأتصيل  ي:الكليات للكفو   املالمح الدًللية الفارقة يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

،  اهليئة العامة السورية للكتاب   دمشق:  - .عصام درار الكوسى  /من دًلًلت الفعل يف العربية
 ص.  96م،  2018 هـ، 1440

 
بريوت:   -.بلقاسم ليبارير  / دراسة دًللية حتليلية النمو اللغوي من خالل لسان العرب: 

 ص.  208م،  2018هـ،  1439املؤسسة احلديثة للكتاب،  
 

 ا: املرتادفات واألضداد وما يلحق هبا سابعا 
هـ(: دراسة   244)ت  ًلبن السكيت "إصالح املنطق"ظاهرة املشرتك اللفظي يف كتاب 

 م. 2018هـ،  1439عماان: دار غيداء،   -حليم محاد العسايف. /ومعجم
 

 -خالد بن علي الصبحي.املشاكلة يف الكالم العريب: دراسة لغوية دًللية يف مناذج خمتارة/ 
 ص )دكتوراه(.  256م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس، 
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 ا: األلفاظ الدخيلة واألخطاءاثمنا 
 األلفاظ الدخيلة  -1

  - .وقحممد خليل الزر    / أو املسألة اللغوية يف مطلع القرن العشرين  ،الكلمات غري القاموسية
 م. 2019هـ،  1441إستانبول: دار اللباب، 

كتاابتنا    على الرغم من أننا نتكلم هبا ونودعهاقواميس العربية،  )يعين الكلمات اليت ال تودع يف ال
 ( . واملقصود الدخيلة منها؟أحياان  

 
 األخطاء اللغوية )اللحن( -2
معجم أهم األخطاء الشائعة يف الكتابة واخلطابة واإللقاء مع  خطاء الكتابة واخلطابة: أ

كمال    / كلمات فصيحة حنسبها عامية وكلمات نستعملها من أصل تركي وفارسي وسرايين
 ص.  228م،  2017هـ،  1438بريوت: دار املنهل اللبناين: دار املعهد العريب،  -.عرتيسي

 
مجعها وعلق عليها مشهور بن حسن آل   هـ(/  1407تقي الدين اهلاليل )ت    تقوي اللسانني/

 م. 2019هـ،  1440املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -سلمان.
 يليه للمؤلف نفسه: )تقومي اللسانني( مستقيم.

 تعقبات على )تقومي اللسانني(/ مصطفى جواد، سعيد علي.
 )أصله مقاالت، وهو يف األخطاء اللغوية(

 
 -.طاهر هامشي، حممد رويسات ، أمحد الطييب / دليل لغوي لتقوي لغة اإلعالم يف اجلزائر

 م. 2020هـ،  1441إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 
 

عثرات اللسان والرياع: رصد لألخطاء اللغوية للمتخصصني واملثقفني واإلعالميني والدعاة  
 م. 2018هـ،  1439القاهرة: مكتبة اإلمام الرازي،  -زكراي عبداجمليد النويت.وتصويبها/ 

 
 



45 

 

 املعرَّب -3
اهليئة العامة  دمشق:    -.خليل حممد عبد العال  /شعر حسان بن اثبت مثاًلا   :بحتقيق يف املعرَّ 

 ص. 74م،  2019هـ،  1440، السورية للكتاب 
 

هـ؟،   1439بريوت: دار القارئ،    -فارس السيد حسن السلطاين.  /يف اللغة و القرآن  باملعرَّ 
 ص. 274م،  2018

 
 األلفاظ املولدة  -4

األلفاظ املولدة يف "اتج العروس من جواهر القاموس" حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي )ت  
الفيوم:   -حنان عبدالسالم عبود.هـ(: دراسة يف البنية الصرفية واحلقول الدًللية/  1205

 ص )دكتوراه(.  426م،  2018هـ،  1439جامعة الفيوم، 
 

كتاب "نشوار احملاضرة وأخبار    :املستوايت واملظاهردراسة وصفي ة يف التوليد اللغوي: 
 1438عماان: دار غيداء،    -عبدهللا بن أمحد القليصي.املذاكرة" للقاضي التنوخي أمنوذجاا/  

 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2017هـ، 
 

 الباب الرابع 
 املعاجم

 
: علم املعاجم ونقدها  أوًلا

فاطمة عيسى : معجم اللغة العربية املعاصرة منوذجاا/ املعجم العريب احلديث التجديد يف 
 ص )دكتوراه(.  412م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -شحاتة.
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أمين   /: معاجلة لغوية حاسوبيةاملركبة يف املعجم العريب املعاصرترتيب الوحدات املعجمية 
 1440امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،  الرايض: مركز    -.الطيب بن جني

 م. 2019هـ، 
 

عماان: دار    -ضباعة عبدالعزيز عالوي. التعليقات اللغوية لألزهري يف كتابه "هتذيب اللغة"/  
 م. )أصله رسالة جامعية(.  2019هـ،  1440اجلنان، 

 
عماد وء النظرايت الدًللية احلديثة/  التغري الدًليل يف املعجم العريب األساسي: دراسة يف ض

 ص )ماجستري(. 181م،  2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم،  -حسني علي.
 

جهود الدكتور أمحد خمتار عمر املعجمية بني النظرية والتطبيق: دراسة يف علم صناعة  
 388م،  2018هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -أمحد حممد عبدالفتاح.املعجم/ 

 ص )ماجستري(. 
 

،  دار غريبالقاهرة:  -.حممود فراج /التارخيي احلديث دراسة حتليلية يف املعجم اللغوي
 م. 2019هـ،  1440

 
بريوت: دار   - حممد جواد النوري. /مدارسها ،تطورها ،نشأهتا: الصناعة املعجمية العربية

 ص. 592م،  2019هـ؟،  1441الكتب العلمية، 

 
زينايدا    /النظام املعجمي للغة: التنظيم الداخلي، آلية الفئات، طرائق الوصفعلم األلفاظ:  

اجلزائر: ابن الندمي للنشر؛ بريوت: دار   -بوبوفا، يوسف سترينني؛ ترمجة حتسني رزاق عزيز.
 م. 2014هـ،  1440الروافد الثقافية، 
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مد مرتضى للسيد حم "اتج العروس من جواهر القاموس"كتاب   نكره اللغويون يف أما 
 1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد سليمان ربيع.(/ هـ  1205ت ) ي الزبيد احلسيين

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

  - عباس حممد كبري. /"مقاييس اللغة"حمددات املعىن يف املعجم العريب: دراسة يف معجم 
 ص. 168، 12م،  2019هـ،  1440القاهرة: الدار العاملية للنشر، 

 
م،   2018هـ،    1439الدمام، السعودية،    -.أبو السعود أمحد الفخراين  /العربية  معاجم اللغة

 ص. 383
 

بريوت: دار    - حممد حسان الطيان.املعجم العريب: دراسة لتنافر احلروف يف جذور العربية/ 
 م. 2019هـ،  1440املقتبس، 

 
القاهرة: عامل الكتب،   -.صالحمصطفى حممد    /املعجم اللغوي اجملازي: منهج مقرتح ومناذج

 ص.  335م،  2017هـ،  1438
 

بريوت: الدار العربية للموسوعات،   -أمحد إبراهيم اللهييب.  /املعجمية العربية: أصوهلا وتطورها
 ص.  127م،  2019هـ،  1440

 
عماان: مركز  -.بتول عبدالكاظم الربيعي /املعجمية العربية يف فكر الدكتور علي القامسي

 م. 2019هـ،  1440األكادميي، الكتاب 
 
منوبة، تونس: جامعة منوبة،   -األزهر الزاناد. /ملنوال اًلحتمايل يف انتظام املعجم العريبا

 م. 2017هـ،  1438
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هـ،  1440تونس: دار زينب،  -كمال الزيتوين.  /املنوال القاموسي يف التحليل اللغوي
 م؟ 2019

 
اللفظية يف املعاجم العربية املعاصرة: دراسة حتليلية يف ضوء حنو بناء معجم للمتالزمات 

الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة   -بدرية بنت براك العنزي.  /مدونة لغوية
 م )أصله رسالة جامعية(.  2019هـ،  1440اللغة العربية، 

 
القاهرة: دار النشر   - .خالد فهمي /و وعي ابملعجم: دراسات تطبيقية يف النقد املعجميحن

 ص. 349م،  2017هـ،  1438للجامعات، 
 

زينايدا بويوفا، يوسف    /النظام املعجمي للغة: التنظيم الداخلي، آلية الفئات، طرائق الوصف
اجلزائر: ابن الندمي للنشر؛ بريوت: دار الروافد الثقافية،   -سترينني؛ ترمجة حتسني رزاق عزيز.

 هـ. 1439
 العنوان: علم األلفاظ. يف أعلى

 
 عريب( -ا: املعاجم األحادية اللغة )عريب نيا اث
 املعاجم القدمية -1

صيدا؛ بريوت: املكتبة   -هـ(. 817حممد بن يعقوب الفريوزاابدي )ت  /القاموس احمليط
 ص. 1704م،  2019هـ،  1440العصرية، 

 
القاهرة:   -برتتيبه حممود خاطر.هـ(؛ عين    660حممد بن أيب بكر الرازي )ت  خمتار الصحاح/  

 م. 2019هـ،  1440دار املعارف، 
 

 770أمحد بن حممد املقري الفيومي )ت  /للرافعي املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار املعارف،  -هـ(؛ حتقيق عبدالعظيم الشناوي.
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مجعه وصنفه  ألفه و  /هـ(  1250 – 1145للمرتضى الزبيدي ) معجم أعالم اتج العروس

 ص. 732م،  2019هـ،  1440دمشق: دار نينوى،  -العطية. مروان
 
 خمتصرات املعاجم القدمية -2

 هـ(.  570 ت  )صفهايناأل املعداين عبدهللا الكرم عبد الرحيم بن  أليب /جمرد الصحاح
 هـ،...  1439ابلقاهرة، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر 

 (جلوهريا هتذيب لصحاح)
 
 املعاجم احلديثة -3

علي بن   /فوائت املعجم العريب من خالل كتاب "التعليقات والنوادر" أليب علي اهلَجري
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2018هـ،  1439أهبا: جامعة امللك خالد،  -أمحد الشهري.

 
  25000 :قاموس مدرسي للغة العربية املعاصرة مع املرتادفات :املورد العريب للطالب

 1440بريوت: دار العلم للماليني،  -روحي البعلبكي.  /... كلمة أساسية مبختلف معانيها
 ص. 608م،  2019هـ، 

 
 اثلثاا: املعاجم املتخصصة

 -.إعداد جلنة ألفاظ احلضارةمصطلحات يف ألفاظ احلضارة: األطعمة واألشربة واملالبس/ 
 ص.  199م،  2017هـ،  1438القاهرة: جممع اللغة العربية، 

 
دمشق: جممع  -ممدوح حممد خسارة.معجم اإلبدال اللغوي من "لسان العرب": األفعال/ 

 ص. 192م،  2018هـ،  1439اللغة العربية، 
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بريوت: دار املقتبس،   -.عبد الكرمي عيد احلشاش /معجم األلفاظ احملكية يف البالد العربية
 ص.  368م،  2017هـ،  1438

 
 -.حممد عبد الزهرة الشريفي /عريب -عريب  املعجم احلافظ لأللفاظ اليت شرحها اجلاحظ:

 ص.  244م،  2019هـ،  1440بريوت: مكتبة لبنان، 
 

مؤسسة األمة العربية  مصر: -.عبد الرمحن مطلك اجلبوري /الرابعي املكرر يف العربيةمعجم 
 ص.  571 ،م 2017هـ،  1438، للنشر

 
عماان:   -خالد األشهب. /عريب –فرنسي  - إجنليزي  ل:معجم مصطلحات اهلاتف احملمو 

 م. 2019هـ،  1440دار الكنوز األدبية، 
 

بريوت: مكتبة   -.حسني علي لوابين / الشعبية يف فلسطنيمعجم املفردات واملصطلحات 
 ص.  240م،  2018هـ،  1439لبنان، 

 
 رابعاا: معاجم املرتادفات واألضداد

أمين أمني  /عريب(  -لبيان الدًلًلت اللفظية على املتشاهبات )عريب املعجم الكايف 
 ص. 854م،  2018هـ؟،  1439بريوت: مكتبة لبنان: صائغ،  -عبدالغين.

 
 1438الرابط: املؤلف،    -حممد زايد.  / ومعىنا املختلفة شكالا معجم الكلمات املتشاهبة خط  

 ص. 158م،  2017هـ، 
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 خامساا: املعاجم الثنائية اللغة واملتعددة
هـ(؛  497األصبهاين )ت  النطنزي حلسني بن إبراهيما /كتاب اخلالص:  دستور اللغة العربية

مج   2م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق أمحد هادي زيدان. 
 ص(.  1224)

 )عريب فارسي، يف كثري منه( 

 
بريوت: دار الكتب  -ط، جديدة. -ليلى مليحة فياض. /فرنسي -معجم الطالب: عريب 

 ص.  408م،  2109هـ،  1440العلمية، 

 
 1438بريوت: دار الكتب العلمية،    -ليلى مليحة فياض.  /عريب  –ي  معجم الطالب: فرنس 

 ص. 368م،  2107هـ، 

 
بريوت: دار الكتب    -ليلى مليحة فياض.  /فرنسي  -عريب، عريب    – معجم الطالب: فرنسي  

 ص.  712م،  2107هـ،  1438العلمية، 

 

العامية األردنية: معجم الرتكية الدخيلة يف اللهجة  - عجم الكلمات واأللفاظ العثمانية م
هـ،   1438عماان: وزارة الثقافة،    -.علي شقريات   ( أمحد صدقي)  / أتصيلي  -تراثي    -لغوي  

 ص. 582م،  2017
 

حممود   /عريب - فرنسي - إنكليزيمعجم املصطلحات األساسية يف الرتمجة األدبية: 
 ص.  236م،  2017هـ،  1438ميالنو، إيطاليا: منشورات املتوسط،  -عبدالغين.

 
لبنان: الرابطة   -.يليا عيسىإ / معجم املصطلحات السراينية يف اللهجة احملكية اللبنانية

 ص. 166م،  2017هـ،  1438السراينية، 
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 الباب اخلامس
 البالغة العربية 

 
: البالغة )األعمال الشاملة أو بعضها(  أوًلا

 الكتب القدمية -1
جالل الدين حممد بن عبدالرمحن،  /والبيان والبديع لخيص يف علوم البالغة: املعاين الت

 -.؛ قدم له وحققه مصطفى أبو حجاج النجارهـ( 739)ت  املعروف ابخلطيب القزويين
 ص.  144م،  2019هـ،  1440القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، 

 
حممود   حتقيق ودراسة/ على شرح تلخيص املختصر للتفتازاين هـ(  916 )ت  حاشية احلفيد

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439دمياط جلديدة: جامعة األزهر،  -صالح الشيمي.
 حفيد السعد( أمحد بن حيىي بن حممد)

 
 . على خمتصر التفتازاين هـ(  1035 )ت حاشية لطف هللا الغياث

 هـ،... 1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بدمياط اجلديدة، 
 (الظفريي اليمين الغياث  حممدبن   لطف هللا)قطب الدين 

 
أنس   حتقيق ودراسة /على شرح اجلوهر املكنون هـ(  1295 )تي حاشية خملوف املنياو 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،  -حامد عويضة.
 

  -وآخرون.هـ(  1338حفين انصف )ت  /دروس البالغة العربية لتالمذة املدارس الثانوية
 م )سلسلة نوادر مصورة(.  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 

 
املنصورة:    -هـ(؛ حتقيق إميان علي اعطري.  8فخر الدين اخلوارزمي )ق    /شرح أبيات اإليضاح

 ص )دكتوراه(.  551م،  2019هـ،  1440جامعة املنصورة، 
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 )شرح للشواهد البالغية( 
 

صنع  هـ(/   815ًلبن الشحنة )ت  منظومة مائة املعاين والبيانشرح صنع هللا احللب على 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ اعتىن به يوسف زواوي.  1120)ت    هللا بن صنع هللا احلليب

 ص.  256، م 2019هـ،  1440
 

حسني بن جاندار حسني بن شهاب الدين  /أبيات املطول واملختصر حل   عقود الدرر يف 
هـ،  1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -هـ(؛ حتقيق أمحد علي اعطري. 1076ي )ت البقاع

 ص )دكتوراه(.  744م،  2017
 )يف البالغة( 

 
هـ(؛ حتقيق حممود    655عز الدين عبدالوهاب بن إبراهيم الزجناين )ت    / الكايف يف شرح اهلادي 

النور املبني،  عماان: دار  -يوسف فجال )قسم النحو(، أنس حممود فجال )قسم الصرف(.
 مج. 5م،  2019هـ،  1440

 
؛ هـ(  482)ت  صنفه أبو العباس أمحد بن حممد اجلرجاين  كناايت األدابء وإشارات البلغاء/  

 ص.  836م،  2018هـ،  1439تونس: الدار املتوسطة للنشر،  -.فرج احلوار حتقيق
 

  - يق حايف النبهان.هـ(؛ حتق  815نظم حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /مائة املعاين والبيان
 ص.   155م،    2018هـ،    1440الكويت: مركز الراسخون للتأصيل الشرعي: دار الظاهرية،  

 وتنظر أيض ا بعنوان: منظومة مائة املعاين... 
 

هـ(؛ حتقيق ماهر   791مسعود بن عمر التفتازاين )ت    /خمتصر املعاين: شرح تلخيص املفتاح
 ص. 488م،  2018هـ؟،  1439الكتاب، تركيا: دار حتقيق  - حممد عثمان.
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سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت   /املطوَّل: شرح تلخيص املفتاح للخطيب القزويين 
الرايض: مكتبة الرشد،    -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن حممد السامل، أمحد بن صاحل السديس.  792

 مج. 5م،  2019هـ،  1440
 

هـ(؛   815نظم حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /والبيان يف علوم البالغةمنظومة مائة املعاين  
 م. 2019هـ،  1440عماان: دار النفائس،  -حتقيق حذيفة صالح اخلالدي.

 وتنظر أيض ا بعنوان: مائة املعاين والبيان. 
 
 يف البالغة ةاحلديثالكتب  -2
اإلسكندرية: دار الكتب   - محدي الشيخ.ين/ البيان والبديع واملعا : نيات البالغة العربيةف

 م. 2017هـ،  1439والدراسات العربية، 
 

د. م: منتدى الشيخ حممد صاحل   -حممد بن مريسي احلارثي. / يف ديوان البالغة العربية
 م. 2019هـ،  1440ابشراحيل الثقايف؛ القاهرة: دار النابغة، 

 
 البالغة يف القرآن -3
بين سويف:    -والء سيد مصطفى قرين.  /دراسة بالغية دًللية  : ايت العفو يف القرآن الكريآ 

 ص )ماجستري(.  174م،  2018هـ،  1439جامعة بين سويف، 
 
 2018هـ،  1439تونس: داير للنشر،  -خملص بن عون. /ستعارة املفهومية يف القرآناًل
 ص.  189م، 

 
أمين أبو   /واحلجاجي يف القرآن الكري واحلديث الشريفبالغة اخلطاب التعليمي 

 م؟ 2019هـ،  1440طنطا: دار النابغة،  -مصطفى.
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  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -هناء حممد الضبع.بالغة خواتيم السور املكية/ 
 ص )دكتوراه(.  434م،  2018هـ؟، 

 
القاهرة: جامعة   -ابتسام أمحد عبدالفتاح.البالغة يف تصوير القرآن الكري للعقاب اإلهلي/ 

 ص )دكتوراه(.  220م،  2018هـ،  1440عني مشس، 
 

الرايض: جامعة   -نورة بنت عبدهللا العمر. / البالغة يف وصف يوم القيامة يف القرآن الكري
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440امللك سعود، 

 
القاهرة: مكتبة وهبة،   -. و بكر كردي رغدة أب عرتاف ابلزلل/ بالغة القرآن يف مقامات اًل 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 676م،  2019هـ،  1440
 

عبدهللا  البالغة القرآنية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية يف كتب أحكام القرآن/ 
 ص.  731م،  2019هـ،  1440،  لقاهرة : مفكرون الدولية للنشرا -.عبدالغين سرحان

 
دمشق:  -عمر إمساعيل الربزجني. /دراسة تطبيقية على سورة الشعراء واألسلوبية: البالغة 

 ص. 269م،  2019هـ،  1440صفحات للدراسات والنشر، 
 

 -مىن حسن زكراي. /: دراسة بالغيةالتصوير البياين يف آايت العذاب يف القرآن الكري
 تري(. ص )ماجس  423م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
بين سويف:   -أمحد حممد متويل. /ركية الرتكيب البياين وتعدد الدًللة يف القصص القرآينح

 ص )ماجستري(.  369م،  2018هـ،  1440جامعة بين سويف، 
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 /مدارسات إميانية أخالقية يف ضوء علم البالغة العريب {:الرِ َجال  قـَوَّام وَن َعَلى النِ َساءِ }
 ص.  188م،  2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة وهبة،  -حممود توفيق حممد سعد.

 
اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،   -.مها الصايف عبدالصبورسورة الرمحن: دراسة أسلوبية/ 

 ص )ماجستري(.  219م،  2018هـ؟،  1440
 

املنيا: جامعة    -وفاء حجاج كاشف.  /آن الكري وتبدُّل األنساق البالغيةقضية اخللق يف القر 
 ص )دكتوراه(.  551م،  2018هـ،  1439املنيا، 

 
هـ،  1440عماان: دار دجلة،  -حممد حسن الساطوري. /املغايرة يف السياق القرآين

 م؟2019
 

معن  /دراسات يف مجالية البنية واألسلوب :من روائع النظم البالغي يف اخلطاب القرآين
إربد، األردن: عامل  -.مازن موفق صديق اخلريو، عدانن عبد السالم األسعد، يلتوفيق احليا

 م. 2020هـ،  1441الكتب احلديث، 
 

بين سويف: جامعة   -إميان جالل علي. /: دراسة أسلوبيةالنظم القرآين يف سـورة القصص
 ص )دكتوراه(.  515م،  2018هـ،  1439بين سويف، 

 
 اإلعجاز البالغي يف القرآن -4

دمشق: مكتبة   -مازن موفق اخلريو.اإلعجاز البالغي يف اخلطاب القرآين: اًللتفات أمنوذجاا/  
 م. 2019هـ،  1440دار البيان، 

 
رف  القاهرة: العا  - حسن العاشور.  / مقاربة إلعجاز القرآن الكري  التأويل بني اللغة و الكالم:

 ص. 349م،  2017هـ،  1438للمطبوعات، 
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ستعمال: قراءة لنهاية اإلجياز يف  إىل لسانيات اًل الفخر الرازي من لسانيات اللسانيات

 2017هـ،    1438املنيا: دار املعرفة للطباعة،    -أشرف عبدالبديع عبدالعزيز.  /اإلعجاز  دراية
 ص.252م، 
 
 البالغة يف احلديث الشريف -5

أميمة  ي"/ إرشاد السار "شرحه  يف  توجيه املعىن عند القسطالين يف  ياًلختيار البالغأثر 
م )حبث مكمل  2019هـ،  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -عبداجمليد فرج.

 للدكتوراه(. 
 

أماين فؤاد ي: دراسة أسلوبية/ للمام البخار  " األدب املفرد"أحاديث األخالق يف كتاب 
 ص )ماجستري(.  166م،  2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -مسحل.

 
القاهرة: جامعة عني مشس،   - مساء عبدالعزيز خضر.بالغة القص  يف األحاديث القدسية/ 

 ص )ماجستري(.  244م،  2018هـ،  1439
 

 -عبدالرمحن احلريب.نورة بنت  /البالغة النبوية يف التعبري أبمساء هللا وصفاته يف الصحيحني
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الرايض: جامعة اإلمام، 

 
للباحثة  : دراسة بالغية يف أحاديث صحيح مسلم/  التضاد وأثره يف التمكني للغاية التعليمية

 ص )دكتوراه(.  264م،  2017هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية،  -صفاء حممود مسعد.
 

الكتب    ميان واملؤمنني يف عن اإل صلى هللا عليه وسلم  يث النبحادأ  اخلصائص البالغية يف 
 2017هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد طه شيتة.  /دراسة بالغية حتليلية:  الستة

 م )دكتوراه(. 
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اخلصائص البالغية يف حديث الرسول عن آفات اللسان و تقوميها يف الكتب الستة 

 2018هـ،    1439القاهرة، املكتبة األزهرية للرتاث،    -مصطفى أبو احلجاج النجار.  /الصحاح
 ص.  800م، 

 
عرض ملسائل البالغة وعلومها وبعض القضااي النقدية    دراسات يف البالغة النبوية الشريفة: 

حممد   /للمناوي "فتح القدير شرح اجلامع الصغري "يف احلديث النبوي من خالل كتاب 
 1436ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، وحدة البحوث والدراسات،    -زجنري.رفعت أمحد  

 ص. 413م،  2015هـ، 
 

علي شايع  : دراسة سيميائية/ ومرجعيتها الدًللية يف صحيح البخاري الصورة اًلستعارية
 ص )دكتوراه(.  264م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -مُحيد.

 
واألحكام السلطانية يف البيان النبوي: دراسة بالغية لبعض أحاديث الفنت واألحكام الفنت  

 م. 2019هـ،  1440الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -حممد بن سليمان الصيقل. /السلطانية

 
  /ا: دراسة بالغية حتليليةرع منوذجا ز ونسوة املوادح: حديث أم  املسافة بني نسوة الذوام  

 ص.  111م،  2016هـ،  1437ملنصورة: دار الثقافة اللغوية، ا -حممد علي بدوي.
 

:  هـ(   544  )ت  عياض  يللقاض  كمال املعلم بفوائد مسلم"إ"  كتاب  مسائل علم البيان يف 
م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حجاج حممد عطية. / دراسة بالغية حتليلية

 )ماجستري(. 
 

بريوت: دار املقتبس،    -مصعب رضا محود.  /أصوهلا، عالقاهتا، وآاثرهانظرية الكناية النبوية:  
 ص.  747م،  2018هـ،  1440
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شيماء   /وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم يف صحيحي البخاري ومسلم: دراسة بالغية

 ص. 416م،  2019هـ،   1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد البدراين.
 
 املسارد  -6

عبد الكرمي حممد  /حنو موسوعة كتب البالغة ورسائلها ومقاًلهتا :البالغةأوراق علوم 
 ص.  704م،  2019هـ،  1440، اهليئة العامة السورية للكتاب  دمشق: -.حسني

 
مجال حممد صاحل   / ملصادر النقدية والبالغية يف األدب العريب حىت القرن السابع اهلجريا

 ص.  197هـ،  1438املتنيب، الدمام، السعودية: مكتبة  -.حسن
 
 فلسفة البالغة -7

 300م،  2018هـ،  1439مصر،  -فتوح يونس داود.  /البعد النفسي يف البالغة العربية
 ص )أصله رسالة جامعية( 

 
عماان: دار كنوز   -وسيمة جناح مصمودي. /املقارابت العرفانية وحتديث الفكر البالغي

 م. 2017هـ،  1438املعرفة، 

 
 البالغةتعليم  -8

 م. 2018هـ،  1439عماان: دار غيداء،  -.طه حممد جادو  / تسهيل البالغة للمبتدئني
 
 طرق البحث ومناهج البلغاء  -9

 1439الفيوم: جامعة الفيوم،    -هيام صالح رسالن.  /اجلهود البالغية لرشيد الدين الوطواط
 ص )ماجستري(. 259م،  2018هـ، 
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القاهرة: جامعة  -ميادة زينهم النجار.(/ )بنت الشاطئ عبدالرمحناجلهود البالغية لعائشة 
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1438األزهر، 

 
القاهرة: مكتبة اإلمام الرازي،   -جوزاء مفلح العنزي.جهود دكتور حممد أيب موسى البالغية/  

 م. )أصله رسالة دكتوراه من جامعة القصيم(. 2018هـ،  1439
وراه: جهود الدكتور حممد حممد أبو موسى البالغية: األدوات واإلجراءات/ وأذكار برسالة الدكت 

 هـ. 1437الرايض: جامعة امللك سعود،   -حممد بن مبارك الصويغ.
 

  - حممود خليف احلياين.سياسة البالغة يف الفكر العريب والغريب: النسق، السياق، التاريخ/  
 م. 2018هـ،  1439عماان: دار غيداء، 

 
يف فلسفة البالغة العربية: حفرايت يف البنية املعرفية والوظيفية عند ابن البناء املراكشي/  

هـ،  1440مكناس: مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية،  -عبداحلق دادي.
 م. 2019

 
تنسيق  /من البالغة املختزلة إىل البالغة الرحبة: قراءات يف أعمال الدكتور حممد مشبال

 م. 2017هـ،  1438عمَّان: دار عامل الكتب احلديث،  -بدالواحد املرابط وآخرين. ع
 

 دراسات تراثية يف البالغة -10
بريوت: دار    -حممد ايسر البطمان.  /أساليب التعبري البالغي يف شعر الوصف عند البحرتي

 ص.  431هـ، 1439املقتبس، 
 
دمياط اجلديدة:    -عبدالفتاح حممد عبده.  /نقديةدراسة بالغية  :  املعلقات  ساليب الشرط يف أ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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دمشق: متوز للنشر،   -جاسم عاصي.  /دراسات يف بالغة املوروث يف الشعر  اإليقاع املتفرد:
 ص.  186م،  2017هـ،  1438

 
 هـ(.  518 )ت للميداين "مثالجممع األ"كتاب   مثال العربية يف بالغة األ

 هـ،... 1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

القاهرة:  -سلوى حممد حسن. /بالغة وصف احلركة عند شعراء القرن السابع اهلجري
 ص )دكتوراه(.  309م،  2018هـ،  1440جامعة عني مشس، 

 
اجلامعة  غزة:  -شيماء مازن احلاج. /البناء البالغي يف أشعار السرية النبوية ًلبن هشام

 م )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  2017هـ،  1438اإلسالمية، 
 
القاهرة: جامعة    -أمساء عادل حممد علي.  /ه(   120)ت    يديوان العرج  البيان والبديع يف   

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438األزهر، 
 

ايسر   حممد / بني بالغة اجلملة وبالغة النص: دراسة تطبيقية يف شعر أيب فراس احلمداين
 ص.  469هـ، 1439بريوت: دار املقتبس،  -البطمان.

 
مظهر  /دراسة بالغية حتليلية ي:على تفسري البيضاو  يحاشية القونو  يف  التصوير البياين

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حامد خليل.
 

القاهرة:  -إبراهيم احلديين.(/ كرمية هـ 183 ت) يحية النمري  أيبشعر  يف  التصوير البياين
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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 1438دسوق: جامعة األزهر،  -أمحد حممد علي زبيدة. / رجاينشعر األ  يف  التصوير الفين
 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

املعرفة،  عماان: دار كنوز  -.فضيلة قواتلحجاجية الشروح البالغية وأبعادها التداولية/ 
 ص.  427م،  2017هـ،  1438

 
مرمي عبدالعظيم حممد  /دراسة بالغية نقدية(: هـ 374)ت خطب املناسبات ًلبن نباتة 

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -السيد.
 

 -عائشة صالح حممد.  /دراسة بالغية نقدية(:  هـ  176  ت)  يبراهيم بن هرمة القرشإديوان  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 -اعتماد السيد عبدالفتاح.  /دراسة بالغية نقدية:  هـ(  456  )تي  ندلس ديوان ابن حزم األ

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة األزهر، 
 

 -عبداملنعم.جنوى عزت  /دراسة بالغية حتليلية(: هـ 507)ت  ديوان ابن اللبانة الداين
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
أمساء رحيان   /دراسة بالغية نقديةهـ(:  460ي )ت ندلس األ يلبري سحاق األإ أيب ديوان 
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -بيومي.

 
أمحد أبو   /دًللية ومعجميةدراسة ـ(: ه 460)ت  يندلس األ يلبري سحاق األإ أيبديوان 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -الفضل حسني.
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دراسة  (:  اهـ تقريبا   535  بعدي )ت  بكر حيىي بن حممد املعروف ابجلزار السرقسط  أيبديوان  
م   2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -سعيدة متويل عبداحلكيم. /بالغية نقدية
 )ماجستري(. 

 
آالء    /دراسة بالغية نقدية(:  هـ  609  ت)  يمحد بن عبد السالم اجلراو أالعباس    أيب ديوان  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -صابر عبيد.
 

بين  -فاطمة حممد حامد. /دراسة بالغية نقدية حتليلية: ميمة(أبو أ)ي مساعيل صرب إديوان 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439األزهر، سويف: جامعة 

 
"تسلية اللبيب  ـاملسمى ب ، (م 1927، هـ1346 ت)مام عبدالقادر بن بدران ديوان اإل

  - هناء عبدالعاطي جربيل.   /املدح والغزل ي  غرض  دراسة بالغية نقدية يف :  عن ذكرى حبيب"
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
القاهرة:   -شريين زكراي النشار. /دراسة بالغية نقدية: هـ( 79 )ت ي سراقة البارقديوان 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

  -جيهان أمحد حممود. /دراسة بالغية نقدية: هـ[ 710]ت ي ديوان شهاب الدين العزاز 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بين سويف: جامعة األزهر، 

 
القاهرة: جامعة   -أمرية خالد أمحد. /دراسة بالغية نقدية: هـ( 515 )تي الطغرائديوان 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440األزهر، 
 

  / والبديع  املعاين  يعلم  دراسة بالغية نقدية يف :  هـ(  95  )تي  بن الرقاع العامل  ي ديوان عد
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -ايمسني امبارك.
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القاهرة: جامعة  -هبة علي حممد. /دراسة بالغية: ا( هـ تقريبا  250 )تي ديوان العطو 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439األزهر، 
 

القاهرة:    -.نرمني أمحد اندي  /دراسة بالغية:  هـ(   210  )تي  ديوان حممد بن يسري الرايش
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
 -رشا ممدوح عبده. /( دراسة بالغية نقديةهـ  57)ت  يديوان هدبة بن اخلشرم العذر 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

القاهرة: جامعة    -علياء أمحد غنيم.  /دراسة بالغية ونقديةهـ(:    95)ت  ديوان وضاح اليمن  
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
دراسة بالغية    هـ(:   8  )ت  ةودريد بن الصمَّ   هـ(   ق   94  )ت  بني مهلهل بن ربيعةخ  راثء األ

م  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -ماجدة عبدالرازق حممد. /نقدية موازنة
 )ماجستري(. 

 
القاهرة: جامعة   -حسناء حممد عبدالسالم. /دراسة بالغية: لوالدته وابنته ي راثء الصنوبر 

 م )ماجستري(.  2017، هـ 1438األزهر، 
 

طنطا: جامعة طنطا،   -السيد حممود ويلي. /رسائل بديع الزمان اهلمذاين: دراسة بالغية
 ص )دكتوراه(.  399م،  208هـ،  1439
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  ي محد زك" ألعصور العربية الزاهرة  مجهرة رسائل العرب يف "  كتاب  يف   يمو رسائل العصر األ
القاهرة: جامعة األزهر،   -ماجدة أمحد حممد.  /دراسة بالغية نقدية(:  هـ  1395  )ت  صفوت
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
  -رهام حممد إبراهيم. /دراسة بالغية نقدية(: هـ 529 تي )ندلس شعر ابن عبدون األ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر، 
 

دراسة بالغية ي:  القرن السابع اهلجر    يفديوان حممد بن محري اهلمداين  خوانيات يف شعر اإل
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -إميان سعد جودة.  /حتليلية

 
اإلسكندرية: جامعة   -خليفة أبو بكر الكندرو. /شعر األصمعيات: دراسة بالغية

 ه(. ص )دكتورا 270م،  2018هـ،   1439اإلسكندرية، 
 

 -فوزية حممود أبو عرب. /دراسة بالغية حتليلية هـ[: 110]ت ي شعر اثبت قطنة العتك
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 

هـ،  1439بين سويف: جامعة األزهر،  -وابلعنوان نفسه للباحثة إميان عبدالفتاح بكر.
 م.2018

 
دمياط   -عبداهلادي مسري عبداهلادي. /بالغية نقديةدراسة ي: شعر خداش بن زهري العامر 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اجلديدة: جامعة األزهر، 
 

أمحد حممد شعر عبدهللا بن الزبعرى يف اجلاهلية وصدر اإلسالم: دراسة تركيبية بالغية/ 
 ص )ماجستري(.  397م،  2018هـ،  1440بين سويف: جامعة بين سويف،  -حبشي.
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فاتن أنور    /دراسة بالغية نقديةي:  مو سليم من اجلاهلية حىت هناية العصر األ  قبيلة بينعر  ش
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -يوسف.

 
إحسان   /دراسة بالغية حتليليةي: ًلبن اجلوز  "حبر الدموع "كتاب   لشواهد الشعرية يف ا

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -صالح إبراهيم.
 

دراسة حتليلية  :  يويبواتج امللوك األ  يويبالصورة الفنية بني الشاعرين امللك الناصر داود األ
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -رحاب حممد إبراهيم. /موازنة

 
دمياط   -مؤمن أمحد أبو حرات.  /دراسة وموازنة:  الصورة الفنية عند ابن حيوس وابن اخلياط

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438اجلديدة: جامعة األزهر، 
 

إميان أبو العال   /دراسة بالغية نقدية: هـ( 528 )ت ي ديوان ابن الزقاق البلنس  الغزل يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -القالوي.

 
شيماء   /دراسة بالغية نقدية(: هـ 196 تي )خلزاعالشيص ا أيبديوان  الغزل واملدح يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -فرج حممد.
 

 -سومة حممد سامل.  /دراسة بالغية نقدية:  هـ(.  ق   3  )ت  طالب  أيب ديوان    يف الفخر واملدح  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
 /دراسة بالغية نقدية:  هـ(  1350  )ت  ويوسف النبهاين   هـ(   24  )ت  زهري ميتا كعب بن  ًل

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -سناء حممد السيد.
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أمحد جاسم   /للسيد عبد األعلى السبزواري  "مواهب الرمحن"املباحث البالغية يف تفسري 
 ص.  313م،  2018هـ،  1439بريوت: دار القارئ،  -اخلبال.

 )من تفاسري الشيعة احلديثة(
 

  /احملاضرة واملناظرة يف أتسيس البالغة العامة: مواجهة بني زمن اجلرجاين وزمن القزويين
 ص.  407م،  2017هـ،  1438الدار البيضاء: إفريقيا الشرق،  -.حممد العمري

 
اجلديدة: جامعة األزهر، دمياط    -حممد علي السعدين.  /دراسة بالغية:  املدح عند ابن خفاجة

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

شريين   /دراسة بالغية نقدية:  هـ(   1331)ت    سكويببراهيم بن حسن األإديوان    املدح يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود عبدالفتاح.

 
القاهرة:  -منال علي طالب. /نقديةدراسة بالغية : شعر حازم القرطاجين املدح والغزل يف 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
 /دراسة بالغية نقدية: هـ( 467 )ت ي بن احلسن الباخرز  ياملدح واهلجاء من ديوان عل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء حممد عبداحلميد.
 

نورا    /دراسة بالغية:  م(   1932،  هـ  1351)ت    يمحد شوقأل  " مصرع كليوابترا"مسرحية  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن الشورجبي.

 
دراسة  : هـ( 354 )ت  الطيب املتنب أيب مع  هـ(  406 )تي معارضات الشريف الرض 

 )دكتوراه(. م  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -زوزو مربوك الغنام.  /بالغية
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القاهرة:  -مروة عبداملؤمن حممد.ي/ مو العصر األ اخلطابة السياسية يف  والبديع يف  ملعاينا
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
القاهرة: جامعة   -أمساء إبراهيم عبداللطيف. /دراسة بالغية نقديةي: املقامة عند احلرير 

 )ماجستري(. م  2017هـ،  1439األزهر، 
 

 -ريهام عبداملنعم أبو اخلري. /دراسة بالغية حتليلية ي:من ديوان سابق بن عبدهللا الرببر 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 

  
  - فاطمة الزهراء صالح حامد. /دراسة بالغية حتليليةي: العصر العباس من راثء الزوجة يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر، 
 
حصائية إدراسة  :  هـ(  170  )تي  محد الفراهيدأكتاب العني للخليل بن    يف   ي ملهمل الثالثا

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  - مرمي ربيع املندوه. /لغوية
 

  - شعبان أمحد.هبة    /دراسة بالغية موازنة:  وصف اخليل بني امرىء القيس وعنرتة بن شداد
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
دراسة بالغية  :  م(  1913،  هـ  1331  )ت  سكويب براهيم بن حسن األإ ديوان    الوصف يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -منال حممد عفيفي. /نقدية
 

 يف البالغةحديثة دراسات  -11
اهليئة العامة السورية دمشق:  -.حممود احلسن /التضمني بني النحويني والبالغينيأسلوب 
 ص.  79م،  2018 هـ، 1439، للكتاب 
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ي:  رضا حممد النحو  ي للشاعر عدانن عل " ملأشراقة إمل و أحرقة " مل من ديوان شراقة األإ
هـ،   1439األزهر،  جامعة    بين سويف:   - رمضان حممد البدوي.  /دراسة بالغية نقدية حتليلية 

 م )ماجستري(. 2018
 

بوعافية حممد    /البالغة العربية والبالغات اجلديدة: قراءة يف األنساق بني الرتاث واملعاصرة
 ص.   236م،    2018هـ،    1439قسنطينة: مؤسسة حسني راس اجلبل للنشر،    -عبدالرزاق.

 
أمساء أشرف   /م(  1956 ، هـ 1376)ت مسر حملمد األ" عاصري بني األ " ديوان البالغة يف 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -رخا.
 
القاهرة: جامعة عني   -عبدالرحيم إبراهيم عامر.  /الغة القص الفين يف شعر التفعيلة يف مصرب

 ص )دكتوراه(.  172م،  2018هـ،  1439مشس، 
 

 2019هـ،    1440القاهرة: مؤسسة بتانة،    -./ اننسي إبراهيم  بناء املفارقة يف البالغة العربية
 ص.  406م، 
 

رجاء حممد  م(/  1949 -  1881)  اجلارم يديوان الشاعر عل يف  التصوير البياين
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعال.

 
إسراء كمال  (/ م 1949 ت ) اجلارم  ي لعل ندلس( )هاتف من األ قصة يف  التصوير البياين 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -لدين البكري.ا
 

بريوت: دار الكتاب   -السعيد أهرو. /أصوله وبنياته ووظائفه :التعريف يف البالغة العربية
 ص. 368م،  2018هـ،  1439اجلديد املتحدة، 
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شادية مصطفى  /دراسة بالغية: م( 1923، هـ1341 ت)ابشا  يمساعيل صرب إديوان 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد.

 
فاطمة أمحد   / دراسة بالغية نقدية: م( 1981 )ت لياس قنصلإل حلان الغروب"أ" ديوان
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد.

 
 -هبة إمساعيل حسن. /دراسة بالغية نقدية :مام الشيخ حممد متويل الشعروايديوان اإل

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
 

جنوى  /دراسة بالغية نقدية: م( 1987 تي )نفاس الربيع للشاعر طاهر زخمشر أديوان 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438بين سويف: جامعة األزهر،  -سيد إبراهيم.

 
  - وردة جودة سيد.   /دراسة بالغية نقدية حتليليةي:  للشاعر حممد احللو وراق اخلريف  أديوان  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438بين سويف: جامعة األزهر، 
 

 -آايت علي حممد. /دراسة بالغية نقدية: م( 1940 )ت بو السعودأ يديوان فخر 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
  - صباح جودة سيد.  /دراسة بالغية حتليلية نقدية:  مانع سعيد العتيبة  للشاعر"  ملاذا؟"  ديوان

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438بين سويف: جامعة األزهر، 
 

هدى  /دراسة بالغية: ( م 1964هـ،  1384 )ت ديوان "ممتاز" للشاعر مصطفى ممتاز
 )دكتوراه(. م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -كيالين فريد.
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مقاربة يف التحوًلت اجلمالية : وأتويل املعىن يف النص اإلبداعي سلطة التشكل البالغي
 ص.  211م،  2019هـ،  1440دمشق: متوز للنشر،  -.حيدر برزان سكران /واملعرفية

 
  ي، رضا حممد النحو  يللدكتور عدانن عل" ملأشراقة إمل و أحرقة " ديوان  يف  يالشعر الباك

القاهرة: جامعة األزهر،   -مساح عبدالشايف النقيب.  /دراسة بالغية نقدية:  م(  2015)  املتوف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
القاهرة: جامعة   -أمساء عبدالعال حممد. /دراسة بالغيةي: هاشم الرفاع عند لشعر الوطينا

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438األزهر، 
 

ميادة حامد   /دراسة بالغية ونقدية: القاسم الشايب أيبو  م بني معروف الرصايف صورة األ
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -الكرماين.

 
سعيد أمحد   /مع مناذج من النصوص القانونية واألحكام القضائية ،الصياغة والبالغة

 ص.  183م،  2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.بيومي
 

عماان: دار اجلنان،   -أمحد اخلطيب. /اإلشارة: قراءة انطباعية يف األنساق الدًلليةصيد 
 م. 2019هـ،  1440

 
 -حسناء فتحي عبدالفضيل. /: دراسة يف بالغة اًلتصالفتاوى الشيخ حسنني خملوف

 ص )ماجستري(.  184م،  2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم، 
 

هـ،  1440القاهرة: دار القدس العريب،  -حممد توفيق حممد سعد.يف نقد العقل البالغي/ 
 ص. 188م،  2019
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هـ،  1440بريوت: دار الفكر املعاصر،  -وليد إبراهيم قصاب. /قضااي بالغية ونقدية
 م.2019

 
ري مرمي مس  /م(  1932  )تإبراهيم  افظ  ح  ديب شاعر النيللأل   ،دراسة بالغية  :سطيح   ليايل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أبو مسلم.
 

هـ(:   792)ت  التفتازاينسعد الدين املسائل األصولية املتعلقة ابلبالغة العربية يف كتب 
هـ،   1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسن بن سعيد الفيفي. /مجعاا ودراسة وتطبيقاا

 رسالة جامعية(. ص )أصله  360م،  2019

 
صفاقس: دار   -مراد بن عياد. /مقارابت بالغية وسيميائية يف اإلذاعي املسموع واملرئي

 ص.  256م،  2017هـ،  1438حممد علي احلامي للنشر، 
 

  - .حممد رشاد احلمزاوي  / اجملاز، التضمني، األسلوبية  من مفاتيح تطوير العربية ودعم تطورها: 
 ص. 237م،  2017هـ،  1438اجلامعي، تونس: مركز النشر 

 
 اثنياا: علم املعاين 

  -هبة حممد املهدي.ي/ سالميات حممد حسن النجم إيف  خصائص تراكيب علم املعاين
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 

 
جنوى  /دراسة بالغية نقدية: هـ( 362ي )ت ندلس ديوان ابن هاىنء األ يف  علم املعاين

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -إبراهيم ونس.
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 اثلثاا: علم البيان 
 البيان  -1

هـ(؛ حتقيق  748زين الدين حممد بن حممد التنوخي )ت األقصى القريب يف علم البيان/ 
هـ،  1438الرايض: جامعة اإلمام، عمادة البحث العلمي،  -هشام عبدالعزيز الشرقاوي.

 ص. 651م،  2017
 
  / دراسة حتليلية: هـ( 776 )ت املغريب حجلة التلمساين  أيبديوان ابن  يف  لتصوير البياين ا

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -ليلى عطا هللا متويل.
 

 -عبدالعزيز.علياء أمحد هـ(/  421 )تي ديوان ابن دراج القسطل يف  التصوير البياين
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
أحالم رمضان حممد م(/    1510،  هـ  915  )ت  ديوان السلطان النبهاين   يف   التصوير البياين

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -قطب.
 

فايزة   /دراسة بالغية حتليليةي: العاليلميلة جل "نبضات شاعرة" ديوان يف  التصوير البياين
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، سوهاج:  -عبداحلميد فهمي.

 
:  محد ابكثري أ يوعل القضااي اًلجتماعية بني الشاعرين معروف الرصايف  يف  لتصوير البياينا

م  2017هـ،  1438جامعة األزهر،  سوهاج: -رقية شحاتة سليم. /دراسة حتليلية موازنة
 (.)ماجستري

 
شيماء   /متفرقات ،الوصف: ًلبن حبيب احللب "نسيم الصبا"كتاب   يف  التصوير البياين 

 (.م )ماجستري 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -السعيد عبدالوهاب.
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 -اتمر عبدالقادر األخضر.  /ي شاكر الطنطاو   يسالمية ملرساملطوًلت اإل  يف   التصوير البياين
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر، 

 
القاهرة: مكتبة   -الوصيف هالل الوصيف. /الصورة البيانية: دراسة يف مسائل علم البيان

 ص.  711م،  2019هـ،  1440وهبة، 

 
شيماء   /السيد ي شعر عز الدين عل يف  و"سرية للخلود"  "دوحة النور" يف الصورة البيانية 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -إيهاب الشاذيل.

 
القاهرة: جامعة   -رضا السيد عمر. /م( 1947 )ت محد الزينأ ديوان  الصورة البيانية يف 

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1438األزهر، 
 

القاهرة: جامعة األزهر،  -زينب عبدالكرمي الشربيين. /يديوان حامت الطائ الصورة البيانية يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
 - داليا مصطفى حممد. / هـ( 389 ت)  يندلس شعر حيىي بن هذيل األ الصورة البيانية يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
 

للمام عبد القاهر اجلرجاين    " الدرر يف تفسري اآلي والسوردرج  "املباحث البيانية يف كتاب  
كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -مسر حممد مجال الدين. / : دراسة حتليليةهـ( 471 )ت

 ص )ماجستري(.  155م،  2018هـ،  1439
 

الكشف   فتوح الغيب يف ـ "املسماة ب  ،على الكشاف حاشية الطيب  مسائل علم البيان يف 
القاهرة:    -أمحد حممود اجلندي.  /دراسة بالغية نقدية:  هـ  743  املتوف سنة،  ب" عن قناع الري

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
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اهليئة العامة   دمشق: -.أمين عبد الرزاق الشوا /ةمن أساليب البيان والتبيني يف اللغة العربي

 ص. 80م،  2018 هـ، 1439، السورية للكتاب 
 
 التشبيه -2

،  اهليئة العامة السورية للكتاب  دمشق: -. منرية حممد فاعور  /وقائع ودًلئل: التشبيه الضمين
 م. 2018هـ،  1439

 
 -هدى احلسيين عبداحلميد. /( هـ 538)ت سراره البالغية أو  يديوان الزخمشر  التشبيه يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

صابرين عبدالوهاب  /دراسة بالغية حتليليةي: ديوان عبداحلليم املصر  التشبيه يف 
 (.م )ماجستري 2017هـ،  1438جامعة األزهر، أسيوط:  -عبدالنظري.

 
 (.ه 1150 )ت  يالكنجبن أيب عصرون حممد بن أمحد   /رشف النبيه من ثغر التشبيه

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة طنطا، 
 هـ( 1406 )وصدر حمقق ا عام

 
 اًلستعارة  -3

  /مقاربة نسقية ودًللية يف بالغة املوت يف خطاب العشق الشعري :اًلستعارة املتوحِ شة
 ص.  72م،    2019هـ،    1440،  اهليئة العامة السورية للكتاب دمشق:    -.هايل حممد الطالب

 ( شتمل على احلقل الداليل املعجمي، والتشكيالت االستعارية اجملازية)ي
 
 
 



76 

 

 اجملاز  -4
هـ(؛ حتقيق  406للشريف الرضي حممد بن احلسني )ت تلخيص البيان يف جمازات القرآن/ 

مصر: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركز حتقيق الرتاث  -عِّشري الغول، أشرف غنام.
 م. 2018هـ؟،  1440العريب، 

 
املنصورة:   -الطرفاوي.سيف النصر علي   /احلقيقة واجملاز: دراسة لغوية أصولية شرعية نقدية

 م. 2017هـ،  1439دار اللؤلؤة، 
 
 الكناية -5
 1439بريوت: دار املقتبس،    -.هيفاء عربية  / لكناية يف البالغة العربية بني النظرية والتطبيقا

 ص. 407م،  2018هـ، 
 

ودراسة  ؛ حتقيق (هـ 429 )ت  أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليبالكناية والتعريض/ 
 2016هـ،    1438  –  1437القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،    -القطان. حممود شاكر

 ص.  421م، 
 

 رابعاا: علم البديع 
 البديع وأنواعه -1

دمشق: دار البشائر،    -مازن املبارك.  /حبث يف البالغة والنقد  البديع بني ابن املعتز وقدامة:
 ص.  77م،  2018هـ،  1439

 
القاهرة: اجملمع الثقايف املصري،  -فتوح يونس داود. /جاج والغاية التحسينيةالبديع بني احلِ 

 ص.  321م،  2018هـ،  1439
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القاهرة: جامعة   -فاطمة أمحد يوسف.هـ(/  125 )ت شيبان ديوان انبغة بين  البديع يف 
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1438األزهر، 

 
  - حنان فريد عبداحلميد.هـ(/  567)ت  ديوان ابن قالقس  املدح واهلجاء يف  البديع يف 

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

عماان:   -سامية بن ايمنة. /تداولية سياق احلال يف الفعل الكالمي: دراسة حتليلية تطبيقية
 م. 2019هـ،  1440دار كنوز املعرفة، 

 
بريوت: مؤسسة  -لطيفة بنت سعود العصيمي. /بداعي والنسق الثقايف اإللتورية بني النص ا

 ص. 148م،  2018هـ،  1439االنتشار العريب، 
 

 -عمر رشيد حسني. /ح سن التعليل وحتوًلت املعىن يف الشعر العباسي: دراسة حتليلية
 ص )ماجستري(.  292م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا، 

 ألوان البديع()حسن التعليل من 
 

ريهام    /تكوينها  ودور البديع يف   هـ(  436)ت    الفضل امليكايل  أيبديوان    الصورة البيانية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -خمتار مجيعي.

 
  820 )ت ديوان ملك غرانطة يوسف الثالث تشكيلها يف  ثر البديع يف أالصورة البيانية و 

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -رويدا مجال حممد عبده. /هـ(
 

  / علم البديع عند الشيخ حممد حممد أبو موسى عضو هيئة كبار العلماء ابألزهر الشريف
 ص.  488م،  2019هـ،  1440القاهرة: مكتبة وهبة،  -حممود توفيق حممد سعد.
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 األسلوب -2
)األسلوب هو البالغة عند قوم، ويصنف يف البديع، ولكن خيتلف معناه يف علم اللغة  

 احلديث(
أمساء عبداملنعم   /دراسة بالغيةي: ديوان شفيق جرب  نشائية الطلبية يف ساليب اإلاأل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر،  أسيوط: -عبدالرمحن.
 
هبة عبداملقصود   /دراسة بالغية:  هـ(  46  )ت  ديوان قيس بن اخلطيم  نشائية يف ساليب اإلاأل

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -الشامي.
 
أمساء   /دراسة بالغية حتليلية: م(  1990 )ت ريشة أيب شعر عمر  نشائية يف ساليب اإلاأل

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -مصطفى عبدالرمحن.
 
دراسة بالغية  : هـ( 628 ت)يويب  جمد هبرام شاه األنشائية يف شعر امللك األساليب اإلألا

 م )ماجستري(.   2016هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -مي أمحد السيد طلحة.  /ةيحتليل 
 
القاهرة:   -البنا.هاجر صربي م(/  2007 ت)شعر انزك املالئكة  نشائية يف ساليب اإلاأل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 
املسماة ابلكافية   (هـ  751 ت)القصيدة النونية ًلبن قيم اجلوزية  نشائية يف ساليب اإلاأل

املنصورة: جامعة األزهر،  -ألطاف سالمة إبراهيم. /اًلنتصار للفرقة الناجية الشافية يف 
 )ماجستري(.م  2017هـ،  1438

 
  -أمساء حممد درويش. /اًلنزايح وأثره الدًليل يف نقائض جرير والفرزدق: دراسة أسلوبية

 ص. )ماجستري(.  126م،  2018هـ؟،  1440طنطا: جامعة طنطا، 
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يُقصد ابالنزايح اخلروج عن النسق املثايل املألوف للغة، لتحقيق وظائف أسلوبية ومجالية حُتدث  
 أسلوب من أساليب صياغة الكالم.أتثري ا خاصًّا. فهو 

 
إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،  -.خريات أمحد الرشود /دراسة أسلوبية :نيشَ شعر املرق ِ 

 م. 2020هـ،  1441
 

 الباب السادس 
 النحو والصرف 

 
: النحو   أوًلا

 العوامل -1
أمحد تسهيل نيل األماين شرح عوامل اجلرجاين، املسمى تسريح الغوامل يف شرح العوامل/  

عماان: دار    - هـ(؛ اعتىن به وعلق عليه أمحد رامي الشويلة.  1325بن حممد زين الفطاين )ت  
 ص. 174م،  2018هـ،  1439النور املبني، 

 
شرح خالد بن  /اهر اجلرجاينشرح العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية لعبدالق

القاهرة: مكتبة   -.إعداد علي عبد الباسط مزيدهـ(؛  905عبدهللا األزهري اجلرجاوي )ت 
 ص.  231م،  2018هـ،  1439اإلميان، 

 
: دراسة تقابلية بني العربية والنظرية التوليدية التجريدية لتشومسكي/ العوامل املائة النحوية

ص  361م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -عبدالقادر إبراهيم حسن.
 )دكتوراه(. 
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 احلروف  -2
الرايض: دار    -منرية بنت حممود احلمد.(/  غري حروف اجلر  )تناوب حروف املعاين يف املعىن 

 ص. 100م،  2018ه؟،  1440إشبيليا، كنوز 
 

 م؟2019هـ،    1440تونس: دار زينب،    -محادي زمزم.  /حروف املعاين ودًللتها على اجلهة
 

هـ(؛ حتقيق حممد   702)ت    املالقي  أمحد بن عبد النور  /رصف املباين يف شرح حروف املعاين
 ص. 360، م 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزازي.

 
 اإلعراب   -3
 اإلعراب )عام(  -أ

 م. 2019هـ،  1440املنصورة: دار اللؤلؤة،  -سعد النادي.  /كيف تعرب أي كلمة؟
 

  -.مجع وأتليف حممد األمني بن عبد هللا اهلرري   /اللباب يف خالصة معاين ملحة اإلعراب  لب  
 مج. 2م،  2019هـ،  1440جدة: دار املنهاج، 

رات ملحة رفع احلجاب عن خميمات معاين "كشف النقاب عن خمدَّ للمؤلف نفسه: ومعه 
 .للفاكهي "اإلعراب 

 
الكويت: دار الظاهرية،   -.حسن حممد فراج /النفائس احلسنية على الشواهد األزهرية

 م. 2019هـ،  1440
 .للشيخ خالد األزهري "شرح األزهرية"لشواهد النحوية يف كتاب لوهو شرح وإعراب 

 
 إعراب القرآن الكري أو بعضه -ب
  -دعاء أمحد الغندور. /ا ودراسةمجعا : ن للنحاس آ عراب القر إ يف  حامت السجستاين أيبراء آ 

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
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: دراسة صرفية  ملكي بن أيب طالب القيسي" مشكل إعراب القرآن " اآلراء البصرية يف 

ص  438م،  2018هـ،  1439بنها: جامعة بنها،  -فاطمة عبدالكرمي املهدي.حنوية/ 
 )دكتوراه(. 

 
عبداجلبار بن هادي دليل اإلعراب ملتعلمي اآلجرومية: مجل قرآنية معربة منهجية جمدولة/ 

 م. 2019هـ،  1440املدينة املنورة: دار النصيحة؛ الرايض: الناشر املتميز،  -املرااين.
 

دراسة  (: هـ 311)ت  ىل الزجاجإاملنسوب " نآ عراب القر "إ كتاب  الشواهد الشعرية يف 
 م )ماجستري(.   2018هـ،    1439سوهاج: جامعة األزهر،    -صفاء رجب عز الدين.  /حتليلية

 
  -عصام رزق العرجاوي. / عامل النصب احملذوف وأثره يف الدًللة يف إعراب القرآن الكري

 ص )ماجستري(.  353م،  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا، 
 

أليب علي حممد بن املستنري، املعروف بُقطُرب )ت بعد  / معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه
 م )دكتوراه(.   2017هـ،    1438ابتنة: جامعة ابتنة،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد لقريز.  210

 
 إعراب احلديث  -جـ 
انهد حممد أبو   / عراب احلديث النبوي: دراسة حنوية موازنةإحاديث املكررة يف كتب األ

ص )حبث مكمل لرسالة   206م،  2018هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -دية.
 املاجستري(. 

 
هـ،   1440بريوت: مكتبة لبنان: صايغ،    -فخر الدين قباوة.  /إعراب كتاب رايض الصاحلني

 ص.  1101م،  2018
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انجح معوض  /: دراسة حنوية دًلليةالصحيحني عراب يف هلل من اإل ًل حمل   اجلمل اليت 
 ص )دكتوراه(.  357م،   2018هـ،    1439بين سويف: جامعة بين سويف،    -حممد رجب.

 
 الكتب القدمية يف اإلعراب -د

الرومي احلنفي )ت  خلرتربيتا حممود بن إمساعيل /عرابعراب بشرح قواعد اإلتوضيح اإل
 1438 – 1437املنصورة: جامعة األزهر،  -إميان عبده الشربيين. دراسة وحتقيق: هـ( 910

 م )ماجستري(. 2016هـ، 
 

حتقيق فخر  هـ(؛  879حممد بن سليمان الكافيجي )ت شرح قواعد اإلعراب ًلبن هشام/ 
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -الدين قباوة.

 
خالد بن عبدهللا األزهري د اإلعراب، املسمى موصل القر اء إىل قواعد اإلعراب/  شرح قواع

القاهرة: مكتبة اآلداب،    -، مزيدة ومنقحة.3ط  -هـ(؛ حتقيق خالد إمساعيل حساان.  905)ت  
 م. 2019هـ،  1440

 
هـ(؛ حتقيق حممد  792مشس الدين حممد بن عثمان بن حممد الزوزين )ت  /شرح اللباب

 1512مج ) 2م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -مصطفى اخلطيب.
 ص(. 

 وهو شرح "لباب اإلعراب" لإلسفراييين. 
 

ـ(؛  ه 1131 )ت الشهري ابلفاضل اهلندي  ،صفهايناأل بن احلسن هباء الدين حممد  / التهليلية
 حتقيق علي موسى الكعيب.

 هـ(. 1439ذو احلجة،  –نشر يف نشرة )تراثنا( الصادرة يف قم )شوال 
 )يف إعراب كلمة التوحيد وشرحها( 
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التدقيق النحوي والعروضي: عامر هـ(؛  446القاسم بن علي احلريري )ت  /ملحة اإلعراب
هـ،  1440بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،  -، مزيدة تنقيح ا.3ط -بن املرا الصبحي.

 م. 2019
 

ـ(؛ حتقيق عبدهللا حممود أمحد ه 571اخلاوراين ) حممد بن حممد أليب احلسن /خنبة اإلعراب
 ص )دكتوراه(.  271م،  2017هـ،  1438الفيوم: جامعة الفيوم،  -منصور.

 
 دراسات تراثية اإلعراب يف  -هـ

ا  ا وتوثيقا مجعا :  هـ( 761 )ت اللبيب ًلبن هشام مغين يف  هـ(  669 )ت  راء ابن عصفور آ 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -مروة أنيس السيد سامل. /ودراسة

 
دراسة حتليلية تطبيقية على ديوان  : عرابومواقع املصدر املؤول من اإل احلروف املصدرية

هـ،  1439سوهاج: جامعة األزهر،  -أمساء عطية حامد.  /هللا عنه يحسان بن اثبت رض
 م )دكتوراه(.  2018

 
 يف اإلعرابحديثة ات دراس -و
دراسة يف ترتيب اللغة الداخلي وتصميمها   لكالم واإلعراب متسابقني ابلرتبة الذهنية: ا

تونس: الدار    - .مشس الدين الرحايل  /اهلندسي يف النظرية النحوية العربية واللسانيات احلديثة
 ص. 538م،  2017هـ،  1438التونسية للنشر، 

 
هـ؟ )أصله رسالة ماجستري من  1440الكويت،  -رافع احلسيين.بدر بن  /مشكل اإلعراب
 جامعة الكويت(. 
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  - ايسني مهدي عوض هللا.  /هـ(: مجعاا ودراسة  761مشكل اإلعراب عند ابن هشام )ت  
 ص. )ماجستري(.  560م،  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 تعليم اإلعراب -ز

اإلعرايب لتنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى طالب املرحلة برانمج قائم على التوجيه 
ص   277م،  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  -اتمر عبدالنيب الربمة. /الثانوية

 )ماجستري(. 
 
 قواعد اللغة العربية  -4

 ( ةاجلديداألعمال ويشمل دراستهما وتعليمهما، من . )النحو والصرف معاا
اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات   -محدي الشيخ. ة/ قواعد اللغة العربي الندية يف زهور ال

 م. 2017هـ،  1438العربية، 
 

هـ، 1440الكويت: دار الظاهرية،    -حممد حسني األزهري.القواعد األولية يف علوم العربية/  
 م. 2019

 
هـ،  1439القاهرة: دار املعارف،  -خالد حممد مصطفى. /املؤسس يف قواعد اللغة العربية

 ص(.  548جـ ) 2م،  2018
 

 -هـ(. 1360حممود حممد مصطفى )ت  /النماذج احلديثة يف تطبيق قواعد اللغة العربية
 جـ. 2م،  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 

 : يف النحو والصرف. 1جـ
 : يف البالغة. 2جـ
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 النحو والدين   -5
الرايض:   -املثىن بن عبدالعزيز اجلرابء.  / املشرتكة بني أصول الفقه وأصول النحواملسائل 

 هـ )دكتوراه(.  1440جامعة اإلمام، 
 
 النحو يف القرآن  -6

 - عبدهللا عوض عبدالعاطي.: دراسة حتليلية/ تفسري سورة النور يف  أثر دًللة حروف املعاين
 ستري(. ص )ماج 260م،  2017هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا، 

 
القاهرة: الدار العاملية للنشر،    -عبدهللا حممد آدم أيب نظيفة.  /أساليب الشرط يف القرآن الكري 

 جـ.  3م،  2018هـ؟،  1439
 

أمحد  /اإلعجاز النحوي للقرآن ورسم املصحف يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة
 ص.  202م،  2018هـ،  1439القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -عبدالتواب الفيومي.

 
أليب علي احلسن   / اإلغفال: وهو املسائل املصلَّحة من كتاب "معاين القرآن وإعرابه" للزجاج

الدمام: مكتبة املتنيب،    -عبدهللا بن عمر احلاج إبراهيم.  هـ(؛ حتقيق  356بن أمحد الفارسي )ت  
 هـ؟ 1440

 
للسمني   "الدر املصون"كتاب   عىن يف صحة امل ثرها يف أنية و آ وجه النحوية للجملة القر األ

القاهرة: جامعة األزهر،  -اندي حسني عبداجلواد. /دراسة حنوية(: هـ 756 ت) احللب
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439

 
الكويت: آفاق    -مىن حممد الشمري.  /البنية النحوية يف القرآن الكري: دراسة يف حنو النص

 ص.  298م،  2018هـ؟،  1439للنشر، 
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مركز  النجف:    -كفاح حاجم شنيار.  /التحليل السياقي لدًللة ضمري )أان( يف التعبري القرآين
 ص. 317م،  2018هـ؟،  1439، عني للدراسات والبحوث املعاصرة

 
  - .نزيه علي محدان / القرآين الرتاكيب النحوية والتشكيل الدًليل والسيميائي يف القص  

 ص.  716م،  2019هـ،  1440للكتاب، بريوت: املؤسسة احلديثة 
 

قناة   -أمرية سيد هالل.: تفسري الطربي منوذجاا/ تعدُّد الدًللة النحوية يف السور املكي ة
 ص )ماجستري(.  289م،  2017هـ،  1438السويس: جامعة قناة السويس، 

 
مصطفى   / حنويةدراسة  :  ن الكري والشعر العريبآ القر   للقطع واًلستئناف يف   يالتعليل النحو 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد شيشي.

 
القاهرة:  -مطر عبدهللا اجلزويل. /اجلزم وأساليبه يف القرآن الكري وأثره يف توجيه التفسري 

 جـ. 2م،  2018هـ،  1439الدار العاملية للنشر، 

 
يف اخلصائص الرتكيبية والوظائف الدًللية/  اجلملة التذييلية يف آايت احلجاج العقدية: دراسة  

 ص )ماجستري(. 343م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -حسني علي عبدالقادر.
 

القاهرة:   -حممد راين حممد عبدالرمحن.  /بني النحو والبالغة  اجلملة املعرتضة يف القرآن الكري
 )دكتوراه(. ص  450م،  2018هـ،  1439جامعة عني مشس، 

 
سليمان سليمان  الدًللة النحوية يف القرآن الكري: احلرف، الكلمة، اجلملة، األساليب/ 

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -تويج.
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النجف:   -حيدر عبدالعايل جاسم.  /دراسة يف دًللة البنية الصرفية والنحوية  سور الطواسني: 
 ص. 415م،  2018هـ؟،  1439، والبحوث املعاصرةمركز عني للدراسات 

 
القاهرة: جامعة عني   -أمساء حممد الزانيت. / سورات القصص واألحزاب: دراسة حنوية دًللية

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مشس، 
 

مام حيىي  لل ي" شرح مجل الزجاج املنهاج يف "  من كتاب اجلزء الثاين  نية يف آ الشواهد القر 
  -سلوى شعبان الصادق. /دراسة حنوية صرفية: هـ( 749 – 669)ي بن محزة العلو 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
 

  حممد سعيد بن املبارك بن الدهان  يبأل  " شرح اللمع ة يف الغر  "كتاب   نية يف آ الشواهد القر 
هـ،  1438األزهر، القاهرة: جامعة  -أمنية حممد بيومي.  /ا ودراسةمجعا : هـ( 569 )ت

 م )ماجستري(. 2017
، ت   هـ(. 392)واللمع يف العربية البن جينا

 
  801ي )ت ًلبن عطاء هللا التنس  "شرح التسهيل" كتاب  نية النحوية يف آ الشواهد القر 

م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -فايزة شعبان حممد. /دراسة حتليلية هـ(:
 )ماجستري(. 

 .والثاينول اجلزء األ
 

.: دراسة حنوية دًللية/ ظاهرة الرتاكيب املتوازية يف القرآن الكري القاهرة:   -سيد حممد ُكرمياِّ
 ص )دكتوراه(.  432م،  2017هـ،  1438جامعة عني مشس، 

 
طنطا:    -آمال كمال بشر.: دراسة حنوية دًللية/  الظرف يف السبع الطوال من القرآن الكري

 ص )دكتوراه(.  448م،  2018هـ،   1439جامعة طنطا، 
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آمال  /حنوية تصريفية دراسة  : القرآن" "معاين كتابه   من خالل الفر اء عند  الصوايب  املستوى

 هـ )دكتوراه(.  1438الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت فاهد اللحياين.
 
مجع   /اوتوظيفا ة دًلًلت األدوات النحوية ومعانيها يف القرآن الكري دراس عاين احلروف:م

 ص. 352م،    2018هـ،    1439دمشق: مؤسسة الرسالة،    -وترتيب مصطفى شيخ مصطفى.
 

هـ(: سياقه العريف وخطابه اللغوي/   307معاين القرآن أليب زكراي حيىي بن زايد الفراء )ت 
م )النشر  2019هـ،  1440القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -عبدالرحيم اإلمساعيلي.

 الرقمي(.
 

القاهرة:  -حممد السيد أبو احلديد. /املفعول ألجله يف القرآن الكري: دراسة حنوية دًللية
 ص )ماجستري(. 362م،  2018هـ،  1439جامعة القاهرة، 

 
هـ(؛ حتقيق جانر  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /مقدَّرات القرآن

ص )أصله رسالة   480م،  2018ـ، ه 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أقدمري.
 جامعية(. 

 .تقدير احملذوفات يف اآلايت القرآنية، بنيَّ فيها املؤلف  دراسة حنوية قرآنية 
 

 م.2019هـ،  1440البصرة: دار شهراير،  -أمحد رسن. /النظام النحوي يف النص القرآين
 
 النحو يف القراءات -7

للقراءات القرآنية من خالل "البيان يف غريب إعراب  أثر الدليل العقلي يف التوجيه النحوي  
هـ،  1439ابتنة، اجلزائر: جامعة احلاج خلضر،  -إدريس رميي. / القرآن" ًلبن األنباري

 م )رسالة جامعية(. 2018
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املذهب البصري على أيب علي  الفارسي يف اًلحتجاج للقراءات القرآنية والرتجيح بينها  أثر  

الفيوم: جامعة الفيوم،   -حممود عطية حممود.السبعة": دراسة حنوية/  يف كتاب "احلجة للقراء  
 ص )ماجستري(.  190م،  2019هـ،  1440

 
القراءات   دراسة حنوية تطبيقة يف آين:  واًلستعمال القر   يساليب النحوية بني املنع القياساأل
م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد سعد عبدالعظيم. /ربعة عشراأل

 )دكتوراه(. 
 

تغري الفعل بني البناء للمعلوم والبناء للمجهول يف القراءات العشر وأثره يف املعىن: دراسة 
اخلرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،   -حممد سعيد هادي اهلجري. /حنوية دًللية

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

حممد أمحد   / القواعد النحوية والصرفية: مجعاا ودراسةتوجيه القراءات الفرشية مرتباا وفق 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سعيد جنيب.

 
سطيف،   -صالح الدين لصلج. /التوجيه الصريف والنحوي للقراءات القرآنية يف سورة طه

 م. 2019هـ،  1440اجلزائر: جامعة حممد ملني دابغني، 
 
  -عبداملنعم عبدهللا الدليمي.  /لتوجيه النحوي ًلبن جين للقراءاِت الشاذة يف كتابه احملتسبا

 م. 2017هـ،  1438عماان: دار غيداء، 
  

  الكشف عن قناع الريب"  "فتوح الغيب يف  كتاب  يف  يلقراءة الكسائ يالتوجيه النحو 
القاهرة: جامعة األزهر،  -البكري.مها حممد  /ا ودراسةمجعا (: هـ 743 ت) الطيب ماملل 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
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 . حىت هناية سورة مرمي ،من بداية سورة البقرة
 

القاهرة:  -هنا طه بركات.هـ(/  245)ت ار لقراءة هشام بن عم   والصريف  يالتوجيه النحو 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
للملك املؤيد عماد الدين    )الكناش(  كتاب  نية يف آ للقراءات القر   والصريف   يلتوجيه النحو ا

 2018هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -آالء بسيوين لنب.  /هـ(  732  )ت  صاحب محاة
 م )ماجستري(. 

 
  ي، للمهدو "  شرح اهلداية"  ول من كتاباجلزء األ  نية يف آ التوجيهات النحوية للقراءات القر 

 1438القاهرة: جامعة األزهر،  -رجب رمضان رجب. /دراسةا و مجعا (: هـ 440)ت حنو 
 م )ماجستري(. 2017هـ، 

 هـ... 1439واجلزء الثاين للباحثة هبة أمحد النساج، 
 

 ". الكشف والبيان "تفسري الثعلب نية يف آ التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القر 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
سناو، ُعمان:   -حممد بن محود الرواحي. / صيغ اجلموع يف القراءات القرآنية: دراسة لغوية

 ص.  408م،  2017هـ،  1438، ستقامةروائع نور اال
 

 -فرج إبراهيم بلقاسم. / ظاهرة التخطئة عند علماء الوقف واًلبتداء: دراسة حنوية دًللية
 ص )دكتوراه(.  335م،  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس، 
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دراسة   :هـ( 442 )ت للثمانيين "الفوائد والقواعد"كتاب   نية املتواترة يف آ القراءات القر 
م  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -جهاد حممد كاظم اجلواهري. / حنوية

 )ماجستري(. 
 

  / صرفية دًللية: دراسة حنوية القراءات القرآنية املروية عن النساء مقارنة بقراءة حفص
 ص )ماجستري(. 253م،  2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم،  -فاطمة حممد عليش.

 
عبد الرزاق علي  /حىت هناية القرن الثامن اهلجري النقد النحوي للقراءات األربع عشر

 م. 2019هـ،  1440عماان: دار النور املبني،  -.حممد
 
 النحو يف احلديث الشريف -8
 ي.والسند  يمامني السيوطبشرح اإل  يسنن النسائ النحوية والتصريفية يف   يالسيوطراء آ 

 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابإلسكندرية، 
 

عبداهلادي  هـ(/  179اًلختزال يف بنية اجلملة العربية من خالل موطأ اإلمام مالك )ت 
 ص )دكتوراه(.  242م،  2017هـ،  1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -أمحد غز.

 
شرح : لفية"رجوزة األشرح األ التحفة املكية يف "حاديث النبوية من كتاب ًلستشهاد ابألا
:  هـ(  847 ت) ياملالك املغريب يمحد املقر أالعباس شهاب الدين  أليب لفية ابن مالكأ

م  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -شيماء جالل إبراهيم. /دراسة حنوية صرفية
 )ماجستري(. 

 
 1437عيسى إبراهيم،    /ستشهاد ابحلديث النبوي عند ابن مالك يف كتابه شرح التسهيلاًل 

 م )رسالة ماجستري من جامعة تركية(.  2016هـ، 
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عيسى عثمان  : دراسة يف الدًللة الرتكيبية/ التقدي والتأخري يف أحاديث السنن األربعة

 ص )دكتوراه(.  495م،  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -بومعافة.
 

  - أمحد حسن أبو زيد. /احلذف يف صحيح مسلم بن احلجاج النيسابوري: دراسة سياقية
ص   342م،  2017هـ،  1439كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، قسم اللغة العربية، 

 )ماجستري(. 
 

 ي.حاديث سنن الرتمذأ حروف العطف الواردة يف 
 هـ،... 1439األزهر ابلقاهرة، دراسته يف جامعة 

 
القاهرة: جامعة عني   - فتحي الصديق البكباك.  /حروف املعاين يف صحيحي مسلم والبخاري

 ص )دكتوراه(.  556م،  2019هـ،  1440مشس، 
 

دراسة معاين احلروف واألدوات ودًللتها يف كتاب "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه  
هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -بود حممد حسن.عالشيخان": دراسة وصفية دًللية/ 

 ص )ماجستري(. 284م،  2018
 

م  " غريب احلديث"الدرس النحوي  والصريف  والدًليل  يف كتاب  أليب عبيد القاسم بن سال 
م،  2017هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -يونس علي مفتاح. / هـ( 224 )ت اهلروي 
 ص )ماجستري(.  268

 
دًلًلت احلذف يف كتاب "إحكام األحكام شرح عمدة األحكام" للمام ابن دقيق العيد  

 1440الفيوم: جامعة الفيوم،    -جنالء حممد سطوحي.  /هـ(: دراسة حنوية دًللية  702)ت  
 ص )ماجستري(. 255م،  2019هـ، 
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موصل النبيل  "كتابه   يف  هـ(  905ت ) ي زهر عند الشيخ خالد األ ي شواهد احلديث النبو 

 1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء إبراهيم جنيدي. /دراسة حتليلية: ىل حنو التسهيل"إ
 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

طنطا:   -ايسر قطب أبو اليزيد. /الظواهر النحوية والدًللية يف تراجم صحيح البخاري
 ص. )دكتوراه(.  497م،  2018هـ،   1439جامعة طنطا، 

 
" للهيثمي  جممع الزوائد ومنبع الفوائد" يف كتاب  كيبوية وعوارض الرت العالقات النح 

م،  2017هـ،  1438الفيوم: جامعة الفيوم،  -أمل توفيق الرويب.هـ(/  807املصري )ت 
 ص )دكتوراه(.  232

 
عوارض الرتكيب يف كتاب "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان": دراسة حنوية دًللية/  

 ص )ماجستري(.   399م،    2018هـ،    1439املنصورة: جامعة املنصورة،    - سعد مجال أمحد.
 

:  شرح صحيح مسلم"  كمال املعلم يف "إ كتابه    راؤه النحوية والصرفية يف آ عياض و   يالقاض
 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439املنصورة: جامعة األزهر،    -ان سعد املنويف.إمي  /ا ودراسةمجعا 

 
القضااي الرتكيبية والدًللية يف كتاب "الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح" لشمس الدين  

طنطا: جامعة طنطا،   -عبداجمليد عبداملوىل علي. /هـ(: دراسة حتليلية 837الربماوي )ت 
 )دكتوراه(. م  2019هـ،  1440

 
أسوان:   -جالل عباس نور أمحد.: دراسة حنوية دًللية/ صحيح مسلم كتاب الزكاة يف 
 ص )ماجستري(. 234م،  2018هـ،  1439جامعة أسوان، 
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سارة حممد    /ما ًل يصح اًلستشهاد به حنواي  من الشواهد احلديثية وأثره يف اخلالف النحوي
 ص )دكتوراه(.  420م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -أاننج.

 
  )تي لبدر الدين الزركش  "لفاظ اجلامع الصحيح التنقيح أل"كتاب   املسائل النحوية يف 

 . ا ودراسةمجعا : هـ(  794
 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابإلسكندرية، 

 
  939)ت    ياملالك  احلسن املنويف   أليب  يلصحيح البخار   يمعونة القار   املسائل النحوية يف 

م  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -سلوى مصطفى حممد. /ا ودراسةمجعا : (ه
 )ماجستري(. 

 
  / (هـ 911ت )للمام السيوطي  "زهر الرىب على اجملتىب"املسائل النحوية والصرفية يف 

م،   2019هـ،    1440القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -.إعداد عادل حممد علي الطنطاوي
 ص. 349

 
حاديث البشري أفيض القدير شرح اجلامع الصغري من  "كتاب    املسائل النحوية والصرفية يف 

املنصورة:    -هالة عبداملعتمد أمحد.   /ا ودراسةمجعا   ي" للعالمة حممد عبدالرؤوف املناو   " النذير
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
املنصورة:    -محزة صاحل أبو كرش.: دراسة حنوية دًللية/  املوصول وصلته يف صحيح البخاري

 ص )ماجستري(.  181م،  2018هـ،  1439جامعة املنصورة، 
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 كتاب سيبويه وشروحه  -9
:  حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور  " التحرير والتنوير"آراء سيبويه يف كتاب  
هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -إشتيوي.أمحد عبداجلليل  / دراسة حنوية صرفية

 ص )دكتوراه(.  411م،  2018
 

حنان قادر  آراء سيبويه اللغوية والنحوية يف تفسري "الكشاف" للزخمشري: مجعاا ودراسة/ 
 ص )دكتوراه(.  396م،  2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -أمني.

 
؛ حتقيق  (هـ  338  )ت جعفر أمحد بن حممد النحاس    يبأل  / هرح النحاس على أبيات سيبويش

 ص.  290م،    2019هـ،    1439القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،    - .حممد بن يوسف القاضي
 

حسني بن صديق   /والشعر دراسة حنوية لشواهد اآلايت الكرمية : قراءة يف شواهد سيبويه
 جـ.  2م،  2018هـ،  1439عماان: دار غيداء،  -احلكمي.

 
 . شرحه للكتاب من شواهد شعرية على شواهد سيبويه  يف   (هـ  368 )ت  زاده السريايف ما  

 هـ،... 1438دراسته يف جامعة األزهر بسوهاج، 
 

سوهاج: جامعة  -مىن عبدهللا حممد علي. /ا ودراسةمجعا : كتابه  ما ًل يقال عند سيبويه يف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
كتاب سيبويه: دراسة يف العالقات الدًللية: املشرتك املصطلحي،  ملصطلح النحوي يف  ا

القاهرة: دار النشر   - .أمحد إبراهيم هندي / تداخل املصطلحات، الرتادف املصطلحي
 ص. 412م،  2017هـ،  1438للجامعات، 
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 الكافية وشروحها  -10
"مصباح الراغب شرح   كتابه  يف  هـ( 973 )ت الكبري  اختيارات حممد بن عز الدين املفيت

هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -هبة سند حممود.  /ا ودراسةمجعا : كافية ابن احلاجب"
 م )ماجستري(. 2017

 
 .على كافية ابن احلاجب يعلى شرح الرض هـ( 1098)ت   حاشية حممد يعقوب بنباين

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بدسوق، 
 حممد يعقوب البنباين اهلندي( )أبو يوسف 

 
 هـ(. 680 ت )  منصور بن فالح اليمين  /ن احلاجببشرح كافية ا 

 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابإلسكندرية، 
 

مصباح الراغب ومفتاح حقائق املآرب: شرح على مقدمة ابن احلاجب )كافية ابن  
 -أمة السالم علي محيد الشامي.  هـ(؛ حتقيق  973حممد بن عز الدين بن املؤيد )ت    /احلاجب(

 ص.  580م،  2019هـ،  1440عماان: دار النور املبني، 
 

ف شرحه على كافية ابن    ي سرتابدالدين اإل  ياملعايري النحوية للتصويب والتخطئة عند رض
القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد حسن عثمان. /دراسة حنوية ملسائل الكتاب: احلاجب
 )دكتوراه(. م  2017هـ،  1439

 
واملواهب الوافية مبراد   هـ(  731 ت) ياملوشح للخبيص الكافية: يشرح موازنة بني كتايب

  /صول النحويةاأل يف  هـ( 1084)ت  محد اجلالل اليمينأطالب الكافية للحسن بن 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حليمة عبداحلميد مصطفى.
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 مالك وشروحهاألفية ابن  -11
نظمها مجال الدين حممد  ألفية ابن مالك يف النحو والتصريف، املسماة اخلالصة يف النحو/  

-.2ط -هـ(؛ حققها سليمان بن عبدالعزيز العيوين. 672بن عبدهللا بن مالك اجليااين )ت 
 هـ. 1440لرايض: مكتبة دار املنهاج، ا

 
حممد بن عبدهللا بن مالك  نحو والصرف/ ألفية ابن مالك مع امحرار ابن بوان يف علوم ال

 هـ؟ 1440ط، جديدة بزايدات كثرية،  -هـ(. 672األندلسي )ت 
 هـ(. 1220بتوشيح املختار بن بوان اجلكين الشنقيطي )ت 

 مع أنظام الطرة يف الفوائد النحوية، لعدد من العلماء املوريتانيني. 
عه وأعده ونشره حممد حمفوظ بن هـ، ابملعلومات السابقة، وقد مج 1424)سبق طبعه عام 

 أمحد. وهذه طبعة جديدة(.
 
  ت ي )ابمللو   الشهريي،  محد بن عبدالفتاح اجملري أ  /لفيةعلى األ  يترتيب الرض  نوار البهية يف األ

 .هـ( 1181
 هـ. 1439، 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بدمياط اجلديدة، ودسوق، 

 
)ت  هانئ اللخمي السبيتعلي بن حممد بن إيضاح املسالك يف شرح تسهيل ابن مالك/ 

 هـ(. 733
 هـ،...  1439حتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 هـ( 1438كما نشر جزء منه حمقق ا يف جملة )عامل املخطوطات والنوادر( حمرم )
 

هـ( على ألفية ابن مالك: دراسة   761حاشيتان من حواشي ابن هشام األنصاري )ت 
م  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -جابر بن عبدهللا السريع.وحتقيقاا/ 

 )دكتوراه(. 
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(؛ تعليق هـ  1237ت  )املريزا أبو طالب األصفهاين    /حاشية أيب طالب على البهجة املرضية
هـ،  1440داير بكر، تركيا: مكتبة داير بكر،  -مال حممد الدايربكري، عبدالسالم شادي.

 مج. 2م،  2019
 و"البهجة املرضية يف شرح األلفية" لإلمام السيوطي. 

 
ضري )ت حممد بن مصطفى اخل  /حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

  القاهرة: املكتبة اإلسالمية،  -هـ(؛ اعتىن به طه بن أمحد بن حممد بن عبدالكرمي. 1287
 جـ.  2م،  2018هـ؟،  1439

 نسخة حمققة مشكولة مقابلة على نسخة خطية. 
 

حتقيق إبراهيم  /على شرح األمشوين على ألفية ابن مالكهـ(  1206)ت ان حاشية الصب  
 مج. 4م،  2019هـ،  1440كتب العلمية، بريوت: دار ال -مشس الدين.

 
 769هباء الدين عبدهللا بن عبدالرمحن العقيلي )ت  /شــــــرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

ــ(؛ حتقيق علي بن حممد بن ونيس، هاين حممد الطنطاوي، نبيل صـالح سـليم. الرايض؛   -هـــــــــــــ
 م. 2019هـ،  1440الدمام: دار ابن اجلوزي، 

 
بدر الدين حممد بن حممد بن مالك، املعروف اببن   /على ألفية ابن مالكشرح ابن الناظم 

 1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد ابسل عيون السودهـ(؛ حتقيق    686الناظم )ت  
 ص. 816م،  2018هـ، 

 
 م؟ 2018هـ؟،  1439بريوت؟: الشارح،  -أبو فارس الدحداح. /شرح ألفية ابن مالك

 
  -(؛ حتقيق فخر الدين قباوة.هـ  749  )ت  احلسن بن قاسم املرادي  /الكشرح األلفية ًلبن م

 مج.  2هـ،  1440القاهرة: دار السالم، 
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دراسة حنوية  : هـ( 953 )ت لفية ابن مالك ًلبن طولون أشرح  لشواهد الشعرية يف ا

 )ماجستري(.م    2017هـ،    1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -حنان منصور يوسف.  /وصرفية
 

  672)ت لفية ابن مالك أشرحه على  يف  هـ(  686)ت العلة النحوية عند ابن الناظم 
هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -صفاء عبداملوجود حممد عامر. /ا ودراسةمجعا : هـ(

 م )دكتوراه(.  2017
 

هـ،  1440السعودية،  -سلطان بن حذيفة الطوالة. /ملعة السالك إىل ألفية ابن مالك
 م.2019

 
عبدالقادر بن أيب القاسـم األنصـاري املكي )ت املوضـح املعرف ملا أشـكل يف ابن املصـنف/  

ــ(؛ حتقيق عزة حممد احلنفي. 880 ــ،  1439املنصـــورة: جامعة األزهر،  -هـــــــــــــــ م  2018هـــــــــــــــ
 )دكتوراه(. 

 
هـ(؛  885برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي )ت  /النكت الوفية مبا يف شرح األلفية

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حتقيق ماهر ايسني الفحل.
 

 اآلجرومية وشروحها -12
هـ(؛ حتقيق أماين   888علي بن حممد الفاكهي املكي )ت    /لتحفة املكية يف شرح اآلجروميةا

 ص )ماجستري(.  250م،  2018هـ،  1439سوهاج: جامعة سوهاج،  -مرتضى إبراهيم.
 

هـ(؛ حتقيق  837أمحد بن علي البجائي )ت تعليقة سني ة على حل  ألفاظ اآلجر ومية/ 
 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -عبدالقادر عبدالرمحن السعدي.

 هـ( 1431) 3ع 13وسبق نشره يف جملة الدراسات اللغوية الصادرة يف الرايض مج 
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  النحوية يف  هـ( 939 )ت املنويف  ]علي بن حممد[احلسن  أيب تنبيهات وتتميمات وفوائد 

القاهرة: جامعة األزهر،   -فؤاد حممود نصار."/  جروميةشرح اآل  الكواكب الضوئية يف "كتاب  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
هـ؟،   1439القاهرة: دار العقيدة،    -أتليف أشرف يوسف حسن.  /جروميةاجلامع لشروح اآل

 م. 2018
". ولعل املقصود أن جروميةعلى أكثر من مخسني شرحا لآل ورد أدىن العنوان: "شرح حيتوي

 الشرح جمموع من مخسني شرح ا. 
 

 ـ(.ه 1021 ت ) محد الشليبأي/ زهر خالد األ جرومية للشيخ الدرر الفرائد على شرح اآل
 ... هـ،  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
حممد سعيد العوضي؛ حتقيق محود بن عامر الصوايف، غالب بن سعيد  /شرح اآلجرومية

 ص.  128م،  2017هـ،  1438مسقط: ذاكرة ُعمان،  -.النعماين
 

قسنطينة: ألفا    -.عيسى العزريشرح اآلجرومية لدى اجلزائريني: دراسة يف املنهج واحملتوى/  
 ص.  326م،  2018هـ،  1439للواثئق، 

 
إبراهيم بن حممد الطاِّييب الشاغوري  /شرح اإلمام الطيب على منت اآلجرُّومية يف علم النحو

هـ،  1441عماان: دار النور املبني،  -هـ(؛ حتقيق حسني بن السيد القلقشندي. 916)ت 
 م. 2019
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الكردية  شرح العالمة خالد األزهري على منت اآلجرومية يف علم العربية؛ وبذيله: التحفة 
صنعة أشرف نضر الكردي؛ مسعه وعلق عليه حممد عبداملعطي؛  /على شرح منت اآلجرومية

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -قدم له فيصل احلفيان.
 

هـ(؛  1304حممد صاحل بن حممد الكودي )ت  /الفتوحات النحوية شرح منت اآلجر ومية
ُعمان: مكتبة الوراق العامة،   -حتقيق إبراهيم بن حسن البلوشي، هادي بن صاحل العوبثاين.

 هـ. 1440
 املؤلف شيخ الشافعية ومفيت ُعمان. 

 
 هـ(. 1381عبدهللا بن صاحل اخلليفي )ت  /الفواتح اجللية لنظم قواعد اآلجرومية

الرايض:   -لقصائد والدواوين الشعرية/ حتقيق حسان بن إبراهيم الرديعان.طبع ضمن: جمموع ا
 م. 2019هـ  1440العارض للبحوث والنشر، 

 
حممد بن أمحد بن األهدل )ت الكواكب الدرية على متممة اآلجر ومية للحطاب الرعيين/ 

م،  2017هـ،  1438عماان: دار النور املبني،  - هـ(؛ اعتىن به ذاكر عودة محادي. 1298
 جـ.  2
 

 شذور الذهب وشروحه -13
 هـ(.  13 احلنفي )ق حممد بن منصور اليايف /الدر املنثور على شرح الشذور

 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابإلسكندرية، 
 

مجال الدين عبدهللا بن هشام األنصاري )ت  /يف معرفة كالم العرب شرح شذور الذهب
 هـ؟ 1440دمشق: دار الفيحاء،   -ط، مشجرة. -جاسم احملمد.هـ(؛ اعتىن به أمحد   761
   .حممد حميي الدين عبد احلميد  /منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب :ومعه

  .العدويو مري حممد األ يتوتعليقات منتقاة من حاشي



102 

 

 م. 2019هـ،  1440كما صدر عن دار ابن كثري بدمشق، 
 

  بورصة الكتب،   :القاهرة  -.أمل صاحل مهدي  حتليلية/شرح شذور الذهب للجوجري: دراسة  
 . م2018 هـ، 1439

 
املنصورة:    -نورا فتحي العريب.  /يللجوجر   "شذور الذهب"شرح    يف  يمسائل اخلالف النحو 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

 الكتب القدمية يف النحو -14
  النبتييت  دالقادربعلي بن ع الندى/  قطر شرح إىل  جميب الندا  شرح يف  اهلدى طالب إجابة
 (.هـ 1065حنو )ت 

 هـ،...  1439حتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

هـ(؛ حتقيق رشيدة   886حممد بن يوسف القرماين )ت اإلصالح يف شرح ديباجة املصباح/ 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة األزهر،  -سعد القويعي.

 )واملصباح يف النحو للمطرزي( 
 

  - هـ(؛ حتقيق هالة مجال القاضي. 367أليب بكر حممد بن عمر بن القوطية )ت األفعال/ 
 ص )دكتوراه(.  1330م،  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
هـ(؛ حتقيق سارة   377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت  /اإليضاح يف علم النحو

 ص. 432م،  2019هـ،  1440ريوت: دار الكتب العلمية، ب -عبدالفتاح.
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هـ(؛   1127أمحد بن حممد اجلزويل )ت  / حتفة الرب املعبود على تعاريف النحو واحلدود
،  م 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق خالف حممود عبدالسميع.

 ص.208
 

إبراهيم بن احلسني تقي الدين  /احلاجبالتحفة الشافية يف شرح الكافية يف النحو ًلبن 
 -هـ(؛ حتقيق حممد مصطفى اخلطيب.  708هــ، وتويف قبل    686)انتهى من أتليفه عام    النيلي

 مج. 2، م 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية، 
 
 617  )ت صدر األفاضل القاسم بن احلسني اخلوارزمي  ل  /رشيح العلل يف شرح كتاب اجلملت

  2019هـ،  1439القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -.حمفوظ أيب بكر بن معتومة ؛ حتقيق(هـ
 ص.  266م، 
 

)ت   ي، املشهور اببن املياتالدمياط يحممد بن حممد البدير  التنبيهات والفوائد النحوية/
 هـ(. 1140

 هـ،... 1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 هـ(؛ حتقيق حممد لطف زاده.  1030هباء الدين حممد بن احلسني العاملي )ت  التهذيب/ 
 هـ(. 1439رمضان،  -نشر يف نشرة )تراثنا( الصادرة يف قم )رجب 

 )له: التهذيب يف النحو، فلعله املقصود(
 

شيماء حممد   حتقيق ودراسة؛ هـ( 548 )ت ي للفضل بن احلسن الطربس /جواهر النحو
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة األزهر،  -السيد.

 )لقبه "أمني اإلسالم"، وهو من الشيعة(
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علم العربية للشيخ   زهرية يف على شرح املقدمة األ ( هـ 1232 ت)حاشية الشيخ قش 
 ي.زهر خالد األ

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 د بن يوسف بن إبراهيم قش()حمم

 
شهاب الدين أمحد بن أمحد بن   /حاشية القليويب على شرح األزهرية للشيخ خالد األزهري

بريوت: دار الكتب العلمية،    -.اجللجمويني  رمضان عل حتقيق    هـ(؛  1069سالمة القليويب )ت  
 ص(.  1120مج ) 2م،  2018هـ،  1440

 2019هـ،    1440كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -وبتحقيق أمري فتاح العثماين.
 ص.  519م، 
 

هـ(؛ حتقيق هاين بن حممد  972مجال الدين عبدهللا بن أمحد الفاكهي )ت  /احلدود النحوية
 ص.  64م،  2019هـ،  1440أروقة للدراسات والنشر، عماان:  -احلارثي.

 
 953)ت  بن طولون الصاحليحممد بن علي مشس الدين  /مخس رسائل يف النحو واللغة

 م. 2019هـ،   1440إستانبول: دار السماان،  -.حققها وعلق عليها علي حممد زينو هـ(؛
 وهي: 

 إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء.
 فهام. اإلملام بشرح حقيقة االست

 تبيني املناسبات بني األمساء واملسميات. 
 فتح القدير يف التأنيث والتذكري.

 خماطبة بني أيب إسحاق الزجاج وبني أيب العباس ثعلب.
 

 هـ(. 1059)ت  ياحلرفوشي الكركي احلرير ي حممد بن عل  /دليل اهلدى شرح جميب الندا
 هـ،... 1438اجلديدة، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بدمياط 
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 )يف النحو. واملؤلف من الشام، من الشيعة( 
 

هـ(؛ حتقيق    838مشس الدين حممد بن علي الشريف اجلرجاين )ت    /الرشاد يف شرح اإلرشاد 
 م. 2019هـ،  1440عماان: دار النور املبني،  -إبراهيم التييت.

 وإرشاد اهلادي يف النحو/ للتفتازاين.
 

دمشق: دار   -حتقيق خالد بن خليل الزاهدي.  /فرساليت النحو والصر شرح السيوطي على  
 ص.  269م،  2019هـ،  1440املعراج، 

نية  آمنهج مقرر لطلبة الدراسات القر   وهو  ،طبعة دراسية منهجية أبسلوب جديد وطريقة معاصرة
 . واملراكز العلمية يف كثري من املعاهد

 
هـ(؛ حتقيق أمحد   905بن عبدهللا األزهري )ت    خالدشرح املقدمة األزهرية يف علم العربية/  

 ص.  440، م 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم العليوي.
 

  / هـ(  745)ت    شروح التسهيل: كتاب "التذييل والتكميل" أمنوذجاا، أليب حيان األندلسي
 جـ. 2هـ؟،  1440أبو ظيب: قنديل للنشر،   -دراسة وليد حممد السراقيب.

 )سبق صدوره عن وزارة الثقافة السورية( 

، قصد به تسهيل علم هـ 672ت  ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك اجليَّاينو )
 (النحو

 
 تصنيف مشس الدين أيب عبدهللا حممد بن عيسى السلسيلي  /فاء العليل يف إيضاح التسهيلش

هـ،   1439القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،    -.؛ حتقيق حممد بن يوسف القاضي(هـ  770  )ت 
 مج. 2م،  2018

 )سبق حتقيقه من قبل عبدهللا علي الربكايت(
 هـ( 672ت  ،البن مالك اجليَّاين  ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدو )
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تقي الدين إبراهيم بن احلسني صفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية: شرح ألفية ابن معط/ ال

 1439القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -.؛ حتقيق حممد بن يوسف القاضيهـ( 7)ق النيلي 
 مج. 2م،  2018هـ، 

 )وسبق حتقيقه من قبل حممد بن سامل العمريي( 
 

هـ(؛ اعتىن   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /قصيدة الشَّْهد يف النحو
 ص.  12هبا حممد أمحد آل رحاب،  

 هـ( 6/12/1440األلوكة بتاريخ )نشر يف شبكة 
 
زين الدين شعبان بن   /فاية الغالم يف إعراب الكالم: ألفية اآلاثري يف النحو والصرفك

القاهرة: مكتبة املشارق،   -.؛ حتقيق سليمان إبراهيم البلكيميهـ( 828)ت  حممد اآلاثري
 ص.  152م،  2017هـ،  1438

 انجي، ومرة أخرى بتحقيق حممد منصور األيدا()سبق حتقيقه من قبل زهري زاهد وهالل 
 

هـ(؛ حتقيق   745أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي )ت  اللمحة البدرية يف علم العربية/  
 هـ. 1440السعودية: دار التميز واإلبداع،  -صالح بن عبدهللا بوجليع. 

 
هـ(؛  981)ت  حممد بن بري علي البريكويزين الدين إظهار األسرار يف علم النحو/ منت 

 م.   2018هـ،    1439القاهرة: دار الطالئع،    -ضبطه وعلق عليه عادل عبداملنعم أبو العباس.
 
شرح سراج الدين عمر بن علي  /شرح منظومة الشرباوي يف النحو : ع القريبطلَ مَ ـال

هـ؟،   1440الكويت: دار غراس،    -.حتقيق سعود شنني البدري  هـ(؛  1181الطحالوي )ت  
 م. 2019

 ()الـم طل ع القريب وعمُل الطبيب للحبيب
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هـ(؛ ضبط نصه   299أليب احلسن حممد بن أمحد بن ك يسان )ت  /املوفَّقي يف علم النحو

 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار النابغة،   -وعلق عليه حممد أمحد الوليد.
 ومعه دراسة ملصنفاته وحتقيق مذهبه.

 
 هـ(؛ حتقيق 745ن حممد بن يوسف األندلسي )ت أليب حياااملوفور من شرح ابن عصفور/ 

 م. )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -معتز وسام احملتسب.
 مع دراسة ترجيحاته يف خمتصراته لكتب ابن عصفور املخالفة ملا يف كتبه األخرى. 

 م )ماجستري(. 2016، هـ 1437املنصورة: جامعة األزهر،  -وبتحقيق مىن أمحد السيد.
 هـ( يف النحو.  669)شرح املقرَّب/ علي بن مؤمن بن عصفور، ت 

 
لشمس الدين أيب احلسن سليمان بن عبدهللا املاحوزي   /النكتة السنية يف املسألة املازنية

 هـ(؛ حتقيق حسن بن علي آل سعيد. 1121البحراين )ت 
 .309 – 277هـ( ص  1439) 2نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع

هـ( يف األخبار واملوصوالت واملبتدآت،  247)يف النحو، يف املسألة احملكية عن املازين )ت 
 وكيفية اإلخبار عن كل موصول وصلته ابلشرح واإلعراب( 

 
هـ(؛  1237حممد بن آدم البالكي الكردي )ت  /حباب يف شرح تبصرة الطالبهدية األ

م،  2018هـ،  1439دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -.دراسة وحتقيق بيوار رمضان حمو
 ص.441

 شرح لكتاب حنوي تعليمي. ويعرف املؤلف أيض ا ابلروسيت، أو الروستائي. 
 

 احلديثة يف النحوالكتب  -15
بريوت: دار الكتب    -مسعود بن حممد البدري.شرح  البدرية شرح نظم اآلجرومية للعمريطي/  

 ص.  208، م 2019هـ،  1440العلمية، 
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  - .سيف بن حممد الفارسي /تعليقات النحوية على منظومة اخلليل بن أمحد الفراهيديال

 م. 2018هـ،  1439بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر، 
 

عبدالقادر عبدالرمحن  ام/ تقريب املدى إىل قطر الندى وبل  الصدى يف النحو ًلبن هش 
 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -السعدي.

 
  " القواعد األساسية للغة العربية حسب منهج منت األلفية"لتوضيحات الوفية يف شرح ا
هـ،   1438اإلسكندرية: دار العقيدة،    -.شرح وتعليق وضبط أشرف يوسف حسن  /لهامشيل

 جـ. 2م،  2017
 

حممد   /عثمان على شرح املقدمة األزهرية يف علم العربية للشيخ خالد األزهريحاشية ابن  
 هـ؟ 1439مصر: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،  -حسن عثمان.

 
عماان: دار النور   -قاسم نعيم احلنفي.حاشية على "شرح األمنوذج للزخمشري" لألردبيلي/ 

 ص.  280م،  2017هـ،  1438املبني، 
 للمحشاي: إيضاح العبارة خمتصر حتقيق العبارة شرح رسالة االستعارة. يليه 

 
،  بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر -.الصوايف محيد محود بن  /القواعد يف النحو واإلعراب

 جـ.  2م،  2018هـ،  1439
 (2)بياانت النشر ختص جـ

 
املدينة املنورة: دار   -.اختصره وهذبه مشعان بن انزل احلريب /لباب اخلصائص ًلبن جين

 ص.  332م،  2017هـ،  1438املأثور، 
 )يف أصول النحو( 
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 -هاين الربعي. /املختصر امليسَّر يف النحو: بطريقة مبتكرة وثوب جديد وأسلوب سهل

 جـ )للمبتدئني(.  2م،  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 
 

هـ(؛ قرأها وقدم هلا وعلق عليها    1407حممد تقي الدين اهلاليل )ت    /املبتدي يف النحومرقاة  
 م.  2019هـ،  1440بريوت: دار اللؤلؤة،   -مشهور بن حسن آل سلمان.

 ويف أوهلا مقدمة ضافية فيها عناية تقي الدين اهلاليل ابلعربية وأثره على تالميذه. 
 

هـ،  1439عماان: دار غيداء،  -حممود رجاء نوافلة. / دالنحو امليسَّر بني األصالة والتجدي
 جـ. 4م،  2018

 
حممد سامل بن عبدالقادر  / النفحة التواتية على التحفة الوردية يف معرفة القواعد النحوية

 ص. 496م،  2017هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -.التوايت
 

بن عبدهللا  حتقيق سعود  ؛سيف بن حممد الفارسي /الربية شرح الالمية الشرباوية هبة رب  
 م. 2018هـ،  1439، بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر  -.الفارسي

 
 دراسات حنوية تراثية -16

هـ( وكتابه "فيض نشر اًلنشراح من روض طي  اًلقرتاح":    1170ابن الطيب الفاسي )ت  
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: القدس للنشر،  -أمحد عبدالباسط. /النحودراسة يف أصول 

 
: دراسة حتليلية يف  اًلجتاهات النحوية والصرفية ًلبن جين من خالل شرحه لديوان املتنب

  2017هـ،    1438الفيوم: جامعة الفيوم،    -سامية فتحي وايف.ضوء الدرس اللغوي احلديث/  
 ص )ماجستري(.  282م 
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عال مسري النحوية يف املعىن عند ابن عاشور يف تفسريه "التحرير والتنوير"/  أثر القرائن

 ص )حبث مكمل للماجستري(.  300م،  2018هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم،  -أمحد.
 

أثر القرينة يف التوجيه النحوي عند اخلطيب اإلسكايف يف "درة التنزيل وغرة التأويل"/  
ص  211م،  2019هـ،  1440الرايض: جامعة عني مشس،  -ابتسام خليفة حممد.

 )دكتوراه(. 
 
شادية  ا/  رشاد منوذجا الوعظ واإل :  هـ(  374  )ت  ديوان خطب ابن نباتة  حوال الرتاكيب يف أ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439قاهرة: جامعة األزهر، ال -سيد حممد علي.
 
ة  ًلبن قيم اجلوزي "ملن سأل عن الدواء الشايف  اجلواب الكايف "كتاب   حوال الرتاكيب يف أ

هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -هدى علي محيدة.  /دراسة بالغية: هـ( 751 )ت
 م )ماجستري(. 2017

 
حممد عبدالفتاح  /"معاين القرآن"من خالل كتابه ( هـ 207ت )أصول النحو عند الفراء 

 ص.  328م،  2019هـ،  1440القاهرة: عامل الكتب،  -.العمراوي
 

املنصورة:   -رانيا إمساعيل صادق.  /"منهج السالك" حيان على النحويني يف  أيب اعرتاضات 
 )ماجستري(.م  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
شفاء الصدور على شرح  "كتاب   على النحاة يف  هـ( 1037 )ت اعرتاضات املال عصام

 ".الشذور
 هـ،... 1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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غزة: اجلامعة   -هدى انيف أبو النجا.ألفيتا اآلاثري والسيوطي: دراسة حتليلية موازنة/ 
 حبث مكمل للماجستري(.ص. ) 285م،  2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
الفيوم:   -عماد ربيع حممد.أمناط التحول الرتكيب يف شعر اهلذليني: دراسة حنوية دًللية/ 

 ص )ماجستري(. 518م،  2018هـ،  1439جامعة الفيوم، 
 

البحث الدًليل والنحوي يف "عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ" للسمني احللب )ت  
 م. 2019هـ،  1441عماان: دار أجمد،  -سفانة شعبان الصايف.هـ(/  756

 
مسقط: بيت   -سعيد بن محد احملروقي.  / بتداء املطبوعةالبحث النحوي يف كتب الوقف واًل 

 ص.  391م،  2018هـ،  1439الغشام للصحافة والنشر، 
 

هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،    -إميان رشاد بربش.  /ديوان ابن حيوس  يف   البناء الرتكيب
 م )ماجستري(. 2017

 
هبة الشربيين  /دراسة حتليلية(: هـ 321 ت) زديديوان ابن دريد األ يف  البناء الرتكيب 

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

 -نعمة سعد أمحد.هـ(/  460 )ت ديوان ابن شرف القريواين للجملة يف  البناء الرتكيب
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
هـ؟،  1439الكويت: آفاق للنشر،  -مىن حممد الشمري.  /بناء اجلملة يف األمثال العربية

 ص. 144م،  2018
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هـ( يف كتابه "التبيان يف إعراب القرآن"/   616)ت  النحوي عند اإلمام العكربيالتأويل 
 م. 2019هـ،  1440عماان: دار النور املبني،  -.عبد الرزاق علي حممد

 
مصر: جامعة  -عبدهللا حممود أمحد.هـ(/  5)ت  شعر أميه بن أىب الصلت الرتاكيب يف 

 )ماجستري(.ص  399م،  2018هـ،  1439جنوب الوادي، 
 

أسيوط: جامعة    -هند مصطفى حسانني.  /ا ودراسةمجعا :  مؤلفاته  راء ابن هشام يف آ تعارض  
 م )دكتوراه(.  2016هـ،   1438 – 1437األزهر، 

 
  / عدد رأي النحوي يف املسألة الواحدة يف القرنني السابع والثامن اهلجريني: حتليل ونقدت

 ص. 608م،  2019هـ،  1440اآلداب، القاهرة: مكتبة  -هو زينغ يينغ.
 

مجع   : اللبيب حاشيته على مغين على النحاة يف  هـ(  1232 )ت مري تعقبات حممد األ
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -إسحاق إبراهيم بلو. /ودراسة

 
دراسة  :  هـ(  911  )تي  للسيوط  "النحو  شباه والنظائر يف األ"كتاب    التنبهات والفوائد يف 

 م )ماجستري(.   2018هـ،    1439الزقازيق: جامعة األزهر،    -منال حممد حسن.  /حنوية صرفية
 

ا مجعا : شرح منظومة حتفة الطالب""كتابه   يف  هـ( 815 )تي تنبيهات ابن اهلائم املصر 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -إميان عادل حسن. /ودراسة

 
كتابه املسمى شرح شذور    يف  هـ(  889 )تي مام حممد عبداملنعم اجلوجر تنبيهات اإل

القاهرة: جامعة    -شيماء أمحد أبو حسني.  /هـ(   761  )ت  الذهب على الشذور ًلبن هشام
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
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  يف  (هـ  1140)ت  يالدمياط يحممد بن حممد البدير  التنبيهات والفوائد النحوية للشيخ 
  ي لسيوطل  "العريب  علم النحو  :علم العربية  يف   الشمعة املضية  على  املشكاة الفتحية"  ابكت

هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -. يسرية حممد الشافعي /ا ودراسةمجعا (: هـ 911)ت 
 م )ماجستري(. 2018

 
)الشاذة( يف تفسري التوجيهات النحوية والصرفية وعالقتها ابلدًللة للقراءات غري املتواترة  

 2018هـ،    1439طنطا: جامعة طنطا،    -حممد جنم الدين أبو سنة.  /هـ(   982أيب السعود ) 
 ص )دكتوراه(.  284م، 

 : مجع وتوثيق ودراسة. من سورة الفاحتة إىل آخر سورة التوبة
 

 أسوان: جامعة أسوان،    -عماد سعدي الطيب.  / جدلية العلة عند النحويني: ابن جين منوذجاا
 ص )ماجستري(.  185م،  2019هـ،  1440

 
عند حناة العربية من سيبويه إىل ابن مالك: دراسة وصفية حتليلية يف البنية   روف اجلر  ح

 2018هـ،  1439القاهرة: مكتبة اآلداب،  -ي.أمحد إبراهيم هند /والدًللة ونظام اجلملة
 ص.  449م، 
 

  -وفاء سعيد النجار.هـ(/  8)ت حنو الصلت  أيبمية بن أديوان  خصائص الرتاكيب يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
ت  )يوب أبن  يغرض الغزل من ديوان اتج امللوك جمد الدين بور  خصائص الرتاكيب يف 

م  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -مىن عبداملنصف اجلنيين. هـ(/  579
 )ماجستري(. 
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:  هـ( 426ت ) يندلس ديوان ابن شهيد األ الرتاكيب ووجوه حتسني الكالم يف دًلًلت 
هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -جنوى إبراهيم عبدالعزيز. /الراثء ،الوصف ،املدح

 م )ماجستري(. 2018
 

الربود  "ضوء كتاب  دراسة تطبيقية يف ي: التقعيد النحو  قوال العرب يف أمثال و دور األ
إميان أمحد  / للصنعاين  "الثمانية وافية الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ابملعاين

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالتواب.
 

جمدي  هـ(/  604الشاهد النحوي الشعري يف التفسري الكبري لفخـر الدين الرازي، ت
ص    279م،  2018هـ،  1439ة كفر الشيخ، كفر الشيخ: جامع  -احلسيين الرفاعي.

 )ماجستري(. 
 

ت  )وحيىي بن محزة العلوي ( هـ 669ت )شرح مجل الزجاجي بني ابن عصفور اإلشبيلي 
هـ،   1439الفيوم: جامعة الفيوم،  -آية شعبان عبداجلواد.(: دراسة حنوية موازنة/ هـ  749

 ص )حبث مكمل للماجستري(. 413م،  2018
 

أماين   /دراسة موازنة  (: هـ  686)ت    يوالرض  ( هـ  646  ت)شرح الكافية بني ابن احلاجب  
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعزيز حسن.

 
املنوفية: جامعة    -أمحد عبداخلالق قنديل.شروح الدرة األلفية ًلبن معط: دراسة حنوية موازنة/  

 ص )دكتوراه(.  432م،  2018هـ،  1440املنوفية، 
 

حممد عبدالتواب   / شعر عنرتة بن شداد: دراسة حنوية نصية يف ضوء معياري السبك واحلبك
 ص )ماجستري(.  326م،  2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -صابر.
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"فتح الوصيد   كتابه  الشعرية النحوية والصرفية يف  هـ( 643 )تي مام السخاو شواهد اإل
هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -والء أمحد غنيم.  /ا ودراسةمجعا : شرح القصيد" يف 

 م )ماجستري(. 2016
 

ا مجعا   (: هـ  749  ي )تللعلو ي"  شرح مجل الزجاج  املنهاج يف "  كتاب   الشواهد الشعرية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -مىن عبدهللا حممد.  /ودراسة

 
  ت)لناظر اجليش  " متهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد"  ية يف آنالشواهد النثرية غري القر 

 2017هـ،    1438املنصورة: جامعة األزهر،    -شاهندة مسعد حممد.  /دراسة حنوية":  هـ  778
 م )ماجستري(. 

 
سهام حممد   /الشواهد النحوية يف شرح الكافية وشرح ابن عقيل: دراسة حتليلية موازنة

 ص )دكتوراه(.  551م،  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -ن.عثما
 

  ي،ندلس حيان األ  " أليبحسانشرح غاية اإل  النكت احلسان يف "  كتاب  الشواهد النحوية يف 
هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمرية عبدالسالم عبدالعظيم. /هـ( 745) املتوف سنة

 م )ماجستري(. 2018
 

القاهرة:  -أمورة عبداملنعم رزق. /دراسة حنوية صرفية: الرمة يديوان ذ اق يف قاًلشتصيغ 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
  / الظواهر الرتكيبية يف شعر ابن سناء امللك: دراسة حنوية دًللية يف ضوء الدرس احلديث

 ص )ماجستري(. 358م،  2019هـ،  1440الفيوم: جامعة الفيوم،  -إميان حممد زاين.
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عثمان مزلوه  الظواهر الرتكيبية يف شعر الشماخ بن ضرار الذبياين: دراسة حنوية دًللية/ 
 ص )دكتوراه(.  368م،  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  -الدراوشة.

 
الباقر عليه  الظواهر الرتكيبية يف الصحيفة الباقرية اجلامعة ألدعية اإلمام حممد بن علي 

بريوت: دار الوالء،   -.نوري عبد الكرمي نعمة / دراسة حنوية دًللية (: ـه 114السالم )ت 
 ص.  286م،  2018هـ،  1439

 
الظواهر الصرفية والنحوية يف كتاب "مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة":  

ص  348م،  2019هـ،  1440املنيا، املنيا: جامعة  -أمين خمتار عمار.دراسة وصفية/ 
 )ماجستري(. 

 
بنها: جامعة بنها،   -حممد صالح درويش. /: دراسة حنوية دًلليةالعــدول يف املفضليات

 ص )دكتوراه(.  360م،  2018هـ،  1439
 

املنصورة:   -فكرية عزت حممد. / العالقات الرتكيبية حنوية دًللية من خالل ديوان املتنب
 ص )دكتوراه(.  551م،  2018هـ،  1439جامعة املنصورة، 

 
  / دراسة تطبيقة:  النحو"  صول يف األ"كتابه    يف   (هـ  316)ت  العلة النحوية عند ابن السراج  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود حممد العجواين.
 

:  هـ( 609 )تي للحضرمى سلم أيبزهري بن  شرح ديوان القضااي النحوية والصرفية يف 
م  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء السيد وحيش. /ا ودراسةمجعا 

 )ماجستري(. 
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عبد الكاظم   / خمالفة املفسرين أصول الصناعة النحوية حىت أواخر القرن السادس للهجرة
 ص.  319م،  2017هـ،  1438القاهرة: الشركة املتحدة للتسويق،  -جرب عبود.

 
مريومة عبداهلادي  املسائل الصرفية والنحوية يف تفسري القرطب: سورة يوسف منوذجاا/ 

 ص )ماجستري(.  140هـ،  2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -افطيس.
 

 شرح القصيدة الشاطبية يف  ":شرح القصيد العقد النضيد يف "كتاب   املسائل النحوية يف 
 . هـ(  756 )ت القراءات السبع للسمني احللب

 هـ،... 1439دراسته يف جامعة األزهر، 
 

براهيم  إبشرح حممد بن  شرح مشكل ديوان النابغة الذبياين املسائل النحوية والصرفية يف 
هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -إميان السيد وايل.  /هـ( 609)ت  يبن حممد احلضرم

 م )ماجستري(. 2016
 

 /ا ودراسةمجعا :  هـ(   392  )ت  ًلبن جين"  اخلاطرايت"  كتاب  املسائل النحوية والصرفية يف 
 م )ماجستري(.   2017هـ،    1438املنصورة: جامعة األزهر،    -.  -الزهراء عبدالعزيز عبداجمليد.

 
ًلبن  "  ووجه التهاين  ماينشرح حرز األ  يف   فرائد املعاين"   كتاب  املسائل النحوية والصرفية يف 

 1438اإلسكندرية: جامعة األزهر،    -فايز زكي حممد.  /ا ودراسةمجعا :  هـ(  723  )ت  جرومآ 
 م. 2017هـ، 
 

خالد مجال  املسائل النحوية والصرفية يف كتاب "منري الدايجي يف تفسري األحاجي"/ 
 )ماجستري(. ص.  327م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالرحيم.
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براهيم بن حممد  إمشكل ديوان امرىء القيس بشرح حممد بن    املسائل النحوية والصرفية يف 
 1438القاهرة: جامعة األزهر،    -آمال خالد حممد.  /ا ودراسةمجعا :  هـ(   609ت  )ي  احلضرم

 م )ماجستري(. 2016هـ، 
 

عبدهللا  مصطفى  /: دراسة وصفيةاملصطلح النحوي يف القرن السادس اهلجري
 ص )ماجستري(.  278م،  2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالباسط.

 
":  املواهب الوافية"كتابه    يف   هـ(   1084)ت    والتخطئة عند اجلالل اليمين   ب عايري التصويم

م  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عوض إمساعيل عبدهللا. /دراسة حنوية
 )دكتوراه(. 

 
ي:  وحممد بن عبدالداي الربماو  يالشذور حملمد بن عبداملنعم اجلوجر  يموازنة بني شرح 

م  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -هامن حممود أبو اليزيد. /دراسة موازنة
 )ماجستري(. 

 
حممد أمحد   / املوافقات واملخالفات النحوية: نظر ابن مالك يف آراء أيب علي الفارسي

 ص.  303م،  2018هـ،  1439]القاهرة[: مكتبة الداير،  -.حبيب
 

  -مي حممد حامد. /"اشية احلفيد على التوضيح "ح كتابه  موقف احلفيد من ابن هشام يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة األزهر، 

 
،  بريوت: دار املقتبس -.رندة حممد العمري /  النحو والصرف يف شروح محاسة أيب متام

 ص.  820م،  2017هـ،  1438
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 دراسات حنوية حديثة -17
 2018هـ،   1439بريوت: دار الرافدين،  - .رايض كرمي البديري يف النحو العريب/ تهادجاًل
 ص.  415م، 
 

 2018هـ،  1439بريوت: دار الرافدين،  -.رايض كرمي البديري  اإلمجاع يف النحو العريب/
 ص.  257م، 
 

 2017هـ،    1438تونس: الدار التونسية للكتاب،    -.يسر هبيل  /اللغة واخلطاباإلحالة بني  
 ص.  426م، 
 
 صحيفيت على ما ورد يف  دراسة حنوية وصرفية: الصحافة املصرية ساليب لغوية شائعة يف أ

القاهرة: جامعة األزهر،   -شيماء حممد الشوبكي.م/    2009  هرام والوفد الصادرتني عاماأل
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438

 
اًلستدًلل عند النحاة: دراسة حنوية أصولية أتصيلية يف معايري رد  اًلستدًلل النحوي/  

 م. 2019هـ؟،  1440القاهرة: عامل الكتب،  -أمحد بن نزال الشمري.
 

  /قتباسات الالم وًل وأنواعهما وإعراهبما أبسلوب مبسط وشواهد قرآنيةاإيضاحات و 
 ص.  438م،  2019هـ،  1440بريوت: املؤسسة احلديثة للكتاب،  -سعود.مرادي حممد 

 
هبة نبيه   / دراسة بالغية حتليلية(: م 1932 ت ي )محد احلمالو أ ديوان  يف  البناء الرتكيب 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن.
 

فاطمة رضا  دراسة حتليلية/  [:  م  1947هـ،    1366  ت ]  محد الزينأ ديوان    يف   البناء الرتكيب
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -توفيق.
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دراسة بالغية :  حممد طلب  يعل  للشاعر الدكتور  "الليايل  ي"من وح  ديوان  يف   البناء الرتكيب

 ري(.م )ماجست 2018هـ،  1439جامعة األزهر،  سوهاج: -عزة عشري حممد.  /حتليلية
 

جنالء    /دراسة بالغية حتليلية:  هـ(   1382  )تي  دهم الزهاو أبراهيم  إشعر    يف   البناء الرتكيب 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -مسعود حيطاوي.

 
شاهيناز    /دراسة بالغية حتليلية:  سلمى  الشهري أبيب   يشعر عبدالكري الكرم  يف   البناء الرتكيب 

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

مسرحية شهيد بىن عذرة للشاعر    لشخصية عروة يف   يلتصوير البعد اًلجتماع  البناء الرتكيب
 1438جامعة األزهر،  سوهاج:    -هبية عبدالاله حممد.  /دراسة بالغية حتليليةي:  هاشم الرفاع

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 
سامية   / دراسة بالغية حتليليةي: ديوان عبد الرمحن شكر  لبنية الرتكيبية لوصف الطبيعة يف ا

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، سوهاج:  -حممد علي.
 

الدار البيضاء: إفريقيا   - زكرايء أرسالن. / البنية املصطلحية النحوية: مقاربة لسانية نصية
 ص.  280م،  2018هـ،  1439الشرق، 

 

لقاهرة:  ا  -.أمحد عبداحملسن املوسوي  /ني املفهوم الصريف والنحوي: دراسة تكاملية تطبيقيةب
 ص.  288م،  2017هـ،  1438، الشركة العربية املتحدة للتسويق

 
دالل عبدهللا التأثيل والتأصيل يف النحو العريب: دراسة اترخيية مقارنة يف املعرب واملبين/ 

 ص. 578م،  2019هـ،  1440طنطا: دار النابغة،  -.أعظم
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  /اللغتني الروسية والعربية يف ي جتماعتعرب عن الوظائف والوضع اًل  أتنيث األمساء اليت

ص   142م،  2018هـ،  1439جامعة عني مشس، القاهرة:  -دعاء جمدي إبراهيم.
 )ماجستري(. 

 
 2018هـ،    1439بريوت: دار اإلرشاد،    -.علي حسن مطر اهلامشي  تطور احلدود النحوية/ 

 ص.  551م، 
 

املنصورة: جامعة    -هناء حممد القطب.  /ةا ودراسمجعا :  النحو العريب  التعميم والتخصيص يف 
 )ماجستري(. م  2018هـ،  1439األزهر، 

 
 -.إبراهيم الدسوقيتوسيع بنية اجلملة يف القصة العربية القصرية يف ضوء النحو الوظيفي/ 

 ص.  223م،  2019هـ،  1440القاهرة: عامل الكتب، 
 

املنصورة: دار اللؤلؤة،    -مجع وترتيب حممود شعبان البساطي.  /اجلملة اًلمسية يف النحو العريب
 م. 2018هـ،  1439

 
 -إميان شوقي عبداحلميد. / م( 1959 )تي ديوان هاشم الرفاع رتاكيب يف خصائص ال

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

  1950  –  1882)  الدهشان  يمساعيل سر إل  "بني اجلد واجليد" ديوان    دًللة الرتاكيب يف 
 م )ماجستري(.   2017هـ،   1438القاهرة: جامعة األزهر،    -آالء عبدالعال عبدالباسط.  /م(
 

القاهرة:  -.حممود عبد املنعم الديب / فراد والتثنية واجلمع: دراسة حنوية صرفيةاإل دوالُّ 
 ص. 436م،  2017هـ،  1438مكتبة اآلداب، 
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هـ؟،  1439الكويت: آفاق للنشر،  -مىن حممد الشمري. /الزمن النحوي يف اللغة العربية

 ص. 182م،  2018

 
 -هناء حممد املريض.ي/ التحويل يضوء النحو التوليد يف  النحو العريب ظاهرة احلذف يف 

 ص )ماجستري(.  147م،  2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

عبدالنيب حممد : دراسة حنوية دًللية/ ظواهر الرتكيب فـي ديوان الشاعر خـليـفـة التليسـي
.  ص )دكتوراه(.  661م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -كرميا

 
الفيوم: جامعة    -عالء يونس عبدالغين.الظواهر الرتكيبية يف نثر الرافعي: دراسة حنوية دًللية/  

 ص )ماجستري(.  430م،  2018هـ،  1440الفيوم، 
 

جنم عبدالواحد  / دراسة حتليلية يف ضوء املنهج التداويل العدول الرتكيب يف النحو العريب:
 ص.  436م،  2019هـ،  1440، دار الكتاب اجلديد املتحدة يروت : -.ايناجليز 

 
عماان: مركز الكتاب األكادميي،  -حممد بن حجر. /العلة والتعليل بني النحاة والفقهاء

 ص.  294م،  2019هـ،  1440

 
الرايض: مركز    -حممد خالد الرَّهاوي.  /القاعدة النحوية يف ضوء علم املعاين: ضوابط وحتليل
ص )أصله    538م،    2019هـ،    1440امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،  

 رسالة جامعية(. 
 

القاهرة:   -فاطمة أمحد سيف النصر.  /القرينة الشرعية واحلكم النحوي يف تفسري ابن عاشور
 ص )دكتوراه(.  300م،  2019هـ،  1440جامعة عني مشس، 
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املنصورة:    -حممود شعبان البساطي، سامح حممد أبو احلمايل.  /حنوية يف اجلملة الفعليةقضااي  

 م. 2018هـ،  1439دار اللؤلؤة، 
 
 2018هـ،  1439دمشق: دار الدقاق،  -أمين عبدالرزاق الشوا. / جملموع يف قواعد العددا

 ص.  244م، 
 

هـ،  1438يدة للنشر، دمشق: أمل اجلد -حممد ايسني الشكري. /حماضرات يف حنو النص
 ص. 181م،  2017

 
 1439دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،    -حممد عبدو فلفل.مراجعات يف النحو العريب/  

 ص. 283م،  2018هـ، 
 

القاهرة: عامل الكتب،   -.حممد عبدالفتاح العمراوي /املشاهبة ودورها يف الرتاث النحوي
 ص.  304م،  2019هـ،  1440

 
عماان:   -عبدالكرمي املرابط الطرماش. /املظاهر الرتكيبية واملنطقية للتعريف يف اللغة العربية 

 ص. 270م،  2017هـ،  1438دار كنوز املعرفة، 
 

دمشق: اهليئة   -حممود احلسن. /معاين الزايدة يف أبنية األفعال وعالقتها ابلتعدي واللزوم
 ص.  88م،  2019هـ،  1440العامة السورية للكتاب، 

 
 -.حممد عبدو فلفل / قراءة يف الواقعي واملتخيل : قولة الكثرة والقلة يف مجوع العربيةم

 ص. 84م،  2019 هـ، 1440، اهليئة العامة السورية للكتاب  دمشق:
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  1440البصرة: دار شهراير،  -أمحد رسن. /املعاصر املكون املوضوعي يف الدرس النحوي
 م. 2019هـ، 

 
  - معاذ بن سليمان الدخياِّل. /احلرف يف التفكري النحوي العريب بني القدماء واحملَدثنيمنزلة 

 م. 2019هـ،  1440الرايض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 
 

 املسارد   -18
يف   اتريخ النحو العريب منذ نشأته حىت اآلن: رسائل املاجستري والدكتوراه اليت نوقشت

  - علي حممد فاخر.رسالة/  2500مصر والسعودية والعامل العريب يف النحو والصرف: 
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة اآلداب، 

 
 اتريخ النحو  -19

بريوت: دار   -حممد ذنون الفتحي. /حماكمات يف الفكر النحوي العريب: مواقف وحقائق
 م. 2019هـ،  1440الرايحني، 

 
دمشق: دار   -.؛ عين إبخراجه أمين لشوااسلطاينعلي حممد  /اتريخ النحو العريباملوجز يف 
 م. 2019هـ،  1440العصماء، 

 
منذ قواعد التأسيس إىل طرائق التدريس يف التقعيد ونبذ التعقيد ويف أساليب لنحو العريب  ا

 1439دمشق؛ بريوت: مؤسسة الرسالة،  -حممود أمحد الدراويش. / التعليم ومناذج التقوي
 ص. 347م،  2018هـ، 

 
 الفلسفة والنظرايت  -20

عماان: دار كنوز   -رشيدة العلوي كمال. /النحو التوليدي: قوالبه النظرية وأنساقه الفرعية
 م. 2019هـ،  1440املعرفة، 
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بريوت: دار  -.علي جاسم اخلزاعي /يف نظرية املعرفة النحو العريب يف ضوء املذهب الذايت
 ص. 320م،  2017هـ،  1438الرافدين، 

 
 1438القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.طارق النجار /نظرية األصول والفروع يف النحو العريب

 ص. 360م،  2017هـ، 
 

 املدارس النحوية  -21
نبيلة حممد   /ا ودراسةمجعا : هـ(  700 )تي قليد شرح املفصل للجنداإل  راء الكوفيني يف آ 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عبده.
 
  ي براهيم الزبري إلربهان الدين " بغية العارف على رسالة الوظائف" كتاب   راء الكوفيني يف آ 

اجلديدة:  دمياط    -سعد عبدالناصر صقر.  / ا ودراسةمجعا :  وموقفه منها  هـ(   991  )ت ي  القرش
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
مكة املكرمة: جامعة  -مصطفى صار. /ما ًل طائل من ورائه يف اخلالف النحوي والصريف 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440أم القرى 
 

موقف املدرسة البغدادية يف القرنني السادس والسابع اهلجريني من آراء حناة الكوفة وأثره  
القاهرة: جامعة عني مشس،  -رجب عبدالسالم احلمصاين. /س النحوي احلديثيف الدر 
 ص )دكتوراه(.  274م،  2018هـ؟،  1440

 
 /ا ودراسةعرضا  هـــ(:  662 )تًلبن بزيزة    "شرح اجلمل مل يف غاية األ" يف   النحو الكويف 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439سوهاج: جامعة األزهر،  -مروة حسني أمحد.
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 تيسري النحو وتعليمه -22
هارون عبدالرازق؛ راجعها وضبطها حممد   /أسهل الطرق لتعليم مبادئ النحو واإلعراب

 م. 2018هـ،  1439القاهرة: دار الطالئع،  -عبدالعزيز اهلالوي.
 

هـ؟،  1439القاهرة: دار اللؤلؤة،   -ود شعبان البساطي. حمم /تبسيط علم النحو العريب
 م. 2018

 
حممود حسن   /اجلملة العربية يف ضوء "مغين اللبيب" ًلبن هشام األنصاري: النحو التعليمي

 ص.  192م،  2018هـ،  1439عماان: دار كنوز املعرفة،  -اجلاسم.
 

  -اعتىن به وعلق عليه رامي تكرييت.هـ( وآخرون؛    1338حفين انصف )ت    /الدروس النحوية
 م. 2019هـ،  1440إستانبول: دار السمان، 

 الكتاب األول والثاين والثالث
 

هـ،  1440، دار الثقافة العصريةالقاهرة:  -.إبراهيم حممد البيليسؤال وجواب يف النحو/ 
 ص. 167م،  2019

 
 تعديل التصورات اخلطأ يف  يف  التباديل سرتاتيجية التدريس او  يفاعلية منوذج التعلم البنائ 

  / ياملفاهيم النحوية وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى تالميذ الصف السادس اًلبتدائ
 ص )دكتوراه(.   400م،    2018هـ،    1439مصر: جامعة بين سويف،    - سعيد السيد املرقاقي.

 
لدراسته وتعريف  مدارج النحو: جتربة ذاتية يف تعلم النحو وتعليمه مع خطوات عملية 

م،  2019هـ،  1440اجلزائر: ابن الندمي للنشر،  -سامل القحطاين. /جبملة من مؤلفاته
 ص.99
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 م. 2019هـ،   1440]القاهرة[: املركز،  -النور لإلنتاج التعليمي.املفرد واملثىن واجلمع/ 
 

 هـ(، 1368)ت  علي اجلارم / النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة اًلبتدائية
إستانبول:   -.2ط -هـ(؛ بعناية مناف بعااج، فادي السيد. 1364)ت بعد  مصطفى أمني
 م.  2019هـ،  1440دار اللباب، 

 
  - فخر الدين قباوة. /النهج اإلسالمي للتعليم العايل ومنوذجان ابلتربيزي واملهارات النحوية

 ص. 68م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم، 
 

 ناهج البحث يف النحوم -23
املقاصد الشافية "كتاب    يف   هـ(  688ت  )  النحوية والصرفية  يشبيل الربيع اإل  أيبراء ابن  آ 

ا  مجعا :  هـ(  672ت  لفية ابن مالك )أشرح    هـ(   790)ت    للشاطب  "شرح خالصة الكافية
م  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -أم هاشم حممد السيد متويل. /ودراسة

 )ماجستري(. 
 
وهو " الكشف عن قناع الريب فتوح الغيب يف "  كتاب  يف  هـ( 392ت ) راء ابن جين آ 

القاهرة: جامعة   -الشيماء حممود علي.  / على الكشاف  هـ(   743 )ت  مام الطيب حاشية اإل
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 من بداية سورة األنبياء، إىل هناية سورة الناس. 
 
  للسمني احللب  "الدر املصون "كتاب   النحوية والصرفية يف  (هـ 392 ت) جينراء ابن آ 
 1439القاهرة: جامعة األزهر،  -انتصار صبحي عيسوي. /ا ودراسةمجعا  (:هـ 756 ت)

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
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للشيخ    ىل حنو التسهيل"إ"موصل النبيل    كتاب  يف   هـ(   316  )ت  راء ابن السراج النحويةآ 
القاهرة: جامعة األزهر،   - أمساء حممد دسوقي.  /ا ودراسةمجعا :  هـ(  905ت  )ي  زهر خالد األ
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
أمساء   /ا ودراسةمجعا : شرح اللمحة البدرية "يف " النحوية هـ( 761)ت راء ابن هشام آ 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -جماهد عبداحلميد.
 
النحوية   (هـ 315)ت  صغرخفش األاملعروف ابأل، بن سليمان  ياحلسن عل أيبراء آ 

اا ودراسة/ مجع(: هـ  338)ت  ىب جعفر النحاس" أل نآ عراب القر "إ كتاب  والصرفية يف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -يوالي هأيي مايل.

 
علوم   الدر املصون يف " كتاب   الصرفية يف النحوية و  هـ(  377 )تي الفارس ي عل أيب راء آ 

  - هنلة عمر أمحد.ا وتوثيقاا ودراسة/ مجعا  : هـ( 756 )ت للسمني احللب  " الكتاب املكنون
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 .من الكتاب  ول والثايناجلزء األ
 
الكالم   منهج السالك يف "كتاب    النحوية والصرفية يف   هـ(   377  )ت ي  الفارس  يعل  أيبراء  آ 

خدجية جنيب  /ا ودراسةمجعا (: هـ 745ي )ت ندلس حيان األ يبأل "لفية ابن مالكأعلى 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن.

 
 "."شرح التسهيل   كتابه  يف  (هـ  801)ت  يراء التنس آ 

 ... هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 
"  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد"كتاب   ( يف هـ 688ي )ت سرتاابذاإل يراء الرضآ 

 . وموقف الدماميىن منها
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 هـ... 1438دراسته يف جامعة األزهر بسوهاج، 
 
  فتوح الغيب يف "املسماة  ،على الكشاف حاشية الطيب  يف  هـ( 311 )ت راء الزجاج آ 

 . دراسة حنوية وصرفية:  هـ( 743 )ت  للطيب " الكشف عن قناع الريب
 هـ، .. 1438دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
غازي بن مهنا  آراء الزجاجي النحوية يف "ارتشاف الضرب" أليب حيان: مجعاا ودراسة/ 

 حبثي(.م )مشروع  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الغزي.
 
 ريب خمتصر مغينشرح ديوان األ" كتابه  النحوية يف  هـ(  961)ت بعد  راء السامويلآ 

 2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -أنوار عبدالباسط حممد.  /ا ودراسةمجعا ":  اللبيب
 م )ماجستري(. 

 
رشا   / ودراسةا مجعا ي: زهر للشيخ خالد األ "التصريح مبضمون التوضيح " يف  راء الشاطبآ 

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدهللا عبدالناصف.
 
ا/  ا ودراسة وتقوميا مجعا : هـ( 646 )ت مؤلفات ابن احلاجب راء النحوية الضعيفة يف اآل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،   -أمينة عبدالرازق عبدالرحيم. 
 
:  املقاصد الشافية للشاطب  يف   هـ(  316)ت  بكر بن السراج    يبالنحوية والصرفية أل راء  اآل

م  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -حنان حامد مجعة. /ا ودراسةمجعا 
 )ماجستري(. 
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الربود  "كتابه   يف  (هـ 837)ت  القاسم الصنعاين أيببن حممد  ياختيارات مجال الدين عل 
إميان حممد  ": مجعاا ودراسة/  الثمانية وافية  صافية الكافلة للكافية ابملعاينالضافية والعقود ال

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة األزهر،  -البنا.
 
لفية ابن معط أول من شرحه على السفر األ يف  (هـ 779 )تالنحوية  ختيارات الرعيينا

هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -إبراهيم.مأمون مؤنس  /ا ودراسةمجعا  (: هـ 628 )ت
 م )ماجستري(. 2016

 
هدى حممد    / ا ودراسةمجعا ":  شرح الفريدة   املطالع السعيدة يف "كتابه    يف   ي اختيارات السيوط

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -السيد خليل.
 

كتابه تفسري   يف  هـ( 688)ت  يشبيلالربيع اإل أيباًلختيارات النحوية والصرفية ًلبن 
هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -رشا أمحد حامد صقر. /ا ودراسةمجعا : ن الكريآ القر 

 م )ماجستري(. 2018
 
ا مجعا :  يضاح"شرح رسالة اإل  "املقتصد يف   على النحويني واختياراته يف   عرتاضات اجلرجاينا

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -السمرا حممود شادي. /ودراسة
 

اإلمام أبو السعود ومنهجه يف النحو من خالل تفسريه "إرشاد العقل السليم إىل مزااي  
 ص. 238م،    2017هـ،    1438عماان: دار النور املبني،    -عماد أمحد الزبن.القرآن الكري"/  

 
القاهرة: دار اخلزانة األزهرية،    -حممد أمحد الوليد.  /البيان يف اخلالف بني ابن تيمية وأيب حيان

 م. 2019هـ،  1440
 )اخلالف على مكانة سيبويه يف النحو وأخطائه يف كتابه( 
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 هـ،  1439  بورصة الكتب،  :القاهرة  -. أمل صاحل مهدي  /وجهودها النحويةي  خدجيه احلديث
 . )أصله رسالة دكتوراه(. م2018

 
 1440، دار غريبالقاهرة:  -فتوح خليل.اخلطاب النحوي والتصريفي لياقوت احلموي/ 

 م. 2019هـ، 
 

عراب  إ "الفريد يف  كتابه  يف  هـ(  643 )ت  الصناعة النحوية واملعىن عند املنتجب اهلمذاين 
هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -مللوم حممد مللوم حممد. /دراسة حتليلية: ن اجمليد"آ القر 

 م )دكتوراه(.  2018
 

  / االعقلي يف الفكر النحوي األندلسي: اإلمام أبو إسحاق الشاطب منوذجا عناصر اخلطاب  
 ص. 292م،  2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -.حممد عبد العزيز مربوك

 
  ( يف هـ 541 )ت الكشاف وابن عطية يف  هـ( 538 )تي القضااي النحوية بني الزخمشر 

 . احملرر الوجيز
 هـ، ...  1438جامعة األزهر ابملنصورة، دراسته يف 

 
مراكش: جامعة القاضي  -أمينة طوسي. /ابن جين اللفظ واملعىن يف الفكر النحوي عند

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440عياض، 
 

  ي عل أيبمن  " يضاحشرح اإل فصاح يف اإل"كتابه   يف  هـ(  528 )ت موقف ابن الطراوة
 1438القاهرة: جامعة األزهر،    -ري حممد خليفة.سه  /دراسة حنوية:  هـ(   377  )تي  الفارس

 م )دكتوراه(.  2017هـ، 
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 اثنياا: علم الصرف
 الكتب القدمية -1
ت بعد  )يدييناأل يالقيوجق عبد هللا بن حممد بن ويلي/ زهر الشروح على التصريف العز أ

هـ،   1439األزهر، اإلسكندرية: جامعة  -مروة حممد أبو زينة. حتقيق ودراسةـ(؛ هـ 1137
 م )ماجستري(. 2018

 
هـ(؛ شرح وضبط    655عبدالوهاب بن إبراهيم الزجناين، املشهور ابلعزاي )ت    /تصريف العز ي

 ص.   60م،    2017هـ،    1438عماان: دار النور املبني،    -عبدالرزاق بن عبدالرمحن السعدي.
 

حتقيق  (؛  هـ  853  ت التلمساين )  يعقوب بن سعيد املكاليت  أليب يوسف  /فعالشرح ًلمية األ
م   2018هـ،  1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،  -نور الدين حممود اجلبة. ودراسة

 )ماجستري(. 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد حممد   1214ي )ت حممد بن عبد السالم الفاس / فعالشرح ًلمية األ
 .م )ماجستري( 2018هـ،  1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،  -عبداخلالق.

 
هـ(؛  643أليب البقاء يعيش بن علي بن الصائغ احلليب )ت شرح امللوكي يف التصريف/ 

 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -حتقيق فخر الدين قباوة.
 

 1331أمحد بن األمني الشنقيطي )ت  /شرح منظومة اإلعالم مبثلث الكالم ًلبن مالك
 2019هـ،  1440دار الكتب العلمية، : بريوت  - .النوريهـ(؛ ضبطه واعتىن به حممد منري 

 ص.  232م، 
 ملحق به ما تركه ابن مالك من الكلمات املثلثة يف منظومته واستدركه الشيخ رمضان حالوة. 

ويليه: شرح العالمة أمحد بن األمني الشنقيطي على منظومة "حتفة املودود يف املقصور واملمدود"  
 الصرف.البن مالك يف علم 
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  - هـ(؛ حتقيق صفاء صابر البيايت. 216عبدامللك بن قريب األصمعي )ت  / القلب واإلبدال

 م. 2019هـ،  1440 اجلزائر: دار مداد،
 

 2019هـ،  1440عماان: دار النور املبني،  - .اجملموعة الشافية من علمي اخلط والصرف
 ص(.  1200جـ ) 2م، 

 هـ(، وعليه: 646بن احلاجب )ت منت الشافية/ أليب عمرو عثمان بن عمر 
 هـ(.  746شرح اإلمام أمحد بن احلسني اجلاربردي )ت 

 هـ(. 819حاشية اإلمام عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة )ت 
 هـ(. 785حاشية العالمة احلسني الرومي، املسماة ابلدرر الكافية )ت بعد 

 هـ(. 776شرح العالمة عبدهللا بن حممد، الشهري بنقره كار )ت 
 هـ(.   823شرح شيخ اإلسالم زكراي األنصاري، املسمى الكافية شرح الشافية )ت 

 
 الشافية وشروحها   -2

هـ،  1438عماان: دار غيداء،  -سناء طاهر حممد. /الدرس الصريف يف شروح الشافية
 م. 2017

 
نقره كار  تصنيف مجال الدين عبدهللا بن حممد    /رح نقرة كار على الشافية يف علم الصرفش

القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،    -.؛ حتقيق حمفوظ أيب بكر بن معتومة(هـ  776  )ت   النيسابوري
 ص.  326م،  2018هـ،  1439

 
 الكري  الصرف يف القرآن  -3

   -.علي منصورياجلابري بن    /اًلختالف الصريف يف القراءات العشر وأثره يف اتساع املعاين
 ص. 184، م 2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية، 
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،  جيكور للطباعة والنشر  بريوت :   -ليث داود سلمان.  / اًلدعاءاإلعجاز الصريف بني التوهم و 
 ص.  457م،  2018هـ،  1439

 
جامعة األزهر، القاهرة:    -سلوى أبو الفتوح حممد.  /دراسة تطبيقية:  ن الكريآ القر   عالل يف اإل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

داير بكر: مكتبة سيدا،   -سعدهللا الفتلوي اآلمدي. / التبيان يف تصريف كلمات القرآن
 م. 2019هـ،  1440

 (كلمة قرآنية  1600فيه تصريف أكثر من )
 
 الصرف يف احلديث الشريف  -4

للحكيم الرتمذي    "حديث الرسولصول يف  نوادر األ"للمشتقات يف كتاب    ةالصرفي  ةبنياأل
طنطا: جامعة طنطا،   -عبدالرمحن علي احلشماوي.(: دراسة صرفية دًللية/ هـ  285ت )

 ص )ماجستري(.  261م،  2017هـ،  1438
 

أبنية املشتقات يف احلديث النبوي الشريف من خالل سنن ابن ماجه: دراسة صرفية 
 354م،  2018هـ؟،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -ساملة احممد حفيظة.دًللية/ 

 ص )دكتوراه(. 
 

عبدهللا حلمي  : دراسة صرفية دًللية/ األفعال املزيدة يف أحاديث صحيح البخاري القولية
 ص )ماجستري(.  551م،  2018هـ،  1439ة: جامعة املنصورة، املنصور  -عباس.
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هـ(: معجم  261يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا )ت  صلى هللا عليه وسلم لغة النب
هـ،  1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -عيدة ما شاء هللا احلريري. /ودراسة صرفية دًللية 

 ص )ماجستري(. 437م،  2017
 

السيد  /: معجم ودراسة صرفية دًللية يف سنن ابن ماجههللا عليه وسلمصلى  لغة النب
 ص )ماجستري(.  1587م،  2018هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد املـ ْنسي.

 
 دراسات تراثية يف الصرف -5

املدينة   -صاحل بن أمحد الزهراين.أبنية األمساء عند ابن القطاع: دراسة تصريفية معجمية/ 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440نورة: اجلامعة اإلسالمية،  امل
 

هـ( يف ضوء علم اللغة   515هـ( وابن القط اع )ت    350الفارايب )ت  األبنية الصرفية بني  
م،   2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد طارق حممد النجار.احلديث/ 

 ص )ماجستري(.  446
 

  / للكوخلي ()يف علم الصرف  "حتفة األطفال يف بيان حقائق األفعال" أوجز املقال يف شرح 
القاهرة: دار أصول    -أمحد التجاين اثين سعد األزهري؛ راجعه وقدم له نصر فتحي عبدالعظيم.

 ص.  251م،  2018هـ،  1439الدين، 
 وآبخره للشارح: جميب النداء يف نظم منت البناء. 

 
للَبكري املتوف سنة  "معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع"اجلانب الصريف يف 

م،   2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  - علي أمحد عبدهللا.: دراسة وصفية/ هـ( 487)
 ص )ماجستري(.  352
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 1439الوالء، بريوت: دار  -هدى عبدالغين انيف. /الدًللة الصرفية يف الصحيفة العلوية
 ص. 251م،  2018هـ، 

 
القاهرة: جامعة  -دعاء حسن علي. /ديوان اهلذليني  مساء يف املباحث الصرفية اخلاصة ابأل

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 

إسالم حممد  املعاين واملباين والتصاريف فيما زاد على ًلمية األفعال: دراسة وصفية معيارية/  
 ص )ماجستري(. 312م،  2018هـ؟،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -فوزي.

 
 ة يف الصرف  ديثالكتب احل -6
  - محد.أماين أمحد حممود  /ألبنية الصرفية بني العدول واًلط راد يف ديوان فوزي معلوفا

 ص )ماجستري(.  344م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس، 
 

سرتاتيجية مقرتحة قائمة على التحليل الصريف لبنية النص اللغوي يف تنمية مهارات اأثر 
بورسعيد: جامعة   -آالء أمحد العشري. / القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي

 ص )ماجستري(. 247م،  2019هـ،  1440بورسعيد، 
 
  /صطالحات علم التصريف يف مؤلفات الصرفيني اجلزائريني: دراسة وصفية حتليلية موازنةا

 ص. 436م،  2019هـ،  1440قسنطينة: ألفا للواثئق،  -يوسف بن انفلة.
 
طنطا: دار   -.فهد بن سامل املغلوث  /بني اللغويني املتقدمني واملتأخرين ألصول الرابعيةا

 م؟.  2019هـ؟،  1440النابغة، 
 
القاهرة: دار   -.حممد بن سعيد البحريي شرح  /يف علم التصريف إلنباء بشرح منت البناء ا

 م. 2019هـ،  1440االتاباع: الدار العاملية للنشر، 
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 واختصار منت البناء يف جداول، لعلم التصريف وشرح امليزان الصريف ةاملبادئ العشر  :ومعه
 

 1440،  مركز الناشر اجلامعيتونس:    -األزهر الزاناد.ا/  انتظام األمساء يف العربية: اجلمع منوذجا 
 م. 2019هـ، 
 

 1440عماان: دار الراية،  -أمحد سعدي.األوزان والصيغ الصرفية يف اللسانيات العربية/ 
 م. 2019هـ، 
 
القاهرة:   -.ل اخلطيبحممد خلي /جلامعة الصرفية: ألفية اخلطيب وشرحها يف فن الصرفا

 م. 2019هـ،  1440دار اإلحسان، 
 

القاهرة: املكتبة   -.أمحد صفاء عبدالعزيز العاين /اخلالف الصريف وأثره يف تيسري الصرف
 ص. 343م،  2019هـ،  1440األزهرية للرتاث، 

 
 1439للكتاب، القاهرة: اهليئة املصرية العامة  -مجال عبدالعظيم.السهل يف علم الصرف/ 

 ص. 415م،  2018هـ، 
 

  اعتىن به  ؛محد اجلنكي الشنقيطيأمحاد بن  /شرح نظم ابكورة التعريف ابملهم من التصريف 
 2019هـ،  1440الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -.حممد بن صاحل الفزاين وعلق عليه

 ص.  96 م،
 

عباس   /الصرف واللغة العربيةالصرف: رؤية جديدة وأسلوب تعليمي مبتكر لعلمي 
 م. 2018هـ،  1440بريوت: دار القارئ،  -املدرسي.
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ر: تقريب ًلمية األفعال ًلبن مالك أبسلوب عصري مع األمثلة واجلداول  الصرف امليسَّ 
 ص.  78م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار العلم،  -عبدالشكور معلم فارح.ت/ والتدريبا

 
هـ؟،   1438القاهرة: مكتبة اآلداب،    -عوض حممد حبر.   /وتدريباتالصرف الوجيز: قواعد  

 م؟ 2017
 ملحق به للمؤلف: الصرف التطبيقي جلزء عما.

 
صنعة  العناية بتصريف النقاية: شرح لعلم الصرف من كتاب "نقاية العلوم" للسيوطي/ 

 م.  2019  هـ،   1440الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر.
 

تونس مركز النشر  -األزهر الزاناد. /نتظامهاا الفعل يف اللغة العربية: حبث يف تولد الصيغ و 
 ص. 163م،  2017هـ،  1438اجلامعي، 

 
الدار  -.خالد سعد كموين /مي للكينونةيْ فلسفة الصرف العريب: دراسة يف املظهر الشَّ 

 ص.  544م،  2017هـ،  1438، البيضاء : املركز الثقايف العريب
 

لقاهرة : مؤسسة أروقة للدراسات  -.احلسن السعيدي /مدخل إىل علم الصرف الرتكيب 
 ص. 131م،  2018هـ،  1439، والرتمجة والنشر

 
 الباب السابع 

 العروض والقافية 
طاهر بن صاحل اجلزائري )ت  إمتام األنس يف عروض الفرس: يف علم العروض املقارن/ 

 2016هـ،    1438  –  1437دمشق: دار الدقاق،    -هـ(؛ حتقيق حممد نعيم امليداين.  1338
 ص.  127م، 
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 حممد آل رحاب.   /أرجوزة نيل اللذة يف نظم خالصة النبذة يف العروض

 هـ. 19/10/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 و)النبذة العروضية( ملؤلفه حممد بن عبدالعزيز نصيف. 

 
 1440،  اهليئة العامة السورية للكتاب   دمشق:  -.مزيد إمساعيل نعيم  /اإلقواء يف الشعر العريب

 ص. 80م،  2018 هـ،
 

املعري  أليب العالء أمحد بن عبدهللا  /أوزان املتنب وقوافيه: نص من القرن اخلامس اهلجري
 م.  2019هـ،    1440مصر؟: احملقق،    -.2ط  -هـ(؛ حتقيق السعيد السيد عبادة.  449)ت  

 
دمشق:   -حمسن احملل.بني النظرية القياسية والتجربة الشعرية/    التفكري العروضي عند العرب

 ص. 458م،  2018هـ؟،  1439دار نينوى، 

 
دمشق: دار نينوى،    -إمساعيل الكفري.  /قراءة لسانية إيقاعية لنظام اخلليل  :العروض العريب

 ص.  262م،  2019هـ،  1440

 
حممد املهدي   / العروض والشعرية: حبث يف نظام الوزن ووظيفته ودًللته يف الرتاث العريب

 م؟  2019هـ،    1440القريوان: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية؛ تونس: دار زينب،    -املقدود.
 

عماان: دار    -إبراهيم أبو طالب.   /الفصيحة والشعبية  م الَعروض والقافية وفنون الش عرليف ع
 م. 2017هـ،  1438غيداء، 

 
  - أمحد اخلوص، هناء برهان. /قصة العروض: أسلوب متطور يف علم العروض والقافية

 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار املصطفى، 
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 -هـ(؛ حتقيق أمحد حممد عبدالدامي. 450عبيدهللا بن علي الرقي )ت أليب القاسم  /القوايف 

 م. 2019هـ،  1440الكويت: غراس للنشر، 
 

طراف  هـ(؛  1277حممد ]عياد[ بن سعد املرحومي )ت  /لذيذ الطرب بنظم حبور العرب
 ص. 112م،  2018هـ،   1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -.طارق النهار 

 
هـ(؛ حتقيق وتذييل  1075عبد علي بن رمحة احلويزي )ت  /ض والقافيةاملشعشعة يف العرو 

 ص.  86م،  2017هـ،  1438بغداد: الرافد للمطبوعات،  -مضر سليمان احللي.
 

مشكالت تعليم مساق علم العروض وتعلمه لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية من وجهة 
  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -آالء فتحي احللو.  /نظر احملاضرين وطلبتهم وتصور مقرتح

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 267م،  2017هـ، 
 

طنطا:    -حممد أمحد املعصراين.  /دراسة عروضية  :معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين
 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440جامعة طنطا، 

 
هـ،  1439طا: دار النابغة، طن -.محادة عبداإلله حامد /املورد الصايف يف العروض والقوايف 

 ص. 196م،  2019
 

؛ حتقيق هدى هـ( 684صاحل بن شريف الرندي )ت أليب البقاء  /الوايف يف نظم القوايف 
 م. 2019هـ،  1440عماان: دار غيداء،  -شوكت هبنام، زينة عبداجلبار حممد.
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 الباب الثامن
 اللهجات العربية 

عماد  القحوف(/  السابع عشر: دراسة يف كتاب )هز  ألفاظ ريفية مصرية يف القرن 
م،  2016هـ،  1438 – 1437القاهرة: املكتب العريب للمعارف،  -.عبدالسالم رؤوف

 ص. 113
 

التطور اللغوي يف اللهجات احمللية احلائلية: مقاربة وصفية تقابلية وبنيوية: هلجة ج بَّة 
 م.2019هـ،    1440حائل: النادي األديب؛ الرايض: مفردات،    -بدرية فالح العنزي.أمنوذجاا/  

 
 1440اإلسكندرية: دار اخللفاء الراشدين،    -.مقدمآل  حممد إمساعيل    /خطر الكتابة ابلعامية

 م. 2019 هـ،
 

دراسة  : فيدميني والسيليني مركز سنورس مبحافظة الفيوم الظواهر اللهجية للهجات قرييت 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،   -إميان أمحد حممد. /لغوية

 
القاهرة: دار الفكر  -مشاعل محود الشبيب. /ظواهر وألفاظ لغوية يف هلجة أهل الدرعية

 م. 2019هـ،  1440العريب، 
 )الدرعية كانت مدينة مث صارت من ضواحي الرايض( 

 
 1439  بورصة الكتب،  :القاهرة  -سعيد بن عبدهللا الدارودي.  عن العرب األمازيغ وهلجاهتم/

 .1، جـم2018 هـ،
 

 : القاهرة  -سعيد بن عبدهللا الدارودي.  كلمات من العربية الصومالية: دراسة معجمية مقابلة/
 . م2018 هـ، 1439 بورصة الكتب،
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مسقط: ذاكرة ُعمان،   -.أمحد بن حممد الرحمي /حتجاج اللغويمان يف عصر اًلهل ع  ألغة 
 ص.  303م،  2017هـ،  1438

 
اللهجة البحرية  : هلجات سواحل اخلليج العريب يف املعاجم العربية بني اإلمهال واإلقصاء

 1440أبو ظيب: أبو ظيب للثقافة والسياحة،  - .العميميسلطان  /يف دولة اإلمارات أمنوذجاا 
 م. 2019هـ، 
 

صباح   /اللهجات العربية يف كتب غريب احلديث املطبوعة حىت هناية القرن الرابع اهلجري
 م. 2017هـ،  1438عماان: دار غيداء،  -علي السليمان.

 
 . للدكتور عبداللطيف اخلطيب "معجم القراءات" اللهجات العربية يف 

 هـ، ...  1438دراسته يف جامعة األزهر بدسوق، 
 

عادل  /للعكربي: دراسة لغوية "إعراب القراءات الشواذ"اللهجات العربية املنسوبة يف 
 ص.  85م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -.حممد إبراهيم حسن

 
ضوء علم اللغة  وعالقتها ابلفصحى يف  ،سويف  مركز بين ،جات قرى شرق النيل هل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -سهام سيد بكري. /احلديث
 

هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -صفاء شحاتة علي. /هلجة بين َفقعس: دراسة وصفية
 ص )ماجستري(. 192م،  2018

 
 2018هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالباقي حسني.مها  /هلجة منري: دراسة وصفية

 ص )ماجستري(.  190م، 
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بريوت: دار الرافدين،    -قيس مغشغش السعدي.  /معجم املفردات املندائية يف العامية العراقية
 م. 2019هـ،  1440

 
 الباب التاسع 

 علم اللغة التطبيقي
 
 علم اللغة التطبيقي )عام( -1

اهليئة العامة السورية  دمشق:  -.هايل حممد الطالب /اللسانيات التطبيقيةدراسات يف 
 م. 2018هـ،  1439، للكتاب 

 
 معاجلة النصوص لغواي   -2
مروة عبداحليد  : دراسة يف ضوء علم النص/ ستعماًلت )ما( و)َمن( يف املعلقات العشرا

 )ماجستري(.ص  219م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -أمحد.
 

 1439طنطا: جامعة طنطا،  -رضا حممد النجار.ي/ ضوء علم اللغة النص شعر احلطيئة يف 
 ص )دكتوراه(.  307م،  2018هـ، 
 

حممد أمحد  /: دراسة يف ضوء علم لغة النصالبهاء زهري  ديوان يف  يعناصر الربط النص
 )دكتوراه(. ص  352م،  2017هـ،  1439أسوان: جامعة أسوان،  -علي حسن.

 
القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،   -.جمدي حسني علم اللغة النصي والتطبيقي/ يف 

 ص.  163م،  2018هـ،  1439
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  -عبدالرمحن بودرع. /النص الذي حنيا به: قضااي ومناذج يف متاسك النص ووحدة بنائه
 ص.  307م،  2018هـ،  1439تطوان: جامعة عبداملالك السعدي، كلية اآلداب، 

 
 الرتمجة والتعريب  -3

اهليئة العامة    دمشق:  -.ترمجة مروان إسرب؛  موريس برغنيه  /األسس اللغوية اًلجتماعية للرتمجة
 ص.  440م،  2018هـ،  1439، السورية

 
عماان: عامل   -تنسيق وتقدمي حسن درير وآخرين. /الرتمجة األدبية: من الرتمجة إىل اإلبداع 

 م. 2019هـ،  1440الكتب احلديث، 
 ، عدد حمكم، أعمال مهداة إىل األستاذ الدكتور محيد حلمداين( 11)سلسلة الرتمجة واملعرفة ع  

 
مراكش: جامعة القاضي عياض،    -واسنوان.  حنان  /الكري رمجة البالغة اإلعجازية يف القرآنت

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

اهليئة   دمشق: -.إعداد وتقدمي حسام الدين خضور /مشكالت وحلول :الرتمجة يف سورية
 ص.  230م،  2019 هـ، 1440، العامة السورية للكتاب 

 م( 2017 ،ندوة الرتمجة )
 

اهليئة العامة   دمشق: -.سراقيبالوليد حممد  /الرتمجة املشوهة وفوضى املصطلح اللساين
 م. 2018هـ،  1439، السورية للكتاب 

 
 -.ترمجة عادل داود ؛ ماتيو غيدير /الرتمجة التجارية واملؤسساتية :التواصل متعدد اللغات

 م. 2017هـ،  1438، اهليئة العامة السورية للكتاب  دمشق:
 



145 

 

الرايض: مركز   -حترير مالك حممد الوادعي. /اجلهود السعودية يف الرتمجة من العربية وإليها
 م. 2019هـ،  1440امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،  

 
دمشق: اهليئة العامة   -.إعداد وتوثيق حسام الدين خضور / دور الرتمجة يف التنمية الوطنية

 ص. 175م،  2017هـ،  1438السورية للكتاب، 
 . م  2016/  10/  18-17كتبة الوطنية بدمشق يومي  املأحباث الندوة الوطنية اليت أقيمت يف  

 
 1440،  اجملمع الثقايف املصري للنشرالقاهرة:    -.مىن أمحد حامد  /سلطة النص وقهر املرتجم 

 ص. 254م،  2019هـ، 
 
 تعليم األطفال اللغة -4

 (الدراسيةحل ا)ينظر أيضاا: املر 
م  2019هـ،  1440]القاهرة[: املركز،  -النور لإلنتاج التعليمي.بطاقات التحفيز اللغوي/ 

 بطاقة(.  30)
 

 م. 2019هـ،  1440ديب: دار أشجار،  -سهيلة العوضي. / سلسلة القراءة امليسَّرة
قصة تعليمية بعدد حروف اللغة العربية، كل قصة تتناول  (28)سلسلة تعليمية مكونة من )

إىل جانب إرشادات   ،تتضمن تطبيقات موجهة لتالميذ الصف األول  ،حرفا  من حروف اهلجاء
 (.للمعلم والوالدين

 
اإلسكندرية:    -هالة إبراهيم اجلرواين، ملياء أمحد عثمان.  /ةتنمية املفاهيم اللغوي:  للغة العربيةا

جـ )رايض األطفال، املستوى األول   2م،    2018هـ،    1439لدراسات العربية،  دار الكتب وا
 والثاين(. 
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 اللغة العربية للناطقني بغريها -5
 )كل ما صنف يف املوضوع(

رائد مصطفى  /: النظرية والتطبيقيف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهااًلنغماس اللغوي 
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،  الرايض: مركز  -عبدالرحيم وآخرون.

 م. 2019هـ،  1440
 

القاهرة:    -.فكري عبد املنعم النجار  /حبوث ودراسات يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 ص.  149م،  2018هـ،  1439مكتبة زهراء الشرق، 

 
ندى شاذيل  غة العربية: دراسة تقوميية/ رامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مبعاهد اللب

 ص. 302م،  2019هـ،  1440القاهرة: الدار العاملية للنشر،  -.اخلضر
 

برانمج تواصلي مقـرتح لتنمية مهارات احملادثة ابللغة العربية لدى دارسي اللغة العربية  
هـ،  1439املنصورة، املنصورة: جامعة  -عصام الالشي إبراهيم. /ىالناطقني بلغات أخر 

 ص )دكتوراه(.  351م،  2018
 

برانمج قائم على مدخل التقابل اللغوي لتنمية مهارات التواصل الشفوي لدى اإلعالميني  
 2018هـ،    1439القاهرة: جامعة عني مشس،    -عائشة حسن بكري.  / الناطقني بغري العربية

 ص )ماجستري(.  325م، 
 

القراءة اًلسرتاتيـجيـة لتنميـة مهارات فهـم املقروء لدى متعلمي برانمج قائم على مدخـل 
 1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -عمرو خمتار مرسي. /اللغــة العـربية الناطقيـــــن بغريها

 ص )دكتوراه(.  346م،  2018هـ، 
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التحدايت اليت تواجه تعليم اللغة العربية يف مشال نيجرياي من وجهة نظر املعلمني مع تصور  
م 2019هـ،    1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -إبراهيم هارون اثين.مقرتح ملواجهتها/  

 )دكتوراه(. 
 

خالد  / بغريهاتعليم اللغة العربية يف األندلس: دراسة أتصيلية يف تعليم العربية للناطقني 
 م. 2018هـ،  1439عماان: دار كنوز املعرفة،  -حسني أبو عمشة.

 
 -.إسالم صالح إمساعيلعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء إدارة اجلودة الشاملة/  ت

 ص. 235م،  2017هـ،  1438القاهرة: الدار العاملية للنشر، 
 

لعربية للناطقني بلغات أخرى وفق احتياجاهتم  تقوي حمتوى القواعد يف كتب تعليم اللغة ا
م،  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد سيد حجاج مرسي. /اللغوية
 ص )ماجستري(.  408

 
خالد   /تنمية مهارة الكالم من خالل النص القرآين يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

 ص.  137، 16م،  2019هـ،  1440العاملية للنشر، القاهرة: الدار  -سعد السامويل.

 
فاعلية برانمج مقرتح قائم على التحليل الصريف لتنمية بعض مهارات الفهم القرائي يف  

القاهرة: جامعة عني  - نورا إبراهيم ومهان. / ضوء النظرية البنيوية لدى الناطقني بغري العربية
 ص )دكتوراه(.  382م،  2018هـ،  1439مشس، 

 

غسان حسن الشاطر،  /اب التأسيسي يف تعليم العربية للناطقني بغريها أصوااتا ورمسااالكت
هـ،  1438عماان: دار كنوز املعرفة،  - عطا املتان عبدهللا حممد، حممد عبداملنعم الشيخ.

 م.2017
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 1440القاهرة: دار اكتب،    -.سهام فرج إمحيد  /علِ م نفسك بنفسك  كيف تتعل م اللغات؟
 م. 2019هـ، 

 
 م.2019هـ،    1440القاهرة: دار املعارف،    -حممود الضبع.اللغة العربية لغري املتخصصني/  

 
إعداد حممد سيد عباس   /: دراسة وصفية"العربية بني يديك"يف كتاب  ياملنهج السياق

 جـ.  2م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار غريب،  -.حممود
 هـ 1437جامعة جنوب الوادي،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
 2017هـ،    1438،  دار نشر اجلامعة األمريكيةالقاهرة:    -أسامة هباء الدين.  /موسيقى الكلمة

 ص.  195م، 
 ( كتاب يسعى إىل حتسني لغة غري الناطقني ابلعربية عرب أغاٍن كالسيكية )
 

 جـ. 3م،  2019هـ،  1440الفكر، دمشق: دار  - نزار أابظة. / حنن والعربية
 )تعليم العربية للناطقني بغريها(

 
 تقنية التعليم ووسائله -6

غين البدوي   /دراسات مقارنة وتوصيات  :تعليم اللغة يف العامل العريب من خالل التكنولوجيا
 ص. 228م،  2019هـ،  1440بريوت: دار النهضة العربية،  -حافظ.

 
 واملطالعة القراءة  -7

 م. 2019هـ،   1440عماان: دار الراية،  -زيد سليمان.تنمية مهارات القراءة والكتابة/ 
 

 م. 2019هـ،  1440عماان: دار الراية،  -سليمان بكر كران.القراءة السريعة/ 
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  - مشعل عبدالعزيز الفالحي. / القراءة واألسئلة الناهضة: ملاذا نقرأ وكيف نقرأ وماذا نقرأ؟

 م. 2019هـ،  1440ر القلم، دمشق: دا
 

نعيم بن حممد  /مواضيع حول القراءة والقارئ والكتابة والكتاب والكاتب :لو كنا نقرأ 
 ص.  320م،  2019هـ،  1440دمشق: دار نينوى،  -الفارسي.

 
حممد فخري مقدادي، راتب   /طرائق تدريسها واسرتاتيجياهتا :ملهارات القرائية والكتابيةا

 ص. 368م،  2019هـ،  1440عماان: دار املسرية،  -.5ط -عاشور.قاسم 

 
 الباب العاشر 
 النقوش العربية

الرايض: جامعة امللك سعود،  -حممد بن علي احلاج. /نقوش مسندية من موقع األخدود
 م. 2019هـ،  1440كرسي الرتاث احلضاري، 

 أعلى العنوان: يف اتريخ جنران قبل اإلسالم
 

 احلادي عشر الباب 
 تراجم اللغويني 

حترير وتقدمي وليد   / العلماء الليبيون وجهودهم يف خدمة اللغة العربية يف القدي واحلديث
 1440طرابلس الغرب: املركز اللييب لألحباث والدراسات؛ بريوت: دار املقتبس،    -مجعة حامد.

 م. 2019هـ، 
ديسمرب    28ليبيا، يوم    –نية املنعقدة بطرابلس  أعمال ندوة اليوم العاملي للغة العربية: الدورة الثا 

 م: حبوث حمكمة. 2017
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بالل فيصل  / يف غرر الفوائد وملح العلم واألدب هـ[... 323]ت عيون أخبار نفطويه 
 ص.  580م،  2017هـ،  1438عماان: دار النور املبني،  -البحر.

 
 1438بريوت: دار العلم،  -.هادي حسن محودي  / تطويرو تقوي  معجميون ومعجمات:

 ص. 317م،  2017هـ، 
 

بريوت: املؤسسة العربية للدراسات   -.حممد سواعي  / شرمن فرسان العربية يف القرن التاسع ع
 ص.  180م،  2017هـ،  1438والنشر، 

 
 

 ***     ***     ***     ***     *** 
 احلمد هلل ربِ  العاملني

 
      ***     ***     ***     *** *** 
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 28 ............................................... عشر: اللغة العربية يف البلدان  سخام
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