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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
   مقدمة

 
 .، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعنياحلمد هلل رب ِّ العاملني

( عنون جديد،  1000مؤلفات علوم اللغة العربية" حيتوي على )اجلزء الثاين من كتاب "دليل  
كتب املطبوعة ابلعربية، والرسائل اجلامعية، اليت طبعت، أو نوقشت، بني األعوام  من عناوين ال

 ومعظمها خيص العامني األخريين.هـ(،  1442 - 1438)
 وهي مرتبة على املوضوعات.

 تلفة، عدا اجلزء األول من هذا الكتاب، هي: وسبق صدور ثالثة كتب يف املوضوع بعناوين خم
   .علوم اللغة العربية -

   .لغتنا السمحة -

 . الُعاللة يف علوم اللغة والنحو والبالغة بني كتاب ورسالة -

 وكلها متاحة إلكرتونيًّا. 
 . ، وأسأله أجرًا من عندها أدعو هللا تعاىل أن ينفع هب

 
 حممد خري يوسف

 هـ  1442مجادى األوىل 
 إستانبول
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 الباب األول 
 اللغة العربية 

 )األعمال الشاملة أو بعضها(
 

: اللغة العربية )عام(   أوًلا
 الكتب القدمية -1
 
 .مجع ودراسة حليم محاد سليمان /شعره ومروايته اللغوية: بو عبدهللا نفطويه الواسطيأ

 م(. 2018هـ،  1439) 32ع  1نشر يف جملة الرك، جامعة واسط مج
 

هـ(؛ حتقيق حممد علي    311أليب إسحاق إبراهيم بن السري  الزجاج )ت    /فصيح ثعلبخطأ  
 م. 2018هـ،  1439القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -عطا.
 

لغوية هـ(؛ حتقيق علي حكمت    305أليب موسى سليمان بن حممد احلامض )ت    /فائدة 
 فاضل.

 ا الصحيح()فوائد لغوية وكيفية استعمال بعض األلفاظ يف مكاهن
 هـ[.  1442. )بدون اتريخ( ]32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 

 
 1199)ت  الســــــــــــــ اعي أمحدمحد بن أ /فتح املالك فيما يتعلق بقول الناس: وهو كذلك

 . )يف اللغة(.مصطفى صاحل مهديهـ(؛ حتقيق 
 م(. 2019هـ،  1440) 22نشر يف جملة دواة، العراق، ع 

 ...خمطوطة حمققة يف اختصاص اللغة العربية وعنواهناالعنوان يف مصدره: 
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أليب الفوائد حممد بن علي الغزنوي )ت بعد    /فسيح الكالم يف التذييل على فصيح ثعلب
م   2020هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -هـ(؛ حتقيق مصطفى رزقي العاين.  442

 )ماجستري(. 
 

 .فاضل عبد أمحد /مروايت ابن هانئ اللغوية
 هـ(236)مجع ملروايته اللغوية، وهو أبو عبدالرمحن عبدهللا بن حممد بن هانئ النيسابوري، ت 

 م(. 2020هـ،  1441) 15مج 1نشر يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ع
 

كركوك:   -.جمول حممود وهب  /مجع وتوثيق ودراســــــــة  :مروايت ســــــــلمة بن عايــــــــم اللغوية
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442ك، جامعة كركو 

 
هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /املزهر يف علوم اللغة وأنواعها

 ص. 799م،  2020هـ،  1442القاهرة: إبداع لإلعالم والنشر،  -حتقيق؟.
 
 الكتب احلديثة  -2
 

ــعار/  ــائل العربية من األقر واألاوال واألشــــ علي عبدالرحيم إحتاف األخيار مبا جاء يف فضــــ
 م؟ 2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -بن خي ال.

 وآبخره: مطولة أيب حي ان يف مدح النحو واترخيه.
 )قصيدة أيب حيان النحوي يف مدح النحو وأعالمه موجودة يف ديوانه(

 
  1441دمشق: متوز للنشر،    -حيدر كرمي اجلمايل.  /ي بني النظرية والتطبيقيف التحقيق اللغو 

 م.  2020هـ، 
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بريوت:   -ألفريد بيسـتون؛ ترمجة وتعليق حممد جواد النوري. /للغة العربية الفصـحى املعايـرةا
 ص.  328م،  2018هـ،  1440دار الكتب العلمية، 

 
ــ،  1442اإلسـكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  -.خليل يحلم  /مقدمة لدراسـة علم اللغة هــــــــــــــ

 م.  2020
 

املتحفظ   اللغةنظم كفاية  الُ   /يف  أمحد  بن  )ت  ي ِّ و  حممد  املريب  هـ(  693ي  مركز  إعداد  ؛ 
 م.  2020هـ،  1442؟: املريب،  -لالستشارات الرتبوية والتعليمية.

 
 قنياا: فقه اللغة

 
احل اللغوي  الدرس  العربية يف ضوء  اللغة  النعيمي.ديث/  فقه  دار    - حسام سعيد  عم ان: 

 م. 2020هـ،  1441غيداء، 
 

 قلثاا: دراسات يف اللغة العربية: 
 والتفاسري وعلوم القرآن  دراسات لغوية يف القرآن الكرمي -1
 

طنطا: جامعة طنطا،   -جمدي حممد عمارة.  /: دراسة تداوليةآايت اجلهاد يف القرآن الكرمي
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440

 
شيماء صالح    /يقاعيةضوء نظرية القوة اإل  دراسة لغوية يف :  السور املدنية  ايت الوعيد يف آ 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالوهاب.
 

احلديث العصر  يف  العرب  النصارى  لغة  يف  الكرمي  القرآن  العالونة.  / أثر  إبراهيم    - أمحد 
 م. 2020هـ،  1442دمشق: دار القلم، 
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سلطان    /مناذج من القرآن الكرمي  :استثمار طرق الدًللة عند األيوليني يف غري األحكام

 م )ماجستري يف اللغة العربية(.  2020هـ،  1441الدوحة: جامعة قطر،  -عبدهللا مهيوب.
 

تفسريه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  األسس التداولية عند الزخمشري يف  
م   2019هـ،    1440املنيا: جامعة املنيا،    -علياء سيد إبراهيم.  /األااويل يف وجوه التأويل 

 )دكتوراه(. 
 

الكرمي: القرآن  يف  الدًليل  وأثرمها  والرتايق  تطبيقية  التفخيم  نظرية  النور    :دراسة  سورة 
عبدالرشيد    /اأمنوذجا  بنت  الضامري،    -البلوشية.ُصبيَّة  مكتبة  ُعمان:  هـ،   1440السيب، 
 ص. 395م،  2019

 
 1440،  ميلود عرنيبة  /ا ًلنسجام خطاب التأويل: تلقي سورة الكهف متثيالا التقابلية منهجا 

 )أكادير: مطبعة ومكتبة قرطبة(.  ص  210م،  2019، هـ
 

الصافات سورة  يف  النصي  احلسني.  /التماسك  أبو  جامعة    -إميان كامل  اإلسكندرية: 
 م )ماجستري(. 2019هـ،   1440، اإلسكندرية

 
توجيه اًلختالف اللغوي بني رواية حفص عن عايم واراءة ابن عامر بروايتيه هشام وابن 

بور سعيد،    -ميادة حممد عبده ماضي.  /ذكوان م   2020هـ،    1441بور سعيد: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
اللغو توجيه الطاه   /دراسة لغوية:  "التحرير والتنوير"   تفسريه  يف   ير بن عاشور للمشكل 

 م. )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،  -آمال محدي أمني.
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الدًللة املعجم القر   يتوظيف علم  التفسري  عم ان: دار    -عبدالرمحن طعمة.  /نآ يف حقل 
 م.  2018هـ،   1439كنوز املعرفة، 

 
الكرميدراسات   القرآن  يف  القرآنية  لغوية  سليمان.  /والقراءات  دار    - حليم محاد  عم ان: 

 م.  2020هـ،  1441كفاءة املعرفة، 
 

اللغوية يف  السيوط  "سراركشف األ  زهار يف اطف األ"كتاب    الدراسات  الدين  ي/  جلالل 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،   -هيثم عبدالباسط السعيد.

 )الكتاب األصل يف بالغة القرآن الكرمي(
 

الصوتية والدًللية يف  الورغم  الدراسة  ابن عرفة  عاطف غريب   / هـ(  803  )تي  تفسري 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -برايب.

 
  1428)ت  عرابه وبيانه للشيخ حممد على طه الدرة  إن و آ تفسري القر   يف   الدرس الدًليل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،  -أمين عبدالعال أمحد.(/ هـ
 

الدًليل  اإل"كتاب    يف   الدرس  يف الذهب  العزيز  بريز  هللا  اليدايل   "تفسري كتاب    حملمد 
األزهر،    -أمني.حسان إمساعيل  (/  هـ  1166ي )ت  الشنقيط هـ،   1439جرجا: جامعة 
 م )ماجستري(. 2018

 
  لعبدالرمحن حسن حبنكة امليدان  "معارج التفكر وداائق التدبر" كتاب    يف   الدرس الدًليل 

الدين.(/  هـ   1425)ت   م.    2018هـ،    1439جرجا: جامعة األزهر،    -مىن رجب عز 
 )ماجستري(. 
 .ىل اجلزء السابعإول من اجلزء األ

 هـ. 1440عند الباحثة هنلة السيد أمحد،...  ىل اجلزء الامس عشرإزء الثامن من اجلو 
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  هـ(   880  )ت  وابن التمجيد  هـ(   1195  )تي  حاشية القونو   يف   والدًليل   الدرس الصوت 
 /ضوء علم اللغة احلديث  دراسة موازنة يف :  هـ(  685  )تي  مام البيضاو على تفسري اإل

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،   -حممود إبراهيم حممد علي.
 

(/ البيومي  هـ  1225  ت)  ياملظهر   حملمد ثناء هللا العثمان  يتفسري املظهر   يف   يالدرس اللغو 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -علي عبداحلليم.

 
تداولية يف   : سورة هود بن عاشور  دراسة  الطاهر  طه.  /تفسري  املنيا:    -عبدالناصر حسن 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة املنيا، 
 

النص:   لسانيات  ضوء  يف  القرآن  أمنوذجا "علوم  القرآن"  علوم  يف  عبدالواحد ا/  اإلتقان 
 .ص 171م،  2017هـ،  1438، ن ة: سليكي أخوينط -الصمدي.

 
الفروق احلركية يف القرآن الكرمي: فيما احتدت حروفه واختلفت حركاته ًلختالف معناه/ 

 م.   2020هـ،    1441املدينة املنورة: اندي املدينة املنورة األديب،    -شبيل أبو الغيث احلكمي. 
 

ي  عبدهللا حممد بن عمر الراز   أليب  )التفسري الكبري(  كتاب مفاتيح الغيب  الفروق اللغوية يف 
أسيوط: جامعة األزهر،    -وفاء حسن سيد.  /دراسة حتليلية يوتية ودًللية:  هـ(  606  )ت

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
 

الدًليل  اإل  الفكر  املهدو عند  لفوائد كتاب  "كتابه    يف   هـ(  440ت  )  يمام  التحصيل 
هـ،    1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -موسى السيد البيه. ل"/  التفصيل اجلامع لعلوم التنزي

 م )دكتوراه(.  2017
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اللغو  القاض  يف   يالفكر  عبدالفتاح  الشيخ  عبدالفتاح   /هـ(   1403  )تي  تراث  أمرية 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -النويب.

 
اللغو  روائع    البيان يف "ضوء كتابه    املنهج والتطبيق يف   دراسة يف   :لتمام حسان  يالفكر 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -ر مهين. مروة ماه"/ القرآن
 

  - رائد عبداجلبار حممدين.اللحن يف أداء القّراء وأثره يف تغري املعىن: دراسة لغوية تطبيقية/  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
ــ(؛ رواية أيب بكر أمحد بن موسى   207أليب زكراي حيىي بن زايد الفر اء )ت   /لغات القرآن هــــــــــ

مَّري؛ شرح وتعليق املوايف الرفاعي البيلي. املنصورة: املكتبة   -بن جماهد عن حممد بن اجلهم الس ِّ
 م. 2020هـ،   1441العصرية، 

 هـ.  1435وبتحقيق جابر السري ع نسخة إلكرتونية، 
 

مكة املكرمة:    -آمنة مصبح القايدي.  /يالت القرآن الكرمي: مقاربة دًللية املتجاورات يف تذي
 م )األصل: رسالة جامعية(.  2020هـ،  1442دار طيبة الضراء، 

 
القاهرة: دار اآلفاق العربية،   -أمحد.  ايسر عوض  /لنَّهي يف سورة البقرةيف اجملاًلت الدًللية  ا

 م. 2018هـ،   1439
 

سليمان يوسف    /سرين واللغويني: دراسة تطبيقية من القرآن الكرمي حمددات املعىن عند املف
 م.  2020هـ،  1441الشارقة: مالمح للنشر،  -حممد عبدهللا.

 
جاَوندي للسِّّ الواوف  علل  ضوء  يف  لغوية  دراسة  القرآن  الواف  انجي    /معايري  أمساء 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالراضي.
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 من سورة الفاحتة حىت سورة اإلسراء.  
 

هـ،   1441العراق، جامعة؟،    -كاظم فاضل هادي.  /املقاربة التداولية يف تفسري الكشاف
 م )دكتوراه(   2020

 
يق: جامعة  الزقاز   -هاين رفاعي محروش.  /ا ودراسةمجعا :  نآ القر   كتب معان  يف   يالنقد اللغو 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
 دراسات لغوية يف القراءات -2
 

أسيوط: جامعة    -صفوت إمبايب علي.  / ا ودراسة لغويةا وتصنيفا انفرادات القراء السبعة مجعا 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
أسيوط:    -عادل صربة حممد.  /دراسة لغويةي:  محزة والكسائ  وجه اًلختالف بني اراءتأ

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

آمال حسن   / هـ(  207  )ت   ن للفراءآ القر   معان  تنوع الدًللة يف   ثره يف أتعدد القراءات و 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -خملوف.

 
بين سويف: جامعة    -أمل مخيس الوكيل.: دراسة لغوية/  الفعل املاضي يف القراءات القرآنية

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440بين سويف، 
 

(:  هـ  1085)ت    يلفخر الدين الطرحي  "جممع البحرين"كتاب    القراءات واللهجات يف 
 2017هـ،    1438الزقازيق: جامعة األزهر،    - أسامة مجعة عبداحلميد.  /ا ودراسةا وتصنيفا مجعا 
 )ماجستري(. م 
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  /دراسة لغوية:  هـ(  563بعد    ت)ن  العالء الكرما  أليب  القراءات واملعان  يف   غانمفاتيح األ

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -حممد أمحد عبدالعال.
 
 دراسات لغوية يف احلديث -3
 

دعــاء عبــداللطيف   /الشـــــــــــريفآراء الكوفيني اللغويــة والنحويــة يف كتــب إعراب احلــديــث  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442دايىل: جامعة دايىل،   -.عبعوب 

 
  852)ت  اختالف رواايت ألفاظ احلديث النبوي يف فتح الباري ًلبن حجر العسقالن  

 م )ماجستري(   2019هـ،    1440،  طنطا: جامعة طنطا  -محزة فرج عوكيش.(: دراسة لغوية/  هـ
 
يف األ والدًللة  بشرح  "إب  كتا   يوات  املتقني  السادة  الدينإحتاف  علوم  رتضى  مل  "حياء 

هـ،    1439الزقازيق: جامعة األزهر،    -طارق أبو الطاهر حممود. (/  هـ  1205)ت    ي الزبيد
 م )دكتوراه(.  2019

 
هبة  أفعال الكالم يف اخلطاب احلجاجي النبوي يف يحيح البخاري: دراسة لغوية تداولية/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -أمحد طه.
 
عبدالالق   /البنية والدًللة  دراسة يف ي:  يحيح البخار   شك فيها الرواة يف   لفاظ اليتاأل

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -فوزي حممد.
 

حممد يف فروق الدًللة/   األلفاظ املتماثلة والرتاكيب املتشــــا ة يف احلديث النبوي: دراســــة
 م. 2020هـ،  1442اجليزة: دار الزايت،  -عيد حسن عبد النيب.
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أسيوط: جامعة    -بسمة سالمة خملوف.  /دراسة لغوية  ي: احلديث النبو   رة يف لفاظ املفسَّ األ
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 

 
القاهرة:   -سن املالكي.رائدة بنت ح  /التقابل الدًليل يف يحيح البخاري: دراسة دًللية

 م؟  2019هـ؟،  1440دار اآلفاق العربية، 
 

  - أمساء حممد أبو العال.ي/  شروح البخار   يف   (هـ  392  ت)  يييللرواايت األ  يالتوجيه اللغو 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 

 
أسيوط: جامعة    -حممد علي أبو زيد.ي/  حاديث البخار أل  لرواية الكشميهين  يالتوجيه اللغو 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

  ي مشس الدين حممد احل از   / املصطفى  حديث النب   لفاظ الشفا يف أ من    يخف  توضيح ما
  2017هـ،    1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -حممود عطية إبراهيم.  (/هـ  849)ت    القليويب

 م )ماجستري(. 
 

: دراسة تطبيقية على يحيح البخاري/  حجاجية اًلستفهام يف اخلطاب النبوي الشريف 
الفيوم،    -صفاء محدي حممد. البالغة   2019هـ،    1440الفيوم: جامعة  )ماجستري يف  م 

 والنقد(.
 التوحيد. من كتاب النفقات إىل كتاب 

 
  أشرف زاهر سويفي، ندى عبدهللا   /اخلطأ اللغوي يف احلديث املوضوع: دراسة لغوية حديثية

 ص. 56الضاهر، 

 هـ( 1441)حبث مفيد طويل مل يوثق، رأيته يف الشابكة يف شهر شعبان 
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  / هـ(  855ت  )  بدر الدين العيينل   داود"  أيب "شرح سنن    الدراسات الصوتية والدًللية يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -السيد عبداحلميد عوض هللا.

 
  أيب للشيخ    "بوابعرابه على األإغريب املوطأ و   اًلاتضاب يف "كتاب    الدراسات اللغوية يف 

عبداحلق  بن  احلمد.(/  هـ   625)ت    التلمسان  اليفرن   عبدهللا حممد  أبو    -خمتار صربي 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438زهر، الزقازيق: جامعة األ

 
اللغوية يف  األ"كتاب    الدراسات  الوهاجة ومطالع األمشارق  البهّ نوار  شرح   اجة يف سرار 

الزقازيق: جامعة   -ي.احلنف  ي محد شوقأحممد  اإلثيويب/    ي مد علحمل   "مام ابن ماجهسنن اإل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
شرح    املسمى الفوائد املرتعة احلياض يف   ،كتاب شرح رايض الصاحلني  يف   الدرس الدًليل
الرايض   ابشا  ًل كتاب  إبراهيم.(/  هـ  940)ت  بن كمال  منصور  جامعة    -حممد  جرجا: 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

الدًليل املصابيح "كتاب    يف   الدرس  العربل  " شرح  عبدالعال (/  هـ  758)ت    زين  حممد 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439جا: جامعة األزهر، جر  -إمساعيل.

 
ي  لعبداجلليل السامرود  مشكاة املصابيح"  ضوء املصابيح شرح يف " كتاب    يف   الدرس الدًليل

أمحد.  /هـ(  1392  )ت سيد  األزهر،    - شيما  جامعة  م   2018هـ،    1439جرجا: 
 )ماجستري(. 

 
  / هـ(  974ت  )ي  ًلبن حجر اهليتم  "شرح املشكاة  له يف فتح اإل" كتاب    يف   الدرس الدًليل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،   -عزة عبدالعال إمساعيل.
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  )تي  املالك  احلسن املنويف   أليب  "يلصحيح البخار   ي"معونة القار   كتاب  يف   الدرس الدًليل 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،  -أنور هاشم صديق. /هـ(  939

 
)ت    ري الصنعانمل ل  "التيسري   يضاح معانالتحبري إل"كتاب    يف   والدًليل  الدرس الصوت

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -أمحد حممد سعد.(/ هـ 1182
 ( تيسري الوصول إىل جامع األصول البن األثري البن الديبع الشيباين)
 

مام اجملتهد ابن دايق  لل   حكام"حاديث األملام أب"شرح اإل  كتاب  يف   والدًليل  الدرس الصوت
 2017هـ،    1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -سعيد عبداملنعم حممد.  /هـ(  702  )ت  العيد

 م )ماجستري(. 
 

  854)ت    يًلبن امللك الروم  "شرح مصابيح السنة"كتاب    يف   والدًليل   الدرس الصوت
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أمحد حممد.شيماء  /هـ(
 

  )ت   ملظهر الدين الزيدان"  شرح املصابيح   املفاتيح يف "  كتاب  يف   والدًليل  الدرس الصوت
خرابة.  /هـ(   727 األزهر،    - سعد مصطفى  جامعة  البارود:  م   2017هـ،    1438إيتاي 

 )ماجستري(. 
 

السار إكتاب    يف   هـ(  376  )تي  املستملسحاق  إ  أيبرواايت     )ت  للقسطالن  يرشاد 
 2017هـ،    1438أسيوط: جامعة األزهر،    -علي حممد هالوي. /دراسة لغوية:  هـ(  923

 م )ماجستري(. 
 
على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية   شرح العالمة الزراان  لظواهر الصوتية والدًللية يف ا

  1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -عبدالرمحن عبداحلفيظ.حمروس    /هـ(   923  ت)  للقسطالن
 م )دكتوراه(.  2017هـ، 
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والدًللية يف  الصوتية  األاإل"  كتاب  الظواهر  عمدة  بفوائد  امللقن )ت  حكامعالم  " ًلبن 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -محادة حممد السيد.هـ(/  804
 

 يللشيخ حممد عل  "هجناز احلاجة شرح سنن ابن ماجإ"  كتاب  ية يف الظواهر الصوتية والدًلل 
هـ،   1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -حممد إبراهيم بسطويسي.   / هـ(  1427ت  )  جانباز
 م )ماجستري(. 2017

 
  قر الوااعة يف حاديث واأل ختريج األ  "البدر املنري يف   كتاب  الظواهر الصوتية والدًللية يف 

الزقازيق: جامعة األزهر،    -حممد عبداملوىل الوكيل.هـ(/    804)ت  ًلبن امللقن    الشرح الكبري"
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
)ت    مري الصنعانلل   "التنوير شرح اجلامع الصغري "  كتاب  الظواهر الصوتية والدًللية يف 

لغوية يف (:  هـ   1182 اللغة احلديث  دراسة  ال  /ضوء علم  الزقازيق:    -سيد.سليم عرفات 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
للشيخ عبدهللا بن    حكام من بلوغ املرام""توضيح األ  كتاب  الظواهر الصوتية والدًللية يف 
الزقازيق: جامعة األزهر،   -حممد حسني السيد.  /هـ(  1423)ت  عبدالرمحن بن ياحل البسام  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

التاود"  كتاب  الصوتية والدًللية يف الظواهر   البخار   يحاشية  ي"  بن سودة على يحيح 
حسن   /ضوء علم اللغة احلديث  دراسة لغوية يف (:  هـ  1209)ت  بن سودة    يحملمد التاود

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -شيبة احلمد حممد.
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  للشريف   "احلاشية الشريفية على مشكاة املصابيح"  كتاب  الظواهر الصوتية والدًللية يف 
 2018هـ،    1439الزقازيق: جامعة األزهر،    -أمحد حممد السيد.(/  هـ  816)ت    اجلرجان

 م )ماجستري(. 
 

حممود    /على اجلامع الصغري من حديث البشري النذير  حاشية احلفين  الظواهر اللغوية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -كمال عبداحلميد.

 (هـ 1181، ت حلفينا جنم الدين حممد بن سامل )
 

البخار كتاب مصابيح اجلامع شرح اجلامع الصحيح لل   الظواهر اللغوية يف    أتليف   يمام 
رمضان    /ضوء علم اللغة احلديث  دراسة يف :  هـ(   827ت  )  مام بدر الدين الدماميينإلا

 م )دكتوراه(.  2017هـ،   1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممود حممد.
 

 -.نوف بنت صياح اجلهين  / يحيح البخاري منوذجاا :  العالاات النصية يف احلديث النبوي
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 
 )علم النص اللغوي( 

 
موسى دراسة دًللية/  هـ(: معجم و   279  )ت  يمام الرتمذلل   "الشمائل احملمدية"كتاب  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا،  -حممد عالوي.
 

  450  )ت  منصور السمعان   يلى هللا عليه وسلم أليبحاديث النب أكتاب جمموع غرائب  
م   2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    - منصورة حممود حممد.  /دراسة دًللية:  هـ(

 )ماجستري(. 
 
  1441القاهرة: دار هنضة مصر،    -.حممد حممد داود  /السنة النبوية والتطور الدًليللمات  ك
 ص. 137م،  2020هـ، 
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مجعهـا أبو  /املســـــــــــتعمـلة يف اـلدعـاء وحكمِّهـا يف العربـية  (آمني)ُلمعـَة يف الكالم على لفظـة 

 .طــه حمسن(؛ حتقيق هـ 567ت )حممد عبدهللا بن أمحد بن الشاب 
جملة   يف  ع  نشر  السين،  الوقف  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  هـ،   1439)  53البحوث 

  م.2018
 

اللفظية يف  البخار   املناسبة  حتليلية يف ي:  يحيح  احلديث  دراسة  اللغة  علم  وفاء    /ضوء 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -صالح عبدالكرمي.

 
 دراسات لغوية تراثية -4
 
: دراسة لغوية تطبيقية من خالل كتايب الدًلًلت السمعية  احلضارة يف العصر النبويألفاظ  

)ت   )ت    789للخزاعي  للكتان  اإلدارية  والرتاتيب  سالمة هـ(/    1382هـ(  إمساعيل 
 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -حممد.
 

احملكم    يف   هـ(  224ت  عبيد القاسم بن سالم )  أيبهـ( على    458ت  تعقبات ابن سيده )
هـ،   1439أسيوط: جامعة األزهر،    -أمحد شحاتة مهران.   /دراسة لغوية:  عظمواحمليط األ
 م )ماجستري(. 2018

 
شرح ديوان    ي الالمع العزيز "والثالث من كتاب    اجلزء الثان  يف   والدًليل  الدرس الصوت 

أسيوط: جامعة    -منصور عبدالشايف حسانني.  / (هـ  449املعري )ت  العالء    أليب  ب" املتن
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 هـ.  1438جرجا: جامعة األزهر،  -واجلزء األول لدى الباحث حممد مجال الدين محدوه.
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  1204 ت) حاشية اجلمل على شرح املنهج لسليمان اجلمل  يف   والدًليل الدرس الصوت
  1439إيتاي البارود: جامعة األزهر،  -إبراهيم فتحي فرج. /ضوء علم اللغة احلديث ( يف هـ
 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

مغينأشرح   البغداد  بيات  القادر  لعبد  لغوية:  هـ(  1093  )تي  اللبيب  عبري    /دراسة 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عشماوي طنطاوي.

 
  1438املنصورة: جامعة األزهر،    -سامح عبدهللا حممد.  /دراسة لغوية  :شعر عروة بن الورد 

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

: لفصيح ثعلب  يوابن هشام اللخم  يشروح ابن درستويه والزخمشر   الشواهد الشعرية يف 
 2018هـ،    1439إيتاي البارود: جامعة األزهر،    -أمحد حممد الونيس.  /دراسة لغوية وموازنة

 )ماجستري(. م 
 

حملمد بن عبدالسالم   " تنبيه الطالب لفهم لغات ابن احلاجب"كتاب    الظواهر اللغوية يف 
  2017هـ،    1438جرجا: جامعة األزهر،    -صالح أبو احلمد عبدالرحيم.هـ(/    9)ق    يمو األ

 م )ماجستري(. 
 

نزوى،    -ي.سليمان بن صاحل الراشدالعنوان يف كتب اللغة حىت هناية القرن الرابع اهلجري/  
 ورقة. 243م،  2019هـ،  1440سلطنة ُعمان: جامعة نزوى، 

 
الدًليل ا اهلداية    يف   لفكر  شرح  العناية  حممود    / هـ(  786  )ت  لبابرتل كتاب  عبداحلميد 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -سالمة.
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  / دراسة لغوية  (:هـ  5ق  )املعربة لعيسى بن اتيبة الدينوري    قابكتاب أًللفاظ املغربة ابًٔلل 
   م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار،  -.عمار عبدهللا محادي

 
(:  هـ  633  ت)   ال الركبلفاظ املهذب ًلبن بطّ أتفسري غريب    كتاب النظم املستعذب يف 

لغوية محزاوي.  / دراسة  عبدالرمحن  جامع  - اندية  األزهر،  أسيوط:  م    2017هـ،    1438ة 
 )ماجستري(. 

 
 -صـاحل بن فهد العصـيمي.  /لسـانيات املتون: اضـااي أسـاسـية يف التأيـيل والتطبيق واملنهج 

 م.  2018هـ،  1439اللغة العربية،  لدمةالعاملي مركز امللك عبدهللا  الرايض:
 
 - .سليمان صباح حمسن  /سالمغة الشعر يف ديوان شعراء بين كلب بن وبرة يف اجلاهلية واإلل

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء، 

  (وزان والقوايف الشعريةيقاع يف األساليب الرتكيبية والصور البيانية واإللفاظ الشعرية واأل)األ

 

دراسة :  بني الفصحى والعامية  هـ(  923  –  648)ي  العصر اململوك  اللهجات العربية يف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -شيماء عبدالرؤوف حممد. /لغوية
 

  - جنالء عبداجمليد موسى.ي/  مفلح احلنبل  ًلبن   "شرح املقنع  املبدع يف "  املستوايت اللغوية يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 

 
ــيوطي يف كتابه املزهر يف علوم اللغة وأنوا ــادر الســـــ عليكره:  -مسرياء حممد أمجل.  /عهامصـــــ

 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1442جامعة عليكره اإلسالمية، 
 

اهلجري الرابع  القرن  يف  للشعر  اللغوي  العسري.  /النقد  القاضي   -لطيفة  جامعة  طن ة: 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441عياض، 
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 دراسات لغوية حديثة  -5
 

حليم محاد    /الدًللية: دراسة تطبيقية لنماذج من الشعرأحباث يف األثر اللغوي واحلقول  
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار كفاءة املعرفة،  -سليمان.

 
لغوية/   دراسة  املنورة:  املدينة  منطقة  األماكن يف  السهلأمساء  بن هالل  املدينة    -ي.حممد 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

مراكش: جامعة القاضي عياض،    -سعيد قطفي.  /عية يف شعر املدرسة البديعيةالبنية اإليقا
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439

 
 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار احلامد،  -حممد أمطوش. /الرتاتبية يف اللغة

 
اخلَرم عبدالشفيع  علي  شعر  يف  ابملعىن  وعالاته  حتليليةاحلذف  دراسة  فرج    / :  إمراجع 

 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا،  -إبعيص.
 

عم ان: دار األايم،    -عبداجلليل مراتض.  / الظاهر واملختفي يف النقد اللسان واإلبداع والتلقي
 م.  2020هـ،  1441

 
 م. 2020هـ،  1441دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -.حممد يونس /لسانيات إيقاع اللغة

 
ــري ــعر عند عبداإلله الياســــ  1441بغداد: جامعة بغداد،  -عباس أنيس جحيل.  /لغة الشــــ

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2019هـ، 
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هـ،   1441عم ان: دار غيداء،    -مجال خضري اجلنايب.اللغة الشعرية يف شعر جنار انمق/  
 م.  2020

 ين امتزاج اللغة ابملعىن()اللغة الشعرية تع
 

  1440عم ان: دار كنوز املعرفة،    -عبدالعايل العامري.  /املسارات الفضائية يف اللغة العربية
 ص. 252م،  2019هـ، 
 

 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار الرضوان،  -جي ان. أمني عبيد /املشكل يف العربية
 

املضمرة املرئي  اخلطاب  أنساق  يف  تطبيقية  األكادمييني.  /مقارابت  الباحثني  من   -خنبة 
 م.2020هـ،  1441قسنطينة: ألفا للواثئق، 

 
 م. 2020هـ،  1442الرايض: العبيكان للنشر،  -صاحل بن سعد اللحيدان. /موازين اللغة

 
 دراسات ومقاًلت عامة  -6
 

القاهرة:   -صبحي الفقي.آفاق الدرس اللسان بني النصية والتداولية وجماًلت تطبيقها/  
 م.  2020هـ،  1441دار النابغة، 

 
هـ،   1442عم ان: دار وائل،    -حنان إمساعيل عمايرة.آفاق يف اللسانيات والدرس اللغوي/  

 م.  2020
 

اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية    -اندية رمضان الن ار.أحباث وأعالم يف الفكر اللغوي/  
 م. 2019هـ،  1440للنشر، 
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وإبداع/   وشهادات  دراسات  العربية:  وتوثيق  أسرار  تنسيق  املؤلفني؛  من  ملعتمد  اجمموعة 
 . ص  96م،  2017، هـ 1438، : مجعية أساتذة اللغة العربية، املغرب وزان -الراز.

 
 م.  2020هـ،  1441دمشق؛ السويداء: دار كيوان للنشر،  -حنان العظمة. أان والعربية/ 

 
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار غيداء،  -حممد ضاري محادي.حبوث يف اللغة/ 

 
الدوحة: املركز العريب    -إلياس عطا هللا.  /رشفات من العربية: حماضرات يف التدايق والتحرير

 م.  2020هـ،  1441لألحباث ودراسة السياسات، 
 

التخصصات/   متعددة  مقارابت  اللغوية:  اهلاليلالظاهرة  وتقدمي   احلسن  تنسيق  وآخرون؛ 
 2017  هـ،  1438  : الكلية املتعددة التخصصات،، املغرب اتزة   -احلسن اهلاليل، شكري زروال.

 .ص 121، 236م، 
 

فة،  عم ان: دار كنوز املعر   -عبدالسالم السيد حامد.  /سس ومقارابتأ  : يف العربية واللسانيات
 م. 2018هـ،  1439

 
اللغة واهلوية واًلنتماء: الوااع واألفاق  بغداد: دار الشؤون   -وليد السراقيب.  /يف مدارات 

 ص. 168م؟،  2020هـ،  1441الثقافية العامة، 
 

 - تنسيق وإعداد فاطمة السالمي.اضااي يف اللسانيات واخلطاب: مقارابت نظرية وتطبيقية/  
  1438،  مراكش: كلية اللغة العربية، بنية البحث يف اللسانيات وحتليل الطاب: مؤسسة آفاق

 . ص 50، 244م،  2017، هـ
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،  الرابط: الدار املغربية العربية  -سعيد يقطني.اللغة، الثقافة، املعرفة: إشكاًلت ورهاانت/  
 . ص 232م،  2018، هـ 1439

 
العربية مجال وإمهال املغاربة،    -.حسن ملواين  /اللغة  املبدعني  هـ،   1440املغرب: جامعة 

  .ص 123 م، 2019
 

إشراف وتقدمي إدريس    /كتاب مجاعي  :اللغة العربية وأسئلة اهلوية والثقافة يف عاملنا العريب
 . ص  439م،  2019، هـ 1440، الرابط: دار نشر املعرفة -مقبول، فؤاد بوعلي.

 
 1438حلب: املؤلف،    -أمحد زايد حمبك.  /احلادي والعشريناللغة العربية وثقافة القرن  

 م.  2017هـ، 
 

الدار البيضاء: مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألحباث    -عبدالعلي الودغريي.اللغة والدين واهلوية/  
 .ص 159م،  2017، هـ 1438، والدراسات 

 
م،   2020هـ،    1442،  جمموع مقاًلت الدكتور فيصل بن علي املنصور يف علوم العربية

 ص )نسخة إلكرتونية(.  1031
 

ورجال وكتب  الشمسان.  /مقال  املؤلف،    -إبراهيم    - م.  2020هـ،    1442الرايض: 
 (. 4)مداخالت لغوية؛ 

 
 م.2020هـ،    1441قسنطينة: ألفا للواثئق،    -عياد زويرة.  / مقاًلت يف اللغة واألدب الرامي

 
الفكر إىل  اللغة  دار أيب رقراق   -عبدالكرمي غالب.  / من  م،   2017،  هـ  1438،  الرابط: 

 .ص 318
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 اللغة العربية واًلستشراق  -7
 

القاهرة:   -عصام عيد أبو غربية.  /اًلستعراب الرومان: أعالمه وآقره يف اللغة العربية وآدا ا
 م.  2020هـ،  1442دار النابغة، 

 
ًلمنس هنري  املستشرق  يف كتاابت  العربية  اللغة  عبدالعزيز.  /اضااي  عبدالعاطي   -أمحد 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440، القاهرة: جامعة عني مشس
 

 رابعاا: الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية 
 

 م.  2019هـ،  1441عم ان: الرنيم،  -إدريس العبد. /أيل أيول العلة يف اللغة
 

 1438،  عبداإلله تنافعتاألمر والنهي من األيوليني إىل التداوليني: املفاهيم والتطبيقات/  
 )الرشيدية: مطبعة الودغرييون(.   ص. 122م،  2017 هـ،
 

الدار البيضاء؛ بريوت:    -كراد.  سعيد بن: تعددية احلقائق وفرجة املمكن/  ةبني اللفظ والصور 
 . ص  224م،  2017، هـ 1438، املركز الثقايف العريب

 
البنيوي للخطاب اللسان  األايم،    -عبداجلليل مراتض.  /التحليل  دار  هـ،   1441عم ان: 

 م.  2020
 

الفعل/   إىل  العالمة  من  الكالمية:  األفعال  احللوي. تداوليات  الرحيم  ]أكادير:   -عبد 
 . ص   227م،  2017، هـ 1438، منشورات القصبة[
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الثقافية  -مجيل محداوي.التداوليات وحتليل اخلطاب/   ، هـ  1438،  تطوان: مكتبة سلمى 
 )الدار البيضاء: مطبعة الن اح اجلديدة(.  ص. 102م،  2017

 
والتأييل/   املفهوم  إعداد وحترير حممد التداولية: مقارابت يف  مؤيد آل صوينت وآخرون؛ 

 م. 2020هـ،  1441بغداد: دار نيبور للنشر،  -امطوش.
 

 - شاهرة سعد القحطاين.  / تلقي الرتاث اللغوي العريب يف الكتابة التوليدية يف الثقافة العربية
 (.م )ماجستري 2019هـ،  1440الدوحة: جامعة قطر، 

 
شر،  اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للن  - إبراهيم طلبة سلكها.دراسات يف فلسفة اللغة/  

 .2م، جـ 2019هـ،  1440
 هـ( 1437)صدر اجلزء األول عام 

 
ــانيات العرفانية: الذهن واللغة والوااع ــات يف اللسـ عبدالرمحن حممد طعمة وآخرون؛   /دراسـ

ــة ــابر احلباشــــ ، مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل لدمة اللغة العربيةالرايض:    -.حترير صــــ
 ص. 178م،  2019هـ،   1441

 
، مكتبة اآلداب  القاهرة: -.صـــــــــــربي إبراهيم الســـــــــــيد  /اًلجتاهات الدًللية: علم اللغة املعريف 

 م. 2020هـ،   1442
 

 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار غيداء،  -حممد أبو الفتوح الطيب.فلسفة اللغة/ 
 
، هـ  1439،  الدار البيضاء: الناشر األطلسي  -حممد الشبة.  /: حتليل نصوص فلسفيةةاللغ

 .ص 71م،  2018
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تطوان: مكتبة سلمى    -مجيل محداوي.مفهوم اجلهة يف املنطق واللسانيات والنقد األديب/  
 )تطوان: مطبعة الليج العريب(.  ص. 99م،  2017، هـ 1438، الثقافية

 
  1441القاهرة: دار النابغة،    -ل.خلود بنت عبدهللا الناز   /نظرية التلقي يف الدراسات اللغوية

 م )أصله رسالة جامعية(.  2020هـ، 
 
بغداد:    -إميان سليم يوسف.  / لنظرية التوايلية بني علم اللغة احلديث وجهود علماء العربا

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442اجلامعة العراقية، 
 

 خامساا: العالمة )السيميائية(
 

 1440عم ان: دار كنوز املعرفة،    -حسيب الكوش.  /املعىنالبيوسيميائيات من الطااة إىل  
 م.  2019هـ، 
 

الدوحة: جامعة    -نورة طالب العفيفة.  / دراسة سيميائية:  مجالية الصورة يف الشعر القطري
 (.م )ماجستري 2019هـ،  1440قطر، 

 
 م2018هـ،    1439عم ان: دار دجلة،    -زيد مظفر احللي.  /سيميائية النص يف هنج البالغة

 
املنيا: جامعة    -عبدالرحيم عبداملوجود مهدي.: دراسة سيميائية/  شعر أيب فراس احلمدان

 م. )ماجستري(.   2020هـ،  1441املنيا، 
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 : علم اًلجتماع اللغوي سادساا
 

الرتكيب والوظيفة/   اللسانيات اًلجتماعية:  املغربية: دراسة يف  العربية  عبدالكرمي األمثال 
 )القنيطرة: املطبعة السريعة(. ص  292م،  2017، هـ 1438، لشهب

 .اجلزء األول
 

اًلجتماعي اللغة  علم  الفخراين.  /يف  أمحد  السعود  املتنيب،    -أبو  دار  هـ،   1439الدمام: 
 م.  2018

 
الرابط: معهد الدراسات   -عمر.  إعداد وتنسيق حممد الراضي، كنزة بن  /اللغة واملرأة والتنمية
 ص.  36، 288م،  2018 هـ، 1439 واألحباث للتعريب،

 .الكتاب إهداء لألستاذ عالل ركوك
 

 عاا: اللغة العربية والعلوم األخرىساب
 اللغة والدين: الفقه وأيوله خاية  -1
 
اإلسكندرية: جامعة    -حنان متويل توفيق.ة/  لية وأثرها يف األحكام الفقهييول الفقه والتداو أ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،   1440اإلسكندرية، 
 

احلديثة اللغوية  واملدارس  الشريعة  علماء  بني  أصبان.  /السياق  الرابطة    -إبراهيم  الرابط: 
 (.41املعاصر؛ م. )سلسلة اإلسالم والسياق  2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 
الدار البيضاء؛    -حممد بن سعد الدكان.  /عتبات العنف: كيف ينشأ اإلرهاب من خالل اللغة

 .ص 112م،  2017، هـ 1438، بريوت: املركز الثقايف العريب
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 اللغة واإلعالم - 2
 

تدقيق حسن محاين؛ تقدمي  : دراسات أكادميية علمية حمكمة/  اللسانيات التوايلية اإلعالمية
 م.  2020هـ،  1442قسنطينة: ألفا للواثئق،  -فر ابيوش.جع
 
 اللغة والقانون  -3
 

الدوحة: جامعة    -هتاين فندي الشمري.  /لغة اانون األسرة القطري: دراسة لسانّية نصّية
 (.م )ماجستري 2018هـ،  1439قطر، 

 
 اللغة العربية واللغات األخرى -4
 

بريوت:    -موسى األمحري.  /نظرايت ودراسات يف اللغة والعقل واللغوايت  :اكتساب اللغة
 ص.   206م،  2020هـ؟،  1442الدار العربية للعلوم، 

 
القاهرة: عامل  -.الوزير  حممد رجب /بني العربية و اللغات الســــــــــامية: دراســــــــــة لغوية مقارنة

  م. 2018هـ،   1439الكتب، 
 

القاهرة: دار    -عبدهللا جاد الكرمي.  /التكامل املعريف بني النحو العريب واللسانيات الغربية
 م. 2020هـ،  1442النابغة، 

 
عم ان: دار    - عبدالقادر الفاسي الفهري.  /اللسانيات واللغة العربية: مناذج تركيبية ودًللية

 م.  2020هـ،   1442كنوز املعرفة، 
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املعريف  والوعي  فهمي  /اللسانيات  واإلعالم،    -.خالد  للثقافة  الوادي  هـ،    1442القاهرة: 
 م.  2020

 
 اللغة واألدب -5
 

اللغويني والنحاة: مجعاا ودراسة/ دمشق: دار األمل اجلديدة،   -حليم محاد سليمان.  شعر 
  م. 2019هـ،  1440

 
 : الندوات واملؤمترات وما إليها عاشراا

 
 - .حممد بن حيىي الراشدي  إعدادأحباث لغوية شارك  ا الباحث يف الندوات واملؤمترات/  

 م. 2019هـ،  1440مسقط: مكتبة االستقامة،  
 

 ص 221م،    2018هـ،    1439ابريس: دار هرمااتن،    -إشراف ندى اييف.  /العربية لغة عاملية
 م بباريس. 2016يف ندوة نظمت يف كانون األول  طرحتاليت  اإلسهامات يتضمن 

 
تنسيق حممد العلوي؛ تنظيم خمترب األحباث املصطلحية والدراسات  مفاهيم يف اللغة واألدب/  

  2017  هـ،  1438  ارابت،فاس: منشورات مق  -خمترب التواصل الثقايف ومجالية النص.،  النصية
 . ص 423م، 

 م. 2015دجنرب  23و 22أشغال الندوة الوطنية املنظمة يومي الثالاثء واألربعاء 
 .حممد بومحدي وإدريس سرحان  لألستاذينالندوة تكرمي 

 
حممود    /م: دراسة وحتليل  2019  –  2015ملتقيات اللغة العربية يف اجلمهورية الرتكية:  

 م.  2020هـ،  1441ب، تركيا: كتا -حممد قدوم.
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  - جمموعة من الباحثني؛ إعداد وتنسيق عبد املنعم حرفان.النص يف املناهج اللسانية والنقدية/  
املهراز وآداهبا،  ظهر  العربية  اللغة  اإلنسانية، شعبة  والعلوم  اآلداب  ، هـ  1439،  فاس: كلية 
 ص. 298م،  2018

-24كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز، يومي    يفأصل الكتاب ندوة علمية نظمت  
 . 2014دجنرب  25
 

 عشر: تعليم اللغة العربية حادي
 تعليم اللغة العربية )عام( -1
 

ــر:  -عالء اـلدين عـبدالفـتاح دايب.  /اســـــــــــرتاتيجـيات إـبداعـية يف ـتدريس اللـغة العربـية مصــــــــــــ
 م.  2020هـ،  1442حيكى أن للنشر، 

 
معجم يرف،  يوت،  الديداكتيكي:  النقل  وجديد  العربية  اللغة  ماجدولني    /تدريس 

 . ص 143م،  2017، هـ 1438، الرابط: كلية علوم الرتبية -النهييب.
 

 م  2020هـ،    1442عم ان: دار احلامد،    -مروان حسن ابجس.  /تعلم اللغة العربية احلديثة
 

ومعاجلات/   العربية: حتدايت  اللغة  التوجيري.عبدتعليم  عثمان  بن  املنظمة    -العزيز  الرابط: 
 . ص 85، 43 م، 2017، هـ 1438، اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 
اللغة/   وتعلم  تعليم  واسرتاتيجيات  اللغوية  الكفاايت  العلوي.تقومي  الواثق  الرحيم   -عبد 

 . ص  183م،  2017، هـ 1438، الرابط: دار أيب رقراق
 

متكاملة سلسلة  العربية   التكلم:  اللغة  تعليم  بغريها/    يف  مصريني للناطقني  إعداد كت اب 
 القاهرة: دار بروج،.. -متخصصني.
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 ألربع مستوايت. مع أقراص مدجمة.
لعاماختريت ك تعليمية  سلسلة  قبل  ،  م  2017  هـ،   1438  أفضل  العربية  من  اللغة  جممع 
 .ابلقاهرة

 
اجلزائر: اجمللس األعلى للغة    -.دور األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات من احلضانة إىل اجلامعة

 م. 2019هـ،  1440العربية، 
 أعمال الندوة العلمية الوطنية. 

 
التعلم ــذوي يـــــــــــعوابت  ــة لـ ــة العربيـ ــدريس اللغـ الكويــــت: دار    -إبراهيم الرفيع.  /طرائق تـ

 م.  2020هـ،  1442الظاهرية، 
 

واكتسا اطرق   ووظيفتها  اللغة  العربية  اللغة  الرفيعي.  /تدريس  دار كفاءة    -قيس  عم ان: 
 م. 2020هـ،  1441املعرفة، 

 
فاعلية استخدام منوذج التعلم التوليدي يف تدريس اللغة العربية لتنمية القوة اللغوية لدى  

  1441سوهاج: جامعة سوهاج،    -ليلى مصطفى أمحد.  /تالميذ الصف األول اإلعدادي
 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

 . 3م، جـ 2020هـ،  1441أبو ظيب،  -انصر إسليم، غازي أبو حاكمة.كلمة ونغم/  
 )كتاب لتعليم اللغة العربية(

 
اجلزائر: اجمللس األعلى   -تعريب صاحل بلعيد، أحالم بن عمرة.مدخل إىل احملادثة ابلعربية/  

 م.  2019هـ،  1440للغة العربية، 
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هـ(؛   1392حممد عرفة )ت    / مشكلة اللغة العربية: ملاذا أخفقنا يف تعليمها وكيف نعلمها
 م.   2020هـ،    1442القاهرة: اإلدارة،    -إعداد اإلدارة املركزية للشؤون الفنية مبشيخة األزهر.

 
اللغات تعليم  يف  التوايلي  أمنوذجا   :املنهج  العربية  احلالق.  / االلغة  سعيد  حممد    - إميان 

 (.م )ماجستري 2017هـ،  1438الدوحة: جامعة قطر، 
 

خالد حسني أبو    / مئة لعبة لغوية لتنمية الكفاءة التوايلية للمستوى املبتدئ إىل املتميز
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار كنوز املعرفة،  -بة عبداللطيف شنيك.عمشة، ه

 
 إعداد وتدريب وتقومي معلمي اللغة العربية -2
 

التدريب اإللكرتون ملعلمي اللغة العربية: تقومي برامج تدريب معلمي اللغة العربية يف أثناء  
يسرية بنت علي آل   /حتليلية: دراسة  ااخلدمة بسلطنة ُعمان و توجهات تطويرها إلكرتوني  

 ص. 95م،  2019هـ،  1440القاهرة: بورصة الكتب للنشر،  -مجيل.
 

الدار البيضاء:    -حممد هندوف.  /املوجه العملي ملدرسي اللغة العربية ابملدارس اًلبتدائية
 . ص 191م،  2018، هـ 1439، شركة النشر والتوزيع املدارس

 
 املهارات اللغوية  -3
 

دسوق: دار العلم واإلميان،   -عادل حممد الربقوقي.  /ات األساسية للغة العربيةحتسني املهار 
 م. 2020هـ،  1441

 
العربية املفتوحة،    -حسان حسين الطيان.  / اللغة العربية: مهارات وفنون الكويت: اجلامعة 

 م. 2020هـ،  1441
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؟: دار    -حممد صاحل الشظي.  /املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا

 م. 2020هـ،  1441األندلس، 
 

اجلوف: جامعة اجلوف؛    -أمحد بن مضيف السفياين وآخرون.  /عرب  100املهارات اللغوية:  
 م.  2019هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد، 

 
العربية للغة  الوظيفية  القصاب.  /املهارات  إبراهيم  املؤلف،    -وليد  هـ،   1441الرايض؟: 

 م.  2020
 

لتنمية مهارة احملادثة أبو عمشة.  /مئة خرب يحفي مثري  عم ان: دار كنوز    -خالد حسني 
 م. 2020هـ،  1442املعرفة، 

 للمستوى املتوسط فاعلي. 
 
 املراحل الدراسية -4

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

 
الدمج بني اسرتاتيجية التعلم السريع وتطبيقات الويب التفاعلية    ىاائمة علتصميم بيئة  

املنصورة:    -رانيا حممد السعداوي.  /طالب املرحلة اإلعدادية  ىلتنمية املهارات اللغوية لد 
 م. )ماجستري(. 2020هـ،  14341جامعة املنصورة، 

 
املد اائم على  العربية  اللغة  تدريس  برانمج مقرتح يف  بعض فاعلية  تنمية  القيمي يف  خل 

  -شوق فاروق حممد. /مهارات الفهم القرائي والقيم اخللقية لطالب الصف الثان الثانوي 
 م. )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 
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مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة كما تراها معلمات  

 84م،    2018هـ،    1439صحار: جامعة صحار،    -دينا بنت محد البلوشية.  /اجملال األول
 ورقة )رسالة جامعية(. 

 
 طرق ومناهج البحث اللغوي : عشر قن
 

القاهرة: عامل الكتب،    - .خري هللا  وليد حممد  /اًلاتصاد يف العربية ومواعه من املقايد اللغوية
 ص.  592م،  2018هـ،  1439

االقتصاد) مفهوم  به   ، يضبط  املتصلة  ابملفاهيم  عالقته    ، والتخفيف  ، كاالختصار  ،ويبني 
 ي،ودفع الثقل اللفظ  ،تقليل املباين  كما يعرض جوانب االقتصاد املتمثلة يف  .وغريها  ،واالستغناء

 ي(عملية االتصال اللغو  املبذول يف ينطقالزمن واجلهد ال لك بذ فيقل   ،واختصار الكالم
 

دايىل: جامعة دايىل،    -إسراء قحطان خلف.  / جهود الدكتور حسن مخيس امللخ يف العربية
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442

 
حتليلية/   ويفية  دراسة  العنبكي:  علي  للدكتور  اللغوية  النمراوي.اجلهود  حممد    - إميان 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار، 
 

واسط: جامعة واسط،    -علياء علوي سبع.  /الدكتور عبدالعلي الودغريي وجهوده اللغوية
 م. )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
 -بدر العبدالقادر.  /الفكر اللغوي عند أمحد أمني يف كتابه "فيض اخلاطر": مقاربة حجاجية

 ص. 520م،  2019هـ،  1440تونس: الدار املتوسطة للنشر، 
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ــف أطفيا يف كتابه   ــيخ حممد بن يوسـ ــرح ًلمية األفعال"الفكر اللغوي للشـ بن  أمحد  /"شـ
 ص. 544م،  2017هـ،  1438عم ان: دار أسامة،  -حممد الرحمي.

 
اجملاورة/   والعلوم  البحريي.اللسانيات  الشرق،    -سعيد  زهراء  مكتبة  هـ،   1442القاهرة: 

 م؟  2020
 

بغداد:    -صفاء نصر هللا الشمري.احملاكمات اللسانية يف فكر الدكتور هادي حسن محودي/  
 م. 2020هـ،  1442دار نيبور للنشر، 

 
 : معاجلة البياانت اللغوية عشر قلث
 

، هـ  1438، محادي املوقتاللغة العربية وإشكال التوايل يف ضوء اللسانيات احلاسوبية/  
 ص. 120م،  2017

 
لغة  اجلزائر: اجمللس األعلى ل   -.اللغة العربية وبرامج الذكاء اًليطناعي: الوااع والرهاانت

 .1م، جـ 2019هـ،  1440، جامعة مصطفى اصطمبويل  ، اجلزائر:معسكرالعربية؛ 
 أعمال امللتقى الوطين.

 
حائل:    -إشراف فهد سامل املغلوث، فهد إبراهيم البكر.  /اللغة العربية والذكاء اًليطناعي

 م.  2020هـ،   1442جامعة حائل، 
 

 عشر: اتريخ اللغة العربية رابع
 

الرابط: الرابطة احملمدية    -عبداجمليد انصر.  /تطوير اللغة العربية من لغة أدبية إىل لغة علمية
 (.126)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441للعلماء، 
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الرابط: الرابطة    -احلمارنة.نشأت    /اللقاء األول بني اللغة العربية و املصطلح الطب اإلغريقي

  (.124)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 

 اللغة العربية يف البلدان : عشر خامس

 
واإلثنية/   واهلوية  الدين  تقاطعات  اإلفريقي:  القرن  يف  العربية  اللغة  محدأوضاع  ، النور 

هـ،    1441،  ملركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ا الدوحة:    -. عبدالوهاب الطيب بشري
 م.  2020
 (. إثيوبيا وإريرتاي والصومال وجيبويت ف  ميداين ألوضاع اللغة العربية )حبث
 

 الباب الثان 
 الكتابة واأليوات

 
 : الكتابة أوًلا 

 )يشمل التحرير( 
 

العريب امللك سعود.  /التحرير  العربية وآداهبا يف جامعة  اللغة  بقسم  العلمية  الل نة   - إعداد 
 م. 2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -.5ط
 

اجلوف: جامعة اجلوف؛ الرايض: مكتبة    -حممد بن اليف اللويش وآخرون.  /التحرير الكتايب 
 م. 2019هـ،  1441الرشد، 

 
 م.  2020هـ،  1442؟: مدارك،  -رائد العيد.  / درب الكتابة
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مراد علي   /عســـــــــــر الكتــابــة لــدى األطفــال: التــدخــل والعالج: دليــل املعلمني والوالــدين

 م. 2020هـ،  1441دسوق: دار العلم واإلميان،  -عيسى.
 

  م؟   2019هـ،    1440،  شركة هنر الدانوب للنشر؟:  -.(القاموس املوضوعي املصور )عريب
 )لتعليم الكتابة(. 

  
أمحد    /وأسرار الرماد: يف أحوال الكتابة والكتاب: اراءات يف املكتوب والراميالكتابة  
 . ص 273م،  2018، هـ 1439، الرابط: دار التوحيدي -العمراوي.

 
  الرابط: منشورات الزمن: مجعية الفكر التشكيلي،   - حممد الشيكر.  / الكتابة وجتربة احلدود

 . ص 143م،  2017 هـ، 1438
 
 : اإلمالءنيااق
 

ــائعـة: تشـــــــــــخيص و عالج ان: الـدار   -فرمـان قحط اجلنـايب.  /األخطـاء اإلمالئـية الشـــــــــ عمـ 
 م. 2018هـ،  1439املنه ية للنشر، 

 
؛ قدم له واعتىن به عبدالفتاح هـ(  1353أمحد زكي ابشا )ت    /الرتايم وعالماته يف اللغة العربية

 ص.  58م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -أبو غدة.
 

ياب الضر عوض.  / اخلالف يف الرسم اإلمالئي: دراسة يف األيول الرايض: جامعة   -جِّ
 م. )ماجستري(  2019هـ،   1440امللك سعود، 

 م(. 2020هـ،  1442/ 27/2)هذا أتريخ الرسالة، وقد نوقشت يف 
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الرابط: الرابطة    -عبدالرمحن بن عبدالسالم نبولسي.  / العلل البينة يف وجه حذف األلف اللينة
 ص. 113م،  2019هـ،  1441احملمدية للعلماء، 
 )مثل: الرمحن(

 
  سرتاتيجية احملطات العلمية يف حتصيل طالبات الصف السابع األساسي للمالء/افاعلية  

م )رسالة    2018هـ،    1439ط: جامعة السلطان قابوس،  مسق  -. الرواحية  آسية بنت أمحد
 جامعية(. 

 
العريب العامل  نبوي.  /اواعد اإلمالء املعاير يف  املصرية    -عبدالعزيز  الدار  القاهرة، بريوت: 

 م. 2020هـ،  1442اللبنانية، 
 

 م. 2020هـ،  1442عم ان: ار احلامد،  -.أمحد يونس /اواعد اإلمالء والرتايم
 

 ،بن علي  العز ي علي   /احلفَّاظ لشـــــرح إشـــــارة األحلاظ يف علم ما يُرســـــم من األلفاظكفاية 
 ي.هاشم حممد طياو ؛ حتقيق هـ( 1277)ت بعد الشهري ابملخلاليت 

 هـ(. وهو يف اإلمالء والط. 1234)األصل للدملي ي، ت 
 م(. 2018هـ،  1439) 32نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع 

 
 : اخلط العريب اقلثا 
 

العصور  العريب وتطوره عرب  املرخيي.  /أيل اخلط  امللك   - مشلح بن كنيخ  الرايض: جامعة 
 م. 2020هـ،  1442سعود، 

 
العريب/   الفين ألنواع اخلط  للنشر،    -إدهام حممد حنش.التطور  هـ،   1441دمشق: متوز 

 م.  2020
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 يف أعلى العنوان: الذخرية والتصنيف. 
 

حممد بن حسن الطي ِّيب )ت بعد   /كتابة الكّتاب ونزهة أويل البصائر واأللبابجامع حماسن  
 هـ(. )يف الط(.  908

مصر: مكتبة الرجاء،    -طبع مع كتاب: قرية الطي بة: اتريخ وأعالم وأثر/ علي حممد شوقي.
 م. 2020هـ،  1441

 
ن خطَّك: يف تعليم ودراسة اواعد خط الراعة هرة: مؤسسة القا  -.وحيد ذكي يوسف /حسِّّ

 م؟  2020هـ،  1441، حنو الصغرياملبدع 
 

  -تنسيق عمر أفا، حممد املغراوي.  /فن اخلط املغريب: دراسات يف اترخيه وتقنياته وأساليبه
 م. 2020هـ،  1442الرابط: جامعة حممد الامس، كلية اآلداب، 

 
القاهرة: مكتبة    -التندي.حسن عبده    /اراءة الناس عن طريق خط اليد: علم اجلرافولوجي 

 م.  2020هـ،  1441زهراء الشرق، 
 

إستانبول: مؤسسة   -إدهام حممد حنش.املصطلح الفين يف اخلط العريب: اترخيه وَمعَجمته/  
 م.  2020هـ،  1441البصائر للدراسات والنشر، 

 
 )عام(  : األيواترابعاا
 

 -مهند عباس النفاخ.  /اللسانيات املعايرةالبحث الصوت يف شروح كتاب سيبويه يف ضوء  
 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار صفاء، 
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  / دراسة يوتية:  هـ(  458  )ت  ًلبن سيده  " عظماحملكم واحمليط األ"كتاب    التخفيف يف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439جرجا: جامعة األزهر،    -عبداملنصف حمفوظ عبداملنصف.

 
اللسانيات   يف  حتليلية  ،التنغيم   ،املشاكلة  :العربيةدراسات  مصطفى    /رؤى  عبداحلميد 

 م؟  2020هـ،  1442عم ان: دار احلامد،  -السيد.
 

مراكش: جامعة القاضي   - حنان مضاري.  /الدرس الصوت حىت آخر القرن الثالث اهلجري
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438عياض، 

 
 - حسن مصطفى حممد.  /هـ(  821  )ت ي  عشى للقلقشنديبح األ  يف   الدرس الصوت

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

الصوت السيوط  يف   الدرس  احلديث  يف   ي مؤلفات  اللغة  علم  إمام.  / ضوء  فوزي    - رجب 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 

 
املفصل يف  اإل  شرح  للخوارزم  ،عرابينعة  ابلتخمري  دراسة  :  هـ(  617  )تي  املوسوم 

دًللية عبدالعظيم.  / يوتية  فرغلي  األزهر،    -أماين  جامعة  م   2019هـ،    1440أسيوط: 
 )ماجستري(. 

 
مراكش: جامعة القاضي    -هدى روض.  /علم األيوات يف مقدمات املعاجم العربية القدمية 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438عياض، 
 

ــوات العربية فيعِّلميَّة اللِّّ  ــيس نظرية دًللة األيـ ــان العريب و عامليَّته: أتسـ ــول  ز سـ ايئياا للويـ
دمشق:  -سامر حممد إسالمبويل. /إىل ااموس يـوت مع شـرح املصـوَّرات األةدية الفينيقية

 م. 2018هـ،   1439دار العر اب، 



42 

 

 
العربية األيوات  لتعليم  مرئية  فوايل  العر   -.فوايل مرحبا:  لل ميع،  الرايض: شركة  بية 

 أقراص. 4م،  2020هـ،  1441
 )للناطقني بغري العربية( 

 
يف  املويوفة  اللفظية    اللهجات  وبنيةيوااتا أاملعاجم  حويزي.  /  عبداحلميد  إيتاي    -حممد 
   م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439البارود: جامعة األزهر، 

 
املصابيح   مشكاة  شرح  املفاتيح  يوتية :  هـ(  1414  )تي  لمباركفور لمرعاة  دراسة 

 م )ماجستري(.  2017هـ،   1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -السيد حسني احلداد.  /ودًللية
 

مراكش:   -عبدالعزيز جااب هللا.   /مناذج ومقارابت  : املوازانت الصوتية يف الشعر العريب القدمي
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة القاضي عياض، 

 
، نظم عبدهللا بن حممد بن املهدي األنصاري  /يف نظم خمارج احلروف ويفاهتا  النبعة الصوتية

 ص. )نسخة إلكرتونية(. 25م،  2020هـ،   1441
 

 1441املنيا: جامعة املنيا،    -انجح عبداحلميد بركات.  /وظائف األلف الصوتية والنحوية
 م )ماجستري(. 2019هـ، 
  

 األيوات يف القرآن والتفاسري
 

القاهرة:   -.حممد دسوقي عليوة  /اإلعجاز الصوت يف القرآن الكرمي: دراسة تطبيقية حتليلية
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442جامعة القاهرة، 

 . من سورة النبأ إىل سورة الطارق
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مراكش: جامعة القاضي   -عبدالعزيز الرتكيين.  /الكرميًلنسجام الصوت الدًليل يف القرآن  ا

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440عياض، 
 
يف اًل الصوت  الكرمي   نسجام  منوذجاا/  القرآن  الكهف  سورة  هالل.:   - مسر سالمة حممد 

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

أسيوط: جامعة األزهر،   -محد زين الدين حممد.أ  / يرفية  دراسة يوتية وبنيوية  : جزء تبارك
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
عبدالتواب مرسي    /ورة احلديد يف ضوء الدرس اللغوي احلديثسالدرس الصوت والدًليل يف  

 م. 2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة: -.األكرت 
 

مد عبداحلق بن شاه " حملالتنزيل كليل على مدارك  اإل "كتاب    يف   والدًليل  الدرس الصوت
هـ،    1438إيتاي البارود: جامعة األزهر،    -حممد مصطفى حبيبة.  / هـ(  1333  )تي  اهلند

 م )ماجستري(. 2017
 

املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرســـــي   -.علي بن عبدهللا القرين /الظواهر الصــــوتية يف جزء عمَّ 
 م. 2020هـ،  1442للقراءات، الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل 

 
: دراسة حتليلية  ستاذ الدكتور حممد حسن حسن جبلمؤلفات األ  يف   آنداء القر اضااي األ

م.يف ضوء علم األيوات/   م    2018هـ،    1439طنطا: جامعة طنطا،    - حازم حممد سال 
 )ماجستري(.  
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هنار    /دراسة تطبيقية على ترتيل الشيخ احلصري  : من اإلعجاز الصوت يف سورة املمتحنة
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر،  -.حممد كامل

 
القرآن الرسم  الصوت واخلطي يف  األنصاري.  /النسقان  السعيد  الدوحة: جامعة    -ابتهال 

 (.م )ماجستري 2018هـ،  1439قطر، 
 

 : اهلجاء والنطقخامساا
 

بسبط الياط )ت    /مفيدة يف خمارج احلروفاصيدة   املعروف  البغدادي،  بن علي  عبدهللا 
 هـ(؛ دراسة وحتقيق وشرح طارق بن سعيد السهلي. 541

  –  57هـ( ص    1442)حمرم    1جـ  194نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع  
128 . 
 

 الباب الثالث 

 األلفاظ واًلشتقااات 

 
 :  األلفاظ )عام( أوًلا

 الكتب القدمية -1
 

ل حتقيق خالد عبد  (هـــــــــــــــــ 1281 ت بعد) أمحد حممد املرزوقي  /بيان األيــل يف لفظ ابَفضــ 
 . )إعراب(.فزاع

ــ،   1440) 22مج  3نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع     –  167م( ص    2019هــــــ
188. 
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هـ(؛ 1009بدر الدين حممد بن حيىي القرايف )ت    /وايل املَِّنح يف أمساء مثار النخل ورتبة الـبلح ت
 حتقيق علي القامسي.

  2018هـ،    1439)رمضان    1نشر يف جملة )العصر( الصادرة عن وزارة األوقاف اجلزائرية ع
 . 40م( ص 

 
 ؛(هـ  1253حممد القيصري )ت    بن  إبراهيم  / رسالة يف "أمَّا بعُد" يف يدر ديباجة الكتب

 .هبة أمحد طه  دراسة وحتقيق
السين، ع   الوقف  والدراسات اإلسالمية، ديوان  البحوث  هـ،   1440)  57نشرت يف جملة 

  م. 2019
 

؛  هـ(  1299حممد تقي بن حسني علي اهلروي احلائري )  /األلف والاّلم  یمعن  قيرسالة يف حتق
 .حممد جعفر اإلسالميحتقيق 

 )دراسة لغوية أصولية شاملة(
 .347-209 م( ص 2018هـ،  1439) 4ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج

 
هـ(؛ حتقيق    650لرضي الدين أيب الفضائل احلسن بن حممد الصغ اين )ت  كتاب اًلنفعال/  

 ص. 144م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد خان.
 (انفعال وزن مجع فيه ما جاء من كالم العرب على)
 
 احلديثة الكتب  -2
 

ط،    -هناد املوسى.  /اللغة العربية من عصر النهضة إىل عصر العوملةالثنائيات يف اضااي  
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الشروق،  -جديدة.
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كأس املعان يف شرح مفردات املغان: مستعمالت موسيقى األلة املغربية: نوبة اإليبهان/  
 )فاس: املطبعة األورو املتوسطية(.   ص.  111م،  2017 هـ، 1438، عبداجمليد السماليل

 
 األلفاظ يف القرآن   قلثاا:
 

مراكش: جامعة    -سومية ساطع.  /دراسة يف الرتكيب والدًللة  : م يف القرآن الكرمياسم العلَ 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاضي عياض، 

 
ألفاظ املوت واحلياة يف القرآن الكرمي: دراسة لغوية ودًللية يف ضوء نظرييت احلقول الدًللية  

م    2020هـ،    1442املنوفية: جامعة املنوفية،    -حممد ربيع عبداجمليد.والتحليل التكويين/  
 )ماجستري(. 

 
ليحيا، هـ(؛ ]إعداد[ عبدالرمحن إبراهيم ا  395أمحد بن فارس الرازي )ت    /كلمات القرآن

 ص. )كتاب إلكرتوين(.  108م،  2020هـ،  1441عبداحملسن فضل إهلي، 
 )مستخرج من كتابه مع م مقاييس اللغة(  

 
هـ،    1441القاهرة: دار هنضة مصر،    - .حممد حممد داود  /كلمات القرآن والتطور الدًليل

 ص. 305م،  2020
 

 رابعاا: املصطلحات ومعانيها ومعامجها 
 

وكلم مصطلحات  متداولة/  اعرف  بيومي.ات  للدراسات    -مصطفى  إنسان  مركز  اجليزة: 
 م. 2020هـ،  1441والنشر، 
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املغربيةال اجلامعة  أاباي.  /بحث اًليطالحي يف  القاضي عياض،    -بشرى  مراكش: جامعة 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440

 
  1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -أعده ومجعه حممد خليل جي ك.  /التعاريف والتعابري 

 ص. 312م،  2020هـ، 
 )مصطلحات، معظمها شرعية(

 
املصطلح  العلي.  /توحيد  أمحد  للكتاب،    -بسام  السورية  العامة  اهليئة  هـ،   1441دمشق: 

 ص. 64م،  2020
 

أكادير: جامعة  -خدجية جبي.  /احلُلّي يف عقود النكاح السـوسـية: دراسـة معجمية إحصـائية
 م.  2020هـ،  1441، ابن زهر

 
الباحثني األكادمييني.   /دراسات مصطلحية للواثئق،    -خنبة من  ألفا  هـ،   1441قسنطينة: 

 م.2020
 

املصطلحية واملنهج   :الدراسة  أزهري.  /املفهوم  السالم،    -حممد  دار  هـ،    1441القاهرة: 
  ص. 272م،  2020

 
الدار البيضاء: الشركة املغربية    -الشريف الغيويب، رشيد لبكر.اللغة واملصطلحات القانونية/  

 .ص 191م،  2017، هـ 1438، لتوزيع الكتاب 
 

معاجم لغة الفقه: ثبت ابلكتب اليت تناولت املصــــطلحات الفقهية على املذاهب األربعة، 
م،  2020هـــــــــــــــ،  1442يل الشُّمراين، عبدهللا بن حممد احلو ا /مع دراسة علمية نقدية عليها

 (. )كتاب إلكرتوين(.1)أدوات احملقق والباحث؛  -ص.  150
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 خامساا: دًللة األلفاظ
 )متوسع يف موضوعاهتا( 

 
  / دراسة للنسق اللغوي يف الفكر الظاهري  حكام الدًللة وأحكام التخاطب عند ابن حزم:أ

محد بن  قابوس،    .العلوي  ماجد  السلطان  جامعة  )رسالة    2018هـ،    1439مسقط:  م 
 جامعية(. 

 
  -عالء النقراشي أبو ضيف.  /الدًللة  ثره يف أو   متام  أليبديوان احلماسة    اختالف الرواية يف 

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

للشيخ حممد "  اللبيب  عراب شواهد مغينإفتح القريب اجمليب  "  كتاب  يف   البحث الدًليل 
هـ،   1440جرجا: جامعة األزهر،    -عبدهللا حممد إمساعيل.(/  هـ  1428  )تعلى طه الدرة  

 م )ماجستري(. 2019
 

القاهرة: املكتب    -رجب عثمان عيسى.حبوث ودراسات يف لغة القرآن يف الدًللة والسياق/  
 م. 2020هـ؟،  1442العريب للمعارف، 

 
ديوان العرب ]تونس، أو بورسعيد[:   -.عبداجمليد بطايل  /ب السرديالبنية والدًللة يف اخلطا

  م. 2020هـ،   1442، للنشر
 
الدًليلا اللغو   : لتحليل  التكافؤ  إشكالية  ملعاجلة  حممد. ي/  مدخل  أمحد  القاهرة:   -نعمة 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة عني مشس، 
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دًللة األلفاظ يف رواية األشــــــعار: دراســــــة حتليلية مقارنة يف   ي:تصــــــويبات أيب عبيد البكر 

 م. 2018هـ،  1439القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -.حسن عادل حممد /كتاب التنبيه
 

عم ان: دار غيداء،    -سارة جبري النايل.التطور الدًليل يف معجم املصباح املنري للفيومي/  
 م. 2020هـ،  1441

 
بريوت:   -/ كيان أمحد حيىي.  التقابل اللغوي يف ضوء تصنيف العالاات الدًللية وخصائصها

 ص.   216م،  2018هـ،  1439دار الكتاب اجلديد، 
 

 1442الكوفة: جامعة الكوفة،    -حممد ابسم السعيدي.  /التكثيف الدًليل يف هنج البالغة
 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

الدار البيضاء:    -قاسم الربيسم.ا/  التوليد الدًليل يف الشعر: دراسة مقارنة: السياب منوذجا 
 .ص 391م،  2019، هـ 1440، أفريقيا الشرق

 
  -حممد.حسام حممد    /احلقـول الدًللية لليول اللغوية وفروعها يف معجم مقاييس اللغة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس، 
 

وتطبيقاهتا الدًللة  يف  األكادمييني.  /دراسات  الباحثني  من  للواثئق،    -خنبة  ألفا  قسنطينة: 
 م. 2020هـ،  1441

 
(:  هـ  321  )ت معجم اجلمهرة ًلبن دريد    اللغوية يف   بنية واجلذورالروابط الدًللية بني األ

تطبيقية عزمي.  /دراسة  األزهر،    -عبداحلميد  جامعة  م   2017هـ،    1438أسيوط: 
 )ماجستري(. 
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فاس: منشورات   -عمر األزمي.الشعر واملعىن: من الدًللة الشعرية إىل شعرية الدًلًلت/  

 . ص  108م،  2017، هـ 1438، مقارابت 
 

الطاهر   "الويل  لرواية  الروائي: دراسة معجمية دًللية  النص  الدًليل يف  إىل  الفضاء  يعود 
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار غيداء،  -صليحة جالب.مقامه الزكي" للطاهر وطار/ 

 
رجاء  : دراسة حتليلية/  القضااي الرتكيبية وعالاتها ابلدًللة يف ديوان عبد احملسن الكاظمي

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440 طنطا: جامعة طنطا، -علوان انصر.
 

 ص131م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الرافدين،    - إهلام سته.  /مباحث يف علم الدًللة
 

األ للميدانجممع  يف   : مثال  دًللية  الدًللية  دراسة  احلقول  نظرية  يونس    /ضوء  أمحد 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عصيمي.

 
اجلامعة   بغداد:  -.ماد علوان حسنيع  /احملال الرتكيب والدًليل يف البحث اللسان العريب

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442، العراقية
 

ــرية من عام  ــحافة املصــ ــاحبة اللفظية يف لغة الصــ ــة يف   2013إىل    2001املصــ م: دراســ
م  2020هـــ،  1442الفيوم: جامعة الفيوم،  -عبدالرمحن شريف أمحد سامل.  /البنية والدًللة
 )ماجستري(.

 
والدًللة/   مفتاح.املعىن  العريب  -حممد  الثقايف  املركز   : بريوت  البيضاء؛  ، هـ  1439،  الدار 

 .ص 277م،  2018
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دمشق: دار العصماء،   - عقيد خالد العزاوي. /املفضليات: دراسة فنية يف الدًللة والرتكيب 
 م. 2020هـ،  1441

 هـ(    304)املفضليات للقاسم بن حممد بن األنباري، ت 
 

هـ،   1441قسنطينة: ألفا للواثئق،    -خنبة من الباحثني األكادمييني.  / ضااي علم الدًللةمن ا
 م.2020

 
  2017،  هـ  1438،  الرابط: دار األمان  -عيسى عسو أزاييط.بن    /الوجيز يف علم الدًللة

 . ص 127 م،
 

حممد حسن   / هناية القرن الثان اهلجري  جاج حىتالوظيفة الدًللية للصورة الفنية يف شعر احلِّ 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -أبو اجملد.

 
 سابعاا: األلفاظ الدخيلة واألخطاء

 األلفاظ الدخيلة  -1
 

)ت   الفاجيبن حممد  شهاب الدين أمحد    /شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل
  2020هـ،    1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.عليوة عبد النيب وهد  حتقيق  هـ(؛  1069
 مج.  3م، 
 
 األخطاء اللغوية )اللحن(  -2
 

القاهرة: دار اكتب للنشر،    -.حممد أمين سامل  /األخطاء اللغوية وخطورهتا على اهلوية العربية
  م. 2020هـ،  1441
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ال  واإلمالئية شيوعاا: جتربيت  اللغوية  األجودي.شخصية/  أكثر األخطاء  دار    -ضرغام  ؟: 
 ص.  50م،  2019هـ،  1440األمل، اتريخ اإليداع يف بغداد 

 
اللغو  العرب  يف   يالتصويب  منظور  ""لسان  ودراسةمجعا :  هـ(   711  )ت  ًلبن  أمحد    /ا 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالرحيم عبدالعال.
 

، مصطفى الزابخالتصويبات اللغوية يف اخلطاابت اإلعالمية واإلدارية واإلشهارية ابملغرب/ 
 )الرابط: مطابع الرابط نت(.   ص 136م،  2017، هـ 1438

 
 2019هـ،    1440القاهرة: دار صلة،    -حممد السيد غنيم.  /الدليل املهين للمصحح اللغوي

 ص.  141م، 
 

اللغوي التثقيف  واًلستعماًلت    :يف  احلرفية  الرتمجة  أخطاء شائعة من جراء  التنبيه على 
  1441دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،    -د.نسرين أكرم عبي  / املغلوطة حلروف اجلر

 ص. 60م،  2020هـ، 
 

ألسنة العامة يف معجم "الصواب اللغوي" للدكتور أمحد  ما حكم بفصاحته مما شاع على  
 1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -حسني علي جوبح.  /خمتار عمر: عرض ودراسة 

 م )مشروع حبثي يف املاجستري(.  2020هـ، 
 
 املعرَّب -3
 

  -الطيار.  فاطمة بنت حممدب والدخيل يف املؤلفات الفقهية السعودية: دراسة لغوية/  املعرَّ 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 
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 الباب الرابع 
 املعاجم

 
: علم املعاجم ونقدها  أوًلا

 
أسيوط: جامعة    -حممد حلمي فهمي.  /لفاظ اليسوعية معجمات األ  يف   يثر الفكر اليسوعأ

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

 )ت   احمليط للصاحب بن عباد  املواد املعجمية يف   على اخلليل يف   ياستدراكات اخلارزجن
  2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -حممد فوزي علي.  / دراسة حتليلية:  هـ(  385

 م )ماجستري(. 
 

زاهر بن مرهون   /أســــــس النص املعجمي: دراســــــة تطبيقية يف كتاب مجهرة اللغة ًلبن دريد
 ص. 260م،  2018هـ،  1439عم ان: دار جرير،  -الداودي.

 
حممود علي   / دراسة دًللية:  هـ(  711  )ت  ًلبن منظور  "لسان العرب"  لفاظ احليوان يف أ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عطية سامل.
 
اإلأ اللغة بني  والتقييد يف لفاظ  العرب ًلبن منظور  طالق  :  هـ(   711  )ت  معجم لسان 

 م )ماجستري(.   2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -سعد أمحد سعيد.  /دراسة دًللية
 
أسيوط:    -عنرت رتيب حممود.  /دراسة دًللية حتليليةي:  يحاح اجلوهر   وياف الرجال يف أ

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



54 

 

للباحثة ألطاف    /معجم مشس العلوم لنشوان احلمريي: مقاربة معجمية حديثةالتعريف يف  
 م )دكتوراه(.   2020هـ،   1441صنعاء: جامعة صنعاء،  -حممد الفندي.

 
اللغة/   إىل معاجم  بَـَلق: مدخل  بن علي احلريب.َجَلنـ  اللغة   -عبدالعزيز  املكرمة: جممع  مكة 

 م. 2020هـ،  1442العربية، 
 

بريوت: االنتشار  -الوهييب.  خالد بن مبارك  /اللغوي بني الكتاب والتاريخ   -اجلمع الروائي  
 م. 2018هـ،   1439العريب، 

 (جلمع اللغوي هو مجع املعاجم ألعراف وتقاليد اجملتمعات العربية القدمية للكلمات ودالالهتا)ا
 

: دراسة يف ضوء يناعة املعجم احلديث/  جهود ابن فارس املعجمية بني النظرية والتطبيق
 م )دكتوراه(.   2017هـ،  1438طنطا: جامعة طنطا،  -عبدالفتاح أمحد الصاوي.

 
 م.  2020هـ،  1441مصر،  -.محد عطيةأ /حلركة النقدية يف ينع املعاجما
 

 1439عم ان: دار األايم،  - حليم محاد الدليمي. /دراسات يف املعاجم واللهجات والدًللة
 م.  2018، هـ
 

املؤسسة العربية    ريوت: ب  -حممد عبيدهللا.  / الصناعة املعجمية واملعجم التارخيي عند العرب
 ص. 248م،  2019هـ،  1440، للدراسات والنشر

 
 -.أمحد ايســــــــر عوض  /طرائق التســــــمية يف الثَّقافة العربية يف ضــــــوء معجم لســــــان العرب

 م. 2018هـ،  1439القاهرة: دار اآلفاق العربية، 
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لغة العامة: إشكالية املصطلح واملفهوم: دراسة حتليلية يف معجم هتذيب اللغة أليب منصور  
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -(/ خالد بن حسن الصابطي.هـ  370  –  282األزهري )
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 
العرب  اللغويون يف نكره  أما   لسان  حتليلية:  معجم  النيب حنفي.  / دراسة  عبد    -مصطفى 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر، 
 

واملصطلحية املعجمية  إىل  بن حممد.  /مدخل  للواثئق،    -إميان  ألفا  هـ،    1442قسنطينة: 
 م.  2020

 
 -حممد حممود عبدالرازق.  /ا ودراسةمجعا   :معجمات العربية  يف   عرايب خرية األ  أيبمروايت  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر، 
 

أسيوط: جامعة    -حممود عنرت حسنني.  /دراسة لغوية:  رة كِّ ر  مالك عمرو بن كِّ   أيبمروايت  
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 املقصود: مروايته يف اللغة؟()أعرايب، علم الناس اللغة. ويكون 
 

ضوء   دراسة أتييلية يف :  اللغة للويس معلوف  معجم املنجد يف   املصطلحات العسكرية يف 
التارخي الضري.ي/  املعجم  حممود  األزهر،    -أمحد  جامعة  م   2017هـ،    1438أسيوط: 
 )ماجستري(. 

 
ويفية نقدية  : دراسة  هـ(  816)ت    يحول القاموس للفريوزاابد   يمصنفات النقد املعجم

املنوفية: جامعة املنوفية،    -عبداملنعم عبداحلميد حامد.  /يف ضوء البحث املعجمي املعاير
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
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  - .خالد فهميرمضان عبدالتواب؛ حققه وأكمله وكشف معلوماته ودرسه    /املعاجم العربية
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: الوادي للثقافة واإلعالم، 

 
جامعة موالي مكناس:    -تنسيق وإعداد حممد أمني.املعجم العريب: اضااي ومقارابت لسانية/  

، هـ  1438،  املدرسة العليا لألساتذة، خمترب الدراسات اللسانية والديداكتية واملعرفيةإمساعيل،  
 .ص 304م،  2017

 
ــ(: دراسة حتليلية يف ضوء الصناعة املعجمية  456دي الصحاري )ت معجم املاء للز   /هـ

 م. )ماجستري(. 2020هـ،  1442بغداد: اجلامعة العراقية،  -صفاء هادي اجلبوري.
 

مكة املكرمة:    -هتاين بنت أمحد سامل بن صد يق.النقد املعجمي احلديث: مفهومه وجماًلته/ 
 تري(. م )ماجس  2020هـ،   1441جامعة أم القرى، 

 
 عريب( -ا: املعاجم األحادية اللغة )عريب نيا ق
 

 املعاجم القدمية -1
 

(؛ هـ 610حممد بن نشوان بن سعيد احلمريي )ت  /ضياء احللوم املختصر من مشس العلوم
 م )دكتوراه(.   2018هـ،    1440الرايض: جامعة اإلمام،    -.عبدالرؤوف بن الوليد العرفج  حتقيق

 من أول حرف الشني إىل هناية الكتاب. 
 )مع م لغوي( 

 
بريوت: دار اللؤلؤة؛ الكويت: دار    -هـ(.  660حممد بن أيب بكر الرازي )ت  خمتار الصحاح/  

 م. 2020هـ،  1441الزانة، 
 مصور عن أصل خبط املؤلف.  
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 -، مصححة ومراجعة.2ط  -هـ(؛ اعتىن هبا أمين الشو ا.  1367رتتيب حممود خاطر )ت  وب
  691هذه الطبعة    غالف  على)سنة وفاة املؤلف    م.  2020هـ،    1442دمشق: دار الفيحاء،  

 ، وفيها اختالف( هـ
 

دمشق: اهليئة    -حممد رضوان الداية.  /هـ(  395ألمحد بن فارس )ت    معجم مقاييس اللغة
 ص.   70م،  2020هـ،  1441العامة السورية للكتاب، 

 
 املعاجم احلديثة -2
 

أبو ظيب: مركز القارئ العريب،   -.ايمسني حممد مغيب /املعجم البصــــــــري للطالب العصــــــــري
 م. 2019هـ،   1441

  
هـ،   1442]محص[: دار اإلرشاد،    -خليل توفيق موسى.  عريب/  -: عريب  املعجم املدرسي

 م.  2020
 

 قلثاا: املعاجم املتخصصة
 

 هـ(؛ حتقيق يوسف السن اري. 650احلسن بن حممد الصغاين )ت وكناه/  األسدأسامي 
 (.هـ 1442ربيع األول  -حمرم ) 23مج  1ع  الدراسات اللغوية، الرايضنشر يف جملة 

 
م،   2018هـ،    1439القاهرة: دار هنضة مصر،    -حممد حممد داود.  /معجم ألفاظ احلج 

 ص. 112
 )معناها اللغوي واالصطالحي( 
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  -احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية، جممع اللغة العربية ابلشارقة.  /املعجم التارخيي للغة العربية
 ت(.  -مج )أ  8م،  2020هـ،  1442الشارقة: دار القامسي، 

 )نسخة جتريبية( 
 

بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،    -شفيق مهدي.  /معجم معان أمساء احليوان ويفاته وكناه
 جـ.  2م؟،  2020هـ،  1441

 
مكتب  /عريب -فرنسي  - : إجنليزي م املوحد ملصطلحات املناهج وطرائق التدريساملعج 

 م. 2020هـ،  1442الرابط: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  -تنسيق التعريب.
 

  650املنسوبة لرضي الدين حلسن بن حممد الصغ اين )ت  من أمساء اخلمر والرايح واحليَّة/  
 السن اري.هـ(؛ حتقيق يوسف 

  20هـ، ص    1442(،  هـ  1442،  م  2020)أكتوبر    603نشر يف جملة البيان )الكويت( ع  
- 38. 
 

 رابعاا: معاجم املرتادفات واألضداد
 

جمد الدين حممد بن يعقوب   /من األضداد مما يف القاموس، املعروف بكتاب فقه األضداد
 .  خالد نعيم شناوه هـ(؛ حتقيق 817الفريوزاابدي )ت 

 عه من مع مه القاموس احمليط، ومن كتب اللغة( )مج
 م(. 2019هـ،  1440) 87نشر يف جملة آداب البصرة ع 
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 خامساا: املعاجم الثنائية اللغة 
 

شركة هنر الدانوب  ؟: -. سنوسي إبراهيم دابو  / إجنليزي – عريب  :القاموس األساسي املصور 
 )مدرسي(.  م؟ 2019هـ،  1440، للنشر

 
  1442،  مكتبة اآلداب   القاهرة:  -حممد سليمان ايقوت.عريب/    -: إجنليزي  اللغةااموس علم  

 م.  2020هـ، 
 

م،    2017  هـ،  1438،  األرضي مبارك  /األمازيغية  -  املعجم األمازيغي املوضوعات: العربية
 )الدار البيضاء: مطبعة الن اح اجلديدة(. ص. 286
 

طن ة:    -عبدالرحيم بن داود.  / י()   إىل يא(  )  من أ   :العريب احلديث  - املعجم العربي  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة القاضي عياض، 

 
 م.  2020هـ،  1442]محص[: دار اإلرشاد،  -خالد حداد.املعجم املدرسي/ 
 إجنليزي. -عريب، عريب  -كتاابن: إجنليزي 

 
ــاوي عريب مجيل ،  كمال اببكر  ،الطاهر حممد داود  /ااموس هنوس زوا ًلربثي=  معجم هوسـ

  ص. 280 م، 2020هـ،  1441، مركز البحوث والتواصل املعريف الرايض: -.عبدهللا
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 الباب اخلامس
 البالغة العربية 

 
: البالغة )األعمال الشاملة أو بعضها(  أوًلا

 الكتب القدمية -1
 

املفتاح/   تلخيص  األرواح يف شرح  فتوح  السيواسي  توضيح  بن حممد  أمحد  الدين  شهاب 
 هـ(. 803األايثلوغي )ت 

 هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 953  )ت عبدالرمحن بن حممد الصغري األخضري    /فنونالاجلوهر املكنون يف يدف الثالثة  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -أمحد نبوي.اعتىن به  ؛هـ(
 

أحالم أمحد  ،  علي عبد كنو حتقيق (؛هـ 1304 ت )أمحد بن زيين دحالن  /رسالة يف البالغة
 .حسني

 م(. 2019هـ،  1439) 82نشرت يف جملة دايىل للبحوث اإلنسانية ع 
 

بن امللك العادل سيف الدين  اللملك املعظم عيسى    /على اخلطيب  السهم املصيب يف الردّ 
 .ليث عبدالوهاب مهدي، نصري عبود عيدان(؛ حتقيق هـ 624ت )

)ردود على الطيب البغدادي يف اعرتاضات وانتقادات له على أيب حنيفة رمحه هللا، يف مسائل  
 فقهية ولغوية بالغية( 

 م( 2018هـ،  1439) 11ع 2عراقية مجنشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة ال
 . 41-11 ص
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جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    / شرح عقود اجلمان يف املعان والبيان
احلب ار.  911 لقمان  أمني  احلمداين،  حممد  إبراهيم  حتقيق  مصححة   ، ط  -هـ(؛  جديدة 
  ص. 480م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية،  بريوت: -.ومنقحة

 
 هـ(. 745عماد الدين حيىي بن أمحد الكاشي )ت بعد  / شرح مفتاح العلوم

 هـ،...  1441ه يف جامعة اإلمام ابلرايض، دراسته وحتقيق
 

أليب الفضل عبيدهللا بن أمحد امليكايل    /خمزون البالغة: املخزون والدر املنظوم واللفظ املعدوم
هـ،   1442القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،    - هـ(؛ حتقيق عبدالرزاق حويزي.  436)ت  

 م.  2020
 وهو فصوص الفصول املستخرجة من رسالته. 

 
التلخيص شرح كتاب  يف  التنصيص  األقسراين    /نفائس  التربيزي  حممد  بن  بعد حممد   )ت 

 (. هـ776
 م،...  2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار، 

 
هـ(؛ حتقيق هنى عبدالرزاق    747صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب )ت    / الوشاح وذيله
 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم،  -احلفناوي.

 هـ( 893وشرحه حل  الوشاح يف علم املعاين والبيان/ عبدالرمحن بن أيب بكر بن العز احلنفي )ت  
 
 يف البالغة  ةاحلديثالكتب  -2
 
الصياغةأ حل    فنان  البالغةأيف  دروس  الكواري.  /لفاظ  حزم،    -كاملة  ابن  دار  بريوت: 

 ص.  488م،  2020هـ،  1441
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البالغة النقدية  :أوجه  أوجهها  البالغة وأتييل  تقريب  السامرائي.  / حنو  طارق   - يوسف 
 ص. 184 م، 2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 1359)ت يب األفضـــال حممد فضـــل حق الرامفوري أل /البالغة دروس شــرح  الرباعة مشوس

ــ(؛ حتقيق دائرة حتقيق وإحياء الرتاث اإلسالمي. ــ،  1442بريلي، اهلند: دار امللِّك، حنو  -هـ هـ
 م. 2020حنو 
 

هـ،   1440القاهرة: الدار العاملية للنشر،    -ايسر عبداملطلب أمحد.  /مدخل إىل علوم البالغة
 م.  2019

 
 1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -عبداجلليل هنوش.  /التأويلمراتب البيان ودوائر  

 (.17)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛   -م. 2020هـ، 
 البالغة(  -)البيان 

 
البالغةامليسَّ  علم  يف  املعانإمدخل    :ر  علم  البيان،  ىل  البديع  ،علم  سليم    / علم  حممود 

 م.  2018هـ،  1439دار النشر الدويل،  -هياجنة.
 
 البالغة يف القرآن -3
 
القرآنأ توجيه مشكل  البالغة يف  املطريي  ايسر بن  / ثر  اإلمام،   -.حامد  الرايض: جامعة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

بنها:    -عالم.هنا شعبان  : دراسة نقدية بالغية/  أثــر الـقـرآن الـكـريـم يف أدب ابـن املــقــفـع
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة بنها، 
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الكرمي/   القرآن  يف  البالغية  العمري.األدوات  غرسان  بن  الرشد،    - ظافر  مكتبة  الرايض: 
  م. 2020هـ،  1441

 
  / دراسة سيااية دًللية  :هلية بني اخلربية واًلنشائيةالتعبري عن السنن اإل  ن يف آ ساليب القر أ

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،   -احلسن حممد أبو ضيف.
 

إعداد وترتيب عبداجلواد أسرار اًللتفات يف سورة النحل: مجع ودراسة: الضمائر منوذجاا/  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: خري زاد للنشر،  -السيوطي

 
الزقازيق: جامعة    - حممد السيد عنان.  /حكامايت األآ   سرار البالغية للتعليالت النصية يف األ

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 
الزقازيق: جامعة    -وائل عبدهللا عبدالسالم.  /ن الكرميآ القر   سرار التعبري ابجلوارح واحلواس يف أ

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

األغواط، اجلزائر: جامعة    -اباب عبدهللا.  / أسلوب العطف بني العام واخلاص يف القرآن الكرمي 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1442عمار ثلي ي، 

 
يف علوم حقائق اإلعجاز، من العلوم املعنوية واألسرار القرآنية/    اإلجياز ألسرار كتاب الطراز

بريوت: املدار    -هـ(؛ حتقيق بن عيسى ابطاهر.  749العلوي )ت    حييي بن محزةاملؤيد ابهلل  
 م.  2020هـ،  1442اإلسالمي، 

   )األصل للمؤلف نفسه، وهو من كتب البالغة(
 

الرمحة يف  التعبري عن  القر   بالغة  الزقازيق: جامعة    -خليل عمر عبدالراضي.آن/  القصص 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438األزهر، 
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عبدهللا محاد    /عجاز والتفسري ثرها يف اإلأستاذ فضل حسن عباس و نية عند األآ البالغة القر 
 م.  2019هـ،  1440، جائزة ديب الدولية للقرآن الكرميديب:  -العوايصة.

 
  - .أمحد حممود درويش  / اسورة القمر منوذجا   : البالغة القرآنية للمشتقات يف اصص األنبياء

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة:
 

القر  الفداء  آن التعبري  وحتليالا مجعا   :عن  بالغي  ا  عبدالباري.  ا/   صابر  البارود:    -علي  إيتاي 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
دمشق: دار أمل اجلديدة،   -حممد ايسني الشكري.  الثنائيات املتغايرة وأثرها يف املعىن القرآن/

 ص.  236م،  2020هـ،  1442
 

حممد كمال    /ة بالغيةحديث البيان القرآن عن غزوات النب يلى هللا عليه وسلم: دراس
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442القاهرة: معهد الدراسات اإلسالمية،  -عبدالبديع.

 
مشاعل بنت خصائص اإلابنة عن البشرى والفرح يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية حتليلية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  - عبدهللا ابقازي.
 

كربالء: جامعة    -.حسنني عماد جاسم  /دراسة بالغية  :ن الكرميآ خطاب املؤنث يف القر 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441كربالء، 

 
  - فيصل عبد النيب انجح.: دراسة بالغية/  اللزوم الدًليل لسيااات ألفاظ النبات يف القرآن

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 
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دمشق؛ بريوت: دار   -.3ط  -فاضل صاحل السامرائي.ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل/  
 م. 2018هـ،  1439ابن كثري، 

 
َم يف النظم القرآن هـ،   1441الرايض: جامعة اإلمام،    -علياء بنت مصطفى عرفة.  /مادة رَحِّ

 م )ماجستري يف البالغة والنقد(.   2020
 

حمسن بن علي   /املتشابه اللفظي يف القرآن: دراسة بالغية يف تفسر روح املعان لآللوسي
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار النابغة،  -الشهري.

متشابه اللفظ القرآين بعنوان:  هـ، وكانت    1441اجلامعة اإلسالمية،    –األصل: رسالة دكتوراه  
 يف "روح املعاين" لآللوسي: دراسة بالغية. 

 
دراسة حتليلية :  هـ(  794ت  للّزركشي )  " الربهان يف علوم القرآن"جمازات القرآن يف كتاب  

امعة األمري عبدالقادر قسنطينة: ج  -.الطي ب عصام الدين رزقاويبشري بوقرة،    /لنماذج خمتارة
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2020هـ،  1442، اإلسالميةللعلوم 

 
 اإلعجاز البالغي يف القرآن -4
 

القرن   إىل  الرابع  اهلجري  القرن  الكرمي من  القرآن  إعجاز  الشعري يف مصنفات  الشاهد 
مراكش: جامعة القاضي عياض،    -حنان الصلحي.  / مقاربة ويفية حتليلية  : اهلجري السابع

 اه(. م )دكتور  2018هـ،  1439
 

  أتييالا :  م(  1960،  هـ  1379)ت    ي جياز للنورسمظان اإل   عجاز يف شارات اإلإكتاب  
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عصام حممد خلف. /ودراسة
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الرابط:    -حممد إقبال عروي.  /ابالغة اإلعجاز منوذجا   : مصائر التأويل بني التنزيه والتعطيل
 (. 18)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2020هـ،  1441احملمدية للعلماء، الرابطة 

 
البااالن اإلمام  تعليقات  يف  النصية  القرآن  املعايري  إعجاز  عبدالعزيز   /يف كتابه  وفاء 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا،  -الالدي.
 
 البالغة يف احلديث الشريف -5
 
دراسة  :  ومسلم  يالبخار   ييحيح   جزاء الكالم يف أساليب أتخري النداء عما تعلق به من  أ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،  -طارق عبدالنعيم زكي. /بالغية
 
التنبيه يف أ البارود:    -حممود عبود جاد.  /دراسة بالغية حتليلية:  الصحيحني  ساليب  إيتاي 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 
  - حممد متويل عبدالعال.  /سراره البالغيةأيوره و :  يحيح مسلم   ام يف يضاح بعد اإلاإل

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

أمحد  /حيح البخارِّييــــ دراســــة يف كيب:  د والرت ابالغة احلوار يف احلديث النبوّي بني اإلفر 
 م.  2020هـ،  1441دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -.مجعة شوان

 
 -أمحد حممد السعيد.  /: دراسة بالغية يف يحيح مسلمبنيه التوشيع يف احلديث الشريف

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا، 
 

الرايض: جامعة   -.هند بنت مصطفى قناص  /تلقي البالغة النبوية يف شروح يحيح مسلم
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اإلمام، 
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النب حتليلية:  يذاء هللا ورسولهإعن   يلى هللا عليه وسلم  حديث  بالغية  حممد    /دراسة 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -رمضان رطيل.

 
إيتاي    -.الس اعي  صبحي أمحد  /السنة النبوية  حاديث القلب والعقل يف دراسة بالغية أل

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439البارود: جامعة األزهر، 
 

الزقازيق:    -حممد السيد سيد أمحد.  /يسباب ورود احلديث النبو أ   ثرها يف أدًللة السياق و 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
النبوية يف  البالغة  الزهد والراائقأ   مسات  سامي    /الصحيحني  حتليلية يف دراسة  :  حاديث 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438إيتاي البارود: جامعة األزهر،  -حممد أبو صمادة.
 

علي   /البنية الرتكيبية دراسة يف : هريرة وعبدهللا بن عمر أيبالصحيحني بني  مست البيان يف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،   1439أسيوط: جامعة األزهر،  -قدري خلف.

 
اللغ ورتبةالصفات  ووظيفة  ييغة  مسلم:  يحيح  أحاديث  يف  حممد   /وية  بن  إبراهيم 
 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -السليمان.

 
رشاد الساري لشرح يحيح البخاري للقسطالن  إعلل التعبري يف احلديث النبوي يف كتاب  

م.   2020هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -عمر صالح مهيدي.  /هـ(  923  ت)
 )ماجستري(. 

 
أسيوط: جامعة   -منصور عبدالعال مهران.ة/  دراسة بالغيي:  يحيح البخار   الفاء ومث يف 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 



68 

 

 
دمشق: دار أمل   -مازن موفق الريو.  ملسات بيانية يف نصوص احلديث النبوي الشريف/ 

 م. 2019هـ،  1441اجلديدة، 
 

عوض حممد    /الكتب الصحاح  عن حسن املعاملة بني الناس يف   ي سرار البيان النبو أمن  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر،  -طايل.

 
عبدالباري  ي/  داود والرتمذ  أيبسنن    دراسة بالغية يف :  سرار التناسب بني العمل واجلزاءأمن  

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438إيتاي البارود: جامعة األزهر،  -إمساعيل بصل.
 
 اتريخ البالغة -6
 

دار    :اجلزائر  قسنطينة،  -.حمم د عبدالر زاق بوعافية  /أيول البالغة العربية يف املشرق واملغرب
 سالة الدكتوراه(. م )أصله جزء من ر  2020هـ،  1442  مؤس سة حني رأس اجلبل،

 
 فلسفة البالغة -7
 

للسكاكي   العلوم  الربطيع.(/  هـ  626)ت  تداوليات اخلطاب يف مفتاح  مراكش:   -وردة 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة القاضي عياض، 

 
الدراسات  ا ضوء  يف  اهلجريني  واخلامس  الرابع  القرنني  يف  البالغي  الرتاث  يف  لعالمة 

احلبايب.  / احلديثةالسيميائية   علي  قطر،    -شيخة  جامعة  م   2020هـ،    1441الدوحة: 
 )ماجستري(. 
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اخلطاب/   بالغة  يف  أتويلية  ممارسات  الصورة:  عودة.نقص  الروافد،   -انظم  دار  بريوت: 
 م. 2020هـ،  1441

 
 تعليم البالغة -8
 

والتدريبات   األسئلة  مع  البالغة،  لعلم  املشجَّر  األمني   /التطبيقيةالتسهيل  حممد  احلسن 
 م. 2020هـ،  1441املدينة املنورة؟: املؤلف،  -الشنقيطي.

 مع نظم "سلَّم البالغة"/ أمحد بن أج اه اليعقويب الشنقيطي.
 
 طرق البحث ومناهج البلغاء  -9
 

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -حممد احلافظ الروسي.  /مداخل بالغية لفهم ظاهرة التطرف
 (. 16)سلسلة اإلسالم والسياق املعاصر؛  -م. 2019ه،  1441

 

عبداحلي الورايكلي املصطلح البالغي وتطوره عند النحاة إىل هناية القرن الثامن اهلجري/  
 .ص504م،    2017،  هـ  1438فاس: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ظهر املهراز،    -القرشي.

 
 البالغة يف الرتاث اإلسالمي  -10
 
السكندر آ  عطاء  ابن  بالغيةي:  قر  بكر.  /دراسة  أبو  هللا كمال  جامعة   - خري  املنصورة: 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  14380األزهر، 
 
اإلأ الرومخالق  ابن  بني  ونقدية:  واملتنب  ينسان  بالغية  عبدالفضيل    /دراسة  مستور 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -عبداحلميد.
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مراكش: جامعة القاضي عياض،    -ايسر واتية.  / ألساليب البالغية يف شعر حسان بن قبتا
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438

 
  - حممد عبدالتواب حسن.  /دراسة بالغية حتليلية:  النابغة الذبيان  ديوان  ساليب التوكيد يف أ

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املنوفية: جامعة األزهر، 
 

خالد بن   /اإلشـــارات يف التفســـري: اإلشـــارة عند املفســـرين واأليـــوليني والبالغيني والنحاة
 ص. 87م،  2020هـ،  1442الرايض: مؤسسة العلم والتأصيل،  -عثمان السبت.

 
  - سامي حممد يوسف.  / قييمعرض وت:  املثل السائر  ثري يف اًلعرتاضات البالغية ًلبن األ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 
 
الربط يف أ بن    نظمة  الفقي.  /دراسة بالغية انادة :  سلمى  أيب لسان زهري    -حممد عبدهللا 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنوفية: جامعة األزهر، 
 )هكذا ورد العنوان يف مصدرين(

 
الزقازيق:   -أمين فاروق الفيومي.ي/  العصر العباس  خوانية يف للرسائل اإل  يالتعبري بالغة البناء  

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

الزقازيق: جامعة   -محدي حممد سعد.  /شعر املعلقات  نسانية يف بالغة التعبري عن القيم اإل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
 1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -حممد عبدالرمحن امللقة.  /عشىشعر األ   بالغة التوكيد يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
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دمشق:   -عقيد خالد العزاوي.  / البالغة والبيان يف تفسري إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي
 م.  2020هـ،  1441دار العصماء، 

 
التنوير للعالمة الطاهر بن  لتحليل البالغي لنصوص األحكام على ضوء تفسري التحرير و ا

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439مراكش: جامعة القاضي عياض،  -عبدهللا علمي. /عاشور
 

البويري   الرتاكيب يف  واحنرافاته  دراسة يف   ي:شعر  النص  بلعيد.  /بالغة  أمبارك    - رمضان 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
عم ان: دار    -حممد عثمان إبراهيم.   /دراسة بالغية  :مام الشافعييف شعر اإل  ياجلانب البالغ

 م. 2018هـ،  1439الفاروق، 
 

ــة بالغية ــمية يف ًلمية العجم للطغرائي: دراســــ دســــــــوق: دار   -عيد اجلندي. /احلركة اجلســــ
 م. 2020هـ،  1441العلم واإلميان، 

 
  - غازي عبدالفتاح األحول.  /ة موازنةدراسة بالغي ي:  محد شواأو   يالعالء املعر   أيب داليتا  

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

الزقازيق: جامعة األزهر،   -أسامة أمحد عطا.  /دراسة بالغية نقدية:  وس املزنأديوان معن بن  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
إيتاي البارود:    -أمحد ماهر إمساعيل. /موازنةدراسة بالغية : بن جبلة ينواس وعل أيبرائيتا 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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 / دراسة بالغية موازنة:  هـ(  170  )تي زيد القرش  أليبشعار العرب  أمجهرة    خ يف رقء األ
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -مصطفى أمحد إبراهيم.

 
الشعراء أل نقديةي:  والعباس  يمو األ  العصرين  ئهم يف بنارقء  بالغية  علي مرسي   /دراسة 

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

األ ابن جمرب  نقدية:  هـ(  588ت  )  يندلس شعر  بالغية  ممدوح.  /دراسة   -حممد صفوت 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
الزقازيق: جامعة   -حممد عبدالرمحن ابشا.  /دراسة بالغية نقدية:  مثال عند املتنبشعر األ
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
عمرو إبراهيم   /دراسة بالغية نقدية:  هـ(  915  )ت  ديوان سليمان النبهان  شعر احلماسة يف 

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

الزقازيق: جامعة    -كارم مسعود الفقي.  / دراسة بالغية نقديةي:  سدشعر عمرو بن شأس األ
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
الزقازيق:    -حممد حسن طاحون.  /دراسة بالغية نقدية(:  هـ  85)ت    يشعر املتوكل الليث
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
  - حممود أمحد سالمة.  /دراسة بالغية نقدية(:  هـ  64)ت    ينصار ن بن بشري األشعر النعما

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر، 
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يــــــــــور املعىن الواحد يف ديوان املعان أليب هالل العســــــــــكري: دراســــــــــة بالغية نقدية يف 
م  2020هــــــ،   1442القاهرة: جامعة األزهر،   -ايسني عطية عبداجمليد.املوازانت الشعرية/ 

 )دكتوراه(.
 

  - عمر عبدالراضي عكاشة.   / دراسة بالغية حتليلية:  شعر بشار  الصورة احلسية احلركية يف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439: جامعة األزهر، الزقازيق

 
 ى مصطف  /دراسة بالغية ونقدية  :العارف ابهلل عبدالرحيم الربعي والصورة البيانية يف ديوانه

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة: -.السيد جرب
 

إيتاي    -حسين حممد عبدهللا.  /دراسة بالغية  : نواس  أيبشعر    غراض يف عالاة املقدمات ابأل
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439البارود: جامعة األزهر، 

 
عبده عطية   /دراسة بالغية موازنة:  سلمى  أيبوزهري بن    ميمون بن ايس  عشىاملدح بني األ
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439إيتاي البارود: جامعة األزهر،  -عبدالباعث.

 
اجلاهل  املطر يف  نقديةي:  الشعر  بالغية  املصلحي.  /دراسة  عمر  جامعة    -حممد  الزقازيق: 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
إيتاي البارود: جامعة    -حسام عوض الشامي.  /دراسة بالغية نقدية:  ابر معارضات ابن األ

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 
 

مكة   -للباحثة مشخص قاسم الكويكيب.البحرتي/    املنهج البالغي يف دراسة الصورة عند 
 م )ماجستري(.   2020هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  
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بنها:    -حممد عبداملنعم الُعْرضي.: رؤية نقدية/  مواف القدماء واحملدثني من البالغة العربية
 م )ماجستري(. 20219هـ،  1440جامعة بنها، 

 
التوكيد   يف وسائل  الزند  ودًلًلهتا  سقط  نقدية:  ديوان  بالغية  أمحد كمال    /دراسة  أمحد 

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

واملتنب عنرتة  بني  احلروب  مقارنة:  ويف  بالغية  عبداجمليد.  /دراسة  نعيم  إيتاي    -طاهر 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439البارود: جامعة األزهر، 

 
 دراسات يف البالغة -11
 
الطلباإل الشعريأمسرحيات عزيز    يف   نشاء  والدًللة/ ابظة  السياق  بالغية يف  دراسة  ة: 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440، أسيوط: جامعة أسيوط -زينب حسن منازع.
 

بالغة اإلدانة والوعي بسؤال الكتابة: مجالية اخلطاب الشعري: دراسات يف جتربة الشاعر  
فاس: منشورات   -تقدمي وتنسيق عبدالعزيز بنار، عز العرب إدريسي أزمي.سعد/    حممد عزيز بن

 ص.   148م،  2017، هـ 1438، مقارابت 
 

 م 2018هـ،  1439عم ان: دار كنوز املعرفة،  -عبدهللا علمي.بالغة التشريع والقانون/ 
 

هـ،   1439ار كنوز املعرفة،  عم ان: د  -إعداد وتنسيق حممد مشبال.ي/  بالغة اخلطاب التارخي
  م. 2018

 .عمال مهداة للدكتور محيد حلمداينأ
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عم ان:   -ادراوي.  عبد الفضــيل أمحد  /بالغة الدعاء: حبث يف املبادئ والســمات والوظائف
 .م 2018هـ،  1439دار كنوز املعرفة، 

 
القراءة اراءة  العربية:  علي.   / البالغة  يوسف  انشرون،    -أمحد  اآلن  هـ،   1439عم ان: 

 م.2018
 
 -.إمساعيل بن أمحد السماعيل  /دراسة بالغية تقوميية:  لبنية الرتكيبية يف األنظمة السعوديةا

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، 
 

منصور أمحد    /دراسة بالغية:  شعر عبدالعليم عيسى  نشاء يف اخلرب واإل  التعااب بني مجليت 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -رشوان.

 
ري وهنج الربدة ألمحد شواي  هالربدة لكعب بن ز :  التقابل الرتكيب يف شعر املديح النبوي

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الفيوم: جامعة الفيوم،  -علياء عبدالعزيز حممد. / أمنوذجاا
 

أسيوط: جامعة    -هيثم هبيج أمحد.  /دراسة حتليلية موازنةي:  شعر دنشوا  يف   تنوع يور املعان
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
مسيحة كمال   /دراسة بالغية حتليلية:  اجلارم   ي ديوان عل  معنامها يف   احلزن والفرح وما يف 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -فرغلي.
 

أسيوط:    -حممد أمحد يوسف.إبراهيم: دراسة بالغية/  شعر حافظ    خصائص الرتاكيب يف 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة أسيوط، 
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اخلطاب/   وحتليل  السيميائيات  بني  العريب  البالغي  سعد.الدرس  دار    -لذاري  الرابط: 
 . ص 336م،  2017، هـ 1438، بريوت: منشورات ضفاف؛ األمان

 
لعل الشعراء  نقدية:  اجلارم   ي رقء  بالغية  رمضان.  / دراسة  سعيد  جامعة   -أمحد  الزقازيق: 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 

  2020هـ،    1442السودان: جامعة اجلزيرة،    -ضياء حمب الدين.  /الزمان يف البالغة العربية
 م )دكتوراه(. 

 
البلنسي الريايف  ديوان  يف  اًلنزايح  حرز  /شعرية  آل  علي  مالمح    - .عبدالعزيز  الشارقة: 

 م. 2020هـ،  1441للنشر، 
 

  1441عم ان: الرنيم،    -إدريس الكوردي.  /ظواهر بالغية يف اصص الدكتورة سناء الشعالن
 م.  2019هـ، 
 

هــــــ،  1442القاهرة: دار النابغة،    -.إبراهيم سعيد السيد  /القراءات البالغية وتعدد الدًللة
 م.  2020

 
 1439إربد: عامل الكتب احلديث،    -علمي.   عبدهللا  /اواعد احلوار: مقاربة بالغية تطبيقية

 م.  2018هـ، 
 

  - حممد سيد سلطان.  / م(  1953  )تي  براهيم انجإشعر    يف   نشاء الطلب البالغية لل   املعان
 )ماجستري(.م  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 
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منوذجا  اجلرجان  عبدالقاهر  العريب:  والبالغي  النقدي  الرتاث  يف  العقلي  يوسف    /ااملنزع 
 )فاس: مطبعة وراقة بالل(.  ص. 135م،  2017، هـ 1438، عابدات 

 
 قنياا: علم املعان 

 
 م2020هـ،    1441دسوق: دار العلم واإلميان،    - سعيد مجعة.أسرار املبان يف علم املعان/  

 
 م. 2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -وليد قصاب. /املعانالبالغة العربية: علم 

 
هـ(؛ حتقيق   1396الفارسي )ت    منصور بن انصر  / تقريب األذهان إىل علمي املعان والبيان

الشهومي علي  بن  الواعد[،    -. محيد  اجليل  مكتبة  توزيع  م،   2018هـ،    1439]مسقط: 
 ص.432
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي.  /مثان رسائل يف "ما أان الت"
 م. 2020هـ،  1442

 جمموعة رسائل يف علم البالغة تبحث مسألة تقدمي املسند إليه على الرب الفعلي، وهي: 
 هـ(. 879قلت للقوش  ي )ت رسالة ما أان 

 هـ( على رسالة ما أان قلت. 912حتريرات عبدالغفور الالري )ت 
 هـ(.  912رسالة ما أان قلت حلفيد السعد )ت 

 هـ( على ما أان قلت. 951رسالة عصام الدين )ت 
 هـ( على ما أان قلت. 976رسالة أيب الفتح احلسيين )ت 

 ان قلت.هـ( على ما أ 987رسالة أمري ابدشاه )ت 
 رسالة فخر الدين على ما أان قلت.

 رسالة على ما أان قلت ملؤلف جمهول. 
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زاده نظام الدين عثمان بن عبدهللا الطائي  حاشية اخلطائي على خمتصر املعان للتفتازان/  
هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي. 902)ت 

 م.  2020
 

دراسة  :  م(  1964  )ت  حممد مصطفى محام  للشاعر  محام  ديوان  سناد يف خصائص اإل
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،   -أمحد مجعة حممد.  /بالغية

 
 قلثاا: علم البيان 

 البيان  -1
 )يشمل التناص( 

 
 م. 2019هـ،  1440الرايض: مكتبة الرشد،  -وليد قصاب.البالغة العربية: علم البيان/ 

 
البيان التصوير  ديوان  بنية  "بني  يف :  احلزن  جولة  يف "  عرابت  اًلنكسار"   و"مشوخ    زمن 

أسيوط: جامعة    - إميان إمساعيل حممد.  /دراسة وموازنةي:  للشاعر عبدالرمحن ياحل العشماو 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
: مجعية األعمال االجتماعية ملوظفي  املغرب ،  أيت أورير  -عبدالوهاب األزدي.البيان والبيانية/  
 ص. 300م،  2017، هـ 1438، اجلماعة الرتابية

(،  الرابط)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية    -رسالة دبلوم الدراسات العليا يف اللغة العربية    :صلاأل
 هـ.  1417

 
محد حسن أي/  مساعيل الطهطاو إعبده    ديوان شقائق النعمان للشاعر  يف   التصوير البيان

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -غامن.
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أمحد   /دراسة حتليلية بالغية:  محد حمرمأ ديوان الطبيعة والويف للشاعر    يف   التصوير البيان
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد أمحد.

 
حممود فوزي    /دراسة بالغية نقدية:  عهد البعثة احملمدية  شعر النقائض يف   يف   التصوير البيان 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر،  -الصباغ.
 

  /دراسة حتليلية نقدية:  من القرن العشرين  زهر خالل النصف الثانالتناص عند شعراء األ
 كتوراه(. م )د  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -عمر حممد إبراهيم.

 
 2017،  هـ  1438،  لطيفة مطيعالتناص يف رواية رحلة خارج الطريق السيار: دراسة نقدية/  

 برانت(.  - )فاس: مطبعة آنفو  ص. 94م، 
 

حممد  التناص يف الشعر العمودي ابلصحراء من خالل مناذج من القرن العشرين: دراسة/  
 )الرابط: مطبعة دار القلم(. ص. 97م،  2019، هـ 1440، النعمة بريوك

 
حممود جالل    /دراسة حتليلية نقدية:  ولاأل  ي العصر اململوك  يف   ي الشعر املصر   التناص يف 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438إيتاي البارود: جامعة األزهر،  -عبداللطيف.

 
النظرية واملمارسة السالم.  /التناص:  بيومي عبد  الش   -مصطفى  أفريقيا  البيضاء:    رق، الدار 

 . ص 167م،  2017 هـ، 1438
 

املعاير/   املغريب  األديب  والنقد  اإلنسانية.]تنظيم[  التناص  والعلوم  اآلداب  وجدة:    -كلية 
 .ص 256م،  2017، هـ 1438، ، خمرب اآلداب والبناء احلضاريالكلية

 م  2011نونرب  24أشغال اليوم الدراسي ملخرب اآلداب والبناء احلضاري، يف 
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أمحد بن حممد الصاوي    / لدرديرلحاشية الصاوي على شرح حتفة اإلخوان يف علم البيان  
  2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  1241)ت  
   ص. 144م، 
 

البيانية يف  عماد    /اتقريبا   هـ(  411  –  350)  يديوان الشريف العقيل  خصائص الصورة 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -عبداملقصود.علي 
 

سامي حممد    / هـ(   685ت  )  يديوان شهاب الدين بن اخليم  خصائص الصورة البيانية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،   1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -عبداملنصف.

 
؛ هـ( 1282 )ت   ن اليوسيحممد بن عبد الرمح / شرح اليوسي على رسالته يف علم البيان

 . زينب جاسم حممدحتقيق 
- 1530ص    م(  2018هـ،    1439)  39نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  

1536 . 
 

أسيوط: جامعة    -شيماء علي مصري.ي/  عمى التطيلديوان األ  الصورة البيانية احلسية يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
الزقازيق: جامعة األزهر،   -عبدهللا حممد السيد.  /ديوان املهلهل بن ربيعة  البيانية يف الصورة  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439

 
  - صالح الدين حممد اجلبل.: دراسة يف التفاعل النصي/  نقائض جرير والفرزدق واألخطـل

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 
 التناص()التفاعل النصي هو 
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 التشبيه -2
 

كرم عبدالرحيم   /دراسة بالغيةهـ(:    1298 )ت  بنية التشبيه عند حممود يفوت الساعات
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أبو اجملد.

 
  - أمحد صابر خلف.  / دراسة بالغية:  سالميات الشاعر عبد الغفار هاللإ  بنية التشبيه يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439األزهر، أسيوط: جامعة 

 
جمدي علي   /دراسة بالغية حتليلية :  هـ(  679  )ت  احلسني اجلزار  أيبشعر    بنية التشبيه يف 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أمحد.
 

أسيوط: جامعة    - حممود عبداملنعم أمحد.  / بني السياق والدًللة    ي التشبيه عند شفيق جرب 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439زهر، األ
 

يف  الشايب  أيب ديوان    التشبيه  يف :  القاسم  التناسبأ   دراسة  حممد.  /سرار  حممود    - أمساء 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 

 
ي  ندلس األ  يديوان نفائس املنح وعرائس املدح حملمد بن جابر اهلوار   التصوير ابلتشبيه يف 

م    2018هـ،    1439الزقازيق: جامعة األزهر،    -أمين رشدي زكي.(/  هـ  780  –  698)  
 )دكتوراه(. 

 
إيتاي    -فتح هللا حممد زقيزق./  الشعر العريب  خصائص ودًلًلت تشبيه الرجال ابلقمر يف 

 م )دكتوراه(.  2017ـ، ه 1438البارود: جامعة األزهر، 
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 -هناء فرغلي أمحد.  /بني السياق والدًللة  مساعيلإحممد فضل    ديوان  الصورة التشبيهية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 

 
  -عبداحلميد فؤاد حممود.  / شعر ضياء الدين رجب بني السياق والدًللة  الصورة التشبيهية يف 

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

  /بني السياق والدًللة  يندلس ويف مظاهر الطبيعة عند ابن زمرك األ  الصورة التشبيهية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -انهد عبدالكرمي حممد.

 
 اًلستعارة  -3
 

دســوق: دار العلم   -عيد اجلندي.  /اســتعارة الضــمائر يف البالغة العربية: التجريد والتغليب
 م. 2020هـ،  1441واإلميان، 

 
العريب الشعر  من  مناذج  دراسة يف  اإلدراكية:  اللسانيات  عبدالرمحن   /اًلستعارة يف ضوء 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرايض: جامعة امللك سعود،  -سعود الغنيم.
 

شروح    ستعارة يف اًل  ي:الشاهد الشعر   ألحكام اجلودة والرداءة يف   يأسس التعليل البالغ
م   2019هـ،    1440جامعة املنوفية،    املنوفية:   -خالد جالل البسيوين.ا/  التلخيص منوذجا 

 )دكتوراه(. 
 

الرابط: دار األمان؛ بريوت: منشورات   -حممد ابزي.البىن اًلستعارية: حنو بالغة موسعة/  
 . ص 219 م، 2017، هـ 1438، ضفاف
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للسمراندي اًلستعارات  رسالة  على  الباجوري  حممد    /حاشية  بن  إبراهيم  الدين  برهان 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1277الباجوري )ت 

 
حممد صاحل  السمراندية يف اًلستعارات أليب القاسم السمراندي/    حاشية على منت الرسالة
مسقط: ذاكرة ُعمان،    -هـ(؛ حتقيق علي بن إبراهيم املعيين.  1304بن حممد الفارسي )ت  

 ص.  79م،  2019هـ،  1440
 
اًلستعاراتا معان  هتذيب  يف  السمراندية  بكر  أل  /ملقدمة  حممد  يب  بن  الليثي إبراهيم 
 .مثىن عبد الرسول الشكري،  دراسة وحتقيق أمحد حسني السعديهـ(؛    888)ت  لسمرقندي  ا

 م( 2020هـ،  1441) 47نشرت يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  
 
 اجملاز  -4
 

م،   2017هـ،    1438، حنو  صاحل املنقوش السماليلتيسري البيان بشرح أرجوزة ابن كريان/  
 .ص 145

 هـ( يف احلقيقة واجملاز(  1227)أرجوزة حممد الطيب بن كريان )ت 
 
 

 رابعاا: علم البديع 
 البديع وأنواعه -1
 

الزقازيق: جامعة    -السيد مسعود حسن.  /دراسة حتليلية نقدية  ي:الشعر اجلاهل  البديع يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
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مراكش: جامعة القاضي عياض،    - وبة البـ ْفو ر.حم  /مقاربة يوتية  :البديع يف الشعر احلسان
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439

 
دراسة :  هـ(  434ت  )للطيب    "فتوح الغيب يف الكشف عن اناع الريب"البديع يف كتاب  

الشهري  /وتقومياا  أمحد  بنت  اإلمام،    -.عائشة  جامعة  م    2020هـ،    1441الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
 م. 2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -وليد قصاب. /البديعالبالغة العربية: علم 

 
عبداملهيمن صالح الدين   /دراسة موازنة:  املعلقات العشر بني السياق والدًللة  الطباق يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبداملنعم.

 
عبداحلميد أمحد    /م(1979  )ت  خليفة  يحممد العيد حممد عل  ديوان   الطباق واملقابلة يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -مراد.
  

  - الطبال.فاطمة علي    /هـ(  784  -هـ   648ول )األ  يشعر العصر اململوك  فن التورية يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا، 

 
 412أليب القاســــــم احلســــــني بن حممد الراغب األصــــــبهاين )ت  /من كالم الراغب يف البديع

 1442الكويت: مكتبة البابطني املركزية للشعر العريب،  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم بن سعد احلقيل.
 م.  2020هـ، 
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 األسلوب -2
اللغة   البديع، ولكن خيتلف معناه يف علم  البالغة عند اوم، ويصنف يف  )األسلوب هو 

 احلديث(
 

أساليب اًلعتذار واسرتاتيجياته بني الكورية والعربية: دراسة تداولية على عينة من الدارسني  
الكورية/   للغة  أمحد.املصريني  مدحت  عني مشس،    -ايمسني  جامعة  هـ،   1440القاهرة: 

 ماجستري(.م. ) 2019
 
  / دراسة حتليلية بالغية  : م(  1988  )تي  عامر حممد حبري   ديوان  يف   نشاء الطلب ساليب اإلأ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،   -عبدالرحيم حسان عبدهللا. 
 
أمحد   /حياءات  إدًلًلت و   :القلب عند فاروق شوشة  ديوان لؤلؤة يف   نشاء يف ساليب اإلأ

 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد هارون.
 
دراسة بالغية :  م(  1962  )تي  دهم الزهاو أبراهيم  إديوان    نشائية الطلبية يف ساليب اإلاأل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،   -جناح حسن أمحد. /حتليلية
 
دراسة حتليلية  :  م(  1922  )تي  ديوان عبداحلليم املصر   نشائية الطلبية يف ساليب اإلاأل

عبدالظاهر.  /بالغية عبدالبصري  األزهر،    -صفاء  جامعة  م    2017هـ،    1438أسيوط: 
 )ماجستري(. 

 
إيتاي البارود:    -أمحد عبدالعظيم كشك.ي/  ديوان ابن غلبون الصور   نشائية يف ساليب اإلاأل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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الزقازيق: جامعة األزهر،   -حممد مجعة الراعي./  مري الصنعانديوان األ  نشائية يف ساليب اإلاأل
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440

 
اإلاأل يوسف اخلطيب  نشائية يف ساليب  فؤاد حسن  إسالم زانيت    /دراسة بالغية:  ديوان 

 )ماجستري(. م  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أمحد.
 
  )ت  محد بن سحنونأديوان الشيخ    حبة يف شعر السجن وفراق األ  نشائية يف ساليب اإل األ

م    2017هـ،    1438أسيوط: جامعة األزهر،    -عبدالرحيم إبراهيم عبدالرحيم.(/  هـ  1424
 )ماجستري(. 

 
عبدالرمحن للشاعر    زمن اًلنكسار"  "مشوخ يف   ديوان  يف   يساليب التعبري عن الصراع الداخلأ

 2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -سهري عبدالعال أبو شهبة.ي/  ياحل العشماو 
 م )ماجستري(. 

 
أسيوط: جامعة    -إميان حممد نور.  /دراسة بالغيةي:  بو ماضأيليا  إشعر    ساليب التفاؤل يف أ

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 
أسيوط:   -زينب علي عبدالرحيم.  /بالغية  دراسة:  ديوان خليل مطران  ساليب احلزن يف أ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 
صابرين    /دراسة حتليلية بالغية:  "على السفود"  كتاب  من العقاد يف   يساليب سخرية الرافعأ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد حممود.
 

مراكش: جامعة القاضي   -مصطفى منتوران.  / القرآن للفراءأساليب العربية يف كتاب معان  
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438عياض، 
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أمين    /دراسة حتليلية بالغية(:  هـ  684  )تي  الطيب الرند  أيبديوان    ساليب القصر يف أ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،   -رجب محدان.
 

دمشـــق: أمل  -.ماجد العبادي ا/منوذجا أشــعر نزار ابان   :وارحتاًلت املعىنالبىن األســلوبية  
 م. 2020هـ،   1441اجلديدة للنشر، 

 
 -أمحد راتب راغب.  /دراسة بالغية:  ديوان خليل مردم بك  يف   نشاء الطلبساليب اإل أبنية  

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

أسيوط: جامعة    -هتامي عبداحلي أنور.  /سلوبيةأدراسة  :  هلهأللجهل و ن الكرمي  آ تصوير القر 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
 /دراسة بالغية:  م(  1972  )ت  شعر حممود غنيم  نشائية الطلبية يف ساليب اإلتعااب األ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد أمحد عبداملوجود.
 

  1975ت  )   يعند املاح  يواًلجتماع  الشعر الوطين   نشائية الطلبية يف ساليب اإلتناسب األ
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،   -أمحد عبدالعظيم أمحد. (/ م
 

 1441عم ان: دار غيداء،    -أمحد عبد الكاظم عون.مجاليات اًلنزايح يف الضرورة الشعرية/  
 م.  2020هـ، 
 

 1440طنطا: جامعة طنطا،    -طه حممد اجلمال.  /عر خمتار عيسىشخصائص األسلوب يف  
 م )ماجستري(.  2019هـ، 
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عم ان: مركز الكتاب   -عبدالرمحن ح ازي.اخلطاب واألسلوبية: دراسة يف الشعر الفاطمي/  
 م.  2020هـ،  1441األكادميي، 

 
دمشق: دار الفكر،    - مليس داود.  / نباتة الفاراي: البنية واألسلوب: دراسة حتليليةخطب ابن  
 م. 2020هـ،  1442

 
املنصورة:    -جيهان مجعة بركات.دًلًلت اًلنزايح األسلويب يف شعر ابن خفاجة األندلسي/  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة املنصورة، 
 

زين الدين زكراي الســيد   /يف رسـائل الصـاحب بن عباد  دراسـة حتليلية  :سـلوبية التعبرييةيف األ
 م. 2020هـ،  1442اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  -.الشيخ
 

م،   2018،  هـ  1439  ،عمر الكرميي أبو سعداراءة أسلوبية لنصوص من الشعر القدمي/  
 . )فاس: مطبعة آنفو برانت(ص.  79

 
 الباب السادس 
 النحو والصرف 

 
 :  النحو أوًلا

 العوامل -1
 

 هـ(.  1101برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراين )ت  /تكملة العوامل اجلرجانية
سارية فايز  ،  علي حممد زينو ،  حممد بركات حتقيق    /ضمن: جمموع رسائل العالمة املال الكوراين

 م. 2020هـ،  1441إستانبول: دار اللباب،  -.ع لوين
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:  هـ(  981ت ) ي هـ( وزين الدين الربكو  471ت ) العوامل املائة بني عبدالقاهر اجلرجان
موازنة/   حممد.دراسة  سعيد  املنصورة،    -حممود  جامعة  م   2017هـ،    1438املنصورة: 

 )دكتوراه(. 
 

شرح خالد بن عبدهللا األزهري )ت  /نالعوامل املائة النحوية يف أيول علم العربية للجرجا
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الصفوة،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن حسن بن عثمان. 905
 

 حممد خزعل الدليمي. /القطوف الدوان يف شرح عوامل اجلرجان
 م2018هـ،    1439)  54نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقف السين ع  

 
النحو املئة عامل يف  بعد    /منظومة  الزبيدي )ت  هـ(؛ حتقيق علي   955طلحة بن عبدهللا 

فاضل حممد. العربية،    -حكمت  املخطوطات  معهد   42م،    2020هـ،    1442القاهرة: 
 (. 33)النشر الرقمي؛  -ص.
 

مراكش: جامعة    -هشام كركاعي.  / النص عند عبدالقاهر: من نظرية العامل إىل نظرية النظم
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438اضي عياض، الق
 
 احلروف  -2
 

للفريوزاابدي   احمليط  القاموس  خالل  من  العاملة  رجب  / ( هـ  817ت  )احلروف  آايت 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.حممود

 
السيد زكي  ة/  دًللي   ةحنوي  ةدراس  : هـ(  398)ت    مقامات اهلمذان  يف   ةاجلار   حروف املعان

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440، طنطا: جامعة طنطا -الن ار.
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مكة    -هدى عاتق العمري.  / حروف املعان يف رسائل اجلاحظ: دراسة يف الرتكيب والدًللة
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
 اإلعراب   -3
 اإلعراب )عام(  -أ
 

القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة وأاوال الصحابة رضي هللا عنهم يف  إعراب الشواهد  
إربد: عامل    -رايض حسن الو ام.  /كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين

 م.  2020هـ،  1441الكتب احلديث، 
 

 م؟.   2020هـ،    1442عم ان: دار احلامد،    -عبداحلميد مصطفى السيد.التطبيق النحوي/  
 

حممد   /بن عقيل يف ضــــــوء شــــــرحي اجلرجاوي والعدوياالتطبيقات النحوية على شــــــواهد 
 م. 2020هـ،  1442، دار النهضة العربية القاهرة: -.خليفة
 
 إعراب القرآن الكرمي أو بعضه -ب
 

  كتاب   نية يف آ اءات القر ضوء القر   عراب اللفظ الالحق ًلختالف اراءة السابق يف إاختالف  
اإل وتوجيها عرضا :  هـ(  923  )ت  للقسطالن  شارات""لطائف  حنواي  ا  مصطفى   /ا  حممود 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جرجا: جامعة األزهر،  -حممد.
 

دمشق: دار العصماء،    -عدانن حممد جبق ي.إعراب اجلمل الشرطية يف القرآن الكرمي/  
 م. 2020هـ،  1441
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البقرة/   الفاحتة وحزب من سورة  علي بن حممد الزامل؛ اعتىن به مساعد بن إعراب سورة 
 م.  2020هـ،  1442الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -عبدهللا السلمان.

 
هـ(؛ وضع حواشيه وعلق   338أليب جعفر أمحد بن حممد بن النحاس )ت  إعراب القرآن/  

 مج.  5م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عبداملنعم خليل إبراهيمه علي
 

  ن اجمليد للهمذانآ عراب القر إ  والفريد يف   هـ(  616  )تي  ن للعكرب آ عراب القر إ  التبيان يف 
  1440أسيوط: جامعة األزهر،    -انهد سيد عبدالرمحن.  /دراسة حنوية موازنة:  هـ(   643  )ت
 )دكتوراه(. م  2019هـ، 
 

ــاـلة يف وجـه انضـــــــــــمـام اهلـاء من اوـله تعـاىل   َََّ }رســـــــــ حممـد بن  لقـاضــــــــــــــي احلرمني    /{َعَليـ ُه ا
 .يدر كرمي اجلم ايلحدراسة وحتقيق  ؛هـ( 1305عبدالوهاب اهلمداين )ت 

 م(. 2018هـ،  1439) 28نشرت يف جملة اللغة العربية وآداهبا، جامعة الكوفة ع 
 
 إعراب احلديث  -جـ 
 

دمشق: دار العصماء،    -عدانن حممد جبق ي.إعراب أحاديث سيد األانم يف بلوغ املرام/  
 م. 2020هـ،  1441

 
املنيا:    -سعيد عبد الصاحلني.  /التوجيه النحوي يف إعــراب احلديث بني العكربي والسيوطي

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

صبغة هللا بن حممد غوث   "/الّلهمَّ ربَّ هذهِّ الدَّعوةِّ التاّمة"من    "الرَّبّ "رسالة يف إعراب  
 .محدأجمد عويد ، أمحدأمصطفى كامل  دراسة وحتقيق هـ(؛ 1280 )ت املدراسي اهلندي 
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 2019هـ،    1440)  13ع  3نشرت يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج
 . 218-193 صم( 
 

 الكتب القدمية يف اإلعراب -د
 

خالد بن عبدهللا األزهري إعراب األجّرومية، أو بشرى طالب العربية إبعراب األجّرومية/  
 2020هـ،    1441لكتب العلمية،  بريوت: دار ا  -السيد عثمان.حممد  هـ(؛ حتقيق    905)ت  
   ص. 160م، 
 
هـ(؛ حتقيق أمحد حممد    761عبدهللا بن هشام األنصاري )ت    /عرابعراب عن اواعد اإلاإل

 م.  2018هـ،  1439الكويت: غراس للنشر،  -عبدالدامي.
 

أليب بكر حممد بن عبدامللك بن السر اج الشنرتيين )ت   /تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب
األزهر.  549 مبشيخة  اإلسالمي  الرتاث  إحياء  مكتب  األزهر،    -هـ(؛ حتقيق  جملة  القاهرة: 
 .(هـ من جملة األزهر 1442هدية عدد مجادى األوىل ) م. 2020هـ،  1442

 
  1304بن ز يين د ْحالن )ت  أمحد    /وفيما يتعلق  ذا الرتكيب  "جاَء زيد  "رسالة يف إعراب  

 اع. خالد عبد فز   ؛ حتقيق(ـه
 70  -  39م( ص    2017هـ،    1438)  20مج    3نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع  

 
دراسة وحتقيق أمين    هـ(/  11حسن بن حممد السعيد العباسي )ق  رسالة يف إعراب الشهادة/  

 غباشي زغيب. 
 .760 – 733هـ( ص  1441)الربيعان  55ج نشر يف جملة العرب الصادرة ابلرايض م
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برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي   /عجالة ذي اًلنتباه بتحقيق إعراب ًل إله إًل هللا 
 .هـ( 1101املدين الشافعي )ت 

سارية فايز  ،  علي حممد زينو ،  حممد بركات حتقيق    /جمموع رسائل العالمة املال الكوراينضمن:  
  .م 2020هـ،  1441إستانبول: دار اللباب،  -.ع لوين

 
هـ(؛ حتقيق حممود    720)ت    الصائغ  مشس الدين حممد بن احلسن  /اللمحة يف شرح امللحة

   ص. 376م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمني السيد.
 ()شرح ملحة اإلعراب للحريري

 
القاهرة:   -هـ(.  905عبدهللا األزهري )ت  خالد بن    /مويل الطالب إىل اواعد اإلعراب

 م.  2020هـ،  1441كشيدة للنشر، 
 
 اإلعراب يف التفاسري  -هـ
 

  548أثر اإلعراب يف توجيه املعىن يف كتاب "جممع البيان يف تفسري القرآن" للطربسي )ت  
م    2020هـ،    1442أسيوط: جامعة األزهر،    -تيسري انصر أبو زيد.هـ(: عرض ودراسة/  

 )دكتوراه(. 
 من أول الكتاب إىل آخر سورة الكهف. 

 
 )تي  ندلس حيان األ   يبيط ألعاريب املردودة لفساد املعىن من خالل تفسري البحر احملاأل

هـ،    1439جرجا: جامعة األزهر،    -الطاهر حممد أمني مكي.  /ا ودراسة عرضا :  هـ(  745
 م )ماجستري(. 2018
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 دراسات يف اإلعراب  -و
 

ص.    174م،    2017،  هـ  1438،  بد النيب مهاينعآلية اإلعراب ومعادلة اللفظ واملعىن/  
 )فاس: مطبعة وراقة بالل(. 

 
لسانية املضارع: دراسة  الفعل  الشتيوي.  /إعراب اجلزم والنصب يف  بن  أكادير:    -زينب 

 .ص 55م،  2017، هـ 1438، مكتبة قرطبة
 

 1440مراكش: جامعة القاضي عياض،    -حممد وسكسو.  /شعرية الشعر ويناعة اإلعراب
 م )دكتوراه(.  2019هـ، 
 

ا للبنية  اللسانية  واملقارابت  اإلعرابية  الدنقري.  /جلّهّيةالوجيهة  دار كنوز    -سامية  عم ان: 
 م. 2020هـ،  1441املعرفة، 

 
 تعليم اإلعراب -ز
 

 م.  2020هـ،   1442عم ان: دار احلامد،  -أمحد يونس. /بسهولة ويسر اإلعرابتعلم 
 

فايز    /احلساب يف اإلعراب: أسلوب جديد لتبسيط علوم اللغة العربية يف النحو واإلعراب
 ص. 371م،  2019هـ،  1440دمشق: دار العراب،  -احلالق.هاشم 

 
 النحو يف القرآن  -4
 

  -هنى عبداهلادي أمحد.  /حكام النحوية والصرفيةاأل  ثره يف أاًلحتجاج برسم املصحف و 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 
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حممد يلى هللا عليه وسلم يف القرآن  األساليب النحوية ودًلًلهتا يف الرسائل الرابنية للنب  

هـ،   1441املنصورة: جامعة املنصورة،    - أسيل إبراهيم املنزالوي.  /الكرمي: دراسة حنوية دًللية
 م. )ماجستري(. 2020

 
القرآن يف   للنص  النحوي  القرآن"التوجيه  التصرف اإلللفرّ   "معان  عرايب والقراءة  اء بني 

 م )ماجستري(.  2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -سامل.محادة عبداحلكيم حممد    /القرآنية
 

اهلبطية الواوف  من  استشكل  ملا  والدًللية  النحوية  منصوري.  /التوجيهات   - اجلابري 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441األغواط، اجلزائر: جامعة عمار ثلي ي، 

. وهذه الوقوف اقتصر العمل هبا على أهل املغرب  نسبة إىل حممد بن أيب مجعة اهلبطي)اهلبطية  
 الكبري(

 
دًلًلت النكرة يف سياق الشرط والنفي والنهي واًلستفهام واًلمتنان: من سورة احلج إىل  

م   2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -بنت حممد الغامدي.ندى    /سورة القصص
 )دكتوراه(. 

 
البصرة: جامعة    -وائل زكراي حيىي.  / الدًللة النحوية يف آايت اإلميان والكفر يف القرآن الكرمي

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442البصرة، 
 

:  ماليهماأ  يف   ( هـ  646  ت)وابن احلاجب    (هـ  542  ت)  يبني ابن الشجر   آنالشاهد القر 
م   2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -فاطمة نياظ أبو الري.  /دراسة حتليلية نقدية

 )ماجستري(. 
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شرح مجل    الفاخر يف "كتاب    حاديث النبوية يف نية واألآ ايت القر الشواهد النحوية من األ
خلف    /ا ودراسةمجعا :  وموافه منها  (هـ  709  )تي  الفتح البعل  أيب حملمد بن    "عبدالقاهر

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -هللا حممود حممد.
 
دراسة  :  حمليي الدين درويا"  إعراب القرآن وبيانه"  لفوائد النحوية والتصريفية يف كتابا

نقدية احل  /حتليلية  نور  احلق  اإلمام،    -ق.شهيد  جامعة  م   2020هـ،    1442الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
األ ما  ستاركشف  بعض  القر   عن  اإلآ يف  من  امباريكي    /ضمارن  بن  عبدهللا  بن  البشري 

الشنقيط اليدمسي  )ت  الشمشوي  إدوم.  1354ي  بن  فال  حممد  بن  أمحد  حتقيق   -هـ(؛ 
   م. 2019هـ،  1440نواكشوط: دار اإلسراء، 

 
 -حممود سليمان ايقوت.  / املبين للمجهول يف الدرس النحوي والتطبيق يف القرآن الكرمي

 م.  2020هـ،  1442بريوت: دار صادر، 
 

األلفية إىل  األمثلة  من  القرآن:  يِّْلدِّرم.  /النحو  سعيد  العلم،    -حممد  ابب  دار  إستانبول: 
 م. 2020هـ،  1442

 
اإلسكندرية: جامعة    -حمفوظ مسعود حممد.واو احلال معياراا للربط النصي يف السور املكية/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،   1440، اإلسكندرية
 

يوسف  :  دراسة حنوية دًللية يف سور خمتارة  : وسائل توسيع اجلملة بني القرآن املكي واملدن
منوذجااوالق والكهف  والنساء  الواص.  /صص  هانئ  جامعة عني مشس،   -حممد  القاهرة: 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440
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 النحو يف القراءات -5
 

ودراسة حتليل  ابلضرورة:  احلكم  اختصاص  رفع  يف  القرآنية  القراءة  مصطفى    /أثر  أمحد 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد.

 
والنساءا عمران  آل  القرآنية يف سورت  للقراءات  النحوي   -طه صالح خضر.  /لتوجيه 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

كافلة  الربود الضافية والعقود الصافية ال"  كتاب  نية يف آ التوجيهات النحوية للقراءات القر 
حممد    / هـ(  837)ت    بن حممد الصنعان   يجلمال الدين عل"  الثمانية وافية  ابملعان  للكافية

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

مراكش: جامعة القاضي عياض،    -عبدهللا أونيل.  /القراءات يف كتاب معان القرآن للفراء 
 )دكتوراه(. م  2018هـ،  1439

 
مقومات الدراسة الصرفية والنحوية يف توجيه القراءات القرآنية عند ابن عادل الدمشقي 

  1441الفيوم: جامعة الفيوم،    -حممد رجب حسن.  /يف تفسريه اللباب يف علوم الكتاب
 م )دكتوراه(.  2019هـ، 
 

ي  القايح العذر   وابن  هـ(  665  )تي  شامة الدمشق   أيباملوافقات واملخالفات النحوية بني  
الشاطبية  يف   هـ(   801  )ت جرجا:    -أمحد حممد عبيد.  /ا ودراسةعرضا :  شرحيهما على 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
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 النحو يف احلديث الشريف -6
 
محد بن حنبل أمنوذجاا /  أمسند اإلمام    ًلتساع النحوي يف لغة احلديث النبوي الشريف: ا

م )رسالة   2018هـ،    1439مسقط: جامعة السلطان قابوس،    -. الشيزاوي  حممد بن صاحل
 جامعية(. 

 
بدري  ي/  والتصريف  ياًلستدًلل النحو   ثره يف أف و يالشر   ي احلديث النبو   اختالف الرواية يف 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -مرسي نور.
 
عم ان:    -.علي  ضحى حيدر  /سلوب النِّّداء يف احلديث النَّبوي الشَّريف: دراسة تداوليةأ

 م. 2018هـ،  1439دار جرير، 
 

  / محدأمام مسند اإل دراسة تطبيقية يف : ضوء القاعدة النحوية اجلملة اًلمسية ونواسخها يف 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر،  -حممود فتحي أبو الليل.

 
آمال   / دراسة حنوية:  هـ(  458)ت    يمام البيهق كتاب دًلئل النبوة لل   اجلملة الشرطية يف 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أمحد الليثي.
 

النحويني يف إعراب   الدين علي بن حممد األمشوين )ت    /األربعنيمسالك  هـ(؛   900نور 
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق كامل عويضة.

 
املسائل النحوية يف كتاب "بذل اجملهود حّل سنن أيب داود" للخليل بن أمحد السهارنفوري 

م    2020هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -محيد مصلح حسني.  /هـ(  1346)ت  
 )ماجستري(. 
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ضوء    يف (  هـ  852  ت )راء العالمة ابن حجر العسقالنآ من  (  هـ  855  ت )مواف العيين 

  1439أسيوط: جامعة األزهر،    -علي رمضان الضوي.ة/  دراسة حنوي  ي":عمدة القار "كتابه  
 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 
 ودراساته كتاب سيبويه وشروحه  -7

 األيوات، الصرف... ففي موضوعها( )عدا موضوعات خاية، مثل 
 
 . دراسة حتليلية حنوية: ضوء شرحيهما للتسهيل حيان يف  أيبراء سيبويه بني ابن مالك و آ 

 هـ،... 1439يف جامعة األزهر أبسيوط،  
 

  - عمر أبو ريشة.  /ترابطات الرتكيب والدًللة يف النحو العريب: مناذج حتليلية من الكتاب
 م.  2020هـ،  1441عم ان: مركز الكتاب األكادميي، 

 
القاهرة: جامعة    -أمحد جمدي قطب.  /دراسة املستعرب مايكل كارتر لسيبويه: ترمجة ودراسة

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442القاهرة، 
 

النحوي: دراسة ملفهوم املعىن وفاعليته يف   دًلًلت املعىن وإسهامه يف يناعة املصطلح 
 م. 2020هـ،    1441عم ان: مركز الكتاب األكادميي،    -عمر أبو ريشة.  /سيبويهالنحو عند  

 
إبراهيم رمحن   /يف كتابه شرح كتاب سيبويه(  هـــــــ   368 ت)الدًللة التفسريية عند السريايف 

 م. 2020هـ،   1441دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -.األركي
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  هـ(   180ت  وسيبويه )   هـ(  175ت  )  يمحد الفراهيدأالظواهر الدًللية بني اخلليل بن  
 1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -أمحد كمال احلسيين.  /العني والكتاب  من خالل كتابيهما

 م )دكتوراه(.  2017هـ، 
 

 1439املعرفة، عم ان: دار كنوز   -الزبيدي.  ســـــعيد جاســـــم  /اراءة جديدة يف كتاب ســــيبويه
 م.  2018هـ، 
 

ــيبويه تصـــــنيف منهجي وشـــــرح وحتقيق علمي على وفق حتقيق الدكتور  :  خمتصـــــر كتاب ســـ
اء اء  /البكـّ القـاهرة: معهـد املخطوطـات العربيـة،    -عبـد الفتـاح حممـد حبيـب،  حممـد كـاظم البكـ 

 م.  2020هـ،  1441النشر الرقمي، 
 

أسيوط: جامعة   -اندي حممود قطب.  /اسة ا ودر مجعا :  كتاب سيبويه  املستقبح واملستكره يف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
النحوي عند سيبويه الفكر  األساليب: حبث يف  بناء  التخاطب ويف  أبو    /املعىن يف  عمر 

 م. 2020هـ،  1441عم ان: مركز الكتاب األكادميي،  -ريشة.
 

مراكش:   -عمر أبو ريشة. / حتليلية يف الكتاباملعىن يف النحو عند سيبويه: مقاربة منهجية 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة القاضي عياض، 

 
دايىل:    -عقيل اثمر داود.  /من سيبويه يف شرح كتابه  ( هـ  368ت  ) مواف السريايف النحوي  

  م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة دايىل، 
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شرح عيون كتاب  "كتابه    ة يف من النحا  (هـ   401  ت)  مواف هارون بن موسى القرطب
م   2017هـ،    1438جرجا: جامعة األزهر،    -عمر السيد حممد.  / ا ودراسةعرضا ":  سيبويه

 )ماجستري(. 
 
 وشروحها وما يتعلق  ا الكافية  -8
 
الرضأ نسبه    هـ(   686  )ت ي  وهام  النحاة يف إفيما  ابن احلاجب  ىل  :  شرحه على كافية 

 2019هـ،    1440جرجا: جامعة األزهر،    -عثمان عبداملالك دكروين.  /دراسة حنوية حتليلية
 م )دكتوراه(. 

 
 . هـ(  898  )تي جام على الفوائد الضيائية للمال  هـ(  1045 )تي حاشية البوسنو 

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر إبيتاي البارود، 
 

اعتىن به    /املسمى الفوائد الضيائية  ،حاشية حمرم أفندي على شرح مال جامي على الكافية
 مج. 3م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -يوسف نوح أمحد.

  )كافية ابن احلاجب يف النحو(

 هـ؟( 1256)حمرم أفندي تويف بعد 
 

 1438عم ان: دار أســامة،   -أمحد بن حممد الرحمي. /دًللة النحو يف شــرح الكافية للرضــي
 ص. 264م،   2017هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق   686)ت    األسرتاابذي  رضي الدين حممد بن احلسن  / شرح كافية ابن احلاجب
 مج.  5م،  2020هـ،  1442، دار الكتب العلميةبريوت:  -إميل بديع يعقوب.
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هـ(؛ حتقيق حممد   646أليب عمر عثمان بن عمر بن احلاجب )ت    / شرح الوافية نظم الكافية
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،   -بن يوسف القاضي.

 
 849شهاب الدين أمحد بن عمر الدولة آايدي الزوايل )ت    /املعافية شرح كافية ابن احلاجب
 م. 2020هـ،  1442قسنطينة: ألفا للواثئق،  -هـ(؛ حتقيق هدى صالح رشيد.

 
 "الربود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ابملعان  كتابه  من املربد يف   مواف الصنعان
م    2018هـ،   1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممد حممد حممود شعالن. /الثمانية وافية"
   )ماجستري(.

 
 ودراساهتا ألفية ابن مالك وشروحها -9
 
شرح اخلالية    املقايد الشافية يف  "النحوية والصرفية يف   هـ(  680ت  )  الضائع راء ابن  آ 

الشاطب"  الكافية ودراسةعرضا :  منها  ومواف  مشروخ.  / ا  حممد  جامعة    -جنيب  أسيوط: 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
الشافية/   املقايد  يف كتاب  النحوي  القيسي.التعليل  ايسني  غيداء  -مسية  دار  ،  عم ان: 

 م. 2020هـ،  1441
 هـ 1434جامعة تكريت،  -األصل: رسالة ماجستري 

 (هـ 790ت ، لشاطيبلشرح ألفية ابن مالك  :املقاصد الشافية يف شرح الالصة الكافية )

 
عقيل ابن  شرح  واجلواب  تقريب  السؤال  املانع.  /بطريقة  حممد  بن  دار    - عادل  حائل: 

 م. 2020هـ،  1442األندلس، 
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بن هشــام  بن يوســف  عبدهللا مجال الدين /حاشـية ابن هشـام الصـغرى على ألفية ابن مالك
 1442إستانبول: دار السم ان،   -.محزة مصطفى أبو توهة هــــــ(؛ حتقيق 761)ت  األنصاري

 م.  2020هـ، 
 

دراسة وحتقيق   /لفية ابن مالكأعلى    يعلى شرح املكود   هـ(   1181ت  )  يحاشية امللو 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر،  -علي نصحي حفين.

 
 )ت ي  املعسكر   الناصر  راس  أبو حممد    / لفيةعلى األ  يالنكت الوفية بشرح املكود  حاشية
 . هـ( 1238

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر إبيتاي البارود، 
 

ألفي والصرفاخلالية:  النحو  يف  مالك  ابن  مالك    /ة  بن  عبدهللا  بن  حممد  الدين  مجال 
هـ،    1442دمشق: دار القلم،    -هـ(؛ حتقيق حذيفة صالح الالدي.  672األندلسي )ت  

 م.  2020
 

عم ان: دار احلامد،    -موسى بن حممد الداغستاين.شرح ألفية ابن مالك يف النحو والصرف/  
 م. 2020هـ،  1442

 
 1271عبداملنعم بن عوض اجلرجاوي )ت بعد  شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك/  

 ص. 432م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.
 )اختلف يف سنة وفاة املؤلف، واملثبت من غالف الكتاب(

 
" شرح اخلالية الكافية  شافية يف املقايد ال"  كتاب  الشروط النحوية املنقوضة ابلسماع يف 

أسيوط: جامعة األزهر،   -محام عمر سعد الدين.  /ا ومنااشةعرضا :  هـ(  790  )ت  لشاطبل
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
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:  هـ(   790ت  )  للشاطب  "شرح اخلالية الكافية  املقايد الشافية يف "  لغات العرب يف 

م   2017هـ،    1438ق: جامعة األزهر،  الزقازي  -أمحد إبراهيم علي.  /دراسة حنوية ويرفية
 )ماجستري(. 

 
مالك حسن    /مراجعات يف ألفييت ابن معط وابن مالك: دراسة لغوية يف النحو والصرف

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -الزهريي.
 

  / وحتليالا   امجعا :  هـ(  981  )تي  لفية ابن مالك للفارضأشرح    يف   مسائل اخلالف الصريف 
 م. )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جرجا: جامعة األزهر،  -هند حممد هالل.

 
 األجرومية وشروحها -10
 

، الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب  -عالل نورمي.جرومية/  األاوال اجللية يف شرح األ 
 . ص 238م،  2017، هـ 1438

 
 ص.  147خالد بن سعود البليهد،  /األجروميةإيضاح مسائل العربية على منت 
 هـ( 1430هـ. واتريخ املقدمة  12/8/1441)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  837أمحد بن علي الب ائي )ت    شهاب الدين  /ألفاظ األجرومية  التعليقة السنية يف حلّ 

 ص304،  م  2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -منذر خضر البيايت.  هـ(؛ حتقيق
 )وسبق حتقيقه بعنوان: تعليقة سنية...( 

 
بريوت:    -.عبد الكرمي سامي اجلنديحتقيق    /شرح العالمة الكفراوي على منت األجرومية

 ص.   224م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، 
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 هـ( 1202)حسن بن علي الكفراوي الشافعي، ت 
 

مجال الدين أبو    /عبد هللا احلطاب الرعيينشرح الفواكه اجلنية على متممة األجرومية أليب  
الفاكهي )ت   الكتب    -هـ(؛ حتقيق حممود نصار.  972علي عبدهللا بن أمحد  بريوت: دار 

 ص.  360م،  220هـ،  1442العلمية، 
 

مكة املكرمة: دار أطلس    -عبدالرمحن بن عبداحملسن آل الشيخ.شرح املقدمة األجّرومية/  
 م. 2020هـ،  1441الضراء، 

 
شرح حممد بن أمحد بن األهدل الكواكب الدرية على متممة األجّرومية للحطّاب الرعيين/  

العلمية،    -هـ(.  1298)ت   الكتب  دار  مج    1جـ يف    2م،    2020هـ،    1442بريوت: 
 ص(.   648)

 يليه: منحة الواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية/ عبدهللا حيىي الشُّع يب. 
 

الراع  مشس  يموازنة بني شرح على    هـ(  889  )تي  والسنهور   هـ(  853  )تي  الدين 
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -السيد علي السيد. /جروميةاأل
 

 الكتب القدمية يف النحو -11
 

قاسم بن حممد بن أيب العافية ابن القاضي املكناسي )ت بعد  أسرار العربية يف الدرة النحوية/  
بنت غنيم ذابيل.  462 م   2018هـ،    1439الرايض: جامعة اإلمام،    -هـ(؛ حتقيق غادة 

 )دكتوراه(. 
 

هـ(؛ حتقيق    756أمحد بن يوسف السمني احلليب )ت  إيضاح السبيل إىل شرح التسهيل/  
 . مج 2م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  - نواف بن أمحد حكمي.
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)ت   هانئ اللخمي السبيتعلي بن  حممد بن  إيضاح املسالك يف شرح تسهيل ابن مالك/  

 2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق مهدي بن حسني مباركي.  733
 مج.  2م، 
 

  ئي املعروف ابلبها ،مد العامليصهباء الدين حممد بن عبدال /وح الن من يف عل بيا هتذيب ال
 . حسام عدانن الياسري؛ حتقيق هـ( 1031)ت 

 م(. 2017هـ،  1438) 12نشر يف جملة دواة، العراق، ع 
 

أمحد بن احلسن بن شقري النحوي البغدادي   /يضاا بوجوه النصبأواملعروف    ،اجلمل يف النحو
م،   2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.  317)ت  
 ص. 304

 
بن هشام    بن يوسف  عبدهللا   مجال الدين  /ى على ألفية ابن مالككرب حاشية ابن هشام ال

 1442إستانبول: دار السم ان،    -.محزة مصطفى أبو توهة  هـ(؛ حتقيق  761)ت    األنصاري
 م.  2020هـ، 
 

  905  )تي  زهر على شرح الشيخ خالد األ  هـ(  1069  )ت  حاشية شهاب الدين القليويب
إيتاي البارود: جامعة األزهر،   -دراسة وحتقيق رمضان علي اجلل موين.  / زهريةعلى األ  هـ(

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

 .على شرح القطر للفاكهي هـ[ 1061]ت خ ايسني العليمي حاشية الشي
 م،... 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
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على    هـ(   905  )تي  زهر على شرح الشيخ خالد األ  هـ(   1044  )تي  حاشية الغنيم
م   2017هـ،    1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -أمحد حممد عمر.  حتقيق ودراسة  /زهريةاأل

 )ماجستري(. 
 

لك جواهر اإلسعافنُدَرر األيداف امل ت  لعلي  بن صالح الدين الكوكباين )  /تقاة من سِّ
  .هـ( 1191

 م.  2020هـ،  1442يف معهد اللغات احلية جبامعة ماردين أرتكلو،  دراسة وحتقيق
 (  شواهد الكشاف والبيضاويلشرح )
 

 هـ(؛ حتقيق محيد الكتاين. 1334بن جعفر الكتاين )ت  عبدالرمحنرسالة يف اًلستثناء/ 
 .195 - 183هـ( ص  1442)حمرم  111نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
التسهيل يف  للكلمة  مالك  ابن  ذكره  الذي  احلّد  شرح  يف  عبدالوهاب    /رسالة  بن  حممد 

 هـ(؛ حتقيق حممد لطف زاده.  1305اهلمداين )ت 
 م(.  2018هـ،  1439) 2الء ع نشر يف جملة تراث كرب

 ينظر أيًضا: شرح حد  الكلمات.
 

 638  )ت   سكندرياإل  عبداملعطي بن حممود   / رسالة يف الفرق بني اسم اجلنس وعَلم اجلنس 
 . حتقيق عامر صال ل احلسناوي ؛هـ(

  هـ(   1439)حمرم    2نشر يف جملة )فقه اللسان( الصادرة عن الرابطة احملمدية للعلماء ابملغرب ع
 

 1335 ت ) البشري سليم بن أيب فراج  /سم اجلنس والنكرةارسالة يف مبحث العلمني و 
 .عفان عوف الرفاعي(؛ حتقيق هـ

مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،   1438)  27ع  9نشرت 
 .272-247 م( ص2017
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يعقوب ـ(؛ حتقيق  ه  1200  )ت املدين  بن حممود الطرابزوين  حممد    /العنيرسالة يف مثلثات  

 ، حممد سلمان مجيل.حسن عبد
 2017هـ،    1438)  10ع  3نشرت يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج

 . 272-241 م( ص
 

يعقوب  ـ(؛ حتقيق  ه  1200  )ت املدين  بن حممود الطرابزوين  حممد    /رسالة يف مثلثات الالم
 .ن عبدحس 

 )الرتاكيب اللغوية ومعانيها( 
 2019هـ،    1440)  13ع  3نشرت يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج

 . 258-237 م( ص
 

دراسة وحتقيق بشرى أمحد حممد   ؛هـ( 1095ت رمضان بن موسى العطيفي ) /رسائل لغوية
 . جاسم احلاج جاسم ،أمني

 الرسائل احملققة:
 .الفرق بني إْن وإذا -
 .شرح أبيات من كافية ابن احلاجب -
  : وكلُّ أٍخ مفارقُه أخوُه... لع مرو أبيك  إال الف رقدانِّ يف إعراب البيت -

-371 صم(  2016هـ،  1438) 14نشرت يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع
430 . 

 
يَِّّلة يف بيان األلفاظ اليت يســـتوي فيها املفرد وامل حممد بن   /ؤنثع واملذكر واملم واجلثىنُرســـَ

 .ظافر خري هللا مجيل، صطفى كامل أمحدم هـ( دراسة وحتقيق 1200لطرابزوين )ت حممود ا
 . 361-333م( ص  2018هـ،  1439) 42مج  3نشرت يف جملة اجلامعة العراقية ع 
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 875عالء الدين علي بن حممد البسطامي، املعروف مبصنفك )ت  الرشاد يف شرح اإلرشاد/  

 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني،  -هـ(؛ حتقيق عبداحلميد هاشم العيساوي.
 ()وإرشاد اهلادي يف النحو للتفتازاين

 
املنيا:    -ممدوح شعبان حممد.  /الروض األُنف يف تفسري السرية النبوية للسهيلي: دراسة حنوية

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة املنيا، 
 

أبو البقاء حمب الدين   / شرح تكملة أيب علي الفارسي، املسمى املصباح يف شرح اإليضاح
حتقيق فوزية بنت دقل العتييب، حورية بنت  هـ(؛ دراسة و   616عبدهللا بن احلسني العكربي )ت  

اجلهين. الرشد،    -مفرج  مكتبة  رسالتان    3م،    2020هـ،    1442الرايض:  )أصله  مج 
 جامعيتان(. 

 
(؛ حتقيق  هـ  716  )ت شبيلي  الغافقي اإلإبراهيم بن أمحد  أليب إسحاق    / شرح مجل الزجاجي

 م.  2020هـ،  1441إستانبول: دار اللباب،  -.اليوسفيبلفقيه براهيم إ
 

هـ(؛ حتقيق صباح عطيوي    1305حممد بن عبدالوهاب اهلمداين )ت    / شرح حّد الكلمات
 عبود.

 م(. 2018هـ،  1439) 3نشر يف جملة تراث احللة ع 
 رسالة يف شرح احلد  الذي ذكره ابن مالك للكلمة يف التسهيل. ينظر أيًضا:

 
)ق    أليب عبدهللا حممد بن عبدالقادر التوايت  /أراد التفرس يف العربية  الشواهد الشعرية ملن

 هـ(. 12 – 11
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
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  815أمحد بن حممد بن اهلائم )ت  شهاب الدين    الضوابط احلسان فيما يتقوم به اللسان/
 2019هـ،    1440الفيوم: جامعة الفيوم،    - حتقيق ودراسة جاكلني عبدالرحيم أبو زيد.  هـ(؛

 م )ماجستري(. 
 )خمتصر يف النحو(

 
  1168حممد بن عبداحلي الداودي )ت    /مهالفرق بني اجلمع وامسه وبني اسم اجلنس وعلَ 

 م،  2020هـ،    1441دار الكتب العلمية،  بريوت:    -هـ(؛ حتقيق علي حكمت فاضل حممد.
 ص.  72

 
هـ(؛   761مجال الدين عبدهللا بن حممد بن هشام األنصاري )ت    / َاطر الندى وبلُّ الصدى

 م.   2020هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -حتقيق حسن بن مخيس احلم امي.
 

نور الدين علي بن عبدهللا الســــــــــــمهودي؛ حتقيق علي حكمت   كتاب يف علم حدود النحو/
 م.  2020هـ،  1441دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -فاضل.

 وبذيله رسالة اجلمل، املنسوبة للشريف اجلرجاين.
 

 هـ(؛ حتقيق إسلم بن السبيت.  1237عثمان بن عمر )أو أعمر( اليونسي )ت    /كفاية الطالبني
 اليت()شرح على منظومة يف النحو للو 

 هـ(. 1440)شوال  106نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 
، مكتبة اآلداب  القاهرة:  -أيب النصـر؛ حتقيق هو زينغ بينغ. يوسـف روح الدين  /ق النحوسـِّ متَّ 

 م. 2020هـ،   1442
 وحاشيتاه/ نور احلق بن لقمان. 

عام   قتل  تشو(.  فو  )ما  الصيين  وامسه  الدين(،  )روح  ولقبه  )يوسف(،  العريب  امسه  املؤلف: 
 هـ.  1291
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واحملش ي: امسه العريب )عبداحلكم(، ولقبه )نور احلق(، واسم أبيه )لقمان(، وامسه الصيين )ما 
 هـ.   1318ليان يوان(. تويف يف طريقه إىل احلج عام 

 
حتقيق ودراسة   هـ(؛  661)ت    ورقياللُّ القاسم بن أمحد  دين  علم ال  /احملصل يف شرح املفصل
الباحة، السعودية: النادي األديب؛ بريوت: مؤسسة االنتشار العريب،    -.انصر بن علي الغامدي

 م. 2019هـ،  1441
 

 القرشي الدريعي.  /منابع الغرابء يف شرح الكافية
 هـ، ...   1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

البن حممد   /شرح كافية ابن احلاجب يف النحوء:  منافع الغرابهكذا أعلن عنه، وهو يف مواضع:  
 .بن إلياس امللقب ابلليل

 والعنوان على املخطوط ابلفاء، وقيده يف آخره ابلفاء. 
 

النحو/   ابن عاشر يف  األنصاري )ت  منظومة  بن أمحد بن عاشر  هـ(؛   1040عبدالواحد 
هـ،   1442اجلزائر: احملقق،    -أخرجها واعتىن هبا يوسف عبدالرمحن بن حممد رمضان الفضلي.

 م.  2020
 

الندا  إمنهاج اهلدى   الندى إىل جميب  الشنواين )ت    /ىل شرح اطر  أليب بكر بن إمساعيل 
 هـ(.  1019

 هـ،...  1439ر إبيتاي البارود، دراسته وحتقيقه يف جامعة األزه
 

  - هـ(. 1144حممد بن عبدالرمحن بن زكري الفاسي )ت  /املهمات املفيدة يف شرح الفريدة
 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -حتقيق مندر مصطفى.

 )هكذا ورد اسم احملقق على الغالف خبط مغريب، ولعله منذر؟( 
 ( رف والطلسيوطي يف النحو والصلألفية )الفريدة 
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 هـ(؛ حتقيق 745أليب حي ان حممد بن يوسف األندلسي )ت املوفور من شرح ابن عصفور/ 

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة: -مىن أمحد السيد إبراهيم.
 وهو خمتصر أيب حيان على شرح اجلُمل الكبري البن عصفور.

 
 . هـ( 465بن هوازن القشريي )ت  عبدالكرميأليب القاسم   /حنُو القلوب

هـ(؛ قدم له وعلق   320حممد بن علي احلكيم الرتمذي )ت حنو    /طبع يف ذيل: رايضة النفس
 م. 2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، بريوت:  - عليه إبراهيم مشس الدين.

 
هـ،    1441الرايض: مكتبة الرشد،    -حتقيق هادي أمحد الش ريي.  /نصوص حمققة يف النحو

  م. 2020
 وهي:

 هـ(. 437مسألتان يف اإلعراب والوقف/ مكي بن أيب طالب القيسي )ت 
 . هـ( 745أليب حي ان حممد بن يوسف األندلسي )ت غاية اإلحسان يف علم اللسان/ 

 هـ(. 776التذكرة يف التسويغ لالبتداء ابلنكرة/ أليب العباس أمحد بن حممد الُعن ايب )ت 
 

 هـ(. 992أمحد بن أيب القاسم القرومي )ت اهلادي إىل اإلفصاح عن مغفالت املرادي/ 
 دراسته وحتقيقه يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام يف الرايض. 

 
 احلديثة الكتب  -12

 )يشمل القواعد(
 

الرايض: مكتبة الرشد،   -دخيل بن غنيم العواد.اإلمجاع يف النحو: دراسة يف أيول النحو/ 
 م. )أصله رسالة جامعية(.  2020هـ،  1442
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هـ(؛ راجعها خالد    1351سليمان بن مهنا الكندي )ت  األضواء اجللية يف العلوم النحوية/  
 ص.  95م،  2018هـ،  1439مسقط: مكتبة اجليل الواعد،   -بن سليمان الكندي.

 
التعارض والرتجيح يف  العربية/    أنظمة  بناين.اللسانيات  عم ان: دار األايم،    -أمحد بومجعة 

 م. 2020هـ،  1441
 )يف علم أصول النحو(

 
املشرتكة النحوية  القصيدة  بن حممد  /الربكة يف شرح  )ت    سيف   -هـ(.  1433الفارسي 

  ص.  190م،  2018هـ،  1439مسقط: مكتبة اجليل الواعد، 
 

هـ،   1442القاهرة: دار السالم،    -فخر الدين قباوة.  /حتليل النص النحوي: منهج ومنوذج
 م.  2020

 
والصرف النحو  يف  ايقوت.  /التوابع  سليمان  اجلامعية،   -حممود  املعرفة  دار  اإلسكندرية: 

 م. 2020هـ،  1442
 

هـ( على البهجة املرضية    1413المة عبدالكرمي الداّبن التكرييت )ت  حاشية الشيخ الع
كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار    -حتقيق صالح ساير العبيدي.  /يف شرح األلفية للسيوطي

 م. 2020هـ،  1442ابن حزم، 
 

الرايض: الرتاث    -أماله عبدهللا اجلاموس.  / ًلبن عبداهلادي احلنبلي  شرح الطرفة يف النحو
 ص. 184م،  2019هـ،  1440الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 
 مج. 4م،  2020هـ،  1441بريوت: دار العلم للماليني،  - .القواعد العربية امليسَّرة
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الزواو  اجلديد يف شرح  نورمي.  /املفيد  يالقول  الثقايف   -عالل  الرتاث  البيضاء: مركز  الدار 
 م. 2018ـن ه 1439املغريب، 
 هـ( 857)بوسحاقي( يف النحو، ت  الزواويبن فايد رجوزة إبراهيم )شرج أل

 
هــــــــــــ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة: -حسن راين الكايش.  /الكايا يف النحو واإلعراب

 م؟  2020
 

 1442الرايض: مكتبة الرشد،  -دخيل بن غنيم العواد. /املسائل املتفق عليها بني النحويني
 م.  2020هـ، 
 

، : مؤسسة وعي للدراسات و األحباث الدوحة  -.2ط  -بن هنار.  انيف  /مقدمة يف علم النحو
 م. 2020هـ،  1441

 
الكويت:    -هـ(.  1371)ت    أمحد مصطفى املراغي  /هداية الطالب إىل اواعد اللغة العربية

 جـ. 2م  2020هـ،  1442دار الظاهرية، 
 . يف علوم البالغة وتطبيقها :2جـيف النحو والصرف،  : 1جـ
 

 1439الرايض: دار اإلجادة،    -.2ط  -هشام حممد حممود.   /الوجيز يف اواعد النحو العريب
 .2م، جـ 2018هـ، 
 

احــة يف شـــــــــــرح كتــاب التفــاحــة يف النحو أليب جعفر النحــاس ــَّ هللا بن حممــد عبــد  /الوضــــــــــ
 م. 2020هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -األنصاري.
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 دراسات حنوية تراثية -14
 
املطبوعة وموافه   هـ(   681  )تي  ايز البغدادإقر ابن  آ   يف   هـ(  392  )ت  راء ابن جين آ 

م    2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -نورة إبراهيم نفادي.ة/  ا ودراسعرضا :  منها
 )ماجستري(. 

 
التوضيح " كتاب    يف   هـ(   377  )تي  الفارس  ي عل  أيبراء  آ  ومواف    "التصريح مبضمون 

إيتاي البارود:    -أمحد رجب حممد.  /ا ودراسةمجعا :  هـ(   905  )تي  زهر الشيخ خالد األ
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
اف انظر اجليا منها  و مو   "القواعدمتهيد  "كتاب    يف   ( هـ  377  ت)   يالفارس  ي عل  أيبراء  آ 
م   2019هـ،    1440أسيوط: جامعة األزهر،    -أمساء إمساعيل حممود.  /ودراسة  ا وأتييالا معا 

 )ماجستري(. 
 
:  منها  يدادبغومواف ال "  دبخزانة األ"  كتاب  يف   هـ(  377)ت    يالفارس  يعل  أيبراء  آ 

م   2018هـ،    1439  أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالناصر أمحد حساين.سة/  ا ودراعرضا 
 )ماجستري(. 

 
: دراسة ويفية حتليلية/  هـ( النحوية والصرفية يف ارتشاف الضرب  581  آراء السهيلي )ت
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -خمتار مجال زيدان.

 
  / ودراسةا  النحوية املطبوعة عرضا   هـ(  827  )ت  مؤلفات الدماميين  ندلس يف راء حناة األآ 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد حممود حسني.
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سعاد بنت  دراسة حنوية دًللية/    األبنية اللغوية يف اخلطب التوحيدية من كتاب هنج البالغة:
 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439مسقط: جامعة السلطان قابوس،   -.الع مية حسن
 

دراســــة أتيــــيلية  حلروف العطف واجلر يف اســــتنباط األحكام الفقهية:أثر الدًللة النحوية 
ــية/ ــعيد وتطبيقية على فروع فقه العبادات عند اإلابضــــ مســــــــقط:  -.الرحمي فيصــــــــل بن ســــــ

 م )رسالة جامعية(. 2018هـ،  1439جامعة السلطان قابوس، 
 

مراكش: جامعة   -رشيدة مصالحي.  /اجتهادات ابن جين يف أيول النحو يف اخلصائص
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاضي عياض، 

 
علأ الفرخان    يجوبة  مسعود  يف "كتابه    يف   هـ(  548)ت  بن  ا عرضا :  النحو"  املستوىف 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود يونس أمحد.ة/ ودراس
 

يف كتايب   ابلضمائر  والتدوير"اإلحالة  و  "الرتبيع  الوزيرين"للجاحظ  حيان    "أخالق  أليب 
سعيد  /التوحيدي بن  قابوس،    -.الراشدي  عبدهللا  السلطان  جامعة  هـ،    1439مسقط: 
 م )رسالة جامعية(.  2018

 
مراكش: جامعة    - زكرايء سلمان.  /أحكام النحو وأحكام النظم يف دًلئل اإلعجاز للجرجان

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاضي عياض، 
 
للزبري اًل النحوية  العارف على رسالة  "  كتابه  يف   هـ(  991  ت)  يالقرش  يختيارات  بغية 

هـ،   14380املنصورة: جامعة األزهر،    - حممد شعبان حممد نوار.  /ا ودراسةمجعا   ": الوظائف 
 م )ماجستري(. 2017
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  شرحه على   يف   هـ(   720 )ت  اًلختيارات واًلعرتاضات النحوية جلالل الدين الغجدوان
هـ،   1439الزقازيق: جامعة األزهر،    -عايد حممد حممود.  /ا ودراسةمجعا :  ابن احلاجب  كافية
 م )دكتوراه(.  2018

 
أسيوط:    -أمحد صاحل محزاوي.  /دراسة حنوية يرفية:  العتاهية  أيب ديوان    بنية يف ساليب واأل األ

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

سعد    /دراسة تطبيقية:  يف ضوء النظرية الثنائيةًلبن فارس    مقاييس اللغةأيول املعان يف  
املتميز الرايض:    -.بن محاد العصباين الناشر  هـ،   1442،  دار النصيحة؛ املدينة املنورة:  دار 

 م؟  2020
 

املنوفية: جامعة    -دعاء حممود الصويف.: مجعاا ودراسة/  ابن الطراوة على النحويني   اعرتاضات
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنوفية، 

 
احلماسة ديوان  يف  احلديثة/  األفعال  التداولية  النظرايت  يف ضوء  دراسة  إبراهيم  :  حسن 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بنها: جامعة بنها،  -الصباغ.
 

حممد حممود أمحد  : دراسة حتليلية/  األاوال الضعيفة واملردودة يف شرح التسهيل ًلبن مالك
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -شحاتة.

 
  /دراسة حنوية حتليلية:  ًلبن مالك  "شرح التسهيل"  كتاب  اوال املأثورة عن العرب يف األ

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -حممود عبداملوجود حسانني.
 

حممد أمحد : دراسة حنوية دًللية/  فاأللفة واألًّل   وق احلمامة يف ط  أمناط التقدمي والتأخري يف 
 م. )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -السيد.
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دراسة  هـ(:    709  )ت   بناء اجلملة الفعلية يف احلكم العطائية ًلبن عطاء هللا السكندري

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املوصل: جامعة املوصل،  -. حسني رشيد خضر  /حنوية
 

بغداد: اجلامعة   - حممد مظهر أبو انيلة.  /التعليل النحوي عند ابن األثري يف كتابه "البديع" 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442العراقية، 

 
دراسة :  كشافه  يف   هـ(  538  )تي  القاعدة النحوية عند الزخمشر   التعويل على املعىن يف 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر،  -أمساء سيد عبدالرمحن. /ااشةومن
 

 ثرها يف أو "  اواعد املطارحة"  كتابه  النحوية والصرفية يف   هـ(  681ت  ايز )إتنبيهات ابن  
  1438أسيوط: جامعة األزهر،    -أمحد أبو احل اج سليمان.  /ا ودراسةا وتوثيقا مجعا :  اخلالفني
 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 
البهالنا عبدهللا بن ماجد  : دراسة يف معان النحو/  جلملة يف األقر الشعرية أليب مسلم 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -اهلامشي.
 
ضوء معان القرآن   : دراسة إحصائية حتليلية يف ور الشاهد الشعري يف التقعيد النحويد

هـ،   1441املنيا: جامعة املنيا،    -عالء إمساعيل احلمزاوي.هـ(/    311وإعرابه للزجاج )ت  
 م )دكتوراه(.  2019

 
دب ولب ضوء كتاب خزانة األ  يف   والصريف   ياًلستشهاد النحو   ثرها يف أالرواية الشعرية و 

أسيوط:    -هالل سليم هالل.  /ا ودراسةمجعا :  هـ(   1093  )تي  لباب لسان العرب للبغداد 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
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  -عرفة عبداحلكيم أمحد.ي/  الدرس النحو   ثره يف أو (  هـ  686  )تي  سياق الكالم عند الرض
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 

 
  / القرن العاشر: دراسة حنويةهـ( إىل هناية    626شروح الرامزة لضياء الدين اخلزرجي )ت  

 م.  2020هـ،  1441عم ان: دار كفاءة املعرفة،  -أمحد حممد.
 

ــعر اجلاهلي وأثره يف بناء القاعدة النحوية ــعر امرىء القيس مثاًلا   :الشـــــ عصــــــــــام درار  /شـــــ
 م. 2020هـ،  1442دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،  -.الكوسى 

 
هـ(؛   1365علي بن عبدالرحيم العدوي املالكي )ت    /القطرشفاء الصدر بتوضيح شواهد  

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -حتقيق حسن ابوزير.
 

البقاع الدين  برهان  والصرفية  هـ(   885  )تي  الشيخ  النحوية  أمحد    / وجهوده  رفيق 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -.الشنهايب

 
أمحد : دراسة حنوية يرفية يف ضرائر الشعر العريب/  الضرائر الشعرية بني القصد والسرف

 م. )دكتوراه(.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -عبداحلافظ بطيخ.
 

  -سليمان حسني عاشور.  / هـ(  885)ت   يتفسري نظم الدرر للبقاع  ظواهر بناء النص يف 
 م )دكتوراه يف النحو والصرف(.  2019هـ،  1440  املنصورة: جامعة املنصورة،

 
حممد    /دراسة ويفية حتليلية:  هـ(  421  )تي  ديوان ابن دراج القسطل  عوارض الرتكيب يف 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر،  -أبو احلسن عبدالسميع.
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  - فتحي مصطفى بوزكور.: دراسة حنوية دًللية/  عوارض الرتكيب يف ديوان اإلمام البويريي
 م. )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
حلكيم  ابعض كالم ربنا    ةعلى معرف  ةعاناإل  ج املنري يف ا السر "  تفسري   يف   ةالعوارض الرتكيبي

لاخلبري  الشربيين"  رضا أمحد  ة: دراسة حتليلية/  وعالاتها ابلدًلل  هـ(   977)ت    لخطيب 
 م )دكتوراه(.   2019هـ،  1440 عة طنطا،طنطا: جام -إبراهيم.

 
  ي حممد الدمنهور حممد بن    /فرائد التبيني على شرح اطر الندى وبل الصدى ًلبن هشام

املنصورة: جامعة األزهر،   -عاصم حممد عبدالقادر.  دراسة وحتقيق(؛  هـ  1288  ت )  ياهللباو 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
على الشرح  للصاوي    "ارب املسالكبلغة السالك أل" كتاب    القضااي النحوية والصرفية يف 

هـ،   1438الزقازيق: جامعة األزهر،    -حممد سعد حممود.   /ا ودراسةمجعا   :لدردير لالصغري  
   م )دكتوراه(. 2017

 )الكتاب األصل يف الفقه املالكي( 
 

األئمة مكاتيب  يف كتاب  الزمنية  الزاملي.  /القيود  عباس  جامعة كر   -علي  بالء،  كربالء: 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442

 
 -إميان قاسم حسن.  /اصيدة ابنت سعاد مثاًلا   :اججَ لسانيات اجلملة يف ضوء نظرية احلِّ 

 (. رسالة املاجستري) م. 2020هـ،  1442، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانيةالعراق:  
 

استحال عند املربد: مجعاا ودراسة/   أقربط.ما  اجلامعة    -سيد شيخان أمحد  املنورة:  املدينة 
 م )مشروع حبثي مبرحلة املاجستري(.  2020هـ،  1441اإلسالمية، 
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 /ا ودراسةمجعا   ي: للسيوط  "شرح مجع اجلوامع  مهع اهلوامع يف "كتاب    نكره النحاة يف أما  
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438زهر، أسيوط: جامعة األ -أمحد حممود علي.

 
ابن مالك  هـ(  745  )ت  بو حيانأما حكاه   كتابه    يف   هـ(  672  )ت  على ظاهر اول 

هـ،   1438أسيوط: جامعة األزهر،    -بسام عطفي أمحد.  /ا ودراسةمجعا :  التذييل والتكميل
 م )ماجستري(. 2017

 
عبدالرمحن   /ا ودراسةعرضا (:  هـ  749  ت)  يشرح التسهيل للمراد  ما حكاه النحويون يف 

 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439جرجا: جامعة األزهر،  -عبدهللا حممود.
 

املساعد على تسهيل الفوائد وتكميل  "   كتاب  حكام النحوية يف ما خالف املشهور من األ
املصر "  املقايد عقيل  )ت  ًلبن  ومنااشةعرضا (:  هـ  769ي  ودراسة  رمضان    /ا  أمحد 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -اثبت.

الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك اجليَّاينو ) به تسهيل علم هـ  672ت    ،تسهيل  ، قصد 
 (النحو

 
ما جيوز لغة ًل اراءة عند املفسرين األندلسيني من القرن اخلامس إىل القرن الثامن اهلجريني:  

 م )ماجستري(.   2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    - حممد سليمان ابه.  /ودراسةمجعاا  
 

أمرية   /عرض ومنااشة:  الشروح املطبوعة  يضاح على النحويني يف مأخذ شراح شواهد اإل
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد حسانني.

 
وم واحلارث بن حلِّّزة: دراسة حنوية دًللية تطبيقية املرّكبات املتالزمة يف معلقيت عمرو بن كلث

م )مشروع   2020هـ،    1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -ملن اندونغ.  /يف احلذف
 حبثي مبرحلة املاجستري(. 
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  "اللباب يف   كتابه  منها يف   هـ(   880)ت    يمام ابن عادل الدمشقمزاعم النحاة ومواف اإل

الكتاب" ودراسةعرضا :  علوم  عبدالباقي.  /ا  عبدالصمد  األزهر،    -عمر  جامعة  أسيوط: 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
  - عبدالواحد بشري علي.  /دراسة حنوية:  ًلبن هشام"  اللبيب  مغين"   كتاب  مزاعم النحويني يف 

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

جامع البيان  "  تفسريه املسمى  يف   هـ(  310  )تي  مام الطرب عند اإل  ينحو معايري اًلختبار ال
أسيوط: جامعة األزهر،    -سامح حممد عبداحملسن.  /راسة ومنااشةآن": دالقر   آيعن أتويل  
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438

 
دراسة :  ضوء مؤلفاته املطبوعة  معايري القبول والرفض لالستعماًلت العربية عند الفراء يف 

م    2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -حممود شعبان عبدالناصر.  /ويفية حتليلية
 )دكتوراه(. 

 
عم ان: دار البينة،   -علي يعقوب سالمة. / مالمح الدرس النحوي يف كتاب اجملموع للنووي

 م. 2020هـ،  1441
 

الواسط بني  الكويف   هـ(  469  )ت  الضرير  يموازنة  عمر    يف   هـ(  539  )ت  والشريف 
جين  ابن  للمع  ودراسةعرضا :  شرحيهما  حممد.  /ا  السيد  األزهر،   -إميان  جامعة  أسيوط: 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
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األ هشام  ابن  )نصار مواف  يف (  هـ  761  تي:  النحاة  الشواهد    كتاب  من  "ختليص 
أسيوط: جامعة األزهر،   -.عبدالرؤوف سعد الدسوقي  /ا ودراسةعرضا :  وتلخيص الفوائد"

   م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

عرابه حىت هناية القرن اخلامس  إن و آ القر   مؤلفات معان  يف   هـ(  215  )ت  خفاحنو األ
  2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -حممد حسن خليفة.  /ا ومنااشةعرضا ي:  اهلجر 

 م )دكتوراه(. 
 

: دراسة تطبيقية على ديوان يريع الغوان/  النحوية غري اإلعرابية حلروف املعانالوظائف  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد خلف الشخشي.

 
 دراسات حنوية حديثة -15
 
عبداللطيف   /ا ودراسةعرضا :  و شاهدينأبنيت على شاهد    حكام النحوية والتصريفية اليتاأل

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -بكري شيخون الليثي.
 

شاملة/   حنوية  دراسة  واألمساء:  واألفعال  احلروف  يف  الدوري.اًلستغناء  صاحل    - عساف 
 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار الوضاح؛ بغداد: مكتبة دجلة، 

 
 -بشري الورهاين.  / اخلصائص الرتكيبية والدًلليةاألفعال الناالة يف العربية املعايرة: حبث يف  

 ص. 711م،  2020هـ،  1441تونس: الدار املتوسطة للنشر، 
 

: دراسة حتليلية تطبيقية يف ضوء  أمناط األمر يف الرتاكيب العربية بني النحاة واأليوليني
م   2019هـ،    1440  الفيوم: جامعة الفيوم:  -حممد حممد الغمري.الدرس اللغوي احلديث/  

 )دكتوراه(. 
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 -جنوى كمال الدين عبداجمليد.  /دراسة وحتليل :  مصرايت فاروق جويدة  يف   البناء الرتكيب

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

فاتن حممد    /تراكيب التوكيد وأمناطه يف لغة الصحافة: يحيفة اجلزيرة واجمللة العربية أمنوذجاا 
 م. 2020هـ،  1441الشارقة: مالمح للنشر،  -إبراهيم.

 
العربية والرتكية  يالرتكيب الويف تقابلية/  بني  اإلسكندرية:    -جودي حممد سعد.: دراسة 

 م )ماجستري(.   2018هـ،  1440جامعة اإلسكندرية، 
 

اللغةيالتعو  النحو والصرف: دراسة ويفية حتليلية يف ضوء مفاهيم علم    / ض يف اضااي 
شعبان  احلديث،    -.2ط  -املصري.   مصطفى  اجلامعي  املكتب  هـ،    1442اإلسكندرية: 

 م.  2018
 

القرآن/ النص  النحوية يف  العالاات  العبادي.  مجالية  اجلديدة،    -ماجد  أمل  دار  دمشق: 
 م. 2020هـ،  1442

 
قسنطينة: ألفا للواثئق،    -أمحد بن ع مية.  / اجلملة اًلستفهامية: األدوات الوظيفية والدًللة

 م. 2020هـ،  1441
 

العربية اللسانيات  يف  العربية   :دراسات  اجلملة  والتداولية  ،بنية  النحوية  علم    ،الرتاكيب 
 2020هـ،    1442عم ان: دار احلامد،    -عبداحلميد مصطفى السيد.  /النحو وعلم املعان

 ص. 197م؟، 
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 1441طنطا: جامعة طنطا،    -صالح عزب.  ايسر: دراسة حنوية دًللية/  مر رواايت علي اجلا
 م )دكتوراه(.   2019هـ، 
 

بغداد: كلية اإلمام الكاظم   -عدي كرمي سلطان.  /العطف يف لغة القانون: دراسة حنوية دًللية
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442للعلوم اإلسالمية، 

 
ــطلح النحوّي وأثرها يف اإل ام الف مصـــــطفى /العالاات الدًللّية يف املصــ  -عبداجمليد. ســـــُ

 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار كنوز املعرفة، 
 

الفارق يف  النحوية  علة  أسيوط: جامعة    -زي.خدجية حممد غا  /ا ودراسةمجعا :  الدراسات 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
املنيا: جامعة   -آاثر معبد علي.  /: دراسة حنوية دًلليةعوارض الرتكيب يف شعر البارودي

 م )ماجستري(.   2019هـ،  1441املنيا، 
 

أسيوط:    -شيماء حممد عبداحلميد.  /ما يعتد منها وما ًل يعتد  :العوارض النحوية والصرفية
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438عة األزهر، جام
 

الفيوم: جامعة   -ساملة محدي حممد.: دراسة حتليلية/  اضااي املفعولية بني القدامى واحملدثني
 )حنو وإعراب( م. )ماجستري(.  2019هـ،  1440الفيوم، 

 
للطهطاوي    "املدنترمجة القانون  "تركيبه ووظائفه يف كتاب  : ب اًلمسي يف لغة القانوناملركَّ 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنيا،  املنيا: جامعة -إميان فتحي أمحد. /وآخرين
 



126 

 

النحو الفقه وأيول  بني أيول  املشرتكة  اجلرابء.   / املسائل  عبدالعزيز  بن  الرايض:    -املثىن 
 م.  2020هـ،   1441مكتبة الرشد، 

 هـ.  1440جامعة اإلمام،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

والنهاأل  معان الرافع  يف   يمر  حتليليةي:  ديوان مصطفى يادق  طه.  / دراسة  علي    - طه 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر، 

 
وتفسريها  الفاءات  الشوا.   /معرفة  عبدالرزاق  الدقاق،    -أمين  دار  هـ،    1441دمشق: 

 )دراسات حنوية(.  -م.2020
 

الرسالة املصرية  النحو والصرف يف    - عبدهللا منصور حممد.   /دراسة حتليلية تقوميية:  جملة 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
القاهرة: عامل  -فضــــــل يوســــــف زيد. /نقلالنعت ووظائفه الرتكيبية والدًللية يف شـــــعر أمل دُ 

  م. 2018هـ،   1439الكتب، 
 

 اتريخ النحو  -16
 

القاهرة:   -.زيد  فضل يوسف /اجتاهات التأليف النحوي يف القرنني السابع والثامن اهلجري
 م.  2020هـ،  1441عامل الكتب، 

 
ــنقيط  النحو العريب مركز امللك عبدهللا   الرايض:  -.حيفظ عمرو اجنيه حممد عبدهللا  /ببالد شــــــــ

 م.  2018هـ،  1439اللغة العربية،  لدمةالعاملي 
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 الفلسفة والنظرايت  -17
 

ــقط:  -.الكندي خالد بن ســــليمان  /بعاد اللســـانيةأيـــول النحو: النظرية النحوية واأل مســ
 م. 2018هـ،   1439بيت الغشام للصحافة والنشر، 

 
: اراءة يف ردود محزة املزيين على من ويفهم ابلثرقرين يف  تشومسكي يف عباءة سيبويه

بريوت: دار االنتشار    -سعد بن سيف املضياين.  /اضية أتثر النحو التوليدي ابلنحو العريب
 ص.  267م،  2020هـ،  1442العريب، 

 
السبب والغاية بني النحو العريب واللسانيات املعايرة: حبث يف اإلسنادية من    التعبري عن

  2020هـ،    1441تونس: الدار املتوسطة للنشر،    -انجي الكوكي. /درجة قنية يف الروابط
 ص.  612م، 
 

عم ان: دار كفاءة املعرفة،    - خالد الالدي.  /التالزم الرتكيب الصوت وأثره يف التعليل النحوي
 م. 2020هـ،  1441

 
عم ان: دار كنوز املعرفة،    -.من ي العمري  /مقاربة عرفانية ملقولة الربط   ي:حركية املعىن النحو 

 م. 2019هـ،  1440
 

 م 2020هـ،   1442بريوت: دار الوالء،    -.أمحد رسن  /دراسات يف التفكري النحوي العريب
 

 م 2020هـ،    1441القاهرة: دار النابغة،    -حممود سليمان ايقوت.  / العالمة يف النحو العريب
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هــــــ،   1439القاهرة: عامل الكتب،   -فضل يوسف زيد.يف النحو العريب والنحو التحويلي/  
  م.  2018

 
هـ،    1441القاهرة: عامل الكتب،    -أشرف الشامي.  / معايري النصية: دراسة يف حنو النص

 م.  2020
 

العربية ودراسة  الوظيفي  الدسوقي.  /النحو  الكتب،    -إبراهيم  عامل  هـ،    1439القاهرة: 
 م.2018

 
فاس: منشورات    -عبدالقادر لقاح.  /الوجود والنحو: اراءة فلسفية يف أاسام الكالم العريب

 . ص 84م،  2017، هـ 1438، مقارابت 
 

 املدارس النحوية  -18
 )يشمل اخلالف النحوي( 

 
يف  البصريني  عن  النقل  ا  اختالف  حناة  اهلجرينيمؤلفات  والثامن  السابع  ا  عرضا   :لقرنني 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -سيد فوزي سيد علي. /وحتليالا 
 
مد بن حممد احلديين الدمنهوري  حم/ سالة يف مذهب الكوفيني والبصريني يف حروف اجلرّ ر 

 . وليد شعبان علي؛ حتقيق (ـه 1288)ت 
 2019هـ،    1440)  13ع  3نشرت يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج

 . 236-219 صم( 
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الربكات   أليب  "مسائل اخلالف  نصاف يف اإل"كتاب    حكام يف اوال واألطالق األإظاهرة  
توثيقية:  هـ(  577ت  )ي  نبار األ الزقازيق:    -عبدالعزيز عياد عبدالعاطي.  /دراسة أتييلية 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 )مسائل الالف بني النحويني البصريني والكوفيني(

 
(/ إميان عبدالغين هـ   746)ت    يشرح الشافية للجاربرد  عرض وحتليل للمسائل اخلالفية يف 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالراضي.
 

إربد:    -امللخ.  حسن مخيس  /النَّحوي: دراسة تفكيكيَّة يف مسائل اخلالف النَّحويالعقل  
 م.  2018هـ،  1439عامل الكتب احلديث، 

 
املدرستني به مؤسسو  انفرد  والكوفية  ما   - عادل حممود حممد.  /ا وحتليالا عرضا :  البصرية 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 
 

وتطبيقيةاملدرسة   نظرية  دراسة  النحوي:  واياسها  قدوم.  /البصرية  حممد  تركيا:    -حممود 
 م. 2020هـ،  1441كتاب، 

 
  - رشيد حممد الرهوي.  / مسائل اخلالف النحوي والصريف يف كتاب احملرر يف النحو للهرمي

 م؟. 2020هـ،  1442درعا، سوراي: دار نور حوران، 
 

أمحد    /ا ودراسةمجعا :  هـ(  582)ت    ييضاح ًلبن بر شرح شواهد اإل  املسائل اخلالفية يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -إبراهيم سليمان.
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 تيسري النحو وتعليمه  -19
 

التطبيقية والتدريبات  األسئلة  مع  النحو،  لعلم  املشجَّر  األمني   / التسهيل  حممد  احلسن 
 م. 2020هـ،  1441، املدينة املنورة؟: املؤلف  -الشنقيطي.

عرض مش َّر مع الرائط الذهنية شامل لآلجر ومية مع بعض الزايدات اهلامة، مع نظم عبيد  
 ربه لآلجر ومية. 

 
حو واًلجتاه حنوه لدى تالميذ املرحلة  ن تصميم حمتوى تفاعلي إلكرتون لتنمية مهارات ال

الشباسي.اإلعدادية/   عبدالكرمي  طنطا،    -حممد  جامعة  م    2020هـ،    1441طنطا: 
 )ماجستري(. 

 
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار احلامد،  -أمحد يونس. /تعلم النحو بسهولة ويسر 

 
مرات، السعودية:    -يوسف بن عبداجلليل بن صاحل بن عبد الوهاب.تقريب البداية يف النحو/  
 ص.   69م،  2020هـ،  1441املؤلف، اتريخ املقدمة 

القرآنية والتمرينات الشاملة جلميع   اشتمل على النحو للمبتدئني، ومزود ابألمثلة  أهم قواعد 
 القواعد. 

 هـ( 21/8/1441)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  1442عم ان: دار احلامد،    -حممد حسن محادات.  /اخلرائط املفاهيمية يف النحو واإلمالء
 م.  2020هـ، 
 

السادس  أفاعلية   الصف  طالبات  لدى  تعلمه  أثر  وبقاء  النحو  حتصيل  يف  فراير  منوذج 
 1439مسقط: جامعة السلطان قابوس،    .املعمري  موزة بنت سامل  األساسي بسلطنة عمان/ 

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ، 
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العريب النحو  إدليب.  / اصص  للنشر؟:  -هبي ة  الدانوب  م   2017هـ،    1438،  شركة هنر 

 مية لألطفال يف عدة أجزاء( )سلسلة تعلي
 

 م؟2020هـ،  1442أبو ظيب: مركز القارئ العريب،   -؟./القواعد النحوية يف خرائط ذهنية
 

بريوت: دار الكتب   -خمتار بزاوية.  /دراسة ويفية حتليلية:  النحو العريب وحماوًلت تيسريه
 ص.  288م،  2020هـ،  1442العلمية، 

 
القاهرة: مؤسسة   -سامح عبدالرمحن. /النحو املبسَّط للصغار: أسلوب تربوي لتعليم النحو

 م؟  2020هـ،  1441، حنو الصغرياملبدع 
 

 مناهج البحث يف النحو -20
 

فيصل بن  أثر أيول النحو يف يناعة ارارات جممع اللغة العربية ابلقاهرة: عرض وتقومي/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -علي املنصور.

 
دمشق: دار أمل   -عارف املوسوي.  أثر اللسانيات التارخيية يف البحث النحوي احلديث/

 م. 2020هـ،  1442اجلديدة، 
 
صفاء  أليول يف النحو ًلبن السّراج: دراسة يف ضوء إجراءات حتليل النص النحوي/  ا

 م.  2020هـ،  1442بغداد: مكتبة دجلة،  -نصر هللا الشمري.
 

 1442بريوت: دار الوالء،  -.عبدالقادر لقاح : دراســـــة جديدة/والنحو العريب اإلمام عليّ 
 م.  2020هـ، 
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 النحويني والفقهاء واأليوليني: دراسة أتييلية حتليلية مقارنة/ التداخل والتمايز املعريف بني  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -أمحد فتحي حممد بشري.
 

 -عمر عبدالعزيز عمر.ي: دراسة نقدية/  الدرس النحو   يف   يمحد عبدالستار اجلوار أجهود  
 م )ماجستري(.   2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا، 

 
مســــــقط: بيت الغشــــــام  -اجمليزي. يونس بن خلفلشــــيخ حممد بن يوســــف أطفيا حنوايا/  ا

 م.  2018هـ،  1439للصحافة والنشر، 
 

أسيوط:    -حممد حسني حممد.: دراسة حتليلية/  الفكر النحوي احلديث عند علي أبو املكارم
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة أسيوط، 

 
دراسة  :  علم العربية"  البديع يف "كتابه    يف   هـ(  606ت  ثري )عند ابن األ  يالفكر النحو 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -أمساء سامي كامل. /حتليلية
 

  هـ،   1438  س: منشورات مقارابت،فا  -الوايل العمراين.  /القياس بني األيوليني والنحويني
 .ص 75م،  2017

 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -أسامة عبدالرزاق شرياين.مواف املربَّد من إمجاع النحاة/  

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2017هـ،  1438
 ودراسة( )هذا بدل معلومة سابقة وردت بعنوان: حكاية إمجاع النحاة عند املربد: عرًضا 

 
 / بني الدكتور مهدي املخزومي والدكتور متام حسان: دراسة موازنة  الويفية ابلنحو العريب
 ص.   236م،  2019هـ،  1440دمشق: دار أمل اجلديدة،  -ضرغام علي حمسن.
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 قنياا: علم الصرف

 الكتب القدمية - 1
 

حتقيق ودراسة معن  ؛(ــه 1206 حممد بن علي الصبَّان )ت  /لعحتقيق ما جاء على وزن َمف ــــ 
 .شيبان أديب الشيباين، حيىي العبادي

 )مفعل، بفتح العني وكسرها(
 م(. 2020هـ،  1441) 39ع  1نشر يف جملة كلية الرتبية، جامعة واسط، مج

 
  1207بن أمحد الكوكباين )ت    عبدالقادرشرح أبيات احليدرة اليمين يف املمدود واملقصور/  

 هـ(؛ حتقيق محيد عبده النهاري. 
 هـ(. 1438)مجادى اآلخرة  97نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
رضي الدين    /شرح أبيات "شرح العّزي" للتفتازان، املسمى ربط الشوارد يف حلِّّ الشواهد

إستانبول: دار    -مد خري آجات.هـ(؛ حتقيق حم  971حممد بن إبراهيم بن احلنبلي التاذيف )ت  
 م. 2020هـ،  1442الشفا، 

 )حققه على نسخة املؤلف( 
 

(؛ حتقيق هـ  702  )ت بعد  البيكندي  بن دهقان النسفيعلي بن حممد    /شرح تصريف املفتاح
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار،  -علي فرحان الصميدعي.

 
،  عثمان بن عمر بن سيدى عثمان األفعال/فتح الرب اجلالل شرح بزوغ اهلالل بتذييل ًلمية  

هـ(؛ حتقيق حممد حممود    1237املعروف بسيدات بن عمر بن األمني الواليت التكروري )ت  
 م.  2019هـ،  1440نواكشوط: دار اإلسراء،  -بن حممد أمحد بن بيبَّه.

 هـ( 1217)بزوغ اهلالل للربتلي الواليت، ت 
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  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  الفتح الرابن يف شرح تصريف الزجنان/  

 م؟  2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق عمر علي الباروين.
 

هـ(؛ حتقيق محود بن    1262انصر بن جاعد الروصي )ت    /مبتدأ الكشف يف علم الصرف
غالب   الصو ايف،  النعماينعامر  سعيد  ُعمان،    –بن  ذاكرة  م،   2019هـ،    1440مسقط: 

 ص.155
 

ن البكري )ت   /منهج من أَلَِّف فيما يُرسم ابلياء ويُرسم ابأللف حممد علي بن حممد عال 
هـ،   1441الرايض: جملة الدراسات اللغوية،    -هـ(؛ حتقيق حممد يعقوب الرتكستاين.  1057
 م.  2020

 ف املختومة ابأللف. يف األمساء واألفعال واحلرو 
 
 الكرمي  الصرف يف القرآن  -2
 

الربهان: مجعاا ودراسة/   التصريفية يف ابهر  بيان احلق  حبيب هللا بن عبدالرزاق اختيارات 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حسن زي.

  الغزنوي،   يحممود بن علي النيسابور أليب القاسم    /مشكالت القرآن  معاين  ابهر الربهان يف)
 هـ( 553بعد   ، ت يان احلقبالشهري ب

 
 دراسات تراثية يف الصرف -3
 

وأثرها الدًليل يف كتب التفسري حىت هناية  (  ـ ه  209ت  آراء أيب عبيدة اللغوي الصرفية )
م   2020هـ،    1442بغداد: جامعة بغداد،    -.سناء حكمت حشم    /القرن السابع اهلجري

   )ماجستري(.
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القرآن أحكام  فـي كتابه  اللغوية  العريب  ابن  دًللية/  جهـود  يرفية  دراسة  حيىي  :  اندية 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالعزيز.
 

  ي: دراسة إحصائية حتليلية/ دور اللهجة يف التقعيد الصريف يف ضوء مهع اهلوامع للسيوط
 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439املنيا: جامعة املنيا،  -عمرو حممود حممد.

 
شايف زهين )هكذا على  أمحد عبدال  /: دراسة ويفية حتليليةالصرف يف معجم لسان العرب

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -.الرسالة(
 

جين ابن  عند  الصرفية  البنية  )ضوابط  شرح   املنصف"  ضوء كتاب  يف (  هـ  392  ت 
أسيوط:    -أمحد طب ي أمحد.  / ومنااشةحتليالا (:  هـ  249  ت )عثمان املازن  أليب  "التصريف 

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

 1438،  الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب  - عالل نورمي.فتح أافال ًلمية األفعال/  
 .ص 135م،  2017، هـ
 

  / ضوء نظرية احلقول الدًللية   دراسة دًللية يف :  معجم هتذيب اللغة  يف   )فعائل(  على  ما بين
 م. )ماجستري(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -أمين فهمي حممد.

 
ة/  ضوء نظرية احلقول الدًللي  دراسة حتليلية يف :  لسان العرب""  يف   (فواعل)على    بين  ما

   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -شوقي حممد عبداملالك.
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هـ( واملربَّد )ت    180مسائل اخلالف الصرفية يف ابيب النسب والتصغري بني سيبويه )ت  
م   2020هـ،    1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -سهام عبدهللا الع مي.  هـ(/  285

 )ماجستري(. 
 

يف  اخلالفية  والصرفية  النحوية  يف "  كتاب  املسائل  اللطيف  الكودأ  فتح    يف   يرجوزة 
 -علي حممد حممود هالل.  /ا ودراسةمجعا : هـ(  1073  )ت  كرمي الفكونلعبدال"  التصريف 

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

جميد خري    /معجم ودراسة:  املستدرك على سيبويه من األبنية الصرفية يف يحاح اجلوهري
 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار كنوز املعرفة،  -هللا الزاملي.

 
للجوهري   العربية  ويحاح  اللغة  اتج  يف  وحدودها  والعروضية  الصرفية  املصطلحات 

 2018هـ،    1439املنيا: جامعة املنيا،    - حممود رجب حممود.: دراسة ويفية/  هـ(  393)ت
 م )ماجستري(. 

 
 ة يف الصرف  ديثالكتب احل -4
 

الكويت: دار    - .عبد الغين إمساعيل،  أمحد إبراهيم عمارة  /يف تصريف األمساء  : إرشاد الطالب
 م. 2020هـ،  1441الظاهرية، 

 الكتاب املقرر لطلبة السنة الرابعة االبتدائية ابملعاهد الدينية األزهرية. 
 

ممتعة وتطبيقات  سهلة  اواعد  الصرفية:  املسائل  بوجليع.  /أيول  عبدهللا  بن    -صالح 
 م. 2020، هـ 1441السعودية: دار التميز واإلبداع، 
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  - مروة حممد أمحد.  /دراسة يف البنية والدًللة:  األفعال املزيدة فـي شعر حممود حسن إمساعيل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
ؤسسة  اإلسكندرية: م  - علي عمران.  /تيسري الصرف: املدخل الشريف إىل علم التصريف 

 ص.   206م،  2020هـ،  1441حورس الدولية للنشر، 
 

أسيوط: جامعة    -عمر حممد عبدالرمحن.ة/  دراسة حتليلي:  الدراسات الصرفية  السكون يف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
علق عليه ووضع  هـ(؛    1351أمحد بن حممد احلمالوي )ت  شذا العرف يف فن الصرف/  
 م.  2018هـ،  1439املنصورة: دار الغد اجلديد،  -فهارسه أمحد أمحد شتيوي. 

 
حترير حممد األمني احلسن على   /طرة العالمة احلسن بن زين على ًلمية األفعال واًلمحرار

؟:    -شيخه أمحد بن حممد الفال احلسين؛ إعداد مركز املريب لالستشارات الرتبوية والتعليمية.
 م. 2020هـ،  1442يب، املر 
 

مؤســـــــــســـــــــة  بريوت: -.عصـــــــــام أبو زيد  /من األبنية الصـــــــغرى إىل األبنية العليا  :لغة القرآن
 م.  2020هـ،  1442، نتشار العريباال
 

القاهرة: املكتب   -.غريب  مجيلة  /مقاربة لتعليمية األبنية الصرفية العربية ابستثمار احلاسوب
 م. 2020هـ،  1441العريب للمعارف، 
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 الباب السابع 
 العروض والقافية 

 
هـ،   1441عم ان: األكادمييون للنشر،    - عبدالودود أمحد الزبيدي.  /إيقاع التفعيالت والقافية

 م.  2020
 

 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار صفاء،  -أسعد حممد الن ار. /التطبيق العروضي
 

هـ(؛ حتقيق   885برهان الدين إبراهيم بن عمر البِّقاعي )ت    /رفع اللثام عن عرائس النظام
 ونقد حممد غامن شريف، يونس أمحد عيدان. )يف العروض والقافية(. 

 .282  –  255م( ص    2019)  12ع    26نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية مج  
 
هـ(؛ حتقيق مضر   1386هبة هللا احلسيين الشهرستاين )ت    /شح الفيوض يف علم العروضروا

 سليمان احللي. 
 م(. 2019هـ،  1440) 2ع 6نشر يف جملة تراث كربالء مج

 
الزًلل الصايف يف شرح اخلزرجية يف علمي العروض والقوايف أليب حممد ضياء الدين عبدهللا  

  أكادير؟: د.  -شرح إبراهيم إد إبراهيم التامري.هـ(/    626بن حممد اخلزرجي األندلسي )ت  
 . ص  160م،  2017، هـ 1438، ن
 

(؛ علق عليه لؤي  هـ  810ت  )أليب العباس أمحد بن عبد الرمحن النقاوسي    / رجيةز شرح اخل
 هـ. 1439بن البدر العتييب، 
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بن حممد عبداحملســـــن  "/شــــرح رســــالة أيب اجليا األنصــــاري املســــماة "العروض األندلســــي
 .قيل جاسم دهش، عحتقيق عبداهلادي عبدالرمحن الشاوي ؛هـ( 872 )ت الرومي  القيصري 

 .206-149م( ص  2017هـ،  1418) 45نشر يف جملة مركز دراسات الكوفة ع 
 

 -هـ(؛ حتقيق أمحد حممد عبدالدامي.  215لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة )ت    /العروض
 م.  2020هـ،  1442الكويت: غراس للنشر، 

 
هـ(؛   672    مجال الدين حممد بن عبدهللا بن مالك الطائي اجلياين )ت عروض ابن مالك/  

 ص.   92م،    2017،  هـ  1438،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -تقدمي وحتقيق حممد البقايل.
 

هـ(؛ حتقيق حممد علي   392أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي )ت    /كتاب يف علم القوايف 
 هويب. 

 م(. 2019هـ،  1440) 59نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد ع  
 

هليئة دمشق: ا  -.البيطاربن خالد  حممد شفيق    /: شعر األعشى مثاًلا العروضيخمالفة القياس  
 ص.   61م،  2020هـ،  1441، العامة السورية للكتاب 

 .خمالفة القياس يف العربية: شعر األعشى مثااًل كما صدر له: 
 

العروض والقافية الصبان يف علمي  الصبان )ت   / منظومة    هـ( حتقيق 1206حممد بن علي 
 . حازم كرمي عباس

 188–167م( ص  2019هـ،  1440)   22مج  3نشرت يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع
 

ــبط الزحاف وعلله أليب عائشــــــــــــة حممد بن حممد   /(يف علم العروض)  منظومة ًلمية يف ضـــــــ
 هـ(؛ بعناية حممد حممد آل رحاب، ا ص.  1288)ت  احلديين الدمنهوري الشافعي
 هـ. 26/10/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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هـ،    1441طرابلس الغرب: دار الوليد،    -.علي اهلادي شونة  /املنهج يف العروض والقافية

 م.  2020
 

الكويت:    -حسن جاد حسن.  ي،حممد عبد املنعم خفاج  /ميزان الشاعر يف العروض والقوايف 
 م.  2020هـ،  1442دار الظاهرية، 

 
هـ( يف كتابه "ميزان الذهب يف    1362نظم العروض والقوايف: أورده أمحد اهلامشي )ت  

الكويت: مكتبة اإلمام   -ضبطه وعلق عليه حممد بن فالح املطريي.يناعة شعر العرب"/  
 م. 2020هـ،  1442الذهيب، 

 
م أليب القاس  /النفحات األرجية والنسمات البنفسجية لنشر ما راق من مقايد اخلزرجية

،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -؛ حتقيق حممد الفهري.ـ(ه  1120ت  )حممد بن زاكور الفاسي  
 . ص 351م،  2019، هـ 1440

 
 الباب الثامن

 اللهجات العربية 
 

ــاســـيات تعلم العربية العامية بريوت: الدار العربية للعلوم،   -رشــــيدة. -د أمحد حممد حمم /أسـ
 م. 2020هـ،   142
 
عُ أ جنوب  يف  القدمية  اللغوية  النوعيات  واللغات يالة  املشرتكة  ابلعربية  وعالاتها  مان 

هـ،   1439مسقط: اجلمعية الُعمانية للكت اب واألدابء،    -املوسوي.   بن شرف ربَّ شُ   السامية/
  ص. 61م،  2018
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 ء: الدار البيضا - ص.  145م،    2017،  هـ  1438،  حسن منياينأيول الدارجة املغربية/  

GMS Print.  

 
العشرين: دراسة حتليلية القرن  العرب احملَدثني يف  اللغويني  اللهجية عند  نور    /الدراسات 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442بغداد: جامعة بغداد،  -عبدالباسط محيد.
 

  / دراسة لغويةي:  اللغة العربية لسلمة بن مسلم الصحار   ابنة يف كتاب اإل  يف   يالدرس اللهج 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أمحد محدي أبو احلمد.

 
اجملالس هلجات  السويداء.  /يدى  زيد  بن  املؤلف،  السعودي  -عبدالرمحن  هـ،    1441ة: 

 م.2020
 

الدوحة: املركز العريب    -اندر سراج.  /ألفاظ وعبارات من حياة الناس:  العربية احملكية يف لبنان
 م.  2020هـ،  1441لألحباث ودراسة السياسات، 

 
القاهرة: مؤسسة مشس للنشر،   -مصطفى عطية مجعة.  /الفصحى والعامية واإلبداع الشعب

 م. 2020هـ،  1441
 

  / هلجة حمافظة واسط أمنوذجاا   :الفصيح الذي حفظته العامّية العرااّية بني الدراسة والتطبيق
 م.  2020هـ،  1441دمشق: متوز للنشر،  -.حمم د مزعل خالطي

 
العادل، مصــــــطفى   جمموعة من املؤلفني؛ إعداد وتقدمياللغة واللهجة: اضـــــااي وإشـــــكاًلت/ 

 م 2020هـ،  1442 ،مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( فاس: -حسن مهوا.
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ًلبن معصوم   " ول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعولالطراز األ"  اللهجات العربية يف 
جرجا: جامعة   -حسام خليل ساملان.  /ويلتها ابللهجات احلديثة  هـ(  1120  )ت  املدن

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440األزهر، 
 

القاهرة: عامل الكتب،   -مصطفى حممد صالح.  /اللهجات العربية يف املعجم اللغوي التارخيي 
 م. 2020هـ،  1441

 
الثان   - اللهجة اإلماراتية: رمستنا   املطروشي.  /الكتاب  الشارقة: معهد    -مخيس إمساعيل 

 م. 2019هـ،  1440الشارقة للرتاث، 

 
ــلتها ابلعربية الفصـــحى ــية ويـ ]طنطا[:  -.واثق احلســــناوي  /دراســـة لغوية  :هلجة انحية ابصـ

 م. 2020هـ،   1442، دار الفؤاد للنشر
 هـ، للباحث واثق حسن جمهول. 1436جامعة املثىن،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
دراسة   العربية الناطقني بغريها:مانية اليت تواجه متعلمي اللغة  مشكالت اللهجة العامية العُ 

 89م،    2019هـ،    1440نزوى، ُعمان: جامعة نزوى،    -نعيمة بنت سامل احل رية.  /ميدانية
 ورقة.  
 

السعودية:   -صاحل بن عبدهللا السعي ِّد.   /معجم اللهجة العامية يف املذنب ويلتها ابلفصحى
 ث.  -: أ 1م، جـ 2020هـ،  1442املؤلف، 

 
العرب هلجات  نظم  يف  األرب  الطويل.  /نيل  طغراء،    -عبدهللا  دار  هـ،    1439القاهرة: 

 م.2018
 ومعه للناظم نفسه: إجابة الطلب بشرح نيل األرب. 
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 الباب التاسع 
 علم اللغة التطبيقي

 
 علم اللغة التطبيقي )عام( -1
 

عم ان:   -الكندية وآخرين. زاينة بنت أمحدتطبيقات عملية لتصـــــــــميم دروس اللغة العربية/  
 م. 2018هـ،  1439مركز الكتاب األكادميي، 

 
جدة: املؤلف،    -عبدالنور حممد املاحي. /ىل مناهج البحث يف اللسانيات التطبيقيةإمدخل 
 م. 2020هـ،  1440

 
 معاجلة النصوص لغواي   -2
 

علم   والتطبيقييف  النصي  للكتاب،    -جمدي حسني.  /اللغة  العامة  املصرية  اهليئة  القاهرة: 
 ص.  163م،  2018هـ،  1439

 
 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد جواد النوري.   /لسانيات النص وحتليل اخلطاب

 ص. 624م،  2020هـ، 
 

،  الدار البيضاء: الدار العاملية للكتاب   -رشيد بناين. لسانيات النصوص: مقارابت تطبيقية/  
 . ص 159م،  2017، هـ 1438
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 الرتمجة والتعريب  -3
 

واإلسالمي العاملي  املنظورين  بني  الفورية  والرتمجة  الرتمجة  مهنة  حممد    /أخالايات  رشا 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اإلسالمية، بريوت: جامعة بريوت  -زهراوي.

 
ــريف. بني الفرنســـــــــية والعربية يف اجلزائر/    أســـــــــس الرتمجة القانونية ــام بن شـــــــــ   -حممد هشـــــــــ
 م. 2021هـ،  1442قسنطينة: ألفا للواثئق، 

 
: دراسة  إشكاليات ترمجة آايت لغة اجلسد يف ترمجة معان القرآن الكرمي إىل اللغة الفارسية

القاهرة: جامعة    -انجي ع مي محيد.طبيقاا على ترمجة غالم علي حداد/  نقدية حتليلية ت 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440عني مشس، 

 
املس إ ذات  الشركات  أتسيس  عقود  ترمجة  األملانية  ؤ شكالية  اللغتني  بني  احملدودة  ولية 

 1440مشس،  القاهرة: جامعة عني    -ميىن سيد مهام.ة: دراسة يف جمال نقد الرتمجة/  والعربي
 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

اجلزائر: ابن الندمي للنشر؛ بريوت:    -فرج حممد صوان.  /الرتمجة: األسس النظرية واملمارسة
 م.  2019هـ،  1440دار الروافد، 

 
مراكش: جامعة القاضي عياض،   -ليلى الغزواين. / الكرمي ية يف القرآن التشريعرمجة البالغة ت

 (. م )دكتوراه 2019هـ،  1440
 

الرابط:    -فاحتة الطايب.  /ترمجات الرواية املغربية إىل الفرنسية منوذجاا :  الرتمجة يف زمن األخر
 م.  2020 هـ، 1441 دار األمان،
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ماجدة أمحد   /دراســــــة حتليلية : مناذج خمتارة:إىل اللغة اإلجنليزية ترمجة اجملاز يف ســــــورة مرمي
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -.قوت اي
 

ط،   -حممد خري حممود البقاعي.الرتمجة وحتريف الكلم: اراءة يف ترمجات القرآن الكرمي/  
 (. 243)كتاب اجمللة العربية؛    -م.  2016هـ،    1438الرايض: اجمللة العربية،    -مزيدة ومنقحة.

 
 م؟  2020هـ،  1441؟: املؤلف،  -د.سعيد عاي /دليل الرتمجة الصحفية

 
مصر: دار النهضة العربية،   -مرمي أمحد الصندل. /دراسة مقارنة :دور الرتمجة أمام القضاء

 م. 2021هـ،  1442، نهضة العلميةاإلمارات: دار ال
  

م،    2017،  هـ  1438،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -مجيل محداوي.سيميوطيقا الرتمجة/  
 )تطوان: مطبعة الليج العريب(. ص. 71

 . أجراه معه حممد البغوري ،حوار مع املؤلف حول الرتمجة واملثاقفة احلضارية فيهيليه ملحق 
 

 1439بريوت: دار الفارايب،  -البيايت. حســـن  /الصــرح الرتمجي للدكتور علي جواد الطاهر
 م.  2018هـ، 
 

  م. 2018هـ،  1439يزة: دار هال للنشر، اجل -.توفيق خالد /اواعد الرتمجة الصحفية
 

محد حواري نسب إىل اللغة  أكتاب رايض الصاحلني بني ترمجيت عبدهللا خاموش اهلروي و 
هـ،    1440،  القاهرة: جامعة عني مشس   - أماين حسن سيد.  /: دراسة حتليلية موازنةالفارسية
 م )دكتوراه(.  2019
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  1441الرايض: جامعة امللك سعود،    -.فايز بن علي الشهري   /السعودي يف الرتمجة  املريد
  م. 2020هـ، 
 

هـ،   1441عم ان: دار كنوز املعرفة،    -حسن سعيد غزالة.   /املوسوعة العربية األوىل للرتمجة
 م.  2020

 
ر، الدوحة: جامعة قط  -خولة عبدالرمحن رستم.  /دراسة حالة  :وااع التعريب يف دولة اطر

 (.م )ماجستري 2018هـ،  1439
 
 تعليم األطفال اللغة -4

: اللغة العربية ملراحل الدراسية)ينظر أيضاا: ا  األعمال الشاملة، تعليم..(  –، يف أوًلا
 

ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الريي،  -شروق حممد سلمان.أتدرب مع لغة الضاد/ 
 (.1)سلسلة التعلم السعيد؛  -ص. 133م،  2019هـ،  1440

 
  /لدى عينة من ذوي اضطراب التوحد  يحتسني التوايل اللفظ أثر عالج النطق واللغة يف 
 م. )دكتوراه(. 2020هـ،  14341بنها: جامعة بنها،  -نبيلة صالح عبدالرازق.

 
 جـ.   2م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار اليقني،  -مرمي الرفاعي. / ألف ابء

 
 1440السيب، ُعمان: مكتبة الضامري،    -انصر بن سعيد الرواحي.أان أحب لغة القرآن/  

 م.  2019هـ، 
 

 م.   2020هـ،  1441املنصورة: دار اليقني،  -جلنة الدار.  / بطااات األحرف العربية
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العربية اللغة  مهارات  تعلم  يف  العريب  الطفل  أمام  املعايرة  حسين   /التحدايت  حممود 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -ح ازي.

 
أبو ظيب: ثقافة للنشر،   -خولة حبيب خباري، أبرار عبدالرمحن القدسي.  / حدثيين لرتاى لغيت

 ص.  90م،  2020هـ،  1441
 

 م؟ 2020هـ،  1442القاهرة: دار هنضة مصر،  -.أمل فرح /احلروف األةدية
 

أمحد صـــربي   /احلســاب  ،الفهم القرائي  ،دور األســرة يف تعليم طفلها املعايــر اللغة العربية
 م. 2020هـ،  1442، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية: -.غنيم
 

للمبتدئني/   القراءة  تعليم  املدنية:  القاسم.القاعدة  حممد  بن  املنورة،    -عبداحملسن  املدينة 
 م. 2020هـ،  1442

 )املنهج املقرر يف حلقات القرآن الكرمي واملتون العلمية ابملس د النبوي( 
 

 م.   2020هـ،  1441املنصورة: دار اليقني،  -ابتسام الطاب. /لغيت األحلى
 

الرايض: مكتبة    -مىن إمساعيل أمحد.  /نظرايت وتطبيقات  :املهارات اللغوية لطفل الروضة
 م. 2018هـ،  1439الرشد، 

 
 اإلنشاء والتعبري  -5
 

هـ(؛ حتقيق علي بن أمحد    1393حممد الطاهر بن عاشور )ت    /أيول اإلنشاء واخلطابة
 م. 2020هـ،  1441تونس: دار سحنون،  -العالميي.
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]محص[: دار اإلرشاد،    -.أمحد عكاش  /أسلوب جديد يف تعلم فن التعبري   : التعبري ابًلختيار
 م. 2020هـ،  1442

 
هـ،   1442عم ان: دار احلامد،    -يوسف.عصام    /تعلم كتابة التعبري واإلنشاء بسهولة ويسر

 م.  2020
 

بريوت: دار النهضة    -أنطوان أبو زيد.تعلمية التعبري الشفهي والكتايب على طريقة املشغل/  
 م. 2020هـ،  1441العربية، 

 
 اللغة العربية للناطقني بغريها -6

 )كل ما ينف يف هذا املوضوع(
 

خالد    /تعليمية العربية للناطقني بغريها: دراسة نظرية وتطبيقيةالتعليم السحايب )عن بعد( يف  
. الوفا  أبو  والسيد عزت  أبو عمشة  وآخرون؛ حترير  أبو عمشة  دار كنوز    -حسني  عم ان: 

 م. 2020هـ،  1442املعرفة، 
 

الكويت: مكتبة الفالح،    - عمر عطا البيك.تعليم العربية لغري الناطقني  ا أبسلوب اصصي/  
 م. 2020هـ،  1442

 
حترير وتنسـيق بلقاسـم  دراسـات وأحباث علمية حمكمة / تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار كنوز املعرفة،  -اليويب.
 

عم ان: دار كنوز  -أبو عمشــــــــــة خالد حســــــــــني /دراســــــــات يف تعليم العربية للناطقني بغريها
 م.  2018هـ،  1439املعرفة، 
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درجة إسهام احملتوى السمعي البصري يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها من وجهة نظر  
مسقط: جامعة السلطان   -رشيد بن نصري احلضرمي.  /دراسة ميدانية  املعلمني و املتعلمني: 

 ورقة )رسالة جامعية(.  164م،  2018هـ،  1439قابوس، 
 

م إيعوابت   لدى  والكتابة  التحدث  مهارت  بغريها تقان  الناطقني  العربية  اللغة  تعلمي 
اب تعلمهاوعالاتها  حنو  البحري.  /جتاهاهتم  انصر  بن  نزوى،    -أمحد  جامعة  ُعمان:  نزوى، 

   ورقة. 129م،  2019هـ،  1440
 

: دراسة يف  يعوابت تكوين اجلملة العربية لدى دارسي اللغة العربية من غري الناطقني  ا 
 2019هـ،    1440القاهرة: جامعة عني مشس،    -ال علي.مرمي مجضوء علم اللغة التطبيقي/  

 م )ماجستري(. 
 

مؤمن   / العاَلميات اللغوية وأثرها يف تعليم العربية لغري الناطقني  ا: النظام الصوت منوذجاا
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -عزوز حممد.

 
الناطقني  االعربية بني يدي أوًلدان:   اللغة العربية لغري  عبدالرمحن بن   / سلسلة يف تعليم 

هـ،   1441الرايض: شركة العربية لل ميع،    -إبراهيم الفوزان، حممد بن عبدالرمحن آل الشيخ.
 عاًما( 18 - 5)للناطقني بغري العربية،  جـ. 12م،  2020

 
م الفوزان، حممد بن عبدالرمحن آل عبدالرمحن بن إبراهي  / العربية بني يدي أوًلدان: كتاب املعلم

 م. )عدة أجزاء(.  2020هـ،   1441الرايض: شركة العربية لل ميع،  -الشيخ.
 

جرياسون،    -حترير هاين مساعيل رمضان.(/  2العربية للناطقني بغريها: احلاضر واملستقبل )
 ص516،  م  2020هـ،    1442تركيا: جامعة جريسون، املنتدى الرتكي العريب للتبادل اللغوي،  

 م.   2020أغسطس  13 12املؤمتر الدويل الثاين   ث أحبا
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ودرجة   عمان  سلطنة  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي  الالزمة  املهنية  الكفاايت 

م )رسالة    2018هـ،    1439نزوى: جامعة نزوى،    -كامل بن سامل السيايب.  / ممارستهم هلا
   جامعية(.

 
)سلسلة   -.م  2018هـ،    1439عم ان: دار كنوز املعرفة،    -عبدالرحيم.رائد  اللسان العريب/  

 لتعليم العربية للناطقني بغريها(
 (. 1للمستوى املتوسط )

 
خالد حسني أبو عمشة وآخرون؛ حترير    /مقارابت حديثة يف تعليمية العربية للناطقني بغريها

 م. 2020هـ،  1442 عم ان: دار كنوز املعرفة، -أبو عمشة، السيد عزت أبو الوفا .
 
 القراءة واملطالعة  -7
 

أزمة القراءة والثقافة يف املغرب والعامل العريب: حماولة يف تشخيص الداء وويف الدواء/  
 .ص 402م،  2017، هـ 1438، الرابط : دار أيب رقراق -حممد بوسالم.

 
ميداني دراسة  اإلبداعية:  القراءات  مهارات  وتنمية  املشكالت  حل  سهيلة  ة/  اسرتاتيجية 

 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار األايم،  -بوجالل.
 

الرايض: الناشر    -صاحل بن عبدالعزيز النصار.حبوث وتطبيقات يف تعليم القراءة وتعلمها/  
 م. 2020هـ،  1441الدويل، 

 
:  ، املغرب إفران  -إعداد عبدهللا الشكريي.تدريس القراءة ابللغة العربية: مقارابت جديدة/  

 .ص 248م،  2017، هـ 1438، جامعة األخوين
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نظرية وتطبيقات عملية أطر  القراءة:  اللبودي.  /تعليم  إبراهيم  القاهرة: مكتبة زهراء    -مىن 

 م. 2020هـ،  1441الشرق، 
 

مان  م أنشطة دروس القراءة بكتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي بسلطنة عُ تقيي
مسقط: جامعة السلطان   - .السيابية  فاطمة بنت أمحد  يف ضوء مهارات القراءة اإلبداعية / 

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439قابوس، 
 

درجة توافر مؤشرات الذكاء اللغوي يف األنشطة اللغوية لدروس القراءة يف كتاب اللغة  
نزوى: جامعة    - .الشيبانية  حل زينب بنت صاالعربية للصف السابع األساسي بسلطنة عمان/  

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ،  1439نزوى، 
 
الرايض: جامعة امللك   -خالد بن حممد احملرج.  /لدليل العلمي يف تعليم ذوي عسر القراءةا

 م. 2019هـ،  1440سعود، 
 

و  القراءة  فيها/  إديداكتيك  الرتغيب  منصر.  واليات  آفاق،  -بوشعيب  مؤسسة    مراكش: 
 . ص 110م،  2019 هـ، 1440

 
ــدين مراد علي   /عســـــــــــر القراءة لــدى األطفــال: التــدخــل والعالج: دليــل املعلمني والوال

 م. 2020هـ،  1441دسوق: دار العلم واإلميان،  -عيسى.
 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية القرائية الصوتية لتدريس القراءة يف تنمية بعض مهارات الوعي  
حممد عزت  ا/  ذ الصف الرابع اًلبتدائي املتأخرين ارائي  تالمي  ىالصوت وفهم املسموع لد

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -علي حممد.
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فاعلية برانمج اائم على مدخل التحليل اللغوي يف تنمية القراءة املكثفة والكتابة التفسريية 
املكرمة: جامعة أم القرى، مكة    -بيطلي بن حسني العامري.  /لدى طالب املرحلة الثانوية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

رأسها/   رافعة  بنالقراءة  توبقال  -عبدالعايل.  عبدالسالم  دار  البيضاء:  ، هـ  1440،  الدار 
 .ص 118م،  2019

 
والتقومي/   والتدريب  التعليم  يف  حديثة  طرق  اإلبداع:  أجل  من  مصطفى القراءة  هدى 

 م.  2019هـ،   1440دسوق: دار العلم واإلميان،  -عبدالرمحن.
 

أبو ظيب: مركز القارئ   -مساح مخيس الرفاعي.  /القراءة املوجهة واسرتاتيجيات الفهم القرائي
 م. 2020هـ،   1442العريب، 

 
السديدة املفيدة  املراشد  القرين  /للقراءة  بن علي  املؤلف،    -.أمحد  هـ،    1441السعودية: 

 ص. 146م،  2020
 

ايمسني   / هـ( 417مستوايت القراءة يف كتاب الفصوص أليب العالء ياعد البغدادي )ت 
 م )دكتوراه(.   2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بنت دخيل اللهييب.

 
 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار الروافد،  -.سامل القحطاين /مقاليد القراءة
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 العاشر الباب 
 تراجم اللغويني 

 
الكوفة:    -مهدي املخزومي؛ اعتىن به وقدم له حسني منصور الشيخ.  /أعالم يف النحو العريب

 م. 2020هـ،  1442جامعة الكوفة، 
 

  - إعداد مروان البواب.م/    2019  –   1919أعالم جممع اللغة العربية بدمشق يف مئة عام  
 ص.  194م،  2019هـ،  1441دمشق: جممع اللغة العربية، 

 
دمشق:   -.إعداد وتوثيق إمساعيل مروة، نزيه الوري  /الطبيب واحملب للعربية:  د. حسين سبح 

 ص.  190م،  2020هـ،  1441اهليئة العامة السورية للكتاب، 
 وقائع الندوة الثقافية. 

 
الفصحى ابلفطرة واملمارسة العربية  اللغة  تعليم  نظرية  الدانن ياحب   / مذكرات عبدهللا 

 م.  2020هـ،  1442: دار دملون اجلديدة، مؤسسة وثيقة وطندمشق:  - عبدهللا الدانن.
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