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دليل مؤلفات
علوم اللغة العربية

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء الثالث

( )1000عنوان

 1443هـ

2

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
ألف عنوان جديد لكتب ورسائل يف علوم اللغة العربية انتظمت يف هذا اجلزء الثالث من "دليل
مؤلفات اللغة العربية" ،ويسبق األجزاء الثالثة ثالثة كتب أخرى يف املوضوع نفسه ولكن بعناوين
خمتلفة ،هي :لغة القرآن الكرمي ،لغتنا السمحة ،العاللة يف علوم اللغة ،وكلها متوفرة بصيغة
إلكرتونية ،وميكن البحث فيها بسهولة عن طريق حمرك البحث ،أو عن طريق الفهرس املوضوعي،
فإهنا مرتبة على املوضوعات.
وهذا اجلزء خيص إصدارات السنوات اخلمس األخرية ( 1442 – 1438هـ = – 2017
2021م).
أدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا ،و اأّل حيرمين أجرها ،واحلمد له وحده.
حممد خري يوسف
إستانبول
أواخر شهر ذي احلجة  1442هـ
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الباب األول
اللغة العربية
(األعمال الشاملة أو بعضها)
أوًل :اللغة العربية (عام)
ا

 -1الكتب القدمية

ألفية لسان العرب يف علوم األدب /لزين الدين أيب سعيد شعبان بن حممد القرشي (ت 828
هـ)؛ حتقيق حممد حممد آل رحاب -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1442 ،هـ 2021 ،م.
(يف علوم اللغة)
ألفية جممع األرب يف علوم األدب /لزين الدين أيب سعيد شعبان بن حممد القرشي (ت 828

هـ)؛ حتقيق حممد حممد آل رحاب -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1442 ،هـ 2021 ،م.
(يف علوم اللغة)
زهر األفنان من حديقة ابن الوانن /أمحد بن خالد الناصري (ت  1315هـ)؛ أعده وقدم له
أمحد بن جعفر الناصري ،أمحد بن عبدهللا الصبيحي -.الدار البيضاء :املركز الثقايف للكتاب،
 1441هـ 2020 ،م.
(شرح ألرجوزة الشاعر أمحد بن حممد بن الوانن اليت مدح هبا السلطان حممد بن عبدهللا بن
وبني الشارح ما حتتوي عليه من لغة وحنو وبيان وبديع
إمساعيل ،وفيها أخبار العرب وعوائدهم ،ن
ومعان)
مفتاح العلوم /يوسف بن أيب بكر السكاكي (ت  626هـ)؛ حتقيق مصطفى أبو احلجاج
النجار -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م.
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(وهو كتاب يف اللغة العربية :النحو والصرف والبالغة ،ولكنه اشتهر أبنه يف البالغة وحدها،
شهره القزويين الذي خلص قسم البالغة من "املفتاح" وأضاف إليه ومساه :تلخيص املفتاح).
وقد ا
 -2الكتب احلديثة
األجبدية يف علوم العربية /عساف صاحل الدوري -.املعتز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م،

 216ص.

اللغة العربية :نصوص وتطبيقات /ماهر أمحد املبيضني وآخرون -.الشارقة :جامعة الشارقة،

 1440هـ 2020 ،م 171 ،ص.

املدخل إىل إتقان العربية /هشام أبو خشبة ،حممد مشس عُقاب -.لندن :مركز ليفانت

للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.

املدخل يف علم اللغة العربية /علي زوين -.الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز
البحوث والدراسات والنشر  1439هـ 2019 ،م 206 ،ص.
عمان :دار من احمليط إىل
مرج األقحوان يف لغة القرآن :دراسة تطبيقية /فوزية عساسلة -.ا

اخلليج للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟
اثنياا :دراسات يف اللغة العربية:

 -1دراسات لغوية يف القرآن الكرمي والتفاسري وعلوم القرآن
آراء اخلليل اللغوية يف تفسري اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب /حيدر حسني هاشم-.

العمارة :جامعة ميسان 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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اآلايت القرآنية حلياة ما بعد املوت :دراسة يف ضوء علم لغة النص /رعد هاشم عبود-.
الناصرية :جامعة ذي قار 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
آايت امللك وامللكوت يف القرآن الكرمي :دراسة لغوية /مسسم عبدهللا عوض -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
األبعاد التداولية يف تفسري فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب للطييب (ت 743
هـ) /عقيل كرمي املنيهالوي -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
األبعاد التداولية يف تفسري قصص سور الطواسني /حممد كامل حممد علي الدليل -.املنيا:
جامعة املنيا ،قسم اللغة العربية 1442 ،هـ (دكتوراه).
األبعاد التداولية يف اخلطاب القرآين.
دراسته يف جامعة املنيا ،قسم النحو والصرف 1442 ،هـ 2020 ،م... ،
األبنية الصرفية والرتاكيب النحوية والظواهر الدًللية يف سورة إبراهيم :دراسة وصفية
حتليلية /أمحد عبدالسالم الدكروري -.طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أثر السياق يف حتديد دًللة املفردة والرتكيب يف تفسري السمعاين (ت  489هـ) /جهاد
مجال حممود -.سوهاج :جامعة سوهاج 1441 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أدلة الرتجيح اللغوي والنحوي للتوجيه الدًليل يف السور القصار /عماد فاضل عبد-.
كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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إذا اتسق :دراسات يف بالغة القرآن وبيانه /عمر بن عبدالعزيز احملمود -.عرعر ،السعودية:
اندي احلدود الشمالية األديب؛ بريوت :دار اّلنتشار العريب 1442 ،هـ 2021 ،م.
أمساء هللا احلسىن يف القرآن الكرمي :دراسة تداولية /هتاين سامل أبو صالح -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م( .دكتوراه).
األمساء املختلفة حبركة واحدة يف القرآن الكرمي /رازق جعفر الزيرجاوي -.بغداد :دار ومكتبة
عدانن 1439 ،هـ 2018 ،م 216 ،ص.
اًلنسجام الدًليل عند شهاب الدين اآللوسي (ت  1270هـ) من خالل تفسري روح
املعاين يف ضوء علم اللغة النصي /عبدالفتاح السعيد حممود -.كفر الشيخ :جامعة كفر
الشيخ 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اإليتاء يف القرآن الكرمي :دراسة مصطلحية موضوعية /سلطان بن عبدهللا العازمي-.
الكويت :دار الظاهرية 1442 ،هـ 2021 ،م.
(تناولت الدراسة لفظة "اإليتاء" ومشتقاهتا ،للكشف عن دّلّلهتا ومعانيها يف سياقاهتا
املختلفة)
البحث الدًليل يف تفسري القرآن الكرمي لصدر املتأهلني (ت  1050هـ) /خالد حوير
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م 320 ،ص.
مشس -.ا
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ًلبن عجيبة احلسين (ت  1224هـ) :دراسة لغوية
وحنوية /حممد ضياء الدين خليل إبراهيم -.بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ2021 ،
م 464 ،ص.
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أمنوذجا /سالم عبود محزة -.بغداد :اجلامعة
بنية احلجاج يف اخلطاب القرآين :سورة األعراف
ا
العراقية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
البنية اللغوية يف حاشية الطييب على تفسري الكشاف واملسماة بفتوح الغيب يف الكشف
عن قناع الريب للمام شرف الدين الطييب (ت  743هـ).
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
منوذجا /مساء حممد رفعت -.القاهرة :جامعة
البنية اللغوية يف القرآن الكرمي :جزء تبارك أ ا
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
وهكذا سور أخرى...
تسنيم يف تفسري القرآن للشيخ عبدهللا اجلوادي اآلملي :دراسة يف ضوء لسانيات اخلطاب/

مصطفى زهري جواد -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

تعقبات ابن عطية على أيب بكر النقاش وأصحاب كتب اللغة واملعاين يف تفسريه "احملرر
مجعا ودراسة /أمحد حممد السيد إبراهيم -.املنصورة :جامعة األزهر 1441 ،هـ،
الوجيز" :ا
 2020م (دكتوراه).
التالزم الدًليل يف السياقات القرآنية أللفاظ الشراب :دراسة أسلوبية تعبريية /محادة رجب
تغيان -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التوجيه اللغوي يف تفسري ابن فورك (ت  406هـ) /ابقر فليح عبد احلسن -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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التوجيه اللغوي والتفسريي للكلمات القرآنية اليت قرئت أبكثر من وجهني /أمحد حممد
الزينايت -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ؟ 2020 ،م( .ماجستري).
جهود الدارسني احملدثني يف رسم املصحف :دراسة لغوية /زهراء ستار الصيمري -.البصرة:
جامعة البصرة 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
الدرس الدًليل يف حاشية السيوطي (ت  911هـ) على تفسري االبيضاوي (ت  685هـ).
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
الدرس الصويت والدًليل يف "عني املعاين يف تفسري كتاب هللا العزيز والسبع املثاين" ًلبن
طيفور (ت حنو  560هـ) /حممد فريد علي الفقي -.دسوق :جامعة األزهر 1440 ،هـ،
 2019م (دكتوراه).
دًلًلت آايت التوحيد يف القرآن الكرمي :دراسة يف مباحث الرتاكيب /حسني أمحد حممود
اإلمام -.املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
دًلًلت األلفاظ عند اإلمام اخلطيب الشربيين وأثرها يف التفسري من خالل تفسريه "السراج
املنري" /أمساء عبدالعظيم حممد -.بين سويف :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
دًلًلت األلفاظ وأثرها يف تفسري "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للمام النسفي (ت
 710هـ) /نسمة نبيل إبراهيم -.القاهرة :جامعة القاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الدًللة الرتكيبية يف آايت األخالق يف القرآن الكرمي /حممود عبداخلالق حممد -.طنطا:
جامعة طنطا 1442 ،هـ 2021 ،م 542 ،ص( .دكتوراه).
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الدًللة يف تفسري البحر احمليط /آمنة منصور ماضي -.القاهرة :جامعة عني مشس1441 ،
هـ 2020 ،م (دكتوراه).
الدًللة القرآنية يف ضوء مفهوم القيمة لـ دي سوسري /قحطان هادي اجلليحاوي -.كربالء:
جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
دًللة النص القرآين وحاكمية اللغة /مصطفى كاظم شغيدل -.بغداد :دار املنت للنشر،
 1441هـ 2020 ،م 308 ،ص.
منوذجا /راما محدي صادق-.
دور املفاعيل اخلمسة يف التوجيه الدًليل :الكشاف للزخمشري ا
املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
السياق اللغوي يف تفسريي "أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن" للشنقيطي ،و"امليزان
يف تفسري القرآن" للعالمة الطباطبائي :دراسة موازنة /حممد علي كامل عباس -.البصرة:
جامعة البصرة 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
سيميائية األمساء واأللوان يف السور املكية يف القرآن الكريـم /حممد عبداحلميد األسطل-.
غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
الشاهد القرآين يف املعجم الوسيط :دراسة معجمية دًللية /إخالص حسن مصلح-.
بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1440 ،هـ 2019 ،م (حبث مكمل للماجستري).
صور النهي اخلاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /سارة
شوقي أبو حبيبة -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
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عناصر الربط النصي يف سور التسبيح يف القرآن الكرمي /حممود بدوي السيد -.سوهاج:
جامعة سوهاج 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
(دراسة للمعيارين املختصني ابلنص ذاته ،ومها معيارا :السبك واحلبك)
الفروق اللغوية يف كتاب التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي للعالمة حسن املصطفوي (ت
 1426هـ) /مروة حممد كاظم حسن -.احللة :جامعة اببل 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).

القضااي املعجمية يف املعجم اًلشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي /أمل محدان أمحد-.

طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

مباحث الرتاكيب يف آايت الغزوات يف القرآن الكرمي /عماد عبدالعزيز أمني -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

املشرتك السامي يف السور املكية :دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث /عبداللطيف
حممد أمحد -.سوهاج :جامعة سوهاج 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
(لبيان وجود اجلذور السامية يف اللغة العربية والنص القرآين)
مطابقة ألفاظ القرآن اجمليد لكالم العرب /أليب عبدهللا حممد بن أمحد الفزراين النحوي،
املعروف ابلبهجة (ت  603هـ)؛ حتقيق عبدهللا عبدالقادر الطويل -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م 72 ،ص.
الفراء (ت  207هـ).
معاين القرآن /أليب زكراي حيىي بن زايد ا
حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
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املفارقة يف النص القرآين :دراسة دًللية /أسعد جواد املعموري -.احللة :جامعة اببل1440 ،
هـ 2019 ،م (دكتوراه).
مقاًلت يف تداولية اخلطاب القرآين وعلومه /عائشة هدمي -.إربد :ركاز للنشر 1442 ،هـ،
 2021م.
النداءات اإلميانية يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية يف ضوء السياق /أروى علي السيد-.
القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
النسق اللساين يف الفواصل القرآنية :مقاربة كمية يف إعادة إنتاج الطاقة الدًللية من تفاعل

العناصر الفونولوجية واألدائية /حممد جنيب مرين صنديد -.قسنطينة :ألفا للواثئق1442 ،
هـ 2021 ،م.
الوحدة البنائية يف اآلايت القرآنية الواردة بني اآلابء واألبناء :دراسة حتليلية /أمساء فاروق
هنداوي -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
الوظائف التداولية عند أمحد املتوكل :دراسة تطبيقية يف سورة القصص /هدى أمحد
عبدهللا -.بغداد :اجلامعة العراقية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
 -2دراسات لغوية يف القراءات
اإلتباع يف القراءات العشر وأثره الصويت والصريف والدًليل /أسامة حممد املرسي -.طنطا:
جامعة طنطا 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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األثر الدًليل لالختالف النحوي يف القراءات الشاذة يف فتوح الغيب للطييب /راجح أمحد
الورقي -.دمشق؛ درعا :نور حوران للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
األثر اللغوي للقراءات القرآنية يف توجيه األحكام الشرعية عند علماء اإلمامية /أمحد
طالب الياسري -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
اًلختيارات الصوتية والدًللية واللهجية للمام أيب إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعبي (ت
مجعا ودراسة /أمحد
 732هـ) يف كتابه كنز املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين :ا
سليمان عبدالرمحن -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
توجيه القراءات القرآنية السبع بني اختالف املعىن واتفاقه /رمحة حنش عطية العمري-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مجعا ودراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث/
قراءة أيب عمران اجلوين (ت  128هـ) :ا
وفاء عبدالستار كلش -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

 -3دراسات لغوية يف احلديث والسرية
اختالف الرواية يف صحيح البخاري :النسخة اليونينية :دراسة لغوية /رعد عباوي
السنجري -.تكريت :جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
من كتاب اجلمعة إىل هناية كتاب احلج.
(وهكذا رمبا يف كتب أخرى من صحيح البخاري)
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اختالف الرواية وأثره الدًليل يف كتاب "كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح
البخاري" للجكين الشنقيطي (ت  1354هـ) /وداد حممد موسى -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اًلستدراك يف السنة النبوية الشريفة من خالل سنن ابن ماجه :دراسة لغوية دًللية تطبيقية/
أمساء عبدالرؤوف جعفر -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
أمنوذجا/
اسم املفعول يف احلديث النبوي الشريف :دراسة حتليلية دًللية :صحيح مسلم
ا
عمان :اجلامعة اهلامشية 1434 ،هـ 2013 ،م( .حبث مكمل
مسر حسن أبو لنب -.ا
للماجستري).
إعجاز اللغة يف احلديث النبوي :ظواهره ومناذجه /سعيد أمحد خان الندوي بن جالل الدين

خان[ -.بنغالديش] :إدارة فيصل 1442 ،هـ 2021 ،م.

ألفاظ األمل النفسي يف صحيح البخاري :دراسة دًللية /حممد سيد علي عبدالرازق -.القاهرة:
جامعة األزهر 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
البناء الرتكييب يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم عن صفات من يدخل اجلنة يف
الكتب الصحاح الستة :دراسة بالغية حتليلية /مىن طه الداودي -.املنصورة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
احلجاج النبوي لآلخر :دراسة لغوية تداولية /هبة أمحد طه عطية -.القاهرة :دار النابغة،
 1442هـ 2021 ،م.
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الدرس الصويت والدًليل يف كتاب التلقيح لفهم قارىء الصحيح لسبط ابن العجمي (ت
 841هـ) /فاتن حسن صديق -.املنصورة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
الدرس الصويت والدًليل يف كتاب "الشايف يف شرح مسند الشافعي" ًلبن األثري جمد الدين
أيب السعادات (ت  606هـ) /هنى سعد شاكر -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ،
 2019م (ماجستري).
دًلًلت التناسب اللغوي يف صحيح البخاري :دراسة حتليلية أسلوبية /غادة حممد قنديل-.
بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1438 ،هـ 2017 ،م (حبث مكمل للماجستري).
دًلًلت اجلمل احملولة ابلزايدة يف كتاب الشمائل احملمدية للرتمذي /سعيد بن حماد
الربعمي -.مسقط  :جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
الظواهر الصوتية والدًللية يف كتاب "رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام" للفاكهاين
(ت  731هـ) /شريف أمحد علي -.دسوق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
العتاب يف صحيح البخاري :دراسة دًللية /أماين مجال الدين حممود -.القاهرة :جامعة

األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ديوان جمد اإلسالم ألمحد حمرم :دراسة بالغية
نقدية /سهى مصطفى عبداجمليد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الفضاء يف اخلطاب النبوي :مقاربة تداوليّة /حممد بن عادل السيِّاد -.تونس :الدار املتوسطية

للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 294 ،ص.
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قضااي الدرس التداويل يف األحاديث النبوية الشريفة :أحاديث العبادات يف صحيح
أمنوذجا /إجني مسعد قاسم -.طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
البخاري
ا
املباحث اللغوية عند األجهوري (ت  1066هـ) يف كتابه شرح الدرر السنية يف نظم السرية
النبوية للحافظ العراقي (ت  806هـ) /مصطفى حامد يعقوب -.البصرة :جامعة البصرة،

 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
 -4دراسات لغوية تراثية

آليات احلجاج اللغوي وشبه املنطقي والبالغي لوصااي احلكماء يف العصر اجلاهلي /عالء
عمان :دار خطوط وظالل للنشر 1442 ،هـ،
الدين أمحد الغرايبة ،أمل شفيق العمري -.ا
 2021م.
اإلابحة واملنع يف تعبري هنج البالغة :دراسة دًللية يف األلفاظ والرتاكيب /تيـسـيـر قاسم
عـطية -.البصرة :جامعة البصرة 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
أبو زكراي الفراء وآفاق البحث اللغوي /موفق السراج -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،

 1442هـ 2021 ،م.

اختالف رواايت الشعر اجلاهلي :دراسة دًللية /هاجر سعد فاضل -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
اًلستشهاد أبقوال األعرابيات يف لسان العرب ًلبن منظور :دراسة لغوية /أمساء بنت

عبدالرمحن احلديثي -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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اًلفرتاض املسبق بني اللسانيات احلديثة واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب واإلسالمي/
هشام إبراهيم اخلليفة -.بريوت :الكتاب اجلديد 1442 ،هـ 2021 ،م 216 ،ص.
(يف التداولية)
البنية اللغوية يف شعر الشريف املرتضى بني منطية التشكيل ومقصدية الدًللة /حسن كزار-.

بغداد :دار املنت للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.

أمنودجا :دراسة نصية تداولية /مروة خليل
حتليل اخلطاب يف كتاب الكامل :اخلطب
ا
املشين -.بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1442 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار
الرتاث اللغوي /مصطفى جواد؛ مجع وحتقيق ودراسة حممد عبداملطلب البكاء -.ا
دجلة 1442 ،هـ 2021 ،م 658 ،ص.
(يبدو أنه طبعة جديدة ،وكان بعنوان :يف الرتاث اللغوي)

التقنيات اللسانية يف سورة املطففني /حسن عبداهلادي الدجيلي ،إمساعيل عباس حسني-.
العراق :دار جلجامش 1442 ،هـ 2021 ،م 300 ،ص.
التماسك النصي يف مقابسات أيب حيان التوحيدي :دراسة لسانية /عبداحلليم صابر عمر-.
بنها :جامعة بنها 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
احلجاج اللغوي يف كتاب أسرار العربية أليب البكات األنباري /أمحد حسن الشاوي-.
البصرة :جامعة البصرة 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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احلماسة املغربية أليب العباس اجلراوي التاديل (ت  609هـ) :دراسة دًللية /أمحد مدلول
علي -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عمان :مركز الكتاب
الدراسات اللغوية يف تراث ابن خالويه /سليمة جبار الغزاوي -.ا
األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
الدرس الدًليل يف كتاب "النجم الوهاج يف شرح املنهاج" أليب البقاء الدمريي (ت 808هـ)
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1439 ،هـ 2018 ،م...،
مجعا ودراسة /رشا رزق أبو زيد -.املنصورة:
الدرس اللغوي يف حماورات األعراب وسؤاًلهتم :ا
جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
الدًللة يف كتاب "فتح الوصيد يف شرح القصيد" للسخاوي (ت  643هـ) /سارة حممد أبو
السعود -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
ديوان أيب الشيص اخلزاعي :دراسة لغوية /ضياء حسني حممد حسني -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الزعم اللغوي يف اجلمهرة ًلبن دريد /أمحد عبدالعظيم ملوحة -.دمياط اجلديدة :جامعة
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ضمنيات القول بني سلطة اخلطاب وفاعلية التواصل :دراسة تطبيقية يف كتاب الكامل
للمبد (ت  285هـ) /مهدي حسن نصر هللا -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1442 ،هـ،
 2021م (دكتوراه).
(يبدو من العنوان أنه أقرب إىل األدب والبالغة ،ولن خيلو من حنو النص وعلم الدّللة)
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العالقات الغرضية يف القصيد العريب القدمي إىل هناية القرن الثالث اهلجري :دراسة يف نظام
األبنية ودًلًلهتا التواصلية /فاطمة بنت مساعد الزهراين -.الرايض :جامعة اإلمام1442 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن اًلجتماعي يف اتج العروس.

دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،

الفكر الدًليل والصويت يف كتب شروح املعلقات :دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث/
عبده حممد مصطفى -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
كتاب خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر بن عمر البغدادي (ت 1093
هـ) :دراسة صوتية ودًللية /حنان إبراهيم السيد أمحد -.املنصورة :جامعة األزهر 1441 ،هـ،
 2020م (دكتوراه).
لغة الغزل يف العصر األموي /زينب مديح جبارة -.بغداد :مؤسسة اثئر العصامي1441 ،
هـ 2020 ،م 242 ،ص.
املباحث الدًللية يف كتاب البحر احمليط للزركشي (ت  794هـ) /هيثم عباس عودة-.
بغداد :اجلامعة املستنصرية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
خمالفة القياس يف شعر أيب الطيب املتنيب (ت  354هـ) /إبراهيم حممد احملمود -.دمشق:
اهليئة العامة السورية للكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م.
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املصاحبات اللغـوية يف كـتاب ربيع األبرار ونصوص األخيار للزخمـشري (ت  538هـ)/
عادل ماضي صرب -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مصنفات أمساء هللا احلسىن يف تراث العربية :دراسة لغوية أتصيلية وصفية /حممد السيد
عبدالغين -.املنوفية :جامعة املنوفية 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
معرض اإلبريز من الكالم الوجيز عن القرآن العزيز لعبدالكرمي حممد األسعد :دراسة صوتية
دًللية /مجعة مصطفى السيد -.دسوق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للرعيين احلطاب (ت  954هـ) :دراسة لغوية يف ضوء

علم اللغة احلديث /هويدة عوض حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).

 -5دراسات لغوية حديثة
آليات احلجاج يف شعر مجيل صدقي الزهاوي :مقاربة تداولية /علي صكبان سنيح -.طنطا:
جامعة طنطا 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
البعد اللساين يف النص القانوين :اإلمارات منوذجا /رانية أمحد شاهني -.الشارقة :دائرة
الثقافة واإلعالم 1441 ،هـ 2020 ،م 340 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
البنية اإليقاعية والبنية الدًللية يف ديوان الكيذاوي /وليد بن زاهر الكيومي -.مسقط:
جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
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حتقيق الرتاث اللغوي بني عاملني :حممود شاكر ورمضان عبدالتواب /منري مجعة أمحد-.
تركيا 1442 ،هـ 2021 ،م.
الثقالن والعربية :دراسة يف التسليم واألقسية /عبد احلسني أمحد اخلفاجي -.ط -.2قم:
مطبعة نينوى 1440 ،هـ 2019 ،م 635 ،ص.
مجاليات اللغة السردية يف ثالثية ستائر العتمة لوليد اهلوديل /ايسر عطية اخلزندار -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ؟ 2020 ،م( .ماجستري).
مجاليات اللغة الشعرية عند عز الدين املناصرة :دراسة حتليلية /مساح عادل اجلدبة -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ؟ 2020 ،م( .ماجستري).
احليلة اللغوية :بالغة اًلتصال بضبط املقال على وجه اًلحتمال /حممد كشاش -.بريوت:
الدار العربية للعلوم 1442 ،هـ 2021 ،م.
دراسات يف حتليل الرتاكيب ودًلًلهتا /عماد علوان حسني -.إستانبول :دار األصول العلمية،
 1442هـ 2021 ،م.
دراسات يف اللغوايت احلضارية /علي زوين -.الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز
البحوث والدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 429 ،ص.
رسائل اآلابء إىل أبنائهم يف العربية املعاصرة :دراسة لغوية وصفية حتليلية /اتمر حممد حسني
يوسف -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م (حبث مكمل للماجستري).
ضالل اللغة /عبدهللا علي احلديدي -.العراق :املؤلف 1439 ،هـ 2018 ،م 54 ،ص.
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العربية ذكاء /عبدالعزيز احلريب -.مكة املكرمة :املؤلف 1442 ،هـ 2020 ،م.
( 267مسألة من مسائل العربية ذكاء)
عمان :دار املناهج،
فصول يف األحكام التقوميية يف العربية /محيد عبد احلمزة الفتلي -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
عمان :دار دجلة 1442 ،هـ2021 ،م
يف اللسانيات العربية :أسئلة ومقارابت /ايسر أغا -.ا
القصة البصرية من  2015 – 1990م :دراسة لغوية أسلوبية /كاظم حنون اخلفاجي-.
بغداد :اجلامعة املستنصرية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
كتاب أسواق الذهب للشاعر أمحد شوقي :دراس ــة لغوية /هديل حممد الزهريي -.بغداد:
اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
لغة اإلعالن الصحفي يف جمال الفنون :دراسة معجمية تركيبية /حنان مسري اجلبالوي-.
املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
لغة القرآن الكرمي :جدل املبىن واملعىن /صاحب جعفر أبو جناح -.بغداد :ديوان الوقف
السين 1439 ،هـ 2018 ،م.
لغة واجهات الرتاث العمراين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة :دراسة لسانية تطبيقية/
اندية حممد دويب احلمودي -.الشارقة :معهد الشارقة للرتاث 1440 ،هـ 2019 ،م،
179ص.
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مباحث يف التجديد اللغوي /ممدوح خسارة -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب1442 ،
هـ 2021 ،م.
من حتليل اخلطاب إىل بناء اخلطاب :رؤية يف توظيف اللغة أداة للتغيري والتطوير /عبدهللا
بن حممد املفلح -.ع نمان  :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ 2017 ،م.
النقد اللغوي احلديث ونقد النقد /مسر روحي الفيصل -.الشارقة :دائرة الثقافة واإلعالم،
 1440هـ 2019 ،م 460 ،ص.
 -6حبوث ومقاًلت وحماضرات يف اللغة
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج
أفانني الرحيان :دراسات يف اللغة واألدب /فوزية عساسلة -.ا

للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.

أهنار تغسل جتاعيد الذات :دراسات يف اللغة والبالغة والفكر والشعر /أمحد بلحاج آية
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
وارهام -.ا
تباريح يف حب العربية /حممد حسان الطيان -.دمشق :دار القلم 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار
جتديد املنوال اللساين تكرمياا لألستاذ عز الدين جمدوب /حترير فدوى العداري -.ا
كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
حبوث حمكمة.
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
تعاشيب لسانية /لطيف حام الزاملي -.ا
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تعليقات لغوية /طه هاشم الدليمي -.كركوك :مكتب املنار للطباعة 1442 ،هـ 2021 ،م،
 264ص.
ثقافة الوًلء :دراسات تطبيقية يف اللسانيات العربية من منظور متحيز /خالد فهمي-.
القاهرة :مفكرون الدولية للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
الدراسات الدًللية والثقافية :الفضاء واسرتاتيجيات التأويل[ /حترير] زهري حممود عبيدات-.
ع نمان :املعتز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
املؤمتر الدويل الثاين لقسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اهلامشية.
دراسات يف علوم اللغة العربية وآداهبا /حممد سيف الدين بوفالقة -.القاهرة :املكتب العريب
للمعارف 1442 ،هـ 2021 ،م.
دراسات يف اللغة /نعيم سلمان البدري -.القاهرة :أدهم للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
البصام (ت  1432هـ)؛ مجعها وراجعها
ُشهب لغوية ساطعة :مقاًلت /صبحي حممد جواد ا
وعلق عليها طه هاشم الدليمي -.دايىل :مطبعة جامعة دايىل 1438 ،هـ 2017 ،م.
العرب ًل حيبُّون البصل :دراسة يف متخيّالت اللغة العربية /إبراهيم حممود -.؟ :دار سطور،
 1440هـ 2019 ،م.
الفتاوى القصار /عبدالعزيز بن علي احلريب -.مكة املكرمة :جممع اللغة العربية اإللكرتوين،
 1442هـ 2021 ،م.
( 400فتوى يف اللغة واآلداب واملعارف)...
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حماضرات يف الدراسات اللغوية /نصر الدين الشيخ بوهين ،سعاد آمنة بوعناين -.مكتبة
الرشد 1438 ،هـ 2017 ،م.
عمان :دار
مدارات لغوية من أصالة الرتاث إىل مواقع التواصل اًلجتماعي /عمر عتيق -.ا
دجلة 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -7اللغة العربية واًلستشراق
جون فريث :جهوده اللغوية وآراؤه يف ضوء علم اللغة احلديث :دراسة وصفية حتليلية/

خالد فؤاد عيااد -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
اثلثاا :الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية
(يشمل التداولية)

أدب التوقيعات :دراسة تداولية يف ضوء اللسانيات احلديثة /زايد خلف سراي -.بغداد:
جامعة بغداد 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
ألعاب اللغة :مقدمة يف ما بعد النظرية األدبية /حممد فكري اجلزار -.القاهرة :كنوز للنشر،

 1442هـ 2021 ،م؟

عمان :مركز الكتاب األكادميي1442 ،
البعد التداويل يف النثر الصويف /خالد حوير مشس -.ا
هـ 2021 ،م.
البناء العصيب للغة :دراسة بيولوجية تطورية يف إطار اللسانيات العرفانية العصبية /عبدالرمحن

عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ 2017 ،م.
حممد طعمة -.ا
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التداولية يف الرتاث اللغوي حىت هناية القرن الرابع اهلجري /وليد توفيق الدمرداش -.حلوان:
جامعة حلوان 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
عمان :دار كنوز املعرفة،
تداولية النفي يف اللغة العربية :مقاربة وظيفية /حممد أمحد مرزوق -.ا
 1442هـ 2021 ،م( .حتت الطبع ،ج 1عام  1442هـ)
التداولية وفلسفة الوعي اللغوي /هيثم مصطفى -.الالذقية :دار احلوار 1442 ،هـ2021 ،م
السميولسانيات وفلسفة اللغة :حبث يف تداوليات املعىن والتجاوز الدًليل /عبدالسالم
عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ 2017 ،م.
إمساعيلي علوي -.ا
شعر أجود جمبل :دراسة يف ضوء نظرية أفعال الكالم /حسني عمار لعيوس -.الناصرية:
جامعة ذي قار 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الشعر الرسائلي يف العصر احلديث :مقاربة تداولية آلليات التواصل الشعري من خالل
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
بعض النماذج العربية /فهد إبراهيم البكر -.ا
(أدب يف ضوء التداول اللغوي)
عمان :دار كنوز املعرفة،
صناعة اخلطاب اإلشهاري :دراسة تداولية /مرمي الشنقيطي -.ا
 1441هـ 2020 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ،
يف اللسانيات العربية :مبادئ نظرية /أمحد بريسول -.ا
 2021م.
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لغة اخلطاب يف العربية :مستوايهتا وسياقاهتا التداولية /قدرية أمحد هوكلكي -.إربد :عامل
الكتاب احلديث 1442 ،هـ 2021 ،م.
اللغة والفلسفة اللغوية العربية /جرجي زيدان (ت  1332هـ ــ 1914 ،م) -.الدوحة :املركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات 1438 ،هـ 2017 ،م.
اللغة والوجود يف الفلسفة اإلسالمية :دراسة يف فلسفة اللغة /حممد حمسن أبيش -.بغداد:
اجلامعة املستنصرية 1440 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عمان :دار الرنيم،
مباحث ألسنية :حماولة يف التنظري األلسين /حممد جاسم اخلزاعي -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
مصطلحات التداولية يف اللغة العربية :دراسة وصفية حتليلية يف ضوء املصطلحيات /موسى
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
اثلث -.ا
مقارابت يف احلجاج والتداولية والتقابل /هاجر مدقن -.القاهرة :دار النابغة 1442 ،هـ،
 2021م.
مقدمة يف اللسانيات اإلدراكية :أتمالت يف النظرية اللغوية احلديثة /حيىي عبابنة -.إربد:
ركاز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار الفكر 1438 ،هـ2017 ،
نظرية األفضلية اللغوية /أمحد عبداجمليد القيسي -.ا
م 272 ،ص.
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نظرية التواصل العربية :أتصيلها وخصوصيتها /إميان سليم يوسف -.بغداد :الذاكرة للنشر،
 1442هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه ،وكانت بعنوان :النظرية التواصلية بني علم اللغة احلديث وجهود العلماء
العرب.
الربط لتشومسكي يف ضوء قواعد العربيّة وأصوهلا من وجوه اًلتّصال واًلنفصال/
نظريّة َّ

أمساء ايسني رزق -.دمشق :هليئة العامة السورية للكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م.
ابعا :العالمة (علم األدلة ،السيميائية)
را

التكوين البديعي يف شعر عبدالكرمي السبعاوي :دراسة سيميائية /دينا سليمان أبو حطب-.
غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
اخللفيات النظرية للسيميائيات :دراسة متنوعة برتمجة جمموعة من البحوث السيميائية
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ،
والسيميولوجية والفنومينولوجية /رشيد بن مالك -.ا
 2021م.
قراءة يف مضمرات علي املعمري الروائية :دراسة سيميائية أتويلية /يوسف بن سليمان

املعمري -.دمشق  :دار الفرقد 1438 ،هـ 2017 ،م.

املشـروع السـيميولوجي يف الدراسـات العربية :مبادئ يف علم األدلة لألسـتاذ حممد البكري
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
ا
منوذجا /رشيد بن مالك -.ا
متبوعة برتمجة نصوص روّلن ابرث.
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خامسا :املسارد والعروض
ا
قراءة يف املكتبة اللغوية العربية /أمحد حممد عالم -.مصر ،أو السعودية :املؤلف1442 ،
هـ 2020 ،م.
املكتبة العربية الرتاثية من املصادر اللسانية :عرض ،حتليل ،نقد /حممد جواد النوري-.

بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م 400 ،ص.
سادسا :اللغة العربية والعلوم األخرى
ا
 -1اللغة والدين

األسس اللغوية لتأويل نصوص العقيدة بني الزخمشري والرازي :عرض ومناقشة /حممد شليب

حممد -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1442 ،هـ 2021 ،م.

عمان :دار
أنسـاق التأويل :البحث عن الذات اإلهلية وراء حجاب اللغة /انرت قاخون -.ا
خطوط وظالل للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟
لغة الدين :دراسة يف البنية اللغوية للوحي /مصطفى عزيزي -.كربالء :العتبة احلسينية،

مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية 1440 ،هـ 2019 ،م 190 ،ص.
ا
 -2اللغة واإلعالم

الوجيز يف لغة اإلعالم /عثمان أبو زيد عثمان -.القاهرة :دار البشري 1442 ،هـ 2021 ،م
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 – 3اللغة واًلتصال
اًلستنتاج يف التواصل اللغوي :قراءة يف كتاب العقد الفريد ًلبن عبد ربه األندلسي (ت
 328هـ) /فؤاد عجمي علي -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
منوذجا/
تقنيات التواصل اللساين يف اخلطاب املسرحي :مقاربة تداولية :علي أمحد ابكثري ا

مىن سعيد منصور -.بنها :جامعة بنها 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

لصحفيَّة :دراسة ميدانية على القائم ابًلتصال
الرسالة ا َّ
الكفاية اللُّغويَّة واًلتصاليَّة يف حترير ّ

يف الصحف الفلسطينية اليومية /حممد حامد عيسى -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ،
 2019م( .ماجستري).
مفهوم التواصل يف الفكر اللساين احلديث /تقي حممد عبد الرضا -.البصرة :جامعة البصرة،
 1442هـ 2021 ،م (ماجستري).

واقع اًلتصال اللغوي الشفهي ملدرسي اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة ومقرتحات تطويره/
ستار طارش السعيدي -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
 -4اللغة والسياسة
اللسانيات والعالقات الدولية /إشراف وتنسيق إدريس مقبول وآخرين -.إربد :ركاز للنشر،
 1442هـ 2021 ،م.
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 -5اللغة العربية واللغات األخرى
أداوت الربط يف اللغات السامية :دراسة مقارنة /حممد نور الدين سيد النجار -.بريوت:
دار املقتبس 1442 ،هـ 2021 ،م.
اإلنشاء الطليب يف العربية والعبية والسراينية :دراسة لغوية مقارنة يف القرآن الكرمي والعهد
القدمي والعهد اجلديد /أمساء حممود زايد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2019 ،م؟
(ماجستري).
حركة عني الفعل يف اللغات العاربة :األكدية واألوكاريتية والعبية والسراينية واحلبشية

والعربية /أمني عبدالنافع أمني -.ديب :مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث 1442 ،هـ2021 ،
م 222 ،ص.
ظروف الزمان واملكان يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية :دراسة تقابلية /منرية بنت عبدهللا
املعلوي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الفعل يف العربية واللغات السامية /سويس محيد البطمان -.بريوت :دار املقتبس1440 ،
هـ 2019 ،م.
سابعا :اجملامع اللغوية
ا
جهود جممع اللغة العربية ابلقاهرة يف التصويب اللغوي /مصطفى يوسف -.القاهرة :عامل
الكتب 1441 ،هـ 2020 ،م 2 ،جـ.
القسم األول :الصرف والنحو.
القسم الثاين :املعجم والدّللة.
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جممع اللغة العربية بدمشق :التقرير السنوي عن عام  2019م -.دمشق :اجملمع1441[ ،
هـ 2020 ،م] 89 ،ص.
جممع اللغة العربية بدمشق :التقرير السنوي عن عام  2018م -.دمشق :اجملمع1440[ ،
هـ 2019 ،م] 81 ،ص.
جممع اللغة العربية بدمشق :التقرير السنوي عن عام  2016م -.دمشق :اجملمع1438[ ،
هـ 2017 ،م] 65 ،ص.
اثمناا :تعليم اللغة العربية
اًلجتاهات احلديثة يف تعليم فنون اللغة العربية /أمحد عبده عوض -.القاهرة :املكتبة األزهرية
للرتاث 1440 ،هـ 2019 ،م؟
اًلضطراابت اللغوية :مقاربة لسانية وظيفية /بشرى البلقامسي -.إربد :ركاز للنشر1442 ،
هـ 2021 ،م 173 ،ص.
حتفة البنيان /جمدي إمساعيل شناعة -.إربد :مركز البنيان 1442 ،هـ 2020 ،م؟
(ثالثة كتب ،لتعليم اللغة العربية والكتابة ،لألطفال خاصة)
تعليم اللغة العربية صوتيا :القواعد ،املفردات ،اللسانيات ،املهارات اللغوية /خري سليمان
شواهني -.إربد :دار ركاز 1442 ،هـ 2021 ،م.
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تقييم اختبارات مقرر اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة ابجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
يف ضوء تصنيف بلوم للمجال املعريف /أمحد سامل حممد سيدي -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة،
اخلطاب اجلامعي من منظور اللسانيات التفاعلي /حامت عبيد -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
عمان :دار
دور اللسانيات املعرفية يف تعليم اللغة العربية :دراسة تطبيقية /حليمة أغريب -.ا
كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
طرائق تدريس اللغة العربية بني الطرائق املعتادة واًلجتاهات احلديثة يف الرتبية /رايض هاتف
عبيد -.احللة ،العراق :مؤسسة دار الصادق 1442 ،هـ 2021 ،م 114 ،ص.
اللغة العربية العامة لغري املختصني /فاخر جرب مطر ،حممد عبداجلبار العزاوي -.الكوت،
العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م،
 125ص.
يف اللسانيات التعليمية :دراسات ميدانية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها /مصطفى بوعناين

عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
وآخرين -.ا

قراءات منهجية يف طرائق تدريس اللغة العربية :دراسات تربوية تطبيقية متخصصة /أمحد
عبداحملسن املوسوي -.ع نمان :الدار املنهجية للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج للنشر،
اللغة العربية بني املعلم والطالب /جمموعة ابحثني -.ا

 1438هـ 2017 ،م.
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مدى ممارسة معلمي املرحلة األساسية الدنيا ملهارات التواصل /ران حسان الشرايف -.غزة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م 153 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
مهارات لغوية /علي زويد حسني -.بغداد :مؤسسة اثئر العصامي 1442 ،هـ 2021 ،م،
 88ص.
املهارات اللغوية وعروبة اللسان /فخر الدين قباوة -.ط ،جديدة مصححة ومنقحة ومزيدة-.
القاهرة :دار السالم 1442 ،هـ 2021 ،م 136 ،ص.
اتسعا :طرق ومناهج البحث اللغوي
ا
منوذجا /علي بن محد
األساليب التحليلية يف العربية الفصيحة املعاصرة :الصحافة العُمانية ا
الفارسي -.نزوى :جامعة نزوى ،مركز اخلليل بن أمحد الفراهيدي للدراسات العربية1438 ،
هـ 2017 ،م.
دراسات يف العربية واًلجتاهات اللسانية عند الغرب :حبث يف األصول واملنهج وآليات

عمان :دار األايم 1442 ،هـ 2021 ،م.
التحليل /السعيد شنوقة -.ا

الركام اللُّغوي بني القدامى واحملدثني /منصور عبدالكرمي الكفاوين -.ع نمان  :دار اخلليج،
ُّ
 1438هـ 2017 ،م.
علم اللسان :أتصيل املنهج العريب يف البحث والتحليل /حممود عكاشة -.الدمام :مكتبة
املتنيب 1438 ،هـ 2017 ،م 332،ص.
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الفكر اللغوي عند حلمي خليل /روان مروان أبو عودة -.غزة :جامعة األزهر 1440 ،هـ،
 2018م 166 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
الفكر اللغوي للوزير املغريب (ت  418هـ) يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة /شيماء
سعد زرزور -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
أمنوذجا/
اللسانيات احلديثة يف العربية بني التنظري والتطبيق :منهج د .عمايرة يف التطبيق
ا
عمار 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار ا
شريف عبدالكرمي النجار -.ا
عاشرا :معاجلة البياانت اللغوية إلكرتونيا
ا
تطبيقات اللسانيات احلاسوبية على اللغة العربية :املشكال وامللخص اآليل أمنوذجني/
عبداجلبار علي احلروب -.بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1439 ،هـ 2018 ،م (حبث
مكمل للماجستري).

العربية بني احلوسبة والعامل اًلفرتاضي :قراءة يف أهم الدراسات املعاصرة /حسني عودة
هاشم النور -.مؤسسة دار الصادق الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 136 ،ص.
عمان :مركز الكتاب األكادميي،
اللسانيات احلاسوبية ا
تنظريا وتطبي اقا /خالد حوير مشس -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
لغوايت املدونة احلاسوبية :تطبيقات حتليلية على العربية الطبيعية /سلطان بن انصر اجمليول
وآخرون -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ،
 2017م.
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منوذجا :مفاهيم نظرية ومناذج تطبيقية /سهام
املعاجلة اآللية للغات الطبيعية :اللغة العربية ا
موساوي ،عمر مهديوي ،سلوى محادة -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1442 ،هـ 2021 ،م.
حادي عشر :اتريخ اللغة العربية
أضواء على اتريخ علوم العربية /مازن املبارك -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1442 ،هـ،

 2021م.

التطور اللغوي يف استعمال الضمائر /خالد إمساعيل حسان -.القاهرة :مكتبة اآلداب،
 1442هـ 2020 ،م.
التفكري اللغوي يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري /أمساء فتحي السيد -.كفر الشيخ:

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

التفكري اللغوي يف األندلس يف القرن السادس اهلجري /هبة مجال عبدالقوي -.كفر الشيخ:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
رحلة علم اللغة بني األان واآلخر /أسامة محيد إبراهيم ،مروان حممد حسني ،توفيق عزيز

البزاز -.؟ :دار نون 1441 ،هـ 2020 ،م 312 ،ص.

عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي /أمحد حممد اخلراط 83 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1442/3/28هـ.
اللغة والكتابة واهلوية يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم /فهد مطلق العتييب -.الرايض :دار

جامعة امللك سعود 1442 ،هـ 2020 ،م.
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موجز اتريخ اللغات السامية /مهدي صاحل سلطان -.بغداد :دار ومكتبة عدانن1440 ،
هـ 2019 ،م 128 ،ص.
اثين عشر :اللغة العربية يف البلدان
التخطيط والسياسة اللغوية يف ليبيا :دراسة يف القوانني والتشريعات الصادرة من 1951
إىل  2018م /أمين الطيب أمحد بن جني -.طرابلس الغرب :أكادميية اإلمام مالك الدولية
للعلوم 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الدراسات العربية إبسبانيا :جذورها وأبرز أعالمها /حممد القاضي ،حممد العماريت -.الشارقة:
دائرة الثقافة واإلعالم 1440 ،هـ 2019 ،م 447 ،ص.
اللغة العربية لدى قبائل انكو يف غينيا :دراسة وصفية تقابلية /نوح سانوغو -.الرايض:
املؤلف 1439 ،هـ 2018 ،م 289 ،ص.
املدارس اللسانية الكبى وأثرها يف الدرس اللساين ابملغرب من العلوم اللغوية القدمية إىل
السوسيولسانيات /مصطفى العادل -.إربد :دار ركاز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.

37

الباب الثاين
الكتابة واألصوات
أوًل :الكتابة
ا
عمان :دار كنوز املعرفة1442 ،
أحباث يف علم الكتابة واللسانيات /عمر رشيد السامرائي -.ا

هـ 2021 ،م.

األدب والكتابة :اإلزاحة واإلبدال /عباس عبد جاسم -.الالذقية :دار احلوار 1442 ،هـ،
 2021م.
(يتوقع فيه املؤلف زوال األدب ،وحاول الكتابة حمله)
أساسيات الكتابة األكادميية لطلبة الثانوية واجلامعية ومعلمي اللغة العربية والقائمة على
عمان :دار وائل 1442 ،هـ 2021 ،م.
مناهجها /سعيد حممد مراد -.ا
تصورات معلمي اللغة العربية ملهارات الكتابة الالزمة لتالميذ الصفوف األولية /سليمان
صاحل العبدالوهاب -.الرايض :جامعة امللك سعود 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الركائز يف فن الكتابة والتعبري /خليل عبدهللا عجينة -.القاهرة :دار النهضة العربية1442 ،
هـ 2021 ،م.
فنون الكتابة ومهارات التحرير العريب /كمال زعفر علي -.ط -.5الدمام :مكتبة املتنيب،
 1438هـ 2017 ،م.
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فنيات الصياغة :يف دًلًلت األلفاظ وأصول الكتابة الصحيحة /سعيد أمحد بيومي-.
القاهرة :مكتبة اآلداب 1441 ،هـ 2020 ،م.
الكتابة اإلبداعية والتعبري الكتايب /طارق عبد الرؤوف عامر -.القاهرة :الدولية للكتب
العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م.
اللبابة يف قواعد الكتابة /حممد عبدالفتاح -.الكويت :دار الظاهرية 1442 ،هـ 2021 ،م.
حماضرات يف الكتابة العربية /علي زوين -.الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز
البحوث والدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 93 ،ص.

حنو إتقان الكتابة العلمية ابللغة العربية /مكي احلسين -.ط ،4منقحة وحم نسنة -.دمشق:

جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م 297 ،ص.

نظام الكتابة العربية :النشوء والتطورات /حممد إبراهيم القاضي وآخرون؛ حترير حممد سعيد
ربيع الغامدي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية1438 ،
هـ 2017 ،م.
اثنياا :اإلمالء
اإلمالء يف نظام الكتابة العربية /جمموعة مؤلفني؛ حترير جاس ــم علي جاس ــم -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ 2017 ،م.
بناء برانمج لتنمية مهارات اإلمالء ابستعمال اسرتتيجية  vلدى طلبة املرحلة املتوسطة/

عصام حسن أمحد الدليمي -.العراق :مكتبة نور احلسن 1442 ،هـ 2021 ،م 100 ،ص.
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مجل من أصول األلفات /أليب عبدهللا حممد بن شريح الرعيين (ت  476هـ)؛ حتقيق عبدهللا
بن عبدالقادر الطويل.
(صور اهلمزات واستعماهلا الصحيح)
نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع ( 27مجادى اآلخرة  1440هـ).
فاعلية برانمج مقرتح قائم على اسرتاتيجية التعلم للتقان لعالج صعوابت تعلم القواعد
اإلمالئية يف اللغة العربية لدى تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي /سحر إبراهيم
عبدالرمحن -.الفيوم :جامعة الفيوم 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
قطوف دانية من األدب واإلمالء وتصحيح تعبريات شائعة /عبدالقادر عبدالرمحن
السعدي -.دمشق :دار سعد الدين 1442 ،هـ 2021 ،م.
املعجم اإلمالئي /عبدالرزاق حسني -.الدمام :مكتبة املتنيب 1438 ،هـ 2017 ،م332،ص
منهج الصواب يف بيان قواعد اهلمزة واإلمالء /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت :دار
اإليداع للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 173 ،ص.
موضوعات مبسطة يف النحو واإلمالء /إعداد نعيم عريب ساجت -.ماملو :السويد :دار ميزر،
 1441هـ 2020 ،م 102 ،ص.
املوطأ يف اإلمالء /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
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اثلثاا :اخلط العريب
أثر برانمج قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات طالب معهد الفنون اجلميلة يف
مادة اخلط العريب /حممد عودة منايت -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
ومنية الطالب يف قواعد اخلط املغريب املبسوط /أمحد بن حممد الرفاعي (ت
حلية الكتّاب ُ
 1256هـ)؛ حتقيق عمر أفا -.الرابط :وزارة األوقاف 1441 ،هـ 2020 ،م.
كراسة لتقعيد اخلط املغريب املبسوط /إدريس الطايعي -.الرابط :وزارة األوقاف 1441 ،هـ،
 2020م.
ابعا :األصوات
را
البىن الصوتية والبىن الدًللية يف شعر عمرو النامي /علي بن ماجد السلماين -.مسقط:
جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
التوصيف الصويت لألصوات املتوسطة واملختلف يف وصفها بني اللغويني والقراء :دراسة
وصفية حتليلية مقارنة /عبدالسالم حسني فرج -.بنغازي :جامعة بنغازي 1442 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
التيسري الصويت يف الدراسات اللغوية :التأصيل واملظاهر /هديل خالد اجلنايب -.كربالء:
جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الدرس الصويت يف كتاب البناية شرح اهلداية للمام بدر الدين العيين (ت  855هـ).
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دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
دليل القاعدة الصوتية يف كتاب سيبويه :دراسة يف ضوء علة اللغة احلديث /علياء بشار
عبد -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الصورة الصوتية بني اللهجات العامية الدارجة واللثغة /حممد حممد احلسيين العشري-.

عمان :دار اليازوري العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م.
ا

عمان :دار وائل 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف علم أصوات العربية /طارق الزايدات -.ا
اللسان الشحري املعاصر يف ظفار :دراسة صوتية /عامر بن آزاد الكثريي -.نزوى :جامعة
نزوى ،مركز اخلليل بن أمحد الفراهيدي للدراسات العربية 1438 ،هـ 2017 ،م.
(اللغة الشحرية أو اللغة اجلبالية ،هي لغة أهل جنوب سلطنة عمان احلالية ،وظفار حتديدا)
اللسانيات العيادية :دراسات يف اضطراابت التخاطب وفق التصور اللساين الصويت/
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
عبدالرمحن زاوي -.ا
املخالفة الصوتية يف اللسان العريب والنظرية األمثلية :دراسة صرف صواتية مقارنة /زهرة

الظاهري -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

املقامات الصوتية األساسية عند العرب يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثة :دراسة اترخييّة
وصفيّة حتليليّة /إسراء أسعد -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م( .ماجستري).
منهجا اخلليل وسيبويه يف دراسة األصوات وأثرمها يف كتب أهل األداء /حيدر فخري

مريان -.احللة :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 222 ،ص.
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األصوات يف القرآن والتفاسري:
أثر الصفات الصوتية يف تفسري الظواهر اللغوية :دراسة صوتية صرفية /كاظم سامل
احلسناوي -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
األصوات يف القراءات القرآنية الشاذة :ذخرية قرآنية احتجاجية صوتية هلجية موثقة /نوال
عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ 2017 ،م.
إبراهيم احللوة -.ا
كتاب البديع يف شرح القراءات السبع ًلبن مطرف الكناين القرطيب (ت  454هـ) :دراسة

صوتية /حممد حممود اخلويل -.دسوق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

املباحـث الصـوتية والصـرفـية فـي كتاب اإلتقان يف عـلـوم الـقرآن للسيـوطي (ت  911هــ)/
منتظـر حمسـن الياسـري -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
معجم األلفاظ الدالة على األصوات يف القرآن الكرمي /هبة أمحد طه -.بغداد :مشس
األندلس للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 114 ،ص.
املماثلة الصوتية يف القراءات املتواترة :دراسة حتليلية /خالد حممد مجعة -.طنطا :جامعة
األزهر 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
خامسا :اهلجاء والنطق
ا
حكاايت حروف اهلجاء مع الصحابة :دليل الوالدين واملعلمات /عبدهللا حممد عبداملعطي-.

اجليزة :مركز إبصار للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م.
43

منظومة احلروف العربية /س ـ ــوس ـ ــن الس ـ ــكاف وآخرون؛ حترير زكي البغدادي -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ 2017 ،م.
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الباب الثالث
األلفاظ واًلشتقاقات

أوًل :األلفاظ (عام)
ا
 -1الكتب القدمية
خطبة عائشة رضي هللا عنها يف الدفاع عن أبيها وتفسري غريبها ولغتها /حممد بن القاسم
بن األنباري (ت  328هـ)؛ حتقيق عبداللطيف أبو بكر بن صاحل.
نشر يف جملة مشال جنوب ع  17يونيو  2021م ( 1442هـ).
رسالة يف اشتقاق اسم الفاعل من األعداد /عبدالسميع بن حممد علي اليزدي احلائري (ت

بعد  1260هـ)؛ حتقيق حممد نوري املوسوي ،جنالء محيد جميد.
نشر يف جملة ّلرك للفلسفة واللسانيات والعلوم اّلجتماعية ،العراق مج 1ع 2021( 40م)
ص .167-152
رغبة املشتاق يف علم اًلشتقاق /أمحد بن حممد النزقيم السيوطي (ق  13هـ)؛ حتقيق خليل
إبراهيم محودي ،حقي إمساعيل حممود.
نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعة ع 32ج 2020( 1م) ص .46-9
(يف اللغة وأصول الفقه خاصة)
مسألة يف معىن ُثَّ /أليب حممد عبدهللا بن عبداجلبار ،املعروف اببن بـَاِّري النحوي (ت 582
هـ)؛ دراسة وحتقيق طالب فرحان سعود.
نشرت يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية ،العراق ،مج 1ع 2021( 17م) ص – 139
.157
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النبات /عن أيب سعيد عبدامللك بن قريب األصمعي (ت  216هـ)؛ حتقيق عبدهللا يوسف
الغنيم -.القاهرة :درة الغواص للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -2الكتب احلديثة
اجتاهات التقعيد اللغوي أللفاظ احلضارة يف العصر احلديث :دراسة وصفية نقدية /علي
محدي حجازي -.طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اًلشتقاق اللغوي يف كتب املعاجم الفقهية حىت هناية القرن الثامن اهلجري :دراسة وحتليل/
أمحد محدي أبو احلمد -.الزقازيق :جامعة األزهر 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
عمان :مركز
التأثيل عند اللسانيني العراقيني يف العصر احلديث /بتول عبد الكاظم الربيعي -.ا
الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
(التأثيل يدرس أصل الكلمات وتطورها)
دليل القارئ إىل العربية الفصحى املعاصرة /حممد حسن عبدالعزيز -.القاهرة :جممع اللغة
العربية 1442 ،هـ 2021 ،م.
(ألفاظ واشتقاق)
الروح والرحيان :دراسة لغوية شرعية /ابسل مولود يوسف ،ميس عبدالسالم إبراهيم-.
تكريت :دار اإليداع للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 130 ،ص.
املشتقات بني اًلمسية والفعلية /نسيلة بنت موسى الربعي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،

 1442هـ 2021 ،م (رسالة جامعية).
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معجم الكاتب واخلطيب يف ضبط الكلمات واألساليب /حازم حممد السيد -.القاهرة :دار
احلديث 1438 ،هـ 2017 ،م.
منظومة التسمية العربية :مصدر اسم اإلنسان ،املعىن والتوجه ،مع مسرد ألفبائي ألمساء
خمتارة من الذكور واإلانث /عاطف عطية -.طرابلس الشام :جروس برس 1442 ،هـ،
2021م.

اثنياا :الغريب من األلفاظ
إجياز الغرائب وإجناز الرغائب /عبدالرزاق بن أمحد البيهقي مث النيسابوري (ت بعد  562هـ)؛
حتقيق صالح سامي عبد محيد -.الرمادي :جامعة األنبار ،قسم اللغة العربية 1442 ،هـ،
 2021م (ماجستري).
من حرف الضاد إىل هناية الكتاب.
(ذكر امليمين أنه يف غريب األلفاظ ،ولكن اطلع عليه ابحث وقال إنه خمتصر يف غريب احلديث)
حاشية اإلقناع :غريب لغة اإلقناع /موسى بن أمحد احلجاوي احلنبلي (ت  968هـ)؛ قدم
السلَمي -.الكويت :ركائز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
هلا وأعاد بناءها إبراهيم بن ثواب ُّ
اثلثاا :األلفاظ يف القرآن والتفاسري
أأعجمي وعريب؟ :موسوعة معجمية ولغوية واترخيية يف نفي اللغات األعجمية عن القرآن
الكرمي والرد على املستشرقني /فخر الدين الكهرمان آابدي محزة بن سليمان -.القاهرة :مركز
تبصري للنشر 1442 ،هـ؟ 2021 ،م 4 ،مج.
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اًلشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق /حممد نور الدين املنجد -.ط-.3
دمشق :دار الفكر 1442 ،هـ 2021 ،م 328 ،ص.
ألفاظ األذى واملرض واملوت يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /صالح الدين سليم حممد،
أمحد حممود حممد -.العراق :نشر نور 1442 ،هـ 2021 ،م 257 ،ص.
ألفاظ احلب وسياقاهتا يف القرآن الكرمي /ابتسام مرهون الصفار -.بغداد :الذاكرة للنشر،
 1440هـ 2019 ،م 384 ،ص.
ابعا :املصطلحات ومعانيها
را
عمان :دار
اإلشكال املصطلحي يف اخلطاب النقدي العريب احلديث /حممد زرمان -.ا
جمدّلوي 1442 ،هـ 2021 ،م.
تنظري املصطلح وقضاايه :التجريب ،التزامن ،التعاقب /سعيد شوقي -.القاهرة :دار
النابغة 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف أصول التعبريات اًلصطالحية يف فصحاان املعاصرة /حممد بن يعقوب الرتكستاين-.

الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1442 ،هـ 2020 ،م.

املصطلح اللغوي يف رسائل أيب العالء املعري :دراسة ومعجم /علي زوين -.الكوت ،العراق:
كلية الكوت اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 191 ،ص.
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خامسا :دًللة األلفاظ
ا

(وتنظر موضوعات دًللية يف :دراسات لغوية تراثية ،وحديثة)
أصل دًللة املادة بني ابن فارس والراغب األصفهاين /وفاء بنت حممد الشاهد -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

األصوات والدًللة يف معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية حملمود عبدالرمحن عبداملنعم/
رجب عبدالفتاح سامل -.دسوق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
أقوال الصحابة والتابعني يف معجم لسان العرب :دراسة صوتية دًللية /بكر طلعت بكر-.
جرجا :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
ألفاظ األطعمة واألشربة يف معجم اتج العروس :اهلمزة والباء والتاء :دراسة دًللية /وجدان
بنت سعد بن تومي -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
األلفاظ احلضارية يف ديوان "الساق على الساق فيما هو الفارايق" ألمحد فارس الشدايق:

عمان :دار من احمليط إىل اخلليج للنشر1442 ،
دراسة معجمية دًللية /غنية احممد عيسو -.ا
هـ 2019 ،م.

األلفاظ احلضارية يف كتاب "السلوك ملعرفة دول امللوك" للمقريزي (ت  845هـ) :دراسة
دًللية /مروة عبداحملسن مسرة -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ألفاظ الراثء يف ديوان ابن الرومي :دراسة دًللية /أمساء عبدالرافع إبراهيم -.القاهرة :جامعة
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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الضراء يف اجلزء األول من كتاب "الفرج بعد الشدة" للتنوخي (ت 383
السراء و ّ
ألفاظ ّ

ه ـ ـ ـ ــ) :دراسة معجمية دًللية /أمحد بن سامل الزكواين -.نزوى ،عُمان :جامعة نزوى1438 ،
هـ 2017 ،م.
ألفاظ طبقات الرعية يف عهد اإلمام علي عليه السالم إىل واليه الصحايب مالك بن األشرت
رضي هللا عنه :دراسة يف اللفظ والرتكيب /سحر انجي املشهدي -.العراق :العتبة احلسينية،

 1438هـ 2017 ،م 90 ،ص.

ألفاظ اللباس يف املخصص ًلبن سيده :دراسة بنائية دًللية /طارق عبداحلفيظ عطااي-.

بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

أنظمة التحول الدًليل يف العربية بني املعجم والقرآن الكرمي :دراسة حتليلية دًللية /ريهام

السيد البدوي -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م؟ (ماجستري).

البحث الدًليل عند ابن الزملكاين (ت  651هـ) /مىن إبراهيم عبيد -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البحث الدًليل عند الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي /حممد عليوي حسني -.الناصرية:

جامعة ذي قار 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

البحث الدًليل يف كتاب شرح حكم هنج البالغة للشيخ عباس القمي /أمحد حسني محد-.
بغداد :اجلامعة املستنصرية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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التحليل الدًليل وأثره يف دراسة الرتادف :دراسة تطبيقية لنظرية احلقول الدًللية يف معجم
مرتادفات ابن خالويه /نبيهة بنت عبدهللا ابخشوين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى1442 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
منوذجا /البشري فاحل-.
تطور دًللة املفاهيم بني الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي :احلقل املعريف ا
الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1438 ،هـ 403 ،ص.
التطور الدًليل أللفاظ احلضارة ومظاهره خالل القرنني الثامن والتاسع عشر امليالديني/
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج للنشر 1442 ،هـ 2019 ،م.
غنية احممد عيسو -.ا
الدًللة العربية املعاصرة :تطبيقات على املتداول اليومي /فايز الداية -.دمشق :وزارة الثقافة،
 1442هـ 2021 ،م.
دًللة معجمية لأللفاظ احلضارية يف كتاب "الساق على الساق" إابن القرنني الثامن والتاسع
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج للنشر 1442 ،هـ،
عشر امليالديني /غنية احممد عيسو -.ا
 2019م.
العالقات الدًللية يف ديوان الوأواء الدمشقي (ت  378هـ) /أمحد مصطفى حسيـن-.

بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

العالقات الدًللية يف معجم املصباح يف اجلمع بني األفعال والصحاح للقرطيب (ت 671
هـ) :دراسة مع حتقيق الكتاب من حرف األلف الراء إىل الفاء /شيماء حممد صربي جنم-.
الرمادي :جامعة األنبار 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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قصائد األطفال يف األعمال الشعرية لسليمان العيسى وأمحد سويلم :دراسة معجمية دًللية
مقارنة /شادية طايل حممد -.طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
املتالزمات اللفظية يف العربية املعاصرة :دراسة معجمية دًللية /عواطف فرح البلوي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مطارحات يف علم الدًللة /صليحة قصايب -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1442 ،هـ 2021 ،م.
سادسا :املرتادفات واألضداد وما يلحق هبا
ا
(يشمل كتب الفروق)

األضداد عند اجلوهري يف الصحاح :دراسة مقارنة /خليل إبراهيم السامرائي -.العراق:
مؤسسة انشرون 1442 ،هـ 2021 ،م 92 ،ص.
رسالة شريفة ملعاين النفس النفيسة /عبدهللا بن عثمان مستجي زاده الرومي (ت  1150هـ)؛
حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي مبشيخة األزهر -.القاهرة :جملة األزهر 1442 ،هـ،
 2021م.
هدية عدد شعبان من جملة األزهر  1442هـ.
(يف تفسري األلفاظ املشرتكة)
طرب (ت بعد  210هـ)؛ اعتىن به
الفرق يف اللغة /أليب علي حممد بن املستنري ،املعروف ب ُق ُ
عمر أمحد الراوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م 128 ،ص.
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سابعا :األخطاء اللغوية (اللحن)
ا

(يشمل األلفاظ الدخيلة ،املعربة ،املولدة ،التصحيف والتحريف)

األخطاء الشائعة اليت يقع فيها الكاتب /جاسم حممد كاظم العمران -.احللة ،العراق :مؤسسة
دار الصادق الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 180 ،ص.
أخطاء شائعة يف فصحاان املعاصرة /حممد بن يعقوب الرتكستاين -.جدة :النادي األديب
الثقايف 1442 ،هـ 2021 ،م.
جراء النطق غري الصحيح للكلمات /اختيار حممد قاسم ،أداء نسرين أكرم
أخطاء شائعة من ّ
عبيد -.دمشق :وزارة الثقافة 1442 ،هـ 2021 ،م (سلسلة الكتاب الناطق؛ .)29
األخطاء اللغوية الشائعة املتداولة بني موظفي دوائر الدولة /علي فاضل مهدي[ -.دمشق]:
دار اليمامة 1440 ،هـ 2020 ،م 263 ،ص.
األغالط اللغوية الشائعة يف وسائل اإلعالم والدوائر احلكومية /حممد عبد اجلبار العزاوي-.
الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر 1442 ،هـ2021 ،
م 295 ،ص.
إيراد الآلل من إنشاد الضوال وإرشاد السؤَّال /أمحد بن علي بن خامتة األنصاري (ت
 770هـ)؛ حتقيق ربيعة سحنون -.الرابط :وزارة األوقاف 1441 ،هـ 2020 ،م.
(يف موضوع حلن العامة)
التصويب اللغوي حىت هناية القرن السادس اهلجري يف ضوء علم اللغة احلديث /عبدهللا

علي الغُبَسي -.دمشق؛ درعا :نور حوران 1440 ،هـ 2019 ،م.
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الدخيل واملعرب يف كالم ابن عاشور التونسي (ت  1393هـ) يف تفسريه التحرير والتنوير:
دراسة معجمية دًللية /أزهار شعبان أبو زيد -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية1441 ،
هـ 2020 ،م (دكتوراه).
عثرات اللسان :التنبيه على أغالط شائعة من جراء الضبط غري الصحيح حلروف بعض
الكلمات /نسرين أكرم عبيد -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م
فيما يلحن فيه العامة /عبدامللك بن قريب األصمعي (ت  216هـ)؛ حتقيق وجتميع صفاء

صابر البيايت -.القاهرة :املكتبة العمرية :دار الذخائر 1442 ،هـ 2020 ،م.

عمان :دار من احمليط إىل اخلليج
اللغة الفصيحة بني الركيك والدخيل /عصام اخلالدي -.ا

للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.

املعرب والدخيل واملولَّد واألغالط/
لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من َّ
ّ
أليب الطيب صديق بن حسن خان ِّ
القننوجي (ت  1307هـ)؛ حتقيق مشعان بن انزل
اجلابري -.ديب :مجعية مجعة املاجد للثقافة والرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م.
ما ًل يقال يف املعجمات العربية حىت هناية القرن الرابع اهلجري /نغم أمحد العزاوي -.بغداد:
جامعة بغداد 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
معجم األخطاء الشائعة يف صيغ األفعال /حممد ضاري محادي -.بغداد :دار ومكتبة عدانن،
 1442هـ 2021 ،م 800 ،ص.
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معجم املفردات األجنبية املقرتضة يف اللغة العربية احلديثة :التأصيل ،املقابل العريب،
الشرح /صافية زفنكي -.برلني :املركز الدميقراطي العريب 1442 ،هـ 2021 ،م.
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الباب الرابع
املعاجم
أوًل :علم املعاجم ونقدها
ا
حركة النقد حول معجم العني :دراســة وصــفية نقدية يف ضــوء البحث املعجمي املعاصــر/

حممد محدي حمليس -.القاهرة :جامعة عني مشس 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

شرح خطبة القاموس /أليب الروح عيسى بن عبدالرحيم األمحدآابدي الكجرايت (ت 970
هـ)؛ حتقيق حممد هادي حممد عبدهللا.
نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية ،العراق ،مج 1ع 2021( 17م) ص .137 – 87
كتاب املاء أليب حممد عبدهللا األزدي الصحاري :دراسة يف ضوء الصناعة املعجمية /حممد
بن عامر املالكي -.مسقط :جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة1442 ،
متصل املعجم اللغوي واملعجم التواصلي /أمحد بريسول -.ا
هـ 2021 ،م.
مروايت ابن جين يف معجم لسان العرب ًلبن منظور :دراسة وصفية حتليلية /حممد رحبي
السلفييت -.غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
املعجم التارخيي للغة العربية :رؤى ومالمح /أمحد العلوي وآخرون؛ إعداد وتنس ـ ـ ــيق منتص ـ ـ ــر
أمني عبــدالرحيم ،خـالـد اليعبودي -.الرايض :مركز امللــك عبــدهللا بن عبــدالعزيز الـدويل خلـدمـة
اللغة العربية 1438 ،هـ 2017 ،م.
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عمان :دار كنوز املعرفة،
املعجم العريب املثايل :بناؤه الصوايت والصرايف /حممد الوادي -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
اثنياا :املعاجم األحادية اللغة (عريب  -عريب)
 -1املعاجم القدمية
خالصة احملكم /أليب عبدهللا حممد بن احلسني العنسي (ت  671هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى 1438 ،هـ... ،
(احملكم واحمليط األعظم ّلبن سيده ،ت  458هـ ،معجم لغوي)
املصباح يف اجلمع بني األفعال والصحاح /حممد بن أمحد بن فرح القرطيب (ت  671هـ).

ينظر :العالقات الدّللية يف معجم املصباح يف اجلمع بني األفعال والصحاح للقرطيب (ت 671
هـ) :دراسة مع حتقيق الكتاب من حرف األلف الراء إىل الفاء /شيماء حممد صربي جنم-.
الرمادي :جامعة األنبار 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الناموس املأنوس /علي بن سلطان حممد القاري اهلروي (ت  1014هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1442 ،هـ...،
(خلصه من القاموس احمليط)

 -2املعاجم احلديثة
املتقن :املعجم العريب املصور ابأللوان :عريب  -عريب /جمموعة مؤلفني -.ط ،جديدة
منقحة ومزيدة -.بريوت :دار الراتب اجلامعية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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املعجم الكبري /جممع اللغة العربية -.القاهرة :اجملمع 1442 ،هـ 2021 ،م.
اجلزء  :13حرف السني (ق.)2-1
املعجم الوسيط /جممع اللغة العربية -.ط ،5حمدنثة ومزيدة -.القاهرة :اجملمع 1442 ،هـ،
 2021م 2 ،مج.
اثلثاا :املعاجم املتخصصة
قاموس عزيز :املصطلحات الطبية األساسية :إجنليزي  -سويدي  -عريب /عزيز أمحد

سعدون -.ماملو ،السويد :دار ميزر 1442 ،هـ 2021 ،م.

قاموس اللغات القدمية الواردة يف كتب العلماء :ســرايين ،عبي ،آرامي ،حبشـي ،وغريها/

عبدهللا بن حسني املوجان -.؟ :مركز الكون للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.

قاموس مصطلحات األمن /أمحد حممد املزعنن -.الرايض :مكتبة التوبة 1442 ،هـ2021 ،
م 277 ،ص.
(يؤصل للمصطلحات لغواي ،مث يعرض املصطلحات احلديثة فيما يتعلق ابألمن)
مسرد معجم مصطلحات الرايضيات :عريب  -إنكليزي /إعداد جلنة مصطلحات الرايضيات
يف اجملمع :موفق دعبول وآخرين -.دمشق :جممع اللغة العربية 1439 ،هـ 2018 ،م104 ،
ص.
وكتاب آخر مثله :إنكليزي  -عريب.
معجم األفعال الواوية اليائية الناقصة يف اللغة العربية /إبراهيم البحريي -.القاهرة :جممع

اللغة العربية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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معجم مصطلحات علم األرشيف املعاصر :إجنليزي  -عريب  -فرنسي /ربيع البنوري-.
الشارقة :هيئة الشارقة للواثئق واألرشيف 1440 ،هـ 2019 ،م 646 ،ص.
حنو معجم أنطولوجي ألفعال األكل والشرب يف اللغة العربية /إِّميان صبحي دلول -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م( .دكتوراه).
ابعا :املعاجم الثنائية اللغة
را
عمان:
قاموس إجنليزي عريب ابملصطلحات النفسية واإلرشادية /حممود كاظم التميمي -.ا
دار صفاء 1438 ،هـ 2017 ،م.
القاموس العصري :عريب  -كردي /عزيز عقراوي -.أربيل :مطابع خسته نو 1441 ،هـ،
 2020م 4 ،مج ( 2982ص).
(اعتمد احلروف الالتينية للغة الكردية بدل العربية)

59

الباب اخلامس
البالغة العربية
أوًل :البالغة (األعمال الشاملة أو بعضها)
ا

 -1الكتب القدمية

األطول :شرح تلخيص مفتاح العلوم /عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه احلنفي (ت
 943هـ)؛ حتقيق عبداحلميد هنداوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م،
 2مج ( 1176ص).
تلخيص املفتاح /حممد بن عبدالرمحن القزويين (ت  739هـ)؛ اعتىن به إلياس قبالن-.
إستانبول :دار الشفا 1438 ،هـ 2017 ،م 440 ،ص.
حاشية سليمان اجلريب على خمتصر التفتازاين /سليمان بن عبدالرمحن اجلريب املغريب (ت 966
هـ)؛ حتقيق حيىي بن هبُون حاج احممد -.بريوت :دار املقتبس 1442 ،هـ 2021 ،م.
(يف البالغة)
حاشية اجلوهري إمساعيل بن غنيم [ت  1165هـ] على خمتصر السعد التفتازاين على
التلخيص للجالل القزويىن.
حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1441 ،هـ 2020 ،م... ،
حلي األفراح يف شرح تلخيص املفتاح /بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي (ت
 794هـ).
حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1442 ،هـ 2021 ،م... ،
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احلواشي والنكات والفوائد احملررات /أمحد بن قاسم العباادي (ت  994هـ)؛ حتقيق عمر
خطاب الرشيدي -.املنصورة :دار الوابل الصيب؛ القاهرة :دار اإلمام الرازي 1442 ،هـ،
 2021م.
وهي حاشية على الشرح املختصر للسعد التفتازاين على منت تلخيص املفتاح للخطيب القزويين.
رسالتان يف اللغةّ /لبن كمال ابشا (ت 940هـ)؛ دراسة وحتقيق بشرى أمحد حممد أمني،
جاسم احلاج جاسم.
(ومها :رسالة يف حتقيق التضمني ،وأخرى يف تفكيك الضمائر)
نشرات يف جملة اجلامعة العراقية ع  3مج  1439( 40هـ 2018 ،م) ص .254 – 207

رايض الناظر يف حمسنات الكاتب والشاعر /حممد املدرس احلائري الطهراين (ت بعد 1320
عمان :دار الرنيم،
هـ)؛ حتقيق عبداإلله عبدالوهاب العرداوي ،حسني جهاد احلساين  -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
(يف علم البيان والبديع)
شرح مفتاح العلوم /سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت  792هـ)؛ حتقيق عجاج عودة
برغش -.دمشق :دار التقوى 1442 ،هـ 2021 ،م.
املختصر :شرح تلخيص املفتاح /سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت  792هـ)؛ حتقيق
عجاج عودة برغش -.دمشق :دار التقوى 1442 ،هـ 2021 ،م.
طبعة حمققة على أصول خطية نفيسة وموشحة بتعليقات مستقاة من أنفس حواشي الكتاب.
خمتصر املعاين :شرح كتاب تلخيص املفتاح /مسعود بن عمر التفتازاين (ت  791هـ)؛ اعتىن
به إلياس قبالن -.إستانبول :دار الشفا 1438 ،هـ 2017 ،م 704 ،ص.
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 -2الكتب احلديثة يف البالغة
البالغة العربية :البيان والبديع /عزة حممد جدوع -.ط -.3الدمام :دار املتنيب 1438 ،هـ،
 2017م.
عمان :دار كنوز املعرفة،
البالغة العربية اجلديدة :مسارات ومقارابت /عماد عبداللطيف -.ا

 1442هـ 2021 ،م.

البالغة الواضحة :البيان ،املعاين ،البديع /علي اجلارم ،مصطفى أمني؛ اعتىن به إلياس

قبالن -.إستانبول :دار الشفا 1442 ،هـ 2020 ،م 556 ،ص.

البالغة وأنواع اخلطاب /حممد مشبال -.القاهرة :رؤية للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
توضيح التلخيص يف علم البالغة /عبدالكرمي بن محادي الدابن (ت  1413هـ)؛ حتقيق طه
عمان :دار الفتح للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 416 ،ص.
حممد القيسي -.ا
دفاع عن البالغة /أمحد حسن الزايت (ت  1388هـ)؛ حتقيق مصطفى أبو املعاطي-.
املنصورة :دار الغد اجلديد 1441 ،هـ 2020 ،م.
زبدة البالغة /حممد بن عبدالعزيز نصيف -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1442 ،هـ،
 2021م.
طبعة منقحة أضيف إليها نبذة يف أتريخ البالغة ،ونظم زبدة البالغة ،وإجاابت التمارين.
شذا العرف يف فن الصرف /أمحد بن حممد احلمالوي (ت  1351هـ)؛ حتقيق علي رضا

عرفات -.بريوت :دار الرايحني 1442 ،هـ 2021 ،م.
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عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ،
يف معرفة البالغة :حوارات /جمموعة من املؤلفني -.ا
 2021م.
حماضرات يف البالغة اجلديدة /حممد مشبال -.بريوت :دار الرافدين 1442 ،هـ 2021 ،م.
مقدمة لدراسة بالغة العرب /أمحد ضيف -.القاهرة :كنوز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
موجز البالغة /حممد الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ)؛ حتقيق وائل حافظ خلف-.
اإلسكندرية :دار اخللفاء الراشدين 1442 ،هـ 2021 ،م.

 -3البالغة يف القرآن
آيتا غض البصر من سورة النور :دراسة بيانية لغوية /عبدهللا بن سامل اهلنائي -.مسقط:
مكتبة الضامري 1438 ،هـ 2017 ،م.
أخبار بىن إسرائيل يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية يف تعدد األنساق /هالة عادل
عبداحلفيظ -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
أساليب اًلستمالة واإلقناع يف ضوء توجيهات القرآن الكرمي :دراسة تطبيقية على قصة
موسى عليه السالم /فاطمة حممد طه -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).
األساليب اإلنشائية يف جزء األحقاف :دراسة أسلوبية /مرمي حيىي القططي -.غزة :جامعة

األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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أساليب التلطف واًلستمالة :دراسة يف البالغة القرآنية  /السيد إبراهيم السيد -.الشرقية:
جامعة األزهر 1440 ،هـ2019 ،م (دكتوراه).
أسباب نزول القرآن الكرمي وأثرها يف دًلًلت النص القرآين :دراسة بالغية /أمحد حممد
حسن علي -.املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
اإلطناب يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /خمتار عطية -.املنصورة :دار الوفاء 1439 ،هـ،
 2018م.
األمر والنهي يف القصص القرآين :دراسة بالغية /إميان كرم أمني -.املنصورة :جامعة املنصورة،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
عمان :دار من
براعة التشكيل اللغوي يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /فوزية عساسلة -.ا
احمليط إىل اخلليج للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
بالغة التقييد ابليوم يف الذكر احلكيم :دراسة بالغية حتليلية /حنان حسني دندراوي-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
بالغة التناسب يف سورة التوبة /نورة بنت هذال الثبييت -.الرايض :جامعة اإلمام1442 ،
هـ 2021 ،م (ماجستري).
البالغة القرآنية عند النورسي يف رسائل النور /عبدهللا حممد فهد العزاوي -.دايىل :جامعة
دايىل 1440 ،هـ 2019 ،م 231 ،ص.
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بالغة النظم القرآين عند ابن القيم (ت  751هـ) /مىن بنت فهد النصر -.الرايض :دار
كنوز إشبيليا 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار
الرتديد البالغي يف القرآن الكرمي :دراسة يف علم البديع /نوري صابر الزيباري -.ا
جمالوي 1442 ،هـ 2021 ،م.
توجيه البقاعي لالسم املوصول يف آايت املتشابه اللفظي :دراسة بالغية /حممد احلسيين-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج
مجاليات النص القرآين :دراسة بالغية /فوزية عساسلة -.ا
للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
حوار حول بالغة النص القرآين /حممد عصام قصاب -.دمشق :دار الفكر 1442 ،هـ،
 2021م 2 ،جـ.
خصائص الرتاكيب يف آايت العقيدة وأثرها يف تقرير املعىن :دراسة بالغية حتليلية /علي بن
حممد آل نومة -.الرايض :دار العقيدة 1442 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
عمان :دار املعتز
الدراسات البيانية القرآنية املعاصرة :حنو رؤية جديدة /مسرية الشاذيل -.ا
للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار وائل1442 ،
رسائل بالغية من القرآن الكرمي :البيان /خالد حسني مصلح -.ا
هـ 2021 ،م.
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عمان :دار وائل،
رسائل بالغية من القرآن الكرمي :علم البديع /خالد حسني مصلح -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
عمان :دار وائل،
رسائل بالغية من القرآن الكرمي :علم املعاين /خالد حسني مصلح -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
سورة الكهف :دراسة أسلوبية /وسن عبدالغين املختار -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث،
 1442هـ 2021 ،م.
سوق املعلوم مساق غريه يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /رضا حممود عبدالرازق -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
صورة اليتيم يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /حنان حواش شعبان -.القاهرة :جامعة القاهرة،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
العدول البالغي يف آايت تكرمي النيب صلى هللا عليه وسلم وإيناسه /رفعت علي حممد-.
القاهرة :كشيدة للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
العدول يف قصص األنبياء يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /أماين حسني علوش -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
عمان :دار اخلليج 1442 ،هـ 2021 ،م.
لطائف بالغية قرآنية /أمحد فتحي احلياين -.ا
جميء األمر والنهي يف صورة اخلب يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /رضا عبداملقصود
عبداإلله -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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من بالغة النظم القرآين يف احلديث عن العبودية /أمحد الشحات السعداوي -.دمياط
اجلديدة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
النظم القرآين يف آايت اجلنة /حممد النجار -.؟ 1442 ،هـ 2020 ،م (سلسة دراسات
قرآنية بالغية؛ .)1
(أشري إىل العنوان نفسه ملؤلفه حممود حممد السيد  -رسالة ماجستري ،جامعة األزهر1424 ،هـ)
 -4اإلعجاز البالغي يف القرآن
اًلختالف الدًليل بني القراءات العشر يف حكاية األقوال :اإلعجاز وخصوصية التوجيه
ومسالكه /حممود بن عبداجلليل روزن -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م.
اًلستفهام القرآين :أسراره البالغية وإعجازه الدًليل /حلسن يسني أيت -.مراكش :جامعة
القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اإلعجاز البياين يف السور املثاين :دراسة بالغية /نوري عبد احلسن محيدي -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
اإلعجاز يف نظم الصورة البديعية يف القرآن الكرمي /حجاج حممد عطية -.القاهرة :جامعة
األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
منوذجا /حسام الدين
اإلعجاز املقاصدي يف قصر اآلايت يف القرآن الكرمي :سورة عبس ا
إبراهيم أبو اخلري -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية ،قسم اللغة العربية 1442 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
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املدخل النحوي للعجاز القرآين عند اجلرجاين :نظرية النظم /حممد كاظم الب اكاء -.القاهرة:
معهد املخطوطات العربية ،النشر الرقمي 1442 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة ماجستري).
 -5البالغة يف احلديث الشريف
أساليب اإلنشاء الطليب يف كتاب "اإلملام أبحاديث األحكام" للمام ابن دقيق العيد (ت
 702هـ) /رقية إبراهيم صقر -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
بيان السنة للقرآن الكرمي يف اجلامع الصحيح للمام البخاري :دراسة بالغية حتليلية /حممد
ايسني صالح أمحد -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
تشكيالت الصورة يف احلديث النبوي /هيلة بنت عبدهللا العساف -.القاهرة :دار النابغة،
 1442هـ 2021 ،م.
جواب اًلستفهام ابًلستفهام :دراسة بالغية يف الصحيحني /أمساء رحيان بيومي -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
السياق وأثره على املعىن يف شروح اجلامع الصغري للسيوطي (ت  911هـ).
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1441 ،هـ 2020 ،م... ،
كتاب صحيح القصص النبوي لعمر سليمان األشقر :دراسة بالغية /فاطمة أمحد يوسف-.
دمنهور :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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املباحث البالغية يف كتاب الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصبيح لشمس الدين البماوي
عمان :دار الراية 1442 ،هـ 2021 ،م؟
(ت  831هـ) /ايسني مهين العشماوي -.ا
مستوايت اخلطاب :دراسة أسلوبية يف األحاديث القدسية /إميان إمساعيل الذوادي-.
[دمشق :توزيع مؤسسة سورايان لإلنتاج اإلعالمي] 1442 ،هـ 2021 ،م؟ 352 ،ص.
 -6اتريخ البالغة
البحث البالغي يف األندلس يف القرنني اخلامس والسادس اهلجريني /خالد حممد عطية-.
بنها :جامعة بنها 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
بالغة العرب يف األندلس /أمحد ضيف -.القاهرة :كنوز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -7طرق البحث ومناهج البلغاء
شرح كافية ابن احلاجب بني ابن حاجي (ت  845هـ) واإلمام املهدي صالح بن علي
(ت  849هـ) :دراسة وموازنة /نورة جودة رزق -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ،
 2020م (دكتوراه).
منهج البحث البالغي عند البالغيني املغاربة املتأخرين :دراسة يف األسس النظرية /آيت
محو حممد -.وجدة :جامعة حممد األول 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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 -8البالغة يف الرتاث اإلسالمي
أمنوذجا /حازم أمحد سليط-.
األبعاد التداولية لفنون البالغة العربية :ديوان الشريف الرضي
ا
طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أثر السياق يف توجيه املعىن يف شروح هنج البالغة حىت القرن السابع اهلجري /مروة غين

ترجيي -.الناصرية :جامعة ذي قار 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

أساليب اإلقناع عند اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين (ت  471هـ) :دراسة بالغية يف كتاب
أسرار البالغة /رضا السيد عسر -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
األساليب اإلنشائية يف ديوان الصاحب شرف الدين األنصاري (ت  662هـ) :دراسة
بالغية نقدية /شيماء فتحي حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).
أسلوب املبالغة يف شعر املديح النبوي /ميادة زينهم النجار -.القاهرة :جامعة األزهر1440 ،
هـ 2019 ،م (دكتوراه).
اإلشارات البالغية يف تفسري املاوردي (ت  450هـ) /إمساعيل نبيل أبو علي -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
عمان:
أنساق اخلطاب يف شعر اخلوارج :دراسة يف األنساق األسلوبية /عيسى عيساوي -.ا
مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
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بالغة األمثال بني اللغتني العربية والفارسية /عبدالستار محيدوف -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1442هـ 2021 ،م (ماجستري).
بالغة التضمني يف شعر البارودي /فاطمة توفيق علي -.القاهرة :جامعة عني مشس1441 ،
هـ 2020 ،م (دكتوراه).
بالغة الرسائل األخالقية والفقهية وفضل البالغة للجاحظ (ت  255هـ) /مسر إبراهيم
حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البالغة القرآنية يف تفسري ابن عاشور :دراسة بالغية حتليلية /عتيق بن راشد الفالسي-.
القاهرة :بورصة الكتب للنشر 1437 ،هـ 2016 ،م.
البالغة والتأويل :أثر العقيدة الشيعية يف تشكيل الصورة التشبيهية عند املؤيد يف الدين

عمان :مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
الشريازي /عبدالرمحن حجازي -.ا

البالغة والتأويل :مسامهة يف قراءة شروح التلخيص /ثراي اهلادي السوسية -.إربد :دار ركاز،
 1442هـ 2021 ،م.
البناء الرتكييب ألحوال اليوم اآلخر بني أمية بن أيب الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل :دراسة
بالغية حتليلية موازنة /كوثر علي إبراهيم -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(دكتوراه).
بنية املفارقة يف شعر أسامة بن منقذ (ت  584هـ) /دعاء عبدالغين عبداحلميد -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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عمان :مركز
جتليات احلضور البياين يف املخيال الشعري عند ابن الفارض /طارق زيناي -.ا
الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
التصوير البياين يف ديوان األمري الصنعاين (ت  1182هـ) :دراسة بالغية /ضحى حسني
حلمي -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التصوير البياين يف شعر أيب الطيب الرندي :دراسة بالغية حتليلية /أمساء بنت خالد العتييب-.
الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التصوير البياين يف وصف احلرب بني أيب متام والبارودي :دراسة موازنة /رانيا فؤاد توفيق-.
القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التعبري جبوارح اإلنسان يف ديوان حممود سامي البارودي :دراسة بالغية /سلوى حممد
طاهر -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
التوظيف البالغي للبديع يف مدائح الصاحب شرف الدين األنصاري (ت  662هـ) /أمساء
إمساعيل أبو دنيا -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
عمان:
مجاليات الصورة البيانية يف املدحة النبوية عند حسان بن اثبت /محيد قبايلي -.ا
مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
اخلصائص البالغية لراثء النفس يف العصر اجلاهلي /مرمي حممد عفيفي -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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خصائص الرتاكيب يف شعر عروة بن أذنية /للباحثة صباح عبدالعزيز النجار -.املنوفية:
جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اخلطاب الشعري عند حسان بن منري ( 576 – 486هـ) :دراسة أسلوبية /منال إبراهيم
العجوري -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
دًلًلت الرتاكيب يف شعر الراثء لصفي الدين احللي (ت  750هـ) :دراسة بالغية حتليلية/
شيماء حممد سيف النصر -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
دًلًلت الرتاكيب يف مدح ابن زمرك األندلسي (ت  797هـ) /هبة أمحد رمضان -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الدًلًلت النفسية لأللوان يف ديوان عبدهللا بن املعتز :دراسة بالغية حتليلية /مساح فتحي
أمحد -.سوهاج :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ديوان ابن السيد البطليوسي (ت  521هـ) :دراسة بالغية حتليلية /إيناس شوقي عبدهللا-.
الزقازيق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ديوان ابن مطروح (ت  649هـ) :دراسة بالغية نقدية /أمل سيد أبو محيدة -.القاهرة:
جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
ديوان الثعاليب :دراسة بالغية /إميان حسني أمحد -.بين سويف :جامعة األزهر 1439 ،هـ،
 2018م (ماجستري).
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ديوان خداش بن زهري العامري :دراسة بالغية حتليلية نقدية /إميان عبداحلليم حممد -.بين
سويف :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
ديوان معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما (ت  60هـ) :دراسة بالغية نقدية /إسراء
ممدوح أمحد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ديوان النمر بن تولب العكلي (ت  13هـ) :دراسة بالغية /شيماء شحاتة عبد املنعم-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الراثء عند احلصري القريواين (ت  488هـ) :دراسة بالغية نقدية /شعبان حممد كفايف-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
زايدات السيوطي يف شرح عقود اجلمان على القزويين يف علمي البيان والبديع :عرض
وحتليل /حممد رفيق بن إظهار ميان -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ2021 ،
م (حبث مكمل للماجستري).
شعر ابن طباطبا العلوي (ت  322هـ) :دراسة بالغية نقدية /حممد رضا يوسف السيد-.
الزقازيق :جامعة األزهر 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
شعر أيب حيان األندلسي :دراسة بالغية حتليلية /سعد هللا بن صاحل الزهراين -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
شعر حيىي بن حكم الغزال األندلسي (ت  250هـ) :دراسة بالغية حتليلية /حممد عبدالناصر
سعد -.دمياط :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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الصور البيانية يف ديوان الشاعر العباسي جحظة البمكي (ت  324هـ) /مىن طه ميزار-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
صور املعاين الغزلية يف شعر بشار بن برد يف ضوء نظرية النظم /رويدا مهنا احلريب -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه يف البالغة العربية).
صور املعاين املشرتكة بني عمرو بن شأس األسدي وعبدة بن الطبيب :دراسة بالغية موازنة/
حمروس شحاتة أمحد -.قنا :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
صورة مجلة األمر والنهي يف ديوان الزخمشري :دراسة بالغية حتليلية /رشا عبدالظاهر
حممد -.أسيوط :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
صورة طيف اخليال عند البحرتي والشريفني (الرضى ،واملرتضى) :دراسة بالغية موازنة/
مىن أمحد إبراهيم -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
ظواهر أسلوبية يف ًلمية العرب للشنفرى /وردة بويران -.مكة املكرمة :دار خالد اللحياين
للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
القضااي البالغية والنقدية يف شرح البقوقي لديوان املتنيب /اتمر عبدالرمحن السباعي-.
طنطا :جامعة طنطا 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
املدح يف ديوان ابن اجلنان األنصاري األندلسي (ت  648هـ) :دراسة بالغية نقدية /إميان
أمر هللا السيد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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املدح والراثء من ديوان األمري أيب الربيع سليمان بن عبدهللا املوحد (ت  604هـ) :دراسة
بالغية نقدية /مساح على سالمة -.الزقازيق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
املصطلحات البالغية والنقدية يف كتاب "احللة السريا يف مدح خري الورى" /زايد طارق
جاسم -.ط -.2العراق :املؤلف 1440 ،هـ 2019 ،م 120 ،ص.
املفارقة يف شعر أيب فراس احلمداين /هدير صفوت فاضل -.القاهرة :جامعة األزهر1440 ،
هـ 2019 ،م (ماجستري).
مقاييس نقد الشواهد املعيبة يف الرتاث البالغي والنقدي حىت هناية القرن اخلامس اهلجري/
نشوى أمحد عبدالرمحن -.أسيوط :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اهلجاء والوصف من ديوان ابن منري الطرابلسي (ت  548هـ) :دراسة بالغية نقدية /وّلء
فوزي حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الوصف عند أيب الشيص اخلزاعي (ت  196هـ) :دراسة بالغية نقدية /سومية بدر
إبراهيم -.القاهرة :جامعة القاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
الوعظ واإلرشاد عند الوراق (ت حنو  227هـ) :دراسة بالغية /يسرية سعيد عبدالسالم-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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 -9دراسات حديثة يف البالغة
أثر اللسانيات يف البالغة العربية :دراسة حتليلية لغوية /سنغري إدريس -.النيجر :كلية
الدعوة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أساليب النفي ودًللتها يف شعر راشد حسني :دراسة أسلوبية وإحصائية /وفاء يعقوب-.

بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

عمان :مركز الكتاب
البالغة اجلديدة والنص الشعري :النظرية والتطبيق /حممد زيدان -.ا
األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
بالغة اخلطاب يف مسرح علي أمحد ابكثري /أمحد إبراهيم علي -.القاهرة :جامعة عني مشس،

قسم اللغة العربية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
البالغة الرقمية /مجيل عبداجمليد -.ا
بالغة املقالة الساخرة :مقاربة خطابية /انتصار بنت مسلم املسلمية -.مسقط :جامعة
السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
البناء الرتكييب يف ديوان "مدائن الفجر" للشاعر صابر عبدالدامي يونس :دراسة بالغية/
راوية أمحد عبدهللا -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البىن األسلوبية ودًلًلهتا البالغية يف رواايت فوزي الطائي /رسول آل جواد -.اببل :دار
الفرات 1439 ،هـ 2018 ،م 200 ،ص.
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بنية الرتاكيب يف وطنيات هالل السيايب يف ديوان "أصداء من وادي عبقر" :دراسة أسلوبية/
كاذية بنت سعيد احلراصية -.مسقط  :جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
التجريد يف العربية :مفهوم بني البالغة والدًللة /مثىن عبد الرسول الشكري ،عدوية عبداجلبار
الشرع -.احللة ،العراق :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 266 ،ص.
التصوير البياين يف ديوان أحلان اخللود لزكي مبارك -.قنا :جامعة األزهر 1440 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
التصوير البياين يف ديوان اإلمام عبدالقادر بن بدران :دراسة ونقد يف أغراض :املراسالت،

الفخر ،الراثء ،اهلجاء /أمساء حممد السعدي -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ2020 ،
م (ماجستري).
التصوير البياين يف رواية غادة رشيد لعلي اجلارم (ت  1368هـ) /وّلء حممد بكر الديب-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
دراسة املدح والشعر السياسي يف ديوان ترانيم الرمال :دراسة بالغية حتليلية نقدية /هند
سيد أمحد -.بين سويف :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ديوان إيليا أبو ماضي (ت  1957م) :دراسة بالغية نقدية /حفصة عويس ايسني-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ديوان خليفة حممد التليسي :دراسة بالغية نقدية /مىن حممد علي -.بين سويف :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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ديوان ملتقى العبات حملمد طاهر اجلبالوي :دراسة بالغية نقدية /مرمي راجي عبدالتواب-.
بين سويف :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ديوان موكب النور للشاعر عدانن علي رضا النحوي :دراسة بالغية نقدية /هبة سليمان
جاد -.بين سويف :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ديوان نوح العندليب لشفيق جبي (ت  1980م) :دراسة بالغية /عائشة محدي
عبدالصمد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
رتب املعىن وأوصافه يف املدونة النقدية والبالغية :مصطلحات ونصوص ومناذج /عبدهللا
الومشي -.أهبا :اندي أهبا األديب؛ بريوت :مؤسسة اّلنتشار العريب 1442 ،هـ 2021 ،م.
شعر جليلة رضا (ت  2001م) :دراسة بالغية نقدية /مسية أمحد حممد -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الشعر الديين عند حسن جاد حسن (ت 1416هـ) ومجيلة العاليلي (ت  1412هـ):

دراسة بالغية وموازنة /هبة إمساعيل حسن -.الزقازيق :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م
(دكتوراه).
شعر روضة احلاج :دراسة أسلوبية /العنود بنت عايض الذاييب -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1442هـ 2020 ،م (ماجستري).

شعر شوقي عن احليوان والطري :دراسة بالغية حتليلية /حممد فراج حممد -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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شعر حممد السيد شحاتة شاعر الباري :دراسة أسلوبية /بوسي مجعة حممد -.الفيوم :جامعة
الفيوم 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
شعر اهلواجس النفسية يف ديوان مجيل سعد صدقي الزهاوي (ت  1354هـ1936 ،
م) :دراسة بالغية نقدية /أمساء حممد نصر -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
الصورة البيانية وأثرها يف أداء املعىن يف شعر عبدالرحيم حممود (ت  1948م) :دراسة
حتليلية /مريفت أمني أبو جازية -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الصورة الشعرية يف شعر حممد الفيتوري :دراسة بالغية /بالل صاحل رجب -.غزة :جامعة
األقصى 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
املختار من كتاب "دفاع عن البالغة" ألمحد حسن الزايت ( 1968 - 1885م) /إبراهيم
حممد احملمود -.دمشق :وزارة الثقافة 1442 ،هـ 2021 ،م 87 ،ص.
مستوايت األداء البالغي للتصوير القصصي يف ديوان آداب العرب [إلبراهيم العرب ،ت
 1345هـ] /غادة حممد عبداملهيمن -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م
(دكتوراه).

مظاهر الطبيعة وأثرها يف بناء املعىن يف مرثيات الشاعر علي اجلارم :دراسة بالغية حتليلية/
مسية حسني عبدالعزيز -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
من مسات النظم يف ديوان "جناوى حممدية" للشاعر عمر هباء الدين األمريي /فاطمة الزهراء
أبو احلمد حسني -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
80

اثنياا :علم املعاين
القول الفصل يف أسرار الفصل والوصل /أمحد بن عبدالفتاح اجملريي امللنوي (ت  1181هـ)؛
ُ
حتقيق إبراهيم عبدالفتاح رمضان.
نشر يف جملة البيان (الكويتية) ع ( 607مجادى اآلخرة  -رجب  1442هـ ،فرباير 2021م)
(يف علم املعاين من البالغة العربية)
اثلثاا :علم البيان

 -1البيان (يشمل التناص)
عمان :فضاءات للنشر 1442 ،هـ،
التناص يف شعر أمحد البخيت /مىن عبدالدائم -.ا
2021م.
التناص يف شعر أمحد مطر /عبداملنعم جبار عبيد الشويلي -.الكوت ،العراق :كلية الكوت
اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 296 ،ص.
التناص يف شعر حسني مهنا :دراسة وصفية حتليلية /أمحد سالمة أبو عيشة -.غزة :جامعة

األزهر 1441 ،هـ 2019 ،م (حبث مكمل لرسالة املاجستري).

التناص يف كتاب العقد الفريد ًلبن عبد ربه (ت  328هـ) /مها هالل آل أمحادي -.احللة،
العراق :مؤسسة دار الصادق 1442 ،هـ 2021 ،م 217 ،ص.
التناص يف "وحي ادا كقب أيب" حلسن املطروشي /فتحية بنت سليمان السيابية -.مسقط:
جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
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مسائل علم البيان عند العالمة مشس الدين حممد األنبايب (ت  1313هـ) :دراسة بالغية
حتليلية /وائل حممود عبدالتواب -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
مسائل علم البيان يف حاشية ابن التمجيد (ت  880هـ) على تفسري البيضاوي (ت 685
هـ) املسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل :دراسة بالغية حتليلية /حممد صالح عبدالواحد-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).

 -2التشبيه
الصورة التشبيهية البصرية بني املتنيب وأيب العالء املعري بني السياق والدًللة /جنالء البدري
إمساعيل -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
 -3اجملاز
عمان :دار كنوز املعرفة1442 ،
حجاجية اجملاز املرسل يف القرآن الكرمي /ساملة الراجي -.ا
هـ 2021 ،م( .حتت الطبع ،ج 1عام  1442هـ)
اجملاز العقلي عند أيب حيان يف "البحر احمليط" :دراسة حتليلية /خالد اإلسالم بن بشري
أمحد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة العربية 1442 ،هـ 2021 ،م (حبث
مكمل للماجستري).
(اجملاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إىل غري صاحبه لعالقة مع قرينة متنع من أن
يكون اإلسناد حقيقيا)
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النشر الطيب من منظومة الشيخ الطيب /أمحد بن حممد الرهوين (ت  1373هـ)؛ حتقيق
املعتمد اخلراز -.تطوان :مكتبة سلمى الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م.
(شرح ملنظومة ابن كريان يف احلقيقة واجملاز ،بالغة)
ابعا :علم البديع
را

 -1البديع وأنواعه
أمنوذجا /أمل
األساليب البديعية من منظور اللسانيات النصية :خطاب عبدهللا بن املقفع
ا
سلمان حسان -.دمشق :متوز للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
البديع :دراسة يف البنية /عزة حممد جدوع -.الدمام :دار املتنيب 1438 ،هـ 2017 ،م.
 -2األسلوب

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

احلديث)
األساليب اإلنشائية الطلبية يف شعر الدكتور عصمت رضوان حىت عام  2014م :دراسة
بالغية /حنان فاروق علي -.أسيوط :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
األسلوب اإلنشائي يف رواييت دعاء الكروان وشجرة البؤس لطه حسني :دراسة تداولية/
إيهاب عزمي ساملان -.طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أسلوب القصر يف ديوان أيب القاسم الشايب (ت  1934م) :دراسة بالغية حتليلية /شيماء
إمساعيل حممود -.سوهاج :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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عمان :دار زهدي1441 ،
مجاليات األسلوب يف النقد العريب القدمي /حنان املراكشي -.ا
هـ 2019 ،م.
العدول من لغة العلم واإلخبار إىل لغة األدب واإلمتاع :دراسة تطبيقية /فوزية عساسلة-.
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج للنشر 1439 ،هـ 2017 ،م.
ا
أمنوذجا /فوزية
مفاهيم البيان من منظار األسلوبيات :كتاب العمدة ًلبن رشيق اجلزائري
ا
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج للنشر 1439 ،هـ 2017 ،م.
عساسلة -.ا
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الباب السادس
النحو والصرف
أوًل :النحو
ا

 -1العوامل
أثر منع العوامل من العمل فيما قبلها يف النحو العريب :دراسة حنوية دًللية /حممد طارق
حممد النجار -.القاهرة :جامعة عني مشس 1442 ،هـ 2021 ،م 258 ،ص (دكتوراه).
تلخيص العوامل اجلرجانية /علي زين العابدين احلسيين زايد.
عمان :دار النور املبني 1442 ،هـ 2021 ،م.
ضمن كتابه :األزهرايت -.ا
اجلواهر السنية يف شرح العوامل احملسنية يف النحو (العوامل القياسية) /حممد علي بن حممد
حسن اآلراين الكاشاين (ت  1244هـ)؛ حتقيق حسني علي الفتلي.
(شرح لعوامل مال حمسن بن حممد طاهر القزويين ،ت بعد  1150هـ ،يف النحو)
نشر يف جملة قرطاس املعرفة (العراق) مج  2ع  2020( 4م) ص .327 – 255
عوامالن :البكوي ،اجلرجاين -.إستانبول :دار الشفا 1439 ،هـ 2018 ،م 64 ،ص.
مشكلة العامل النحوي ونظرية اًلقتضاء /فخر الدين قباوة -.القاهرة :دار السالم1442 ،
هـ 2021 ،م.
 -2احلروف
تذكرة اإلخوان مبا قد حواه بسم هللا الرمحن /أمحد بن موسى البيلي املالكي (ت  1213هـ)
85

بتحقيق لينا طهماز علي الدلوي :من مقدمة املخطوط إىل حرف اجلر (الالم).
وبتحقيق أمين سعود متعب :من حرف اجلر (الالم) إىل آخر املخطوط.
نشرا يف جملة اجلامعة العراقيه ع 2مج 1441( 47هـ 2020 ،م) ص .310 – 271
(شرح ألرجوزته يف احلروف العشرين من حروف اجلر)
اجلىن الداين يف حروف املعاين /حسن بن قاسم املرادي (ت  749هـ)؛ حتقيق أمحد خليف

األعرج -.ط -.2دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.

حروف املعاين يف األحادي والثنائي يف كتاب "التفسري البسيط" للواحدي (ت  468هـ):
مجعا ودراسة وتقومياا /دعاء حممد عبدالعزيز -.الزقازيق :جامعة األزهر 1440 ،هـ2019 ،
ا
م (ماجستري).
 -3اإلعراب
أ -إعراب القرآن الكرمي أو بعضه
اإلعراب التطبيقي جلزء عم :أتسيس وتطبيق /علي النمر ،اتريخ املقدمة  1442هـ2020 ،
م 432 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1442/11/13هـ.
مجعا ودراسة /عماد السيد
إعراب القرآن الكرمي ًلبن مالك األندلسي (ت  672هـ) :ا
الغباري -.دمياط اجلديدة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اإلعراب املفصل لسورة اإلنسان /حممد عبدالشايف مكاوي ،أتريخ املقدمة  1441هـ،
 2020م 65 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1442/4/20هـ.
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البستان يف إعراب القرآن /عبدالباقي حممد الربير يوسف -.الدمام :مكتبة املتنيب1442 ،
هـ 2021 ،م.
توجيه اخلالف اإلعرايب يف سورة آل عمران يف الكشاف للزخمشري واجلامع ألحكام القرآن
للقرطيب /ايمسني كامل الشوا -.غزة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م 157 ،ص (حبث

مكمل للماجستري).

رفض الوجه النحوي يف إعراب القرآن الكرمي /مصطفى طالب اليساري -.بغداد :اجلامعة

املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).

كليات إعراب القرآن الكرمي /أمين الشاذيل -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م.
املبسط يف إعراب القرآن الكرمي /ران حبش -.؟ :مكتبة ودار الفاروق :دار القبس1442 ،
َّ
هـ 2021 ،م ،مج 164 :1ص.
مسائل اإلعراب عند مكي بن أيب طالب يف كتابه "الكشاف عن وجوه القراءات السبع
وعللها وحججها" :دراسة وصفية حتليلة /أمحد شوقي أبو رزق -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،

 1439هـ 2018 ،م( .ماجستري).
ب  -إعراب احلديث

منوذجا/
أثر اإلعراب يف توجيه املعىن :إعراب احلديث النبوي للعكبي (ت  616هـ)
ا
عصام أمحد عبدالرمحن -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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أثر املعىن يف أتويل العكبي مشكل إعراب احلديث الشريف /سامي جابر الطويل -.غزة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م 247 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
دور السياق بني تقدير اإلعراب وتفسري املعىن يف كتاب عقود الزبرجد يف إعراب احلديث
النبوي للسيوطي /أديو أمحد بوّلرنوا -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
جـ -الكتب القدمية يف اإلعراب
اإلعراب عن قواعد اإلعراب /عبدهللا بن هشام األنصاري (ت  761هـ)؛ حتقيق علي فودة
نيل -.القاهرة :درة الغواص للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف شرح ملحة اإلعراب للحريري /أبو احملاسن حممد بن
عمر حبرق (ت  930هـ)؛ حتقيق بشري عبدهللا املساري -.بريوت :دار ابن حزم 1442 ،هـ،
 2021م.
حل معاقد القواعد الاليت ثبتت ابلدًلئل والشواهد /أليب الثناء أمحد حممد عارف التوقادي
ُّ
الزيلي ،املعروف بسيواسي زاده (ت بعد  982هـ)؛ بعناية مركز اهلامشية وحتقيق الرتاث -.تركيا:
املكتبة اهلامشية 1438 ،هـ 2017 ،م.
(شرح لقواعد اإلعراب ّلبن هشام)
(وهناك :حل املعاقد يف شرح كتاب القواعد ،للتفتازاين ،حمقق مطبوع)
شرح قواعد اإلعراب /جالل الدين حممد بن أمحد احمللي (ت  864هـ)؛ حتقيق مسلمي جئ
له -.القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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قواعد اإلعراب ونزهة الطالب /مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت
 761هـ)؛ حتقيق الشرباوي بن أيب املعاطي املصري -.القاهرة :دار الرايدة 1442 ،هـ،
2021م.
كأنك ابلدنيا مل تكن وابآلخرة مل تزل /مجال الدين عبدهللا بن هشام األنصاري (ت 761
هـ)؛ حتقيق حممد حسني احملرصاوي -.القاهرة :دار أصول الدين 1442 ،هـ 2021 ،م.
(رسالة يف إعراب القول املذكور  -العنوان)
لب األلباب يف علم اإلعراب /انصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي (ت  685هـ)؛ حتقيق
صالح بن عبدهللا بوجليع -.الرايض :دار التميز واإلبداع 1442 ،هـ 2021 ،م.

املفصل يف صنعة اإلعراب /جار هللا حممود بن عمر الزخمشري (ت  528هـ)؛ حتقيق إميل
َّ
بديع يعقوب -.بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م 720 ،ص.

وسنخة اآلداب /القاسم بن علي احلريري (ت  446هـ)؛ حرر نصها وعلق
ملحة اإلعراب ُ
عليه كرمي إبراهيم أمحد 173 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1442/7/24هـ 2021 ،م.
موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب /خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ)؛ ابعتناء جلنة
التحقيق جبامعة أيب احلسن األشعري -.داغستان :دار اإلمام األشعري؛ الكويت :دار الضياء،
 1442هـ 2021 ،م.
وعليه حاشية شيخ األزهر حسن العطار (ت  1250هـ).
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د -الكتب احلديثة يف اإلعراب
إعراب مئة بيت خمتارة من الشعر العريب القدمي واحلديث بطريقة إبداعية مبتكرة /ران
حبش -.؟ :مكتبة ودار الفاروق :دار القبس 1442 ،هـ 2021 ،م.
تدريب الطالب يف قواعد اإلعراب /حممد علي بن حسني املالكي (ت  1367هـ)؛ حتقيق

سليمان إبراهيم البلكيمي -.الرايض :دار الفضيلة 1442 ،هـ 2021 ،م.

شرح حتفة األصحاب على ملحة اإلعرب /عبدهللا بن سامل بن عبيد اللزامي (ت 1431
هـ) -.مسقط  :مكتبة و تسجيالت السطور العاملية 1438 ،هـ 2017 ،م.
فتح الباب يف علم اإلعراب /علي بن سليمان احلامد -.الرايض :دار الصميعي 1442 ،هـ،

 2021م.

فتح رب البية إعراب شواهد جامع الدروس العربية /حممد علي طه الدرة (ت  1428هـ)؛
اعتىن به املكتب العلمي بدار حتقيق الكتاب -.دمشق؛ تركيا :دار حتقيق الكتاب 1442 ،هـ،
 2021م.
هـ -اإلعراب يف التفاسري وكتب الرتاث..
أثر اإلعراب يف تعدد املعاين يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :دراسة أتصيلية
تطبيقية /جابر بن حممد علي ابشا -.الرحيانية ،تركيا :مكتبة املناهل 1442 ،هـ 2021 ،م.
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أثر اإلعراب يف توجيه املعىن يف كتاب "جممع البيان يف تفسري القرآن" للطبسي (ت 548
هـ) :عرض ودراسة /بسام عطفي أمحد -.أسيوط :جامعة األزهر 1442 ،هـ 2020 ،م
(دكتوراه).
من أول سورة مرمي إىل آخر سورة الناس.
أثر الكسائي يف شروح قواعد اإلعراب ًلبن هشام األنصاري /شيماء إمساعيل جودة-.

غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ؟ 2020 ،م( .ماجستري).

األسس اللغوية للحكم على الوجه اإلعرايب يف "الدر املصون" للسمني احلليب (ت 756
ه) /إسالم حممد سعد -.املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
األوجه اإلعرابية يف تفسري جامع البيان حملمد بن عبد الرمحن اإلجيي (ت  905هـ) /حممد

ماحل خفي -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

شروح ابن الناظم (ت  686هـ) وابن الصايغ (ت  720هـ) واملقدسي (ت  855هـ)
والسيوطي (ت  911هـ) على ملحة اإلعراب للحريري (ت  511هـ) :دراسة موازنة/
كاظم حمسن راضي -.واسط :جامعة واسط 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
فتح الكبري املتعال :إعراب املعلقات العشر الطوال /حممد علي طه الدرة (ت  1428هـ)؛
اعتىن به املكتب العلمي يف دار حتقيق الكتاب -.دمشق؛ إستانبول :دار حتقيق الكتاب،
 1442هـ 2021 ،م.
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و -دراسات يف اإلعراب
موازنة بني شرح قواعد اإلعراب للبصروي وشرح قواعد اإلعراب للقوجوي /ايرا يوسف
فودة -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
موازنة بني كتايب إعراب القرآن لألصبهاين (ت  535هـ) وإعراب القرآن للباقويل (ت
 543هـ) املسمى جواهر القرآن ونتائج الصنعة /إسراء حممود حسنني -.القاهرة :جامعة
القاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ز -تعليم اإلعراب
التطبيقات النحوية :نصوص للتدريب على اإلعراب واستخراج معاين األدوات /اختار

نصوصها وأجرى التطبيق عليها سعيد األفغاين ،مازن املبارك -.دمشق :دار املنهاج القومي،
 1442هـ 2021 ،م.
 -4النحو يف القرآن
اًلحتياط من ضياع املعاين يف القرآن الكرمي :دراسة يف حنو النص /فريد لطفي الزفتاوي-.

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

األساليب النحوية ودًلًلهتا يف حوار القرآن الكرمي مع املشركني يف السور املكية :دراسة
حنوية دًللية /إميان أمحد رأفت -.املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
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استدراكات الشيخ عضيمة على النحاة يف كتابه "دراسات ألسلوب القرآن" /شيماء خضر
خلف هللا -.اإلسكندرية :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
إطالة بناء اجلملة يف آايت الظلم والعدل يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /حممد
عباس محدين -.املنصورة :جامعة املنصورة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
إطالة بناء اجلملة يف آايت العقاب واملغفرة يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /هدير
عبدالعزيز مصطفى -.املنصورة :جامعة املنصورة 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
إطالة بناء اجلملة يف آايت قصص األنبياء :دراسة حنوية /مسري عبدهللا األعور -.غزة :جامعة
األزهر 1441 ،هـ 2019 ،م (حبث مكمل للماجستري).
البعد النفسي لألفعال القلبية يف القرآن الكرمي يف ضوء النحو العريب والنظرية التحويلية/
عمان :دار دجلة 1442 ،هـ 2021 ،م 212 ،ص.
ربيع عرسان فشافشة -.ا
بنية اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب يف سورة يوسف :دراسة حنوية دًللية /آمنة حسن أبو
عطيوي -.غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
التماسك النصي يف قصة داود وسليمان يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية حتليلية /ماجدة
ماجد أبو عودة -.غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
التمييز يف القرآن الكرمي :حبث يف الرتكيب والدًللة /السعيدة الغشوة -.مراكش :جامعة
القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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التوجيه النَّحوي للوقف املمنوع يف القرآن الكرمي :دراسة وصفية حتليلية /كامل رايض أبو
كرش -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
الدعوة إىل النحو القرآين :دراسة وصفية نقدية /زوينة بنت علي احلارثية -.نزوى ،عُمان:
جامعة نزوى 1438 ،هـ 2017 ،م.
الشاهد القرآين يف املقاصد النحوية للعيين :دراسة حنوية وصرفية /يوسف كرم ساملان-.
دسوق :جامعة األزهر 3940،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الشواهد القرآنية يف كتاب "البيان يف شرح اللمع ًلبن جين" للشريف عمر بن إبراهيم
الكويف (ت  539هـ) :دراسة حنوية وصرفية /منال إبراهيم عبدالسالم -.القاهرة :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
صيغ العموم :دراسة أصولية تطبيقية على جزء األحقاف /جهاد حممد البشار -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ظواهر الرتكيب يف مشاهد القيامة يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /شيماء حسن
حممد -.املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
عوامل نصب املفعول به يف القرآن الكرمي وأثرها يف الدًللة :دراسة تطبيقية يف ضوء
اللسانيات احلديثة /وليد مصطفى حمروز -.طنطا :جامعة طنطا 1441 ،هـ 2020 ،م
(دكتوراه).
الفصل النَّحوي بني املتالزمني يف القرآن الكرمي /آية يوسف مزيد -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،

 1440هـ 2019 ،م( .ماجستري).
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قسمة اللفظ وتراكيبه يف النص القرآين :دراسة حنوية /عواطف أمحد رسن -.البصرة :جامعة
البصرة 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ2021 ،م
القلة والكثرة يف القرآن الكرمي /فايز الربيع -.ا
قواعد حنوية يف ظالل اآلايت القرآنية /انتصار ايسني حممود -.القاهرة :دار العال1442 ،
هـ 2021 ،م؟
حنواييت القرآنية /عبداجلبار فتحي زيدان -.العراق؟ :دار نون 1442 ،هـ 2021 ،م.
ّ
النكرة يف القرآن الكرمي يف سياق الشرط والنفي واًلستفهام واًلمتنان :دراسة نظرية
تطبيقية على سورة البقرة وآل عمران والنساء /أمينة بنت مبارك ابلعبيد -.الرايض :جامعة
اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
 -5النحو يف القراءات
ضا ومناقشة /أمساء صالح الدين
اًلحتجاج ابلقراءات الشاذة يف الرتجيح النحوي :عر ا
حممد -.أسيوط :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اًلستشهاد ابلقراءات القرآنية عند النحويني /عبدالعلي املسئول -.القاهرة :دار ابن عفان؛
الرايض :دار ابن القيم 1442 ،هـ 2021 ،م.
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أصول القراءة القرآنية وموقف النحاة من قراءة حفص بن سليمان :دراسة يف ضوء اتريخ
القرآن والتوجيه النحوي عند القراء /حيدر فخري مريان -.احللة :مؤسسة دار الصادق
الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 224 ،ص.
التوجيه النحوي إلعراب األمساء املختلف يف قراءهتا يف القراءات العشر من خالل "النشر
مجعا ودراسة /فاطمة عيد عبدالفتاح -.القاهرة :جامعة
يف القراءات العشر" ًلبن اجلزري :ا

األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف إعراب القرآن العظيم لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري
(ت  926هـ) /فاطمة شوقي موايف -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف تفسري القرآن أليب املظفر السمعاين /مروة عبداحلي
سليمان -.اإلسكندرية :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التوجيه النحوي والصريف للقراءات القرآنية الواردة يف كتاب "حترير اخلصاصة يف تيسري
مجعا ودراسة /فاطمة علي إبراهيم -.القاهرة :جامعة
اخلالصة" ًلبن الوردي (ت  749هـ) :ا
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف كتاب شرح اجلمل أليب عبدهللا بن الفخار (ت

مجعا ودراسة /فتحية عبدالفتاح السيد خضر -.القاهرة :جامعة األزهر1439 ،
 754هـ) :ا
هـ 2018 ،م (ماجستري).
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التوجيهات النحوية والدًللية للقراءات القرآنية يف كتاب إيضاح الوقف واًلبتداء يف كتاب
هللا تعاىل أليب بكر األنباري (ت  328هـ) /حممود عطية حممود حسني (ت  1442هـ)-.
املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه)
(تويف الباحث قبل مناقشة رسالته)
التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية يف كتاب التحفة املكية يف شرح األرجوزة
األلفية :شرح ألفية ابن مالك يف النحو والصرف للمقري /ورد حممود الطنطاوي -.القاهرة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الظواهر التحويلية النحوية والصرفية بني القراءات القرآنية :دراسة وصفية دًللية يف ضوء
الدرس اجلديد /حممد مرتضى صادق قناوي -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ2020 ،
م 593 ،ص (حبث مكمل للدكتوراه).
فرائد القراءات القرآنية :دراسة حنوية صرفية دًللية /صربي حممد عبدالعظيم -.طنطا:
جامعة طنطا 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
القراءات الشاذة وتوجيهها حنواي وصرفيا يف الكشف والبيان للثعليب (ت  427هـ).
دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
القراءات القرآنية يف كتاب سيبويه /عبداللطيف حممد اخلطيب -.الكويت :مؤسسة دار
البالغة 1442 ،هـ 2021 ،م 3 ،مج.
القراءات القرآنية يف كتاب النجم الثاقب شرح كافية ابن احلاجب للمام املهدي (ت
 849هـ) :دراسة حنوية /مروة علي سيد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(دكتوراه).
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قراءة ابن ذكوان وتوجيهها حنواي وصرفيا /مىن حسني هبلول -.املنصورة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (رسالة جامعية).
 -8النحو يف احلديث الشريف
اًلستشهاد ابحلديث النبوي الشريف عند السيوطي يف كتابه "مهع اهلوامع يف شرح
اجلوامع" :دراسة وصفية حتليلية /أمحد طالل مصبح -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ،
 2019م( .ماجستري).
الرتاكيب النَّحويَّة من الوجهة البالغية يف األحاديث النَّبويّة :دراسة تطبيقية يف أحاديث
كتاب األدب يف الكتب الستة /محادة خالد علوان -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ،

 2020م( .دكتوراه).

التعقبات النحوية والصرفية يف كتاب "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعيين (ت

 588هـ) :دراسة استقرائية حتليلية نقدية /شريف حممد اجلمل -.املنوفية :جامعة املنوفية،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
التعليل النحوي يف كتاب إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث النبوي للعكبي (ت 616
هـ) /حيدر محود األسدي -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
التوجيه النحوي للحديث الشريف يف مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقول
املكتفى يف سنن املصطفى للهرري (ت  1441هـ) /علي هادي محد -.بغداد :جامعة
بغداد 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
98

الضمري املسترت يف صحيح البخاري :دراسة وصفية حتليلية /يوسف زهري فروانة -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
املباحث الصرفية والنحوية يف كتاب الشايف يف شرح أصول الكايف للموىل خليل القزويين
(ت  1089هـ) /علي عباس الزغييب -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).

املوصوًلت يف املوطأ :دراسة حنوية دًللية /حممد أمحد آدم خريي -.النيجر :اجلامعة
اإلسالمية العاملية جلامعة التضامن الفرنسية العربية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
 -9كتاب سيبويه :شروحه ودراساته وتعليقاته
أثر سيبويه يف معجم احملكم ًلبن سيده (ت  458هـ) /مجال عبود العبيدي -.بغداد:
اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
أثر نصوص سيبويه يف التفكري النحوي عند معريب القرآن إىل هناية القرن الثامن اهلجري/
فايزة بنت فهد العتييب -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اختيارات الصفار (ت بعد  630هـ) النحوية والصرفية يف اجلزأين األول والثاين من شرح
مجعا ودراسة /زينب أمحد فهمي -.القاهرة :جامعة األزهر،
كتاب سيبويه (ت  180هـ) :ا
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
التأويالت النحوية بني سيبويه والنحاة يف الصناعة اللفظية /سهام عاطف القاضي-.

اإلسكندرية :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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تركيب اجلملة يف كتاب سيبويه :دراسة حنوية تطبيقية /حممد عبدالرمحن اخلطيب -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب /أليب احلسن علي بن حممد بن خروف اإلشبيلي
( 609هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1442 ،هـ...
التواصل اللساين يف شرح كتاب سيبويه للسريايف (ت  368هـ) /علي جواد الذحباوي-.

بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).

حواشي وتعليقات املبد على كتاب سيبويه /دراسة وحتقيق عبدهللا أسلم لبات -.املدينة

املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

ملؤسسات النظرية النحوية/
السماع وأمهيته يف التقعيد النحوي عند سيبويه :دراسة أتصيلية ّ
حممد راابع -.انبلس :دار الشامل للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟ (أصله رسالة ماجستري).
سؤاًلت سيبويه لعلماء العربية :دراسة تداولية /حامت حممود محدي -.اإلسكندرية :جامعة

اإلسكندرية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

للرضي األسرتاابذي /وسام فخري .بغداد :مؤسسة اثئر العصامي
سيبويه يف شرح الكافية
ّ
للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 317 ،ص.
صل /عفيف الدين ربيع بن حممد الكويف (ت بعد  704هـ)؛ حتقيق
شرح أبيات سيبويه واملف َّ

منصور بن حممد بن سعيد الغامدي.
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سر من رأى للعلوم اإلنسانية ع 2020( 65م) ص .58-3
نشر يف جملة ا
شرح كتاب سيبويه /أليب احلسن علي بن عيسى الرماين (ت  384هـ)؛ حتقيق شريف
عمان :دار عمار 1442 ،هـ 2021 ،م.
عبدالكرمي النجار -.القاهرة :دار السالم؛ ا
الصحيح من قول سيبويه :دراسة توثيقية /مصطفى كاظم شغيدل[ -.بغداد :دار املنت

للنشر] 1441 ،هـ 2020 ،م 150 ،ص.

موقف ابن داود اليمين (ت  1062هـ) من آراء سيبويه (ت  180هـ) النحوية يف كتاب
بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن احلاجب /شيماء توفيق عبدهللا -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
النمط اًلمسي للجملة عند سيبويه :التكوين واًلمتداد يف ضوء نظرية خلق اجملاًلت
النحوية /انفع عراك زغري -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
 -10ألفية ابن مالك :شروحها ودراساهتا وتعليقاهتا
آراء ابن خروف يف كتاب "املقاصد الشافية" للشاطيب :دراسة حتليلية /وائل حممد

عبدالرمحن -.الشرقية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
"املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية" للعالمة إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت  790هـ)
من أكرب شروح ألفية ابن مالك.

آراء ابن كيسان النحوية والصرفية يف كتايب "منهج السالك" أليب حيان و "مهع اهلوامع"
للسيوطي :دراسة وصفية حتليلية /أنوار كمال الكحلوت -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1440 ،

هـ 2019 ،م (ماجستري).
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اختيارات الشيخ أمحد زيين دحالن (ت  1304هـ) يف كتابه "األزهار الزينية يف شرح منت
مجعا ودراسة /آية حممد عبدالعاطي -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ2019 ،
األلفية" ا
م (ماجستري).
اختيارات واعرتاضات أيب العباس املقري  -من علماء القرن التاسع اهلجري  -يف كتابه
مجعا ودراسة /إميان حممد حزين -.القاهرة :جامعة
"التحفة املكية يف شرح األرجوزة األلفية" :ا
األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
األصول النحوية يف املقاصد الشافية للشاطيب /عبدالرمحن برير -.مراكش :جامعة القاضي
عياض 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
بني الشاطيب وشيخه ابن الفخار (ت  754هـ) من خالل كتابه "املقاصد الشافية يف شرح
اخلالصة الكافية" للمام الشاطيب (ت  790هـ) :دراسة مقارنة /عال أمحد الشرقاوي-.
اإلسكندرية :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
تنبيهات اخلطيب الشربيين (ت  977هـ) يف مؤلفه "فتح اخلالق املالك يف حل ألفاظ
كتاب ألفية ابن مالك" :دراسة حتليلية نقدية /عبري إبراهيم الشاويش -.اإلسكندرية :جامعة

األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

حاشية ابن هشام على ألفية ابن مالك /مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري
(ت  708هـ)؛ حتقيق نبيل صالح سليم -.املنصورة :دار ابن عباس 1442 ،هـ 2021 ،م.
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اخلالفات النحوية يف كتاب "فتح اخلالق املالك يف حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك"
للخطيب الشربيين (ت  977هـ) وموقفه منها /زينب حسيين أبو العاص -.الزقازيق :جامعة
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك /مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي (ت
 953هـ)؛ حتقيق عبداحلميد جاسم الكبيسي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ،
 2021م 2 ،مج ( 1048ص).
شرح ألفية ابن مالك بني ابن هشام واألمشوين.

دراسة وموازنة يف جامعة األزهر ابملنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م... ،

فوائد أيب العرفان حممد بن علي الصبان (ت  1206هـ) يف حاشيته على شرح األمشوين
مجعا ودراسة  /آية طلعت عبداملقصود -.الزقازيق :جامعة األزهر1441 ،
أللفية ابن مالك :ا
هـ 2020 ،م (ماجستري).
القول الشاف يف تتميم ما فات حمقق اًلرتشاف /حممد حسني احملرصاوي -.ط -.2القاهرة:
دار أصول الدين 1442 ،هـ 2021 ،م.
(ارتشاف الضرب من لسان العرب ،كتاب يف النحو أليب حيان األندلسي ،اختصر به شرحه
على تسهيل ابن مالك)
مجعا
املزاعم النحوية والصرفية يف شرح الكافية الشافية ًلبن مالك (ت  672هـ) :ا

ودراسة /زينب زكراي مليجي -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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مؤاخذات الشاطيب النحوية والصرفية على ابن مالك يف كتابه "املقاصد الشافية" :مجع
ودراسة /منتصف حممود عبداملهيمن -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(دكتوراه).
وأشري إىل رسالة املاجستري أيضا " :اعرتاضات الشاطيب النحوية والتصريفية ّلبن مالك يف كتابه
املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية :مجعا ودراسة" اليت سبقت اإلشارة إليها.
موقف املرادي من حناة األندلس يف شرحة أللفية ابن مالك :دراسة حنوية حتليلية /حممد
معاوية انصر الدين -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1439 ،هـ 2018 ،م( .ماجستري).
النفحة الرندية يف شرح التحفة الوردية /حممد بن أب املزمري (ت  1160هـ)؛ حتقيق ودراسة
كرمي بن عبدالوهاب بن عسو -.اجلزائر :اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت :توزيع دار ابن حزم،
 1442هـ 2021 ،م 208 ،ص.
(اختصار أللفية ابن مالك)
 -11اآلجرومية :شروحها ودراساهتا وتعليقاته
اختيارات السنهوري (ت  889هـ) النحوية والصرفية من خالل شرحه لآلجرومية /نورة
بنت صاحل اجلربوع -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اختيارات الشيخ أمحد بن علي الرملي املتوىف يف نيف وسبعني وتسعمائة من اهلجرة يف
مجعا ودراسة /جنوى حممد حسن -.القاهرة :جامعة األزهر1439 ،
كتابه "شرح اآلجرومية" :ا
هـ 2018 ،م (ماجستري).
اآلجرومية لشرف الدين العمريطي /ايسر مصطفى يوسف-.
اإلمالءات العلية على نظم ّ

الكويت :دار املرقاة 1442 ،هـ 2021 ،م.

104

اآلجرومية /نور الدين السنهوري الشافعي (ت  913هـ)؛
التحفة البهية شرح العلوية يف نظم ّ
حتقيق الباحثة براء فاعور العلواين -.الرمادي :جامعة األنبار 1442 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
تقريرات الشيخ مشس الدين األنبايب على حاشية أيب النجا على شرح الشيخ خالد األزهري

اآلجرومية يف علم العربية /حققه مراد طاييب -.دمشق :دار املعراج 1442 ،هـ،
على منت ّ

 2021م.

حاشية الشيخ حممد أبو النجا (ت بعد  1223هـ) على شرح الشيخ خالد األزهري على
نصار -.بريوت :دار الكتب العلمية 1442 ،هـ2021 ،
اآلجرومية يف النحو /حتقيق حممود ا
ّ
م 256 ،ص.
اآلجرومية يف علم
وبعنوان :حاشية العالمة أيب النجا على شرح الشيخ خالد األزهري على منت ا
العربية -.القاهرة :مؤسسة السيد حممد مصطفى للنشر :دار مرياث النبوة 1442 ،هـ،
2021م.
حاشية القليويب (ت  1069هـ) على شرح الشيخ خالد األزهري (ت  905هـ) على
اآلجرومية.

حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1439 ،هـ 2018 ،م...،

ميسر من علم النحو من خالل أدلة القرآن والسنة/
جرومية :عرض َّ
الرابنية يف شرح اآل ُّ
سيد عطوة -.املنصورة :دار اللؤلؤة :عمر الفاروق للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
اآلجرومية /جنم الدين حممد بن حممد الغزي (ت  1061هـ)؛ حتقيق زكرايء خملوف
شرح
ّ
توانين -.بريوت :دار ابن حزم 1442 ،هـ 2021 ،م.
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شرح نظم اآلجرومية حملمد بن آب القالوي الشنقيطي /شرح منصور بن حممد الصقعوب-.
الرايض :دار العقيدة 1442 ،هـ 2021 ،م.
فتح رب البية على الدرة البهية نظم اآلجرومية /إبراهيم بن حممد البيجوري (ت 1276
هـ)؛ حتقيق نبيل صالح سليم -.املنصورة :دار ابن عباس 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -12الكتب القدمية يف النحو
اإلرشاد /مسعود بن عمر التفتازاين (ت  791هـ)؛ حتقيق شفاء سعيد جاسم.
نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية ،العراق ،مج 1ع 2021( 17م) ص .162 – 159
(منت يف النحو ،وضعه املؤلف لولده)
البسيط يف النحو /أليب عبدهللا ضياء الدين حممد بن علي بن العِّْلج اإلشبيلي (ق  7هـ)؛
حتقيق تركي بن سهو العتييب -.الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
 1442هـ 2021 ،م 2 ،مج.
القسم الثاين مما وجد من املخطوط ،من ابب عطف النسق حىت هناية ابب النسب.
البهجة املرضية يف شرح األلفية /عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق
عبدامللك عبدالرمحن السعدي -.إستانبول :مؤسسة البصائر للدراسات والنشر 1442 ،هـ،
 2021م.
(ألفية السيوطي يف النحو)
حاشية أبكار األفكار على شرح الضوء على املصباح يف النحو /عبداللطيف بن حممد

اخلطيب القزويين (ت  853هـ).
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ويعرف املؤلف بقاضي بالط ،وخطيب دمشق.
دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م...،
حاشية احلكيم األحسائي على شرح األلفية للسيوطي [يف النحو] /حممد صاحل بن إبراهيم
األحسائي (ت  1083هـ)؛ حتقيق يوسف بن نوح أمحد -.داير بكر :مكتبة داير بكر؛
بريوت :دار ابن حزم 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
ومعه توضيحات الشريازي على شرح األلفية.
حاشية العالمة الشيخ حسن العطار على شرح األزهرية يف علم النحو -.القاهرة :دار
مرياث النبوة 1442 ،هـ 2021 ،م؟
حاشية نعمة هللا بن عبدهللا احلسيين املوسوي اجلزائري التسرتي (ت  1112هـ) على
الفوائد الضيائية للجامي[ /حتقيق] دينا عبدالقوي الشرنويب -.اإلسكندرية :جامعة األزهر،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
درر الفرائد وغرر الفوائد على شرحي القواعد :شرح الكافيجي وشرح الشيخ خالد /حممد
بن علي احلريري احلرفوشي (ت  1059هـ)؛ حتقيق ودراسة فاطمة سامي عبداحلميد -.القاهرة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
تعدى وًل ي َّ
ُرسيلة فيما ي َّ
تعدى /حممد بن حممود الطرابزوين املدين (ت  1200هـ)؛ دراسة
وحتقيق مصطفى كامل أمحد ،ظافر خري هللا مجيل.
نشرت يف جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ع 2018( 26م) ص .53-25

107

سبك املنظوم وفك املختوم /مجال الدين حممد بن مالك الطائي (ت  672هـ)؛ حتقيق فاخر
جرب مطر -.الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر1441 ،
هـ 2020 ،م 209 ،ص.
(منت يف النحو كالتسهيل)
شرح ابن عمرون على املفصل...

ينظر يف :اّلختيارات النحوية ّلبن عمرون (ت  649هـ) يف شرحه على املفصل...
شرح إظهار األسرار يف النحو /إبراهيم بن القصاب (ت  1029هـ)؛ حتقيق عصام مسعد

أبو حلوة -.دسوق :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
(األزهار شرح إظهار األسرار)

شرح الدرة األلفية :شرح ألفية ابن معط يف النحو /مشس الدين أمحد بن احلسني بن اخلباز
(ت  639هـ)؛ حتقيق شريف عبدالكرمي النجار ،علي بن حممد الشهري -.؟ 1442 ،هـ،
 2021م.
الكافية الشافية يف النحو والتصريف :أصل ألفية ابن مالك /مجال الدين حممد بن عبدهللا
بن مالك األندلسي (ت  672هـ)؛ حتقيق صالح بن عبدهللا بوجليع -.السعودية :دار التميز
واإلبداع 1442 ،هـ 2020 ،م.
الكافية الكبى يف النحو /للمال خليل بن حسني اإلسعردي (ت  1259هـ)؛ حتقيق إسالم
رشيد جانكري -.إستانبول :سوجناغ 1442 ،هـ 2020 ،م.
جمموعة النحو -.إستانبول :دار الشفا 1441 ،هـ 2019 ،م 400 ،ص.
احملتوايت :عوامل ،إظهار ،كافية.
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مرضي الرضي على كافية ابن احلاجب /حسني بن معني الدين امليبدي ،املعروف بقاضي مري
(ت  910هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م... ،
املطرز يف اللغز /حممد بن حممد ابقر احلسيين املختاري (ت  1140هـ)؛ حتقيق جنالء محيد

جميد ،حممد نوري املوسوي -.احللة ،العراق :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1442 ،هـ2021 ،
م 264 ،ص.
كتاب يف األلغاز النحوية.

املعارف الفيضية :شرح املغين للجاربردي /عاريف أمحد ابشا (ت  1143هـ)؛ حتقيق مراد
صوّل -.إستانبول :دار ابب العلم 1442 ،هـ 2021 ،م.
املنح احلميدة يف شرح الفريدة /حممد ابب األمني املختار التنبكيت (ت  1014هـ)؛ دراسة
وحتقيق ماهر حممود اجلبة -.دمياط :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
(الفريدة ألفية للسيوطي يف النحو والصرف واخلط)
املنحة السنية يف شرح اللمحة البدرية يف علم العربية أليب حيان األندلسي /شهاب الدين

أمحد بن لؤلؤ بن النقيب املصري (ت  769هـ)؛ حتقيق ايمسني أمحد عالم -.املنصورة :جامعة
املنصورة 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املوفور من شرح ابن عصفور /أليب حياان حممد بن يوسف األندلسي (ت  745هـ)؛ حتقيق
معتز وسام احملتسب -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1442 ،هـ 2021 ،م.
خمتصر الشرح الكبري ّلبن عصفور على كتاب اجلمل للزجاجي.
(شرح املقنرب /علي بن مؤمن بن عصفور ،ت  669هـ) يف النحو.
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األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1440 ،هـ.
ميزان القوام لشرح نظم جنل اإلمام /حممد بن علي املنذري (ت  1286هـ) -.مسقط :ذاكرة
عمان 1438 ،هـ 2017 ،م.
حنو القلوب الصغري والكبري /أليب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي (ت  465هـ)-.
ُ
القاهرة :كشيدة للنشر 1442 ،هـ؟ 2020 ،م.
(ذكر فيه مفاهيم التصوف األساسية من خالل مصطلحات ومفاهيم علم النحو ،مشريا إىل
أمهية تقومي السلوك ابعتباره لغة القلب ،مثلما يق نوم اللسان)
نزهة الطرف يف اجلار واجملرور والظرف /صالح بن حسني األخفش الصنعاين (ت 1142
هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدالقادر املعلمي -.ط -.3صنعاء :مكتبة اإلرشاد 1442 ،هـ،
 2021م 251 ،ص.
يليه شرحه املسمى إحكام العقد الوسيم يف أحكام الظرف واجلار واجملرور وما لكل منهما من
التقسيم /عبدالقادر بن أمحد الكوكباين (ت  1207هـ).
النكت املستجادة يف مساواة الفاعل للمبتدأ يف شرط اإلفادة /أليب العباس أمحد اباب
التنبكيت (ت  1036هـ)؛ حتقيق أمحد فتحي البشري -.القاهرة :درة الغواص للنشر1442 ،
هـ 2021 ،م.
(يف أصول الفقه واللغة)
الوافية يف خمتصر الكافية ًلبن احلاجب /فضيل جليب بن زنبللي علي مجايل (ت  991هـ)؛
حتقيق رغد جهاد عبد.
نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع 3مج 1441( 47هـ 2020 ،م) ص .165 – 156
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 -13الكتب احلديثة يف النحو
إحياء النحو /إبراهيم مصطفى -.القاهرة :كنوز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
ألوفية األستاذ الشاعر عبدالرمحن أمحد انصر العبيدي يف النحو العريب /عبدالرمحن أمحد
انصر العبيدي -.دايىل :جامعة دايىل 1441 ،هـ 2020 ،م.
عمان :مركز الكتاب األكادميي1441 ،
اًلنشـراح يف نظم كتاب اًلقرتاح /حممد بن حجر -.ا
هـ 2020 ،م.
نظم يف أكثر من ( )1500بيت ملضامني كتاب "اّلقرتاح يف علم أصول النحو" للسيوطي.
البكة يف شرح القصيدة النحوية املشرتكة /سيف بن حممد الفارسي (ت  1433هـ)-.

مسقط :مكتبة اجليل الواعد 1439 ،هـ 2018 ،م.
(القصيدة املشروحة من نظم الشيخني حممد بن محد الزاملي وسعيد بن خلف اخلروصي)

جهود عوض القوزي يف املصطلح النحوي /إبراهيم محيدان املطريي -.الشارقة :مالمح
للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
اخلالصة يف النحو /هانئ الفرنواين -.الدمام :دار املتنيب 1438 ،هـ 2017 ،م.
زبدة الكالم على منظومة كفاية الغالم للمام عبدالغين النابلسي /صالح حممد أبو احلاج-.
عمان :دار الفاروق 1438 ،هـ 2017 ،م.
ا
شرح األزهرية اجلديد /إبراهيم عيسى وآخرون -.الكويت :دار الظاهرية 1442 ،هـ2021 ،م
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وفتحه /سليمان بن عبدالعزيز العيوين -.الرايض :املؤلف 1442 ،هـ،
شرح النحو الصغري ُ
 2021م.
سبق صدوره بعنوان :النحو الصغري وفتحه وشرحه.
الشرط العدمي وأثره يف التقعيد النحوي /آية حممد عبدالرمحن -.القاهرة :جامعة عني مشس،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
الفريدة النحوية /علي زين العابدين احلسيين زايد.
عمان :دار النور املبني 1442 ،هـ 2021 ،م.
ضمن كتابه :األزهرايت -.ا
فن النحو واإلعراب /حسام قنديل -.؟ :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م؟.
قنو من علم النحو :نظم موجز مفيد يف علم النحو مع شرح موجز مفيد /أنور عبدهللا
الفضفري -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1442 ،هـ 2021 ،م.
يليه له :قِّطْف من علم الصرف :نظم موجز يف علم الصرف مع شرح مفيد.
عمان :مركز الكتاب األكادميي1442 ،
لغة الدرس النحوي احلديث /كاظم جبار علك -.ا
هـ 2021 ،م.
املختصر يف النحو /طارق يسن الطاهر -.مصر :بيان للرتمجة والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م
املقدمات يف النحو :أمثلة تطبيقية ومشجرات إعرابية /رمضان رمو ،حممد زيد إمساعيل-.
برلني :نور للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م 160 ،ص.
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النحو اإلبداعي الشامل /أتليف ورسم أمساء تيسري العزام -.إربد :ركاز للنشر 1442 ،هـ،
 2021م.
النحو الوايف :مع ربطه ابألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة /عباس حسن-.
ط -.20القاهرة :دار املعارف 1438 ،هـ 2017 ،م.
 -14دراسات حنوية تراثية
آراء ابن مالك النحوية والصرفية يف خزانة األدب للبغدادي :دراسة وصفية حتليلية /بالل
سعود حمارب -.غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
آراء ابن هشام األنصاري (ت  761هـ) النحوية والصرفية يف خزانة األدب لعبدالقادر
البغدادي (ت  1093هـ) /عزة عبداجمليد األسطل -.غزة :جامعة األقصى 1439 ،هـ،
 2018م (ماجستري).
آراء أيب عثمان املازين النحوية والصرفية يف كتاب مهع اهلوامع للسيوطي :دراسة وصفية
حتليلية /عال رايض جندية -.غزة :جامعة األقصى 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
ابن يعيش وشرح املفصل /عبداللطيف حممد اخلطيب -.الكويت :مؤسسة دار البالغة،
 1442هـ 2021 ،م 3 ،مج.
اجتاهات املفسرين النحوية يف تفسري أبيات سيبويه /أمحد عويس جنيدي -.املنيا :جامعة
املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (حبث مكمل للماجستري).
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األندلسي :دراسة وصفيّة حتليليّة/
الفارسي يف تفسري البحر احمليط أليب حيّان
علي
ّ
ّ
أثر أيب ّ
شريين انفذ خليل -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
أثر تضمني األفعال يف تفسري القرآن الكرمي من خالل تفسري الكشاف للزخمشري /أمساء
عبداحلنان السيد -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
أثر املعىن يف األحكام النحوية عند الشاطيب يف املقاصد الشافية /جناح حشيش العتاايب-.
دمشق :أمل اجلديدة للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م 540 ،ص.
اًلحتجاج ابلقرآن على ما منعه النحاة من كتاب "مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع"
للسيوطي (ت  911هـ) :دراسة حنوية /مروة ممدوح خضري -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
اًلحتمال النحوي يف شعر املولدين :دراسة حنوية دًللية /نعمان حسن طاهر -.الناصرية:
جامعة ذي قار 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
األحكام النحوية والصرفية املبنية على كثرة اًلستعمال وقلَّته عند ابن مالك /مسية بنت
عبداجلبار نسيم -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أساليب اًلستفهام يف شعر النقائض :دراسة حنوية دًللية /إسراء ابسل ضهري -.غزة :جامعة
األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
اًلسرتسال الدًليل عند اجلرجاين :دراسة حنوية تداولية /ثراي اهلادي السوسية -.إربد :دار
ركاز 1442 ،هـ 2021 ،م.
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منوذجا /حممد
األسس العلمية يف دراسة الشاهد النحوي :شرح شذور الذهب ًلبن هشام ا
عمان :دار الفتح 1442 ،هـ 2021 ،م.
ذنون يونس الفتحي ،شيماء سامل محيد -.ا
أسلوب الشرط يف لزوميات أيب العالء املعري :دراسة حنوية /حممود حممد حلوة -.غزة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2018 ،م 167 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
أسلوب النداء يف شعر النقائض :دراسة حنوية دًللية /تغريد عاطف عاشور -.غزة :جامعة
األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
أصول النحو يف شروح ملع ابن جين (ت  392هـ) :دراسة حنوية /حممود سيد رجب-.
القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
األصول النحوية عند ابن عنقاء (ت  1053هـ) يف كتاب "غرر الدرر الوسيطية يف شرح

مجعا ودراسة /آية حسني سيد -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ،
املنظومة العمريطية" :ا
 2019م (ماجستري).

ضا
اعرتاضات احلديثي واختياراته يف كتاب "الكتاب الركين يف تقوية كالم النحوي" :عر ا

ودراسة /ساقية بنت عبدهللا العجمي -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).

اعرتاضات املرابط الدًلئي (ت  1089هـ) النحوية على أيب حيان يف كتابه نتائج
مجعا ودراسة /هيا بنت سليمان العرجيد -.الرايض:
التحصيل يف شرح كتاب التسهيل :ا
جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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اًلكتفاء يف هنج البالغة :دراسة يف الدًللة النحوية /ضرغام علي حمسن -.كربالء :جامعة
كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
األمثال العربية يف ارتشاف الضرب :دراسة حنوية وصرفية /ليلى طه الطنطاوي -.املنصورة:
جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
األمثال واألقوال املأثورة يف كتاب "الصفوة الصفية" للنيلي :دراسة حنوية وصرفية /مساح
عبد الصبور عبداحلفيظ -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
أمناط اجلملة اإلسنادية يف ديوان ابن أيب حصينة :دراسة حنوية تطبيقية /أحباب ايس
خضري -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
البحر احمليط أليب حيان النحوي :دراسة حنوية صرفية صوتية /عبداللطيف حممد اخلطيب-.
الكويت :مؤسسة دار البالغة 1442 ،هـ 2021 ،م 3 ،مج.
بنية اجلملة يف شعر النقائض :دراسة حتويلية /سعيد بن خبيت بيت مبارك -.مسقط :جامعة
السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
التأويل النحوي عند الرازي /أكرم نعيم احليمداوي -.بغداد :دار ومكتبة عدانن1442 ،
هـ 2021 ،م 251 ،ص.
الرتاكيب النحوية يف شعر ابن حيوس /ميسم كاظم كشكول -.بغداد :مؤسسة اثئر
العصامي 1442 ،هـ 2021 ،م 266 ،ص.
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تركيب اجلملة يف مقامات احلريري /خلف حممد كمال -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ،
 2020م (دكتوراه).
تعدي الفعل ابحلرف يف هنج البالغة /رايض كرمي البديري -.بريوت :دار احملجة البيضاء،
 1442هـ 2021 ،م.
تعقبات أيب البقاء العكبي (ت  616هـ) على النحاة يف كتابه "املتبع يف شرح اللمع":
عرض ودراسة /إبراهيم إدريس حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
مجعا ودراسة/
تعقيبات ابن مالك (ت  672هـ) على مزاعم النحويني يف شرح التسهيل :ا
شيماء أمحد عبدالعزيز -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
املقرب لبهاء الدين بن النحاس (ت  698هـ) :دراسة وصفية حتليلية /فاطمة
التعليقة على َّ
حممد القزاز -.غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
حل قطر ابن هشام" (ت  761هـ) :شرح
التنبيهات النحوية من كتاب "بلوغ املرام من ّ

وبل الصدى.
عبدامللك العصامي (ت  1037هـ) على قطر الندى ّ
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،

التنبهات والفوائد يف كتاب "األشباه والنظائر يف النحو" للسيوطي (ت  911هـ) :دراسة
حنوية صرفية /منال حممد حسن -.الزقازيق :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /شيماء أمحد حسن -.القاهرة:
التوابع يف معاين القرآن للفراء (ت  207هـ) :ا

جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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التوجيه النحوي يف كتاب املسائل أليب علي الفارسي (ت  337هـ) /ميالد جاسب
يعقوب -.البصرة :جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
مجعا ودراسة /كوانيت سيدي فوزي-.
توجيهات ابن احلاجب للمشكالت النحوية يف مؤلفاته ا
القاهرة :جامعة األزهر 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اجلملة املوجزة يف مقامات بديع الزمان اهلمذاين :دراسة حنوية دًللية /حممد مسعد
اجلوهري -.املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
جهود ابن إايز (ت  681هـ) النحوية من خالل كتابيه "قواعد املطارحة" و"احملصول يف
شرح الفصول" /مساء صربي الششتاوي -.املنصورة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م

(ماجستري).

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون" :دراسة إحصائية حنويّة دًلليّة /أسامة
احلال يف " ّ
سيد عبدالعظيم -.بين سويف :جامعة بين سويف 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
دًللة التعريف والتنكري يف هنج البالغة :دراسة حتليلية /إيناس حممد عبد -.كربالء :جامعة

كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

الشاذّ والضرورة يف كتاب املقتضب للمبد :دراسة وصفية حتليلية /حيىي عبداجمليد أبو
مهادي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
مجعا ودراسة /حممد عبدهللا
الشذوذ والضرورة يف تراث أيب حيان األندلسي (ت  745هـ) :ا

خيال -.املنصورة :جامعة األزهر 14421 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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شعر ابن مقبل (ت  37هـ) يف ميزان النحاة :دراسة حنوية وصرفية /أمساء عبدالرمحن عامر-.
القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
الشواهد الشعرية يف تفسري الفقهاء وتكذيب السفهاء للقاضي أيب الفتح الغزنوي (ت حنو
 500هـ) :دراسة حنوية صرفية /آمال خالد حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ،

 2020م (دكتوراه).

الشواهد الشعرية يف كتاب اإلقليد شرح املفصل ألمحد بن حممود اجلندي (ت  700هـ):
دراسة حنوية وصرفية /زينب جيد عبدالعال -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).
الشواهد الشعرية يف كتاب التذييل والتكميل أليب حيان.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1439 ،هـ 2018 ،م... ،
الشواهد الشعرية يف كتاب شرح التسهيل ،املسمى متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد،
لناظر اجليش.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1439 ،هـ 2018 ،م... ،
الشواهد الشعرية يف كتاب مصباح الراغب شرح كافية ابن احلاجب حملمد بن عز الدين
مجعا ودراسة /إميان حممد رجب -.املنصورة :جامعة األزهر1440 ،
املفيت (ت  973هـ) :ا
هـ 2019 ،م (ماجستري).
الشواهد النحوية والصرفية يف ديوان النابغة اجلعدي :دراسة حتليلية /عال سعيد رمضان-.

اإلسكندرية :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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العطف :دراسة حتليلية تطبيقية على ديوان شعر النابغة الذبياين /جيهان أمحد حممود-.
سوهاج :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
القرائن وأثرها يف توجيه املعىن يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب ًلبن عادل الدمشقي:
دراسة حتليلية /حممود عادل الفقي -.طنطا :جامعة طنطا ،قسم اللغة العربية 1442 ،هـ،

 2021م (دكتوراه).

القيد النحوي املختلف فيه يف كتاب "ارتشاف الضرب من لسان العرب" أليب حيان
ضا ودراسة /هدى حسن حممد -.القاهرة :جامعة األزهر،
األندلسي (ت  745هـ) :عر ا
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).
مآخذ ابن الطراوة النحوي (ت  528هـ) على النحاة يف كتابه رسالة اإلفصاح ببعض ما
مجعا ودراسة /سيف هللا عصمت علي -.جامعة األزهر1421 ،
جاء من اخلطأ يف اإليضاح :ا
هـ 2020 ،م (ماجستري).
املرَّكبات املتالزمة يف معلقيت عنرتة بن شداد وطرفة بن العبد :دراسة حنوية دًللية تطبيقية
يف احلذف /فائز شعيب آدم -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م

(ماجستري).

املرَّكبات املتالزمة يف معلقيت لبيد بن ربيعة وعبيد بن األبرص :دراسة حنوية دًللية تطبيقية
يف احلذف /رجب رمبو مباي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
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مجعا ودراسة/
املزاعم النحوية يف كتاب األصول يف النحو ًلبن السراج (ت  316هـ) :ا
عال صربي إمساعيل -.الزقازيق :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مزاعم النحويني يف كتاب التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل أليب حيان (ت
745هـ).
دراسته يف جامعة األزهر ابلزقازيق 1439 ،هـ 2018 ،م... ،
املسائل اخلالفية يف كتاب اإلقليد شرح املفصل للجندي.
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
عمان :دار كنوز
املسائل النحوية يف كتاب دقائق التصريف للمؤدب /حبيبة املفرجية -ا
املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م( .حتت الطبع ،ج 1عام  1442هـ)
املسائل النحوية والصرفية يف تفسري القامسي ،املسمى مبحاسن التأويل /زمزم عبدالباقي سيد
أمحد -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
املسائل النحوية والصرفية يف حاشية ابن التمجيد (ت  880هـ) على تفسري البيضاوي:
مجعا ودراسة /حممد قطب السيد اهلاسكي -.دسوق :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
ا
(ماجستري).

املسائل النحوية والصرفية يف حاشية القونوي (ت  1195هـ) على تفسري البيضاوي (ت
 685هـ) املسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
دراسته يف جامعة األزهر بدسوق 1439 ،هـ 2018 ،م... ،
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مظاهر التسويغ النحوي يف معجم احملكم واحمليط األعظم ًلبن سيده األندلسي (ت 458
هـ) :دراسة حنوية /ميهوب صاحل فنوش -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
معاين األدوات النحوية يف كتب الوجوه والنظائر /أمحد طاهر حسني -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
معايري اًلختيار النحوي والصريف عند الواحدي (ت  468هـ) يف كتاب التفسري البسيط:
ضا ودراسة وحتليالا /رضا نصر الدين مزيد -.أسيوط :جامعة األزهر 1442 ،هـ2021 ،
عر ا
م (دكتوراه).
الرضي (ت  688هـ) على الكافية /قصي ثعبان يوسف -.كربالء:
املعىن النحوي يف شرح
ّ
جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
أمنوذجا /نورة بنت حيىي العبديل -.مكة
املبد
ا
مفهوم اجلملة عند حناة القرن الثالث اهلجريّ :
املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املمنوع عند النحويني يف شرح مقرب ابن عصفور (ت  669هـ) املسمى "التعليقة" ًلبن
النحاس احلليب (ت  698هـ) :دراسة حنوية وصرفية /إميان عادل عبداحلميد -.القاهرة:

جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

منوذجا /أمين أمحد
املنظومة النحوية :دراسة يف البنية والرتكيب :الكافية الشافية ًلبن مالك ا
علي -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
موقف أيب حيان من ابن مالك يف "التذييل والتكميل".

دراسته يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1441 ،هـ 2020 ،م.
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موقف ركن الدين احلديثي يف كتابه املسمى "الكتاب الركين يف تقوية الكالم النحوي" من
وحتليال ودراسة /حممود صربي هبيتة -.دمياط :جامعة األزهر 1441 ،هـ،
ضا
ا
ابن مالك :عر ا
 2020م (دكتوراه).
حنو الكسائي (ت  189هـ) يف التذييل والتكميل يف شرح التسهيل أليب حيان (ت
745هـ).
دراسة حتليلية يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1441 ،هـ 2020 ،م... ،
الوهم والتكلف يف مؤلفات أيب حيان (ت  745هـ) :دراسة حنوية حتليلية /شريف حممد
الصادق -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
 -15دراسات حنوية حديثة
اجتاهات حتليل الرتكيب النحوي والبنية الصرفية بني الرتاث والدرس احلديث :دراسة
وصفية نقدية /حممد كمال حممد جاد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م،
 530ص (دكتوراه).
منوذجا :دراسة
بناء اجلملة اًلمسية ودوره يف إنتاج الدًللة الشعرية :شعر بدر شاكر السياب ا

حنوية دًللية /انيل عبداحلميد العومير -.املنصورة :جامعة املنصورة 1442 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
بناء اجلملة يف شعر علي الشرقي /حممد عبداجلبار العزاوي -.ط -.2الكوت ،العراق :كلية
الكوت اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 276 ،ص.
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ف :دراسة حنويّة
البىن الرتكيبيّة للكلمة العربيّة يف شعر سالمة بن ج ْندل وعبد اخلالق الع ّ
موازنة /هتاين مجال األشقر -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م( .ماجستري).
الرتاكيب النحوية املصوبة عند حممد العدانين يف معجميه األخطاء الشائعة واألغالط
اللغوية املعاصرة :دراسة وصفية /وائل عبدالكرمي املصري -.غزة :جامعة األزهر 1439 ،هـ،
 2018م 143 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
عمان :مركز
تعليل املصطلح النحوي :دراسة يف إجراءات التسمية /خالد حوير مشس -.ا
الكتاب األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
التقدمي والتأخري يف ديوان حممد بن عبدهللا املعويل :دراسة حنوية دًللية /خليفة بن علي
املكتومي -.مسقط :جامعة السلطان قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
التقدمي والتأخري يف النحو العريب /يوسف حسني ابدي (ت  1433هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد
أبو الناصر أبو غولة -.مصراتة :مكتبة ابن نصر 1442 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة مصراتة 1439 ،هـ.
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1442 ،هـ،
رؤى تركيبية يف اجلملة العربية /عيسى قيزة -.ا

 2021م.
(أشري إىل كتاب صدر سابقا للمؤلف بعنوان :مالحظات تركيبية على قواعد النحاة)

عوارض الرتكيب يف شعر فدوى طوقان :دراسة حنوية دًللية /حممد حسن أبو شباب-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م( .دكتوراه).

124

عمان :دار الرنيم1438 ،
الفضلة بني حنو النص وحنو اجلملة /حممود سليمان اهلواوشة -.ا
هـ 2017 ،م.
يف خصائص الرتاكيب العربية :دراسة لفكرة الوجوه والفروق النحوية /سليمان بن علي-.
اجلزائر :املؤلف 1440 ،هـ 2018 ،م.
قصائد حبار اجلرد  2015 - 2010م :دراسة حنوية دًللية /إيناس محزة آل هبية-.
كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
 -16اتريخ النحو
نشأة املصطلح النحوي العريب :حبث يف احلفرايت املصطلحية /أمحد خليف األعرج-.

عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
ا
 -17الفلسفة والنظرايت

القرينة وتطبيقاهتا يف فهم املعاين :دراسة أبستمولوجية /قصي مسري عبيس -.اببل :دار
الفرات 1442 ،هـ 2021 ،م 284 ،ص.
املعىن يف النحو العريب بني الوفاء لوظيفة اللغة وإكراهات الصنعة النحوية /حممد عبدو
فلفل -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م.
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 -18املدارس النحوية
(يشمل املسائل اخلالفية)
أتثري الكوفيني يف حناة البصرة /عواطف بنت علي الزهراين -.الرايض :جامعة اإلمام1442 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اجلمع بني العوض واملعوض عنه يف العربية بني البصريني والكوفيني /شريف حممد النجار-.
عمار 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار ا
ا
املذهب الكويف يف ضوء آراء الفراء يف كتاب "النكت يف القرآن الكرمي" أليب احلكم بن
مجعا ودراسة /رضا صربة عبدالرحيم -.اإلسكندرية :جامعة
علي الفضايل (ت  479هـ) :ا
األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مسائل اخلالف النحوي يف كتاب "الصافية يف توضيح الكافية" لشاه آغاجان السرهندي/
حسام أبو الفتوح إبراهيم -.دسوق :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
مصطلحات الكوفيني النحوية /عبدالقادر عبدالرمحن السعدي -.دمشق :دار سعد الدين،
 1442هـ 2021 ،م.
مالمح املنهج التداويل يف اآلراء النحوية الكوفية /بدرية انصر احلميدي -.بغداد :اجلامعة
املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
املناظرات النحوية يف بغداد حىت أواخر القرن الرابع اهلجري /حممد عبداجلبار العزاوي-.
الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة ،مركز البحوث والدراسات والنشر 1441 ،هـ2020 ،
م 280 ،ص.
126

 -19تيسري النحو وتعليمه
استخدام منوذج الفورمات ( )Mat 4يف تنمية املفاهيم النحوية يف اللغة العربية لدى
تالميذ املرحلة اإلعدادية /إيناس عبدالعزيز عطية -.بنها :جامعة بنها 1441 ،هـ2020 ،
م (ماجستري).
التأسيس السليم من البداية :النحو الشامل للمرحلة اًلبتدائية /عمرو املغريب -.مصر :بيان
للرتمجة والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟ ،جـ.3
التطبيقات النحوية لطالب العربية /رايض بن حسن اخلوام -.الدمام :مكتبة املتنيب1441 ،
هـ 2020 ،م 568 ،ص.
تيسري النحو /عيسى بن علي الرواحي -.مسائل ،عُمان  :املؤلف 1438 ،هـ 2017 ،م.
اخلريطة الذهنية يف القواعد النحوية :تيسري النحو عب ( )46قاعدة يف ( )6مراحل/
عبدالعزيز بن إبراهيم العزاز -.الرايض :دار اإلداوة؛ مكة املكرمة :دار أطلس اخلضراء1442 ،
هـ 2021 ،م.
فاعلية استخدام القصة املصورة يف حتصيل النحو وبقاء أثر تعلمه لدى طالب الصف
الثامن األساسي /عبدالعزيز بن حممد القصايب -.مسقط :جامعة السلطان قابوس1438 ،
هـ 2017 ،م (ماجستري).
امليسر /طارق بن أمحد غريب[ -.رأس اخليمة :دار نون] 1442 ،هـ 2021 ،م،
النحو َّ
 507ص.
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إجابيت عن األسئلة يف "لغيت" وفقا ملناهج اللغة العربية احلديثة  1436هـ 2015 ،م :أحكام
هامة ،كلمات ،حكم العبارة ،اصطالحات.
 -20مناهج البحث يف النحو
"موصل النبيل إىل حنو التسهيل" للشيخ خالد
آراء ابن عصفور النحوية والصرفية يف كتاب ّ

األزهري :دراسة وصفية حتليلية /فارس حممد عياش -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1440 ،هـ،
 2019م (ماجستري).

آراء أيب البقاء العكبي (ت  616هـ) النحوية والصرفية يف كتاب "فتوح الغيب يف
الكشف عن قناع الريب" للطييب (ت  743هـ).
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،

مجعا ودراسة /عبري
آراء علماء األندلس يف كتاب شرح اجلمل ًلبن بزيزة (ت  662هـ) :ا
عبدالقوي حممد -.القاهرة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
آراء املبد النحوية والصرفية يف ضوء آراء العلماء اآلخرين يف كتاب "اللباب يف علوم
الكتاب" ًلبن عادل احلنبلي (ت  775هـ) :دراسة وحتليل /عزت الشحات فتحي-.

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

اآلراء النحوية ألعالم النحو يف كتاب التخمري للخوارزمي (ت  617هـ) :دراسة حتليلية/
عالء أمحد زغري -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
أثر املعىن يف التقعيد النحوي عند الدكتور فاضل صاحل السامرائي يف كتابه معاين النحو/

فهد خلف علي -.تكريت :جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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مجعا ودراسة
اختيارات أيب علي الفارسي النحوية والصرفية يف كتابه "املسائل العسكرية" :ا

وحتليال /فايزة أمحد حسني -.أسيوط :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
ا

اختيارات تقي الدين النيلي (ت  737هـ) واعرتاضاته يف شرحه على كافية ابن احلاجب
(ت  646هـ) /هناد أمحد حممد -.املنصورة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اختيارات الغافقي (ت  716هـ) النحوية يف كتابه شرح مجل الزجاجي أليب إسحاق

مجعا ودراسة /أماين السيد حسني -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ2018 ،
الغافقي :ا
م (ماجستري).

اختيارات جنم الدين القمويل (ت  727هـ) يف شرحه املسمى غاية أماين الطالب يف شرح
مجعا ودراسة /ابمسة السعيد عبدالعزيز -.املنصورة :جامعة
كافية ابن احلاجب (ت  646هـ) :ا
األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اًلختيارات النحوية ًلبن عمرون (ت  649هـ) يف شرحه على املفصل /إميان عبده
الشربيين -.املنصورة :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
مع حتقيق اللوحات من أول ابب التثنية إىل آخر املخطوطة.
(شرح ابن عمرون على املفصل)
اختيارات واعرتاضات عبد القادر املكي (ت  880هـ) يف كتابه "هداية السبيل إىل بيان
مجعا ودراسة /جنالء حممد توفيق حممد -.القاهرة :جامعة األزهر1440 ،
مسائل التسهيل" :ا
هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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ألفيتا اآلاثري والسيوطي :دراسة حتليلية موازنة /هدى انيف أبو النجا -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
بني ابن اببشاذ وابن أيب الربيع يف شرحيهما للجمل :دراسة مقارنة /شيماء دسوقي عز
العرب -.اإلسكندرية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
التداخل والتمايز املعريف بني النحويني والفقهاء واألصوليني :دراسة أتصيلية /أمحد فتحي
بشري -.القاهرة :درة الغواص للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة القاهرة 1442 ،هـ 2020 ،م.
اجلهد النحوي عند الفاضل اهلندي (ت  1137هـ) /ضحى رحيم الشمري  -.احللة:
جامعة اببل 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
شرح مجل الزجاجي بني ابن العريف (ت  390هـ) وابن الفخار (ت  754هـ) :دراسة
منهجية موازنة /هبة الرمحن صالح حسن -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
شرح كافية ابن احلاجب (ت  646هـ) بني الصنعاين (ت  837هـ) واحلسن بن أمحد
اجلالل (ت  1084هـ) :دراسة موازنة /الشيماء أبو بكر شومان -.املنصورة :جامعة األزهر،
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).
شرح املقدمة اجلزولية بني الشلوبني (ت  645هـ) واألبذي (ت  680هـ) :دراسة موازنة/
دينا حممد فرج عزام -.املنصورة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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الشمين (ت  872هـ) وآراؤه النحوية /عبدالغفار حمسن القرغويل -.بغداد :جامعة بغداد،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
الفكر النحوي عند الشلوبني (ت  645هـ) يف كتابه "حواشي املفصل" /إميان عبدالعليم
عبدالعزيز -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
املسائل اخلالفية يف كتاب "دليل اهلدى شرح جميب الندا" للحرفوشي (ت  1059هـ)
مجعا ودراسة /عصام عبدالغفار الباز -.دمياط اجلديدة :جامعة األزهر1440 ،
وموقفه منها :ا
هـ 2019 ،م (دكتوراه).
املفهوم النحوي عند علماء األصول يف القرن الرابع عشر اهلجري /نصري ثجيل املوسوي-.
بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
عمان :دار
مناهج التصنيف النحوي يف القرن اخلامس اهلجري /يوسف قاسم ا
البالم -.ا
كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
موازنة بني شرح الكافية للخالدي (ت  880هـ) وشرح الكافية لنور الدين عبدالرمحن
اجلامي (ت  898هـ) /ابتسام عيد عبدالغين -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ2019 ،

م (دكتوراه).

موازنة بني النجران (ت  794هـ) وابن داود اليمين (ت  1062هـ) من خالل شرحيهما
على كافية ابن احلاجب (ت  646هـ) /فايزة شعبان حممد -.القاهرة :جامعة األزهر1440 ،
هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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موقف الرضي األسرتاابذي من آراء اجلرمي :دراسة صرفية حنوية /مالك جواد السعيدي-.
كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
موقف الفيشي من النحاة من خالل كتابه "حاشية الفيشي على شرح قطر الندى وبل
الصدى" /اندية السيد عبدالراضي -.اإلسكندرية :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).
اثنياا :علم الصرف

 -1الكتب القدمية يف الصرف

حتفة الطالب نظم شافية ابن احلاجب /خالد ِّ
املوش اي (ت بعد  1111هـ)؛ حتقيق حسن
أمحد العثمان.
التحقيق من أول املنظومة حىت مجع التكسري.
نشر يف جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ع 2019( 29م) ص .49-1
تلخيص األساس يف شرح منت البناء /علي بن عثمان اآلقشهري (ت  1285هـ)؛ حتقيق؟-.
القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م.
تلخيص لكتاب "أساس البناء" يف التصريف ملؤلفه أمحد رشدي القره اغاجي (ت  1251هـ).
حاشية دده جونكي على شرح السعد على خمتصر العزي (ت  973هـ) /دعاء علي
حممد -.اإلسكندرية :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
رسالة يف تصريف الفعل املضارع /عبداملعطي املالكي الوفائي األزهري (ت بعد  1079هـ)؛
حتقيق معن حيىي العبادي ،شيبان أديب الشيباين.
سر من رأى للعلوم اإلنسانية ع 2020( 65م) ص .366-329
نشرت يف جملة ا
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سراج ال ّدين حممد بن عمر احلليب [ت حنو  857هـ] وحاشيته على شرح التّصريف
للتّفتازاين /دراسة وحتقيق حممد خري آجات -.أرضروم :جامعة أاتتورك ،معهد العلوم
اّلجتماعية ،قسم العلوم اإلسالمية األساسية 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
جمموعة الصرف -.إستانبول :دار الشفا 1440 ،هـ 2018 ،م 272 ،ص.
عزي.
احملتوايت :كتاب األمثلة ،البناء يف الصرف ،مقصود ،ا

حممد امليداين (ت  518هـ)؛
خمتصر اإلمام امليداين يف علم التَّصريف /أليب الفضل أمحد بن ا
حتقيق أمحد صفاء عبدالعزيز.
نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب ،العراق ،ع  2020( 46م).

نزهة الطرف يف علم الصرف /عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت  761هـ)؛ حتقيق
أمحد عبداجمليد هريدي -.القاهرة :درة الغواص للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -2الصرف يف القرآن الكرمي
أبنية األمساء بني العربية والفارسية :دراسة تطبيقية يف سورة مرمي وترمجتها /رابب حكيم
ساجت -.احللة :جامعة اببل 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

أبنية األعالم القرآنية /جناة سعد البكوش -.بنغازي :املؤلفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
أثر الصرف يف توجيه الدًللة واإلعراب يف القرآن الكرمي /خالد الكرامة -.مراكش :جامعة
القاضي عياض 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
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الفعل الثالثي املزيد حبرف يف سور احلواميم :دراسة صرفية دًللية /انتصار شحادة
حوامدة -.بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
املنارة يف التطبيقات الصرفية على سورة اإلسراء /العافية النور عبداحملمود ابعو -.الرايض:
مكتبة الرشد 1438 ،هـ 2017 ،م.
النون املسبوقة ابأللف أو الواو أو الياء يف القرآن الكرمي :دراسة صرفية /بسمة عبدالشفيع
رشيد -.القاهرة :جامعة عني مشس 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
 -3الصرف يف احلديث الشريف
املصادر واملشتقات يف سنن ابن ماجه :دراسة صرفية تطبيقية /فاطمة عبداجلواد حممد-.

أسيوط :جامعة األزهر 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
 -4دراسات تراثية يف الصرف

ابن إايز (ت  674هـ) وجهوده الصرفية من خالل كتابه "شرح التعريف بضروري
التصريف" /فاطمة عبدالرحيم اثبت -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ 2018 ،م
(دكتوراه).

أبنية األمساء يف ديوان الوأواء الدمشقي :دراسة صرفية /آّلء مخيس التميمي -.بغداد:
اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
األبنية الصرفية يف الصحيفة الكاظمية /تغريد خالد األسدي -.احللة :جامعة اببل1440 ،

هـ 2019 ،م (ماجستري).
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اًلقتصاد اللفظي يف هنج البالغة :دراسة صرفية دًللية /دينا الشناوي الغندور -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
بني امليداين وابن هشام يف كتابيهما نزهة الطرف :دراسة وصفية مقارنة /ليث سلمان-.
عمان :دار جمدّلوي 1442 ،هـ 2021 ،م.
ا
التعليل الصريف عند أيب حيان األندلسي يف كتابه ارتشاف الضرب /فهد بن سامل املغلُوث-.
؟ :تكوين 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار جمدّلوي 1442 ،هـ،
التفكري الصريف عند اجملاشعي /ليث فارس أمحد -.ا
2021م
التنبيهات الصرفية للشيخ ايسني زين الدين العليمي (ت  1016هـ) يف حاشيته على
مجعا ودراسة.
ألفية ابن مالك (ت  673هـ) :ا
دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
توارد املعاين الصرفية على أبنية األمساء مع دراسة تطبيقية على مقامات احلريري /حممود

احلسن -.دمشق :دار املنهاج القومي 1441 ،هـ 2019 ،م؟

اجلهود الصرفية يف كتاب معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه لقطرب (ت  206هـ) /مسر
مسري العاصي -.تكريت :جامعة تكريت 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
سر صناعة اإلعراب ًلبن جين (ت  392هـ) /أسيل عدانن نوري-.
دًللة أبنيـة األفعال يف ّ
احللة :جامعة اببل 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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الدًللة الصرفية للفعل املزيد يف ديوان صردر (ت  465هـ) /طالب وادي مزابن -.بغداد:
اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عمان :دار
دًللة الصوت والصيغة الصرفية يف خصائص ابن جين /تُواان قادر اخللكاين -.ا
الرنيم 1440 ،هـ 2019 ،م.
الشواهد الصرفية يف معجمي ديوان األدب ومقاييس اللغة :حتليل صويت صريف إحصائي
عمان :دار اخلليج 1442 ،هـ2021 ،م
يف ضوء علم اللغة احلديث /بسام مصباح أغرب -.ا
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 1441 ،هـ 2019 ،م.
صيغ اجلموع يف ديوان أيب الطيب املتنيب :دراسة وصفية حتليلية إحصائية /إيناس زايد أبو

محدة -.غزة :جامعة األقصى 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).

ما ًل ينصرف يف ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ت  41هـ) :دراسة حتليلية تطبيقية /دعاء
قدري حممد -.سوهاج :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
املباحث الصرفية يف املناهل الصافية إىل كشف معاين الشافية ًلبن الغياث (ت 1035
هـ) /ضحى مجال فاضل حممد -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
املباين الصرفية جلموع التكسري والنسب والتصغري يف القاموس احمليط :دراسة وصفية /أريج
سامي القاضي -.غزة :جامعة األقصى 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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 -5الكتب احلديثة يف الصرف
عمان :دار كنوز املعرفة،
الرتميز الرايضي لباب النسب تولي ادا وحتليالا /أفراح التميمي -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
التصريف عند ابن عاشور (ت  1393هـ) يف كتابه "التحرير والتنوير" /هبة هللا السيد أمني

حسني -.القاهرة :جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
من أول سورة الفاحتة إىل سورة الكهف :مجعا ودراسة.

عمان:
جهود الدكتور فاضل السامرائي الصرفية :دراسة وحتليل /محيد بن مهنا املعمري -.ا
دار دجلة 1438 ،هـ 2017 ،م.
جهود احملدثني يف التيسري الصريف :دراسة وصفية حتليلية /زمان خاجل نتيشون -.الناصرية:
جامعة ذي قار 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
حفظ املراتب يف الصرف العريب :دراسة حتليلية /رؤى سامل حممود -.بغداد :جامعة بغداد،
 1442هـ 2020 ،م (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
الدرس الصريف يف كتب التصحيح اللغوي حىت هناية القرن العاشر اهلجري /حيىي بن علي
العريشي -.الرايض :جامعة اإلمام 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
ديوان أمحد رفيق املهدوي :دراسة صرفية /املختار سليمان عبدهللا -.بنها :جامعة بنها،
 1441هـ 2020 ،م (حبث مكمل للدكتوراه).
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الرائد احلديث يف تصريف األفعال /كامل السيد شاهني -.الكويت :دار الظاهرية1442 ،
هـ 2021 ،م.
عمان :دار اليازوري العلمية،
الصرف العريب :رؤى تداولية /سيف الدين طه الفقراء -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
عمان :دار وائل،
يف علم الصرف اللغوي :جلميع املراحل التعليمية /خالد حسني مصلح -.ا
 1442هـ 2021 ،م 190 ،ص.
املناهج الصرفية يف الرسائل اجلامعية العراقية حىت  2010م :دراسة حتليلية /أسامة
عبدالغفور العبيدي -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
النقل الصريف يف العربية /تغريد عيدان الكناين -.بغداد :اجلامعة املستنصرية 1439 ،هـ،
 2018م (ماجستري).
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الباب السابع
العروض والقافية
أهدى سبيل إىل علمي اخلليل :العروض والقافية /حممود مصطفى؛ تقدمي حممد عبداملنعم
خفاجي -.الكويت :دار الظاهرية 1442 ،هـ 2021 ،م.
األوزان الشعرية :العروض والقافية /حممد صادق حممد الكرابسي -.بريوت :دار احملجة
البيضاء 1442 ،هـ 2021 ،م.
تسهيل العُروض إىل علم العروض /عبدامللك بن مجال الدين العصامي اإلسفراييين ،الشهري
ابملال عصام (ت  1037هـ)؛ حتقيق فاخر جرب مطر -.الكوت ،العراق :كلية الكوت اجلامعة،
مركز البحوث والدراسات والنشر 1440 ،هـ 98 ،م 77 ،ص.
تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا /حممد بن أمحد بن كيسان (ت  320هـ).
ينظر يف :ابن َكْيسان النحوي :حياته ،آاثره ،آراؤه ،مع حتقيق كتابه تلقيب القوايف وتلقيب
حركاهتا /حممد إبراهيم البنا -.القاهرة :دار الذخائر؛ املدينة املنورة :املكتبة العمرية 1442 ،هـ،
2021م.
زبدة الصايف يف العروض والقوايفِّ /هينِّكي صاحل بن جفري -.القاهرة :دار الصاحل1442 ،
هـ 2021 ،م.
يليه له :البداية يف العروض والقافية.
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شرح حتفة اخلليل إىل طالب فن اخلليل /خليل بن حممد اتقيه جي صوّلق حممد اإلستانبويل
احلنفي (ت  1095هـ)؛ حتقيق مثىن عبد الرسول الشكري ،عيسى سلمان درويش -.مؤسسة
دار الصادق الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 134 ،ص.
العروض :العلم الالعلم /عارف حجازي -.دمشق :صفحات للدراسات والنشر1442 ،
هـ 2021 ،م 216 ،ص.
العروض املفصل /كاطع جار هللا سطام -.العراق :جامعة جعفر الصادق 1442 ،هـ2021 ،
م 304 ،ص.
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج
قروط الدر يف العروض وموسيقى الشعر /فوزية عساسلة -.ا
للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
املغين يف العروض والقافية وفنون الشعر العريب /خالد عباس مصطفى -.الدمام :مكتبة
املتنيب 1442 ،هـ 2021 ،م.
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الباب الثامن
اللهجات العربية
األمثال الشعبية يف اللهجة العربية التشادية ودًلًلهتا اللغوية واًلجتماعية /حسب هللا
مهدي فضله -.أجنمينا ،تشاد :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م؟
اإلجياز يف وجوه اًلختالف بني هلجيت جند واحلجاز /حممد عبدهللا احلماد -.الرايض :دار
الصميعي 1442 ،هـ 2021 ،م.
كلمات تراثية من حمافظة الزلفي /صاحل بن عبدهللا احلمد -.الرايض :مكتبة التوبة1442 ،
هـ 2021 ،م.
اللهجات العربية عند القسطالين (ت  923ه ــ) يف كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح
البخاري" :دراسة لغوية /عذراء حسن راضي -.واسط :جامعة واسط 1442 ،هـ ــ2021 ،
م (دكتوراه).
اللهجات العربية يف كتاب "دراسات ألسلوب القرآن الكرمي" حملمد عبداخلالق عضيمة (ت
 1404هـ) :دراسة لغوية /وحيد عبداملقصود إمساعيل -.دسوق :جامعة األزهر 1440 ،هـ،

 2019م (دكتوراه).

اللهجة العمونية القدمية :دراسة أتصيلية صوتية صرفية حنوية دًللية يف ضوء العربية
الفصحى واللغات السامية /آمنة الزعيب -.إربد :ركاز للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
هلجة خميّم جباليا :دراسة صوتية حتليلية /هيا خالد فريج -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1440 ،

هـ 2019 ،م( .ماجستري).
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هلجـة اليمن يف لسان العرب ًلبن منظـور :دراسة لغوية /مها أمحد أنور -.بين سويف:
جامعة بين سويف 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
منوذجا /أمحد بن رنوان -.اجلزائر :دار
معجم فصيح هلجة أوًلد انيل :إقليم جم َّدل وضواحيه ا
اخللدونية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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الباب التاسع
علم اللغة التطبيقي
 -1معاجلة النصوص لغواي (لسانيات النص)
اًلتساق يف كتاب اًلحتجاج للطبسي :دراسة يف ضوء لسانيات النص /ماجد محيد

اخلزاعي -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

إعالمية النص احلريب عند شعراء بكر بن وائل يف عصر ما قبل اإلسالم :دراسة يف ضوء
علم اللغة النصي /أمحد خالد الطيار -.البصرة :جامعة البصرة 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).
عمان :مركز الكتاب
علم اللغة النصي :أحباث تطبيقية /حممد ايسني عليوي شكري -.ا
األكادميي 1441 ،هـ 2020 ،م 262 ،ص.
عمان :مركز الكتاب
النثر الصويف :دراسة يف لسانيات النص /خالد حوير مشس -.ا
األكادميي 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -2الرتمجة والتعريب
األرض اليباب يف الرتمجات العربية /فوزي هادي اهلنداوي ،زينب صكبان عبدالعزيز -.بغداد:
ضوء القمر للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 152 ،ص.
(مقارنة بني مخس ترمجات للكتاب إىل العربية)
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ونثرا من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية/
اًلسرتاجتيات املتبعة يف ترمجة الشعر الغنائي ا
نظما ا
أمحد حممد عبدالسالم ،آية عوض شحاتة -.مصر :بيان للرتمجة والنشر 1442 ،هـ2021 ،م؟
إشكالية ترمجة الرتاكيب اللغوية بني العربية والرتكية /قدرية أمحد هوكلكي -.إربد :عامل
الكتاب احلديث 1442 ،هـ 2021 ،م.
الرتمجات اإلنكليزية ملعاين القرآن الكرمي :دراسة يف مظاهر اًلختالف /علي يونس
الدهش -.القاهرة :هال للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
الرتمجة األدبية بني النظرية والتطبيق /حممد عبداللطيف اهلريدي -.القاهرة :دار العني للنشر،
 1438هـ 2017 ،م.
الرتمجة اإلعالمية :اًلتصاًلت التسويقية والعالقات العامة واإلعالن /السيد عبدالرمحن
علي -.القاهرة :الوكالة العربية للعالقات العامة 1442 ،هـ 2021 ،م.
الرتمجة بني العربية واإلجنليزية /نور الدين عبدالعايل؛ ترمجة قاسم عباس ضايف -.احللة:
مؤسسة دار الصادق الثقافية 1441 ،هـ 2020 ،م 290 ،ص.
عمان:
الرتمجة الثقافية املقارنة :جسور التواصل ومعابر التفاعل /حفناوي رشيد بعلي -.ا
دروب للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
الرتمجة يف تعليم اللغة العربية :مناقشة إلعادة التقومي /قاي كوك؛ ترمجة صاحل عياد
احلجوري -.جدة  :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر العلمي 1438 ،هـ 2017 ،م.
تقاسيم ترمجيّة /مجال شحياد -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م
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حوارات يف الرتمجة /كاظم خلف العلي -.بغداد :مؤسسة اثئر العصامي 1440 ،هـ2019 ،
م 324 ،ص.
دروس يف الرتمجة :مسائل نظرية وتطبيقية :دليل بيداغوجي /هشام بن خمتاري -.قسنطينة:
ألفا للواثئق 1442 ،هـ 2021 ،م.
رحلة يف عامل الرتمجة واألدب /قاسم حممد األسدي -.بغداد :دار ومكتبة عدانن1441 ،
هـ 2020 ،م 130 ،ص.
سياسة التعريب :دراسة يف آراء جممع اللغة العربية ابلقاهرة ومعاجلاته 2015 – 1934
م /حممد صاحل آل ايسني -.دايىل :مطبعة جامعة دايىل 1438 ،هـ 2017 ،م 374 ،ص.
ويف أم تباين خالق؟ /جمموعة ابحثني؛ إعداد حممد الربيكي-.
الشعر والرتمجة :تقارب ّ
الشارقة  :دائرة الثقافة واإلعالم 1440 ،هـ 2019 ،م 119 ،ص.
مهرجان الشارقة للشعر العريب  2019م :وقائع ندوة.
اللمع /مروان بن جناح القرطيب (اليهودي) (ت  441هـ 1050 ،م)؛ قلب رسم حرفه إىل

اللغة العربية ونقحه وقدم له املأمون املريين -.مراكش :مؤسسة آفاق للنشر 1442 ،هـ،
2021م.
كتاب لتعليم العربية موجه للعرب.
للمؤلف كتاب التنقيح وهو على قسمني :األول اللمع ،وفيه قواعد اللغة العربية ،واآلخر
األصول ،ملفرداهتا.
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املعلقات السبع بني األصل العريب والرتمجة اإلجنليزية /مؤمن حمجوب -.القاهرة :اجملمع
الثقايف املصري 1442 ،هـ 2021 ،م.
نصائح يف الرتمجة التعاقبية /قاسم حممد األسدي -.بغداد :دار ومكتبة عدانن 1441 ،هـ،
 2020م 190 ،ص.
نصائح يف الرتمجة التلفزيونية /قاسم حممد األسدي -.بغداد :دار ومكتبة عدانن1441 ،
هـ 2020 ،م 394 ،ص.
وقفات مع الرتمجة /خالد توفيق -.القاهرة :هال للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -3تعليم األطفال اللغة
(كل ما يتعلق ابلطفل لغواي)
أثر استخدام وسائط متعددة تفاعلية يف حتسني القدرة على القراءة لدى التالميذ املعسرين
قرائي ا /علي بن سعيد الشبلي -.كواّلملبور :اجلامعة اإلسالمية العاملية 1438 ،هـ 2017 ،م.
سر لغيت /شيماء عبدالكرمي الغايل -.الكويت :مكتبة آفاق 1441 ،هـ 2020 ،م.
أكتشف َّ

للمرحلة اّلبتدائية.

البناء اللغوي لشعر الطفل يف العراق :دراسة يف ضوء النقد اللغوي /علي ّلزم جشاف-.
الناصرية :جامعة ذي قار 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
تعليم املهارات اللغوية يف رايض األطفال والصفوف األولية /عبدالرحيم فتحي إمساعيل-.

عمان :دار الفكر 1442 ،هـ 2021 ،م 302 ،ص.
ا
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عمان :دار الفكر،
تنمية املهارات اللغوية ألطفال ما قبل املدرسة /هدى حممود الناشف -.ا
 1442هـ 2021 ،م 272 ،ص.
عمان:
الرصيد اللغوي املسموع /حممود العشريي ،عبدالعاطي هواري ،حممد البدرشيين -.ا
دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
قائمة معجمية لرصيد مسموع الطفل العريب من الفصيحة بناء على مدونة حموسبة :أعلى
 3000كلمة شيوعا.
العسر القرائي :املاهية ،التشخيص ،العالج /محيدة السيد العريب -.القاهرة :دار الفكر،
 1438هـ 2017 ،م.
اللغة عند الطفل /صاحل الشماع -.مصر :وكالة الصحافة العربية 1442 ،هـ 2021 ،م.
املهارات اللغوية لألطفال :حتديدها وتنميتها وتقوميها /علي عبداحملسن احلدييب ،صاحل عياد
احلجوري ،علي حممد الغامدي -.جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر العلمي1442 ،
هـ 2020 ،م.
هيا نقرأ هيا نكتب :تعلم وتعليم مهارات القراءة والكتابة العربية /حممد بن أمحد النعريي-.
ضمد ،السعودية :مؤسسة روائع إبداعية للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
لتدريب الطفل من قبل املعلم أو األسرة يف املنزل :وحدات دراسية مصممة وفق دراسة علمية.
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 -4اللغة العربية للناطقني بغريها
(كل ما يتعلق ابملوضوع)
أداة حقائب اإلجناز البورتفوليو ودورها يف تقومي أداء متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها/
مسية صابر بركات -.منيسوات ،أمريكا :أكادميية منيسوات لتعليم اللغات 1442 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
استخدام التكنولوجيا واأللعاب يف فصول اللغة العربية للناطقني بغريها /عبري حيدر-.
منيسوات ،أمريكا :أكادميية منيسوات لتعليم اللغات 1441 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
بصائر من النحو الغائب :أحكام جديدة يف ابب املنصوابت من وحي تعليم العربيّة
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
للنّاطقني بغريها /عمر يوسف عكاشة -.ا
عمان :دار
التعليم اإللكرتوين يف تدريس العربية للناطقني بغريها /جمموعة من املؤلفني -.ا
كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار كنوز
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها املستوى املتوسط /أيوب السراج -.ا
املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
منوذجا/
تعليمية العربية للناطقني بغريها يف ضوء طرائق التعلّم النشط :الدراما والتلعيب
ا
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
خالد حسني أبو عمشة وآخرون -.ا
عمان :دار كنوز املعرفة،
تنمية احلصيلة اللغوية للناطقني بغري العربية /عزت أبو الوفا -.ا
 1442هـ 2021 ،م.
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التواصل الشفوي ودوره يف تعليم العربية للناطقني بغريها :دراسة تطبيقية /عمار بن زكي
البلقاسي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الثقافة واهلوية والقيم يف مقررات العربية لغري الناطقني بغريها :دراسات يف اللسانيات
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
التطبيقية /عيسى عودة برهومة -.ا
عمان:
علم البيان للناطقني بغري العربية :مدخل تطبيقي تربوي /عزت السيد أبو الوفا -.ا
دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م؟
قضااي يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها :جمموعة دراسات حمكمة يف احملتوى

اللغوي والرتبوي /عبدالنور حممد املاحي[ -.جدة] :املؤلف 1438 ،هـ 2017 ،م.

احملتوى الثقايف واألمناط اللغوية املعجمية والصرفية والنحوية يف كتاب "الكتاب يف تعلم

العربية" وكتاب "تعليم العربية للناطقني بغريها :الكتاب األساسي" :دراسة حتليلية مقارنة/
حنني فارس خندقجي -.بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1439 ،هـ 2018 ،م (حبث
مكمل للماجستري).
معايري تصميم اختبارات الكفاءة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مع
أمنوذج تطبيقي /إبراهيم علي كياري -.منيسوات ،أمريكا :أكادميية منيسوات لتعليم اللغات،
 1442هـ 2021 ،م (دكتوراه).
املقاربة العرفانية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /عبدالرمحن حممد طعمة ،أمحد
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م 228 ،ص.
عبداملنعم -.ا
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 -5القراءة واملطالعة
اكتشف أهم جوانب القراءة /كرمي لعواد -.؟ :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
اكتشف أهم صعوابت القراءة وكيف يتم معاجلتها /كرمي لعواد -.؟ :املؤلف 1442 ،هـ،
 2021م.
اكتشف وتعلم كيف يتم تدريس القراءة /كرمي لعواد -.؟ :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
سلسلة املفيد :تعليم القراءة بفكر جديد /ممدوح السيد[ -.مصر] :املؤلف 1438 ،هـ،
 2017م.
شجون القراء /نعيم بن حممد الفارسي -.الكويت :دار شفق 1442 ،هـ 2021 ،م.
فاعلية اسرتاتيجية األسئلة الذكية (سكامب) يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى
طالبات الصف السادس األساسي /زينب بنت سيف الرواحية -.مسقط :جامعة السلطان
قابوس 1438 ،هـ 2017 ،م.
قارئ متلبس ابلقراءة :كتب يف كتاب /أشرف مصطفى توفيق -.مصر :وكالة الصحافة
العربية 1442 ،هـ 2021 ،م؟
القراءة للمبتدئني وطرائق تدريسها /حمسن حسني خملف ،عمار إمساعيل خليل ،وائم
عبدالعادل وحيد -.العراق :املؤلفون 1440 ،هـ 2019 ،م 167 ،ص.
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القراءة املوسعة والقراءة املكثفة :اًلسرتاتيجيات والتطبيقات /عدانن عبد اخلفاجي-.
ع نمان :الدار املنهجية للنشر 1438 ،هـ 2017 ،م.
القراءة والكتابة يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم وهوية ممارسيها /مايكل ماكدوانلد؛ ترمجة
فهد مطلق العتييب -.الرايض :دار جامعة امللك سعود للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار جمدّلوي 1442 ،هـ 2021 ،م.
اللغة العربية والقراءة /حممد احلاج خليل -.ا
علي أن أقرأ؟ /آمون (أمينة سليمان فالتة) -.؟ 1442 ،هـ 2021 ،م؟
ملاذا َّ
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الباب العاشر
النقوش العربية
أشعار عربية على جدران قصر احلمراء ونوافريه /إمييليو غارثيا غوميث؛ ترمجة خالد
الريسوين -.أبوظيب :دائرة الثقافة والسياحة 1441 ،هـ 2020 ،م 175 ،ص.
(قد ّل تدخل هذه املادة يف مسمى النقوش)
نقوش القدس كما وثقها ماكس فان برشم /حممد هاشم غوشه -.؟ :املؤلف 1442 ،هـ،
 2021م 304 ،ص.
النقوش الكتابية على التحف الفنية عصر األسرة العلوية يف ضوء جمموعات متاحف
القاهرة واإلسكندرية :دراسة فنية أثرية ( 1371 – 1220هـ) /فاطمة الزهراء مصطفى

أبو النصر -.طنطا :جامعة طنطا 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

نقوش مسندية من هجر العادي بوادي حريب :دراسة لغوية اترخيية مقارنة /حممد بن علي
احلاج -.عدن :دار الوفاق 1441 ،هـ 2020 ،م.
يف أعلى العنوان :يف اتريخ اليمن قبل اإلسالم.
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الباب احلادي عشر
تراجم اللغويني
مفسرا لغواي /إمساعيل عباس حسني -.العراق :دار جلجامش1442 ،
ابن عادل الدمشقي ا
هـ 2021 ،م 382 ،ص.
ابن ك ْيسان النحوي :حياته ،آاثره ،آراؤه ،مع حتقيق كتابه تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا/

حممد إبراهيم البنا -.القاهرة :دار الذخائر؛ املدينة املنورة :املكتبة العمرية 1442 ،هـ2021 ،م

ابن الوردي وجهوده النحوية والصرفية من خالل مؤلفاته /نور السيد أبو حسن -.املنصورة:
جامعة األزهر 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
أخبار النحويني /أليب طاهر عبدالواحد بن عمر املقرئ (ت  349هـ)؛ حتقيق حممد إبراهيم
ُ
البنا -.القاهرة :دار الذخائر؛ املدينة املنورة :املكتبة العمرية 1442 ،هـ 2021 ،م.
يليه :أخبار النحويني البصريني ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض /أليب سعيد احلسن بن عبدهللا
السريايف (ت  368هـ).
أخبار النحويني البصريني /أليب سعيد احلسن بن عبدهللا السريايف (ت  368هـ)؛ حتقيق فريتيس

عمان :الوراق للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 112 ،ص.
كرنكو -.ا

اتريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا /حلمي حممد القاعود -.دسوق :دار العلم واإلميان،
 1442هـ 2021 ،م 231 ،ص.
اجلهود اللغوية للدكتور أمني فاخر /خدجية عبداجمليد كفايف -.كفر الشيخ :جامعة األزهر،

 1440هـ 2019 ،م (دكتوراه).
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د .عبده الراجحي لغواي /بسمة حممود إبراهيم -.القاهرة :جامعة األزهر 1439 ،هـ2018 ،
م (ماجستري).
الشيخ انصر بن أيب نبهان اخلروصي (ت  1262هـ) يف آاثره اللغوية /أمحد بن حممد
الرحمي -.مسقط :ذاكرة عمان 1438 ،هـ 2017 ،م.
الشوا-.
اللغوي اجملمعي املعلم عاصم هبجة البيطار ( 1426 – 1345هـ) /أمين عبدالرزاق ا
دمشق :جممع اللغة العربية 1441 ،هـ 2020 ،م 171 ،ص.
نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة /حممد الطنطاوي؛ ضبطه وقدم له حسني بركات -.ط-.2
الرايض :مكتبة الرشد 1441 ،هـ 2020 ،م.
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ابعا :األصوات 41 ...............................................................
را
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