1

دليل مؤلفات

علوم اللغة العربية

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء الرابع
( )1000عنوان

 1443هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
مجيعا.
احلمد هلل ً
كثريا ،والصالة والسالم على نيب الرمحة حممد ،وعلى آله وصحبه ً
محدا ً
اجلزء الرابع من "دليل مؤلفات اللغة العربية" حيتوي على كتب ورسائل جديدة يف علوم اللغة
العربية ،ويسبق األجزاء الثالثة ثالثة كتب أخرى يف املوضوع نفسه ولكن بعناوين أخرى ،هي:
لغة القرآن الكرمي ،لغتنا السمحة ،العاللة يف علوم اللغة ،وكلها متوفرة بصيغة إلكرتونية ،ويسهل
البحث فيها ،بواسطة حمرك البحث ،أو عن طريق الفهرس املوضوعي ،فإهنا مرتبة على
املوضوعات.
وهذا اجلزء خيتص إبصدارات العامني ( 1443 - 1442هـ) ،وعناوين لسنتني قبلهما.
وقد لوحظ يف اآلونة األخرية كثرة الكتابة يف هذه اللغة اجلليلة ،واالهتمام هبا ،وخاصة من قبل
األساتذة املتخصصني ،ويف الغرب اإلسالمي خاصة .وهو دليل صحوة ،وأوبة إىل القرآن ولغته،
اللغة اليت جتمع املسلمني عامة.
واحلمد هلل الذي جعل من نصيبنا خدمة كتاب ربنا ،والشكر له سبحانه على مجيع نعمه.
حممد خري يوسف
إستانبول
شوال  1443هـ
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الباب األول
اللغة العربية
(األعمال الشاملة أو بعضها)
أوًل :اللغة العربية (عام)
ا

 -1الكتب القدمية

أبو الغوث األعرايب ومروايته اللغوية /قاسم حممد كامل السعيدي.
حبث نشر يف جملة آداب ذي قار مج 35ع 1442( 1هـ 2021 ،م) ص.24-1
األمايل الشجرية /أليب السعادات هبة هللا بن علي بن الشجري احلسين (ت  542هـ)؛ حتقيق
حممد عبدالسالم شاهني -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 856 ،ص.
(فيه كثري من علوم اللغة)
األنوار املنبلجة يف بسط أسرار املنفرجة /أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن التفاوشي (ت
 810هـ)؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ.
(أدب وحنو وبالغة)
التحفة اإلبشيطية يف علم اللغة العربية /لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إمساعيل اإلبشيطي

(ت  883هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد حممود العامودي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ،
 2022م 272 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
شرح مفتاح العلوم /مصلح الدين حممد بن مصطفى القوجوي ،الشهري بشيخ زاده (ت
951هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
(بالغة ،حنو ،صرف)
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فسيح الكالم /من ختريج أيب الفوائد حممد بن علي الغزنوي (ت بعد  442هـ)؛ حتقيق
مصطفى رزوقي العاين -.الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة األنبار 1442 ،هـ ،وكانت بعنوان :فسيح الكالم يف التذييل
على فصيح ثعلب.
مروايت أيب عمرو الشيباين وأثرها يف الدرس اللغوي :مجع ودراسة /أمحد أبو حوسة
عبدالعظيم -.بين سويف :جامعة بين سويف 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
املزهر يف علوم اللغة /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق
رضوان مامو ،مروان زهوري -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -2الكتب احلديثة
أسرار عبقرية اللغة العربية /عبدهللا أيت األعشري -.الدار البيضاء :مكتبة السالم اجلديدة،
 1441هـ 2020 ،م.
عمان :دار أجمد
التأسيس واألسس واملعرفية للنهوض بواقع اللغة العربية /مهند إمساعيلّ -.
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
جتديد العربية حبيث تصبح وافية مبطالب العلوم والفنون /إمساعيل مظهر (ت  1382هـ)-.
القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم 1442 ،هـ 2020 ،م.
اخلالصة يف علم العربية /عبدالبديع النريابين -.إستانبول :دار الغواثين 1442 ،هـ2021 ،
م 276 ،ص.
5

العربية الواضحة /يونس خليف القرالة -.القاهرة :دار النهضة العربية 1439 ،هـ2018 ،م
(عام ،يف علوم اللغة العربية)
علم اللغة :قسم اللغة العربية /أمحد إبراهيم خضر اللهييب ،نوفل علي جميد الراوي -.املوصل:
جامعة املوصل ،دار ابن األثري 1443 ،هـ 2021 ،م 134 ،ص.
علوم اللغة البصرية :فقه اللغة والقواعد واإلنشاء والبالغة والسيميوطيقا /عاطف
املطيعي -.القاهرة :دار الطالئع 1443 ،هـ 2021 ،م.
فوائد يف اللغة والنحو والصرف /إسلمو ولد سيدي أمحد -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ،
 2021م.
اللغة العربية :خصائص ومميزات /إعداد وتقدمي إعداد فاطمة السالمي -.املغرب1442 ،
هـ 2021 ،م.
لغة القرآن /حممد عبدالشايف القوصي -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
املصنوع يف اللغة /مصطفى حممد صالح -.القاهرة :عامل الكتب 1440 ،هـ 2019 ،م.
مقدمة يف اللسانيات العربية /أمحد بلحوت -.إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ،
2022م.
من خصائص لغة الضاد /يونس محش اجلوعاين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2021م 184 ،ص.
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عمان:
مهارات التواصل ابللغة العربية :نصوص وقواعد /عبدالكرمي عبدالقادر اعقيالنّ -.
دار جليس الزمان 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
هندسة اللغة :اًلستماع والقراءة والكتابة والتحدث كيف وملاذا؟ /توفيق عمر بلطه جي-.
دمشق :دار الفكر 1443 ،هـ 2021 ،م.
اثنياا :فقه اللغة

عمان :دار أجمد 1443 ،هـ،
أحباث يف فقه اللغة والنحو العريب /حليم محاد سليمانّ -.
 2022م.
يف فقه اللغة /عبدالعزيز أمحد عالم ،عبدهللا ربيع حممود -.الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ،
 2022م.
اللسانيات وفقه اللغة :دراسة يف األسس واملبادئ /فريد صرمة -.؟ :دار امليسون1440 ،
هـ 2019 ،م.
مدخل إىل فقه اللغة :حلقات يف فقه اللغة العربية واترخيها وهلجاهتا /عبدالعزيز بن حممد
املفلح اجلذالني -.السعودية :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
اثلثاا :دراسات يف اللغة العربية:

 -1دراسات لغوية يف القرآن الكرمي والتفاسري وعلوم القرآن
مجعا ودراسة /إبراهيم عبدالرافع-.
آراء املربد اللغوية يف تفسري الكشف والبيان للثعليب :ا
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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آليات احلجاج اللغوية والبالغية يف سورة يونس /عادل العازمي -.إستانبول :أكادميية ابشاك
شهري 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل للماجستري).
آايت التبعية والتقليد :دراسة يف البنية والدًللة /غفران حسني مرزوك -.الناصرية :جامعة
ذي قار 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
أحباث يف النص القرآين يف ضوء املنهج الروحي للغة العربية /نرباس حسني مهاوش العزاوي-.
القاهرة :دار اآلفاق العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
املفصل يف الكشف والبيان للثعليب (ت
األبعاد التداولية يف اخلطاب التفسريي لسور
َّ

 427هـ) /أمين خمتار عبدالعاطي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

أثر السياق يف تفسري النص القرآين من خالل كتاب البحر احمليط أليب حيان األندلسي/
نبيلة وزاين هتامي -.إربد :ركاز للنشر؛ فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات (مفاد)،
 1442هـ 2021 ،م.
اختالف املقامات يف املتشابه اللفظي من القرآن الكرمي :دراسة لغوية /مراد عبد حسن
اجلبوري -.العراق :دار نون 1443 ،هـ 2021 ،م 475 ،ص.
حبوث يف اإليقاع والدًللة والرتكيب يف القرآن الكرمي /عبد خضري احملياوي -.العراق :دار
جلجامش للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م 110 ،ص.
البُنية اللغوية يف سورة الشعراء :دراسة لسانية تطبيقية /سنابل هيثم عبدالعال -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م 205 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
(وهكذا ،رمبا يف سور أخرى)
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عمان :دار
أتويل القرآن الكرمي بعادة العرب وسننهم يف كالمهم /عبداملنعم أمحد صاحلّ -.
دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م 554 ،ص.
الـتحليل املعجمي للقرآن الكرمي /مصطفى الطيب بن عمر -.تونس :الدار املتوسطية للنشر،
 1443هـ 2021 ،م 482 ،ص.
التداول اللغوي للمفردة بني الشعر والقرآن /صابر موالي أمحد -.القاهرة :املكتب العريب
للمعارف 1443 ،هـ 2022 ،م.
التضايف يف النص القرآين :دراسة يف اًلستلزام الدًليل /أمحد رسن -.بريوت :دار الوالء،
 1443هـ 2022 ،م.
التعظيم يف القرآن الكرمي :دراسة لغوية /طارق حسن -.بغداد :جامعة بغداد 1439 ،هـ،
 2018م (دكتوراه).
تكامل املستوايت اللسانية يف حتليل اخلطاب القرآين /تنسيق أمحد الباييب وآخرين-.
الرشيدية ،املغرب :جامعة موالي إمساعيل 1441 ،هـ 2020 ،م.
أعمال علمية حمكمة.
التماسك النصي يف سورة هود وأخواهتا /سعيد عكاب عبد العايل -.كربالء :جامعة
كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
احلكم ابًلقـتضاء للمعىن يف القرآن الكرمي /حممد حشيش اجلوذري -.احللة :جامعة اببل،

 1439هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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دراسة لغوية وبالغية لسورة السجدة /حممد ايكشك بن حميي الدين اهليزاين -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 240 ،ص.
رد الشبهات يف عصمة األنبياء عليهم السالم يف القرآن الكرمي :دراسة لغوية /رابب موسى
الصايف -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
الفاصلة والوقف يف القرآن الكرمي :دراسة يف البناء اللغوي /حيىي علي العريفاوي -.الكوفة:
جامعة الكوفة 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
مجعا
الفروق اللغوية الدقيقة يف تفسري اإلمام القرطيب ،املسمى اجلامع ألحكام القرآن :ا
وتقييما /عقبة بن انفع انصري -.األغواط ،اجلزائر :جامعة عمار ثليجي 1443 ،هـ،
ودراسة
ا

 2021م (دكتوراه).

فن األداء القرآين يف ضوء علم اللغة احلديث /حممد متويل منصور -.املدينة املنورة :مكتبة
دار الزمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
يف ظالل الفاصلة القرآنية :ما وقع يف فواصل رؤوس اآلي خالفاا لرتتيبه ضمن فنون العرب

عمان :دار دجلة1443 ،
يف لغتهم :دراسة وصفية دًللية ولفظية /عبداملنعم أمحد صاحلّ -.
هـ 2022 ،م.

"قد" يف القرآن الكرمي /سهاد جادري.
حبث نشر يف جملة اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الكوفة ع  1440( 30هـ 2019 ،م) ص
.258-239
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لسانيات النص واخلطاب القرآين :حبث يف اًلتساق واًلنسجام من خالل اإلحالة
ابلضمري :دراسة تطبيقية /عبداملنعم بوزضيك -املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
لغة دين اإلسالم من القرآن مبنهج التأثيل /حممد بن عبداجلليل بلقزيز -.املغرب :املؤلف،
 1441هـ 2020 ،م.
ما جاء يف الفاصلة القرآنية بغري لسان قريش من العريب واألعجمي ،وأثره يف وفاق
عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م.
الفواصل /عبداملنعم أمحد صاحلّ -.
ما مدى إفادة املناهج النقدية واللسانية احلديثة يف دراسة النص القرآين؟ /عبدالرمحن بودرع،
حممد أبو زيد أبو زيد ،أمحد نتوف ...وآخرون -.الدوحة :مؤسسة وعي للدراسات واألحباث،
 1442هـ 2021 ،م 298 ،ص.
معاين القرآن للفراء :سياقه املعريف وخطابه اللغوي /عبدالرحيم اإلمساعيلي -.القاهرة :معهد
املخطوطات العربية ،النشر الرقمي 1442 ،هـ 2021 ،م.
املعرفة اللغوية وأتويل النص :دراسة حتليلية ملسائل املشكل القرآين عند ابن قتيبة /مصطفى
منتوران -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البالغية يف الذكر احلكيم :صوتية ،صرفية ،حنوية،
دًللية ،بالغية /إبراهيم صالح اهلدهد وآخرون -.القاهرة :دار هنضة مصر 1442 ،هـ،
 2022م.
جـ :1سورة الفاحتة واجلزء األول من سورة البقرة.
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نظرات لغوية يف كتب معاين القرآن :استقراء ومنهج /سعيد جاسم الزبيدي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 256 ،ص.
 -2دراسات لغوية يف القراءات
ومجعا /حممد بن
توجيه القراءات الفرشية املتواترة بلغات العرب وأثره يف املعىن دراسة ا
عبدالكرمي بن بيغام -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
الوقوف اهلَْبطية يف ميزان العربية /وليد حامد عبدالفتاح -.الرايض :مكتبة الرشد1443 ،
هـ 2021 ،م( .أصله رسالة جامعية).
(اهلبطية نسبة إىل حممد بن أيب مجعة اهلبطي .وهذه الوقوف اقتصر العمل هبا على أهل املغرب
الكبري)
 -3دراسات لغوية يف احلديث وكتبه
أثر احلديث النبوي الشريف يف التصحيح اللغوي :دراسة يف كتاب شرح صحيح مسلم
لإلمام النووي (ت  676هـ) أمنوذجا /حسني كاظم السعدي ،مضر حممود حيىي.
حبث نشر يف جملة نسق ،العراق مج 8ع 1443( 30هـ 2021 ،م) ص .1895-1877
األربعون النبوية يف علوم العربية /حممد أمحد الوليد -.القاهرة :دار اخلزانة األزهرية1443 ،

هـ 2021 ،م؟

احلنبلي :دراسة
النبوي يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب ًلبن عادل
اًلستشهاد ابحلديث
ّ
ّ

اهلسي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية ،قسم اللغة العربية 1443 ،هـ،
وصفية حتليلية /تسنيم حممد ّ
 2022م 191 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
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احلديث النبوي الشريف :قضاايه املوضوعية واملنهجية يف الدرس اللغوي ومناذجها
التطبيقية /أنس وكاك -.مراكش :مؤسسة آفاق للدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م،
 184ص.
شرح الطييب على مشكاة املصابيح ،املسمى الكاشف عن حقائق السنن :دراسة لغوية/
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
محود حممد املعاضيديّ -.
كالم اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يف كتب غريب احلديث :دراسة يف ضوء نظرية
احلقول الدًللية /زهراء حسني جعفر -.كربالء :جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
 -4دراسات لغوية تراثية
األفعال الكالمية يف موضوع املرأة لدى شعراء النقائض :دراسة تداولية يف مناذج خمتارة/
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
فاطمة بنت حممد العيسيّ -.
األلفاظ واملعاين اللغوية املنقولة عن ابن عديس اللغوي (ت حنو  576هـ) :دراسة معجمية/
حسن عبدالنافع أابنكندا -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ ،ة 2021م
(ماجستري).
بني فقه اللغة وأدب الكاتب واملعجم الوسيط /إسلمو ولد سيدي أمحد -.املغرب :املؤلف،
 1442هـ 2021 ،م.
عمان:
تعالق القصد الرتكييب ابملعىن النصي يف شعر األعشي الكبري /فايز صبحي تركيّ -.
دار اجلنان 1443 ،هـ 2022 ،م.
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التماسك النصي يف مقامات السيوطي :دراسة تطبيقية /سارا حسن الزهراين -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
خطاب الوعظ يف هنج البالغة :دراسة يف لسانيات النص /عالوي ريسان العسكري-.
البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
اخلالف اللغوي يف ضوء دراسة هلجات شبه اجلزيرة العربية /ليلى علي فرج -.بغداد :جامعة
بغداد 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
الدًلًلت غري اللفظية يف جممع األمثال للميداين /مىن بنت حممد اخلضريي -.الدمام :جامعة
اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
قلق الضمري ومتاهي املرجع :قراءة يف ظاهرة التشظي الرتكييب والدًليل للعبارة الصوفية/
ربيع بوقطيب -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
اللغة الشعرية يف نثر الصوفية /حممد رضا شفيعي كدكين؛ ترمجة عماد خلف ،حممد حسن
زاده -.رام هللا :دار أوغاريت للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار صفاء 1442 ،هـ،
املباحث اللغوية يف شروح الفصيح /رضاتة حسني صاحلّ -.
 2020م.
النفائس من مقاييس ابن فارس :األصول اللسانية لآلايت القرآنية /حممد عناد سليمان-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 304 ،ص.
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النهج العريب إىل شرح ِحكم املتنيب /إبراهيم عبداخلالق -.الكويت :دار الظاهرية1443 ،
هـ 2022 ،م.
يشرح من كل بيت املفردات اللغوية واملعىن الرتكييب واإلعراب والبالغة.
 -5دراسات ومقاًلت لغوية حديثة
آفاق لسانية وختطيطية مقارنة /إعداد وتنسيق عبداإلله سليم ود وآخرين -.الرابط :دار

األمان 1442 ،هـ 2021 ،م.
أعمال مهداة إىل األستاذ الدكتور عبدالقادر الفاسي الفهري.

أحباث يف علم اللغة العام /حممد عارف -.القاهرة :مكتبة بورصة الكتب 1443 ،هـ،
2021م.
أحباث يف اللسانيات واألدب وحتليل اخلطاب :أحباث لغوية ولسانية -.إربد :عامل الكتب
احلديث 1443 ،هـ 2022 ،م.
أحباث لغوية /موفق جميد ليلو -.؟ :دار امليسون 1443 ،هـ 2021 ،م؟
أحباث لغوية وأدبية يف كتاابت الشيخ علي الطنطاوي (ت  1٩٩٩م) /جمموعة من

الباحثني؛ تنسيق وإعداد مصطفى العادل ،مصطفى اعمارة -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1442هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
جـ :1قضااي حنوية ولغوية.
جـ :2قضااي أدبية ونقدية.
اًلتصال غري اللفظي يف رواايت جنيب حمفوظ :دراسة يف التحليل اللغوي /السيد العريب

يوسف -.القاهرة :عامل الكتب 1440 ،هـ 2019 ،م.
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أثر املوسيقا يف مسارات العربية الصوتية والنحوية والصرفية /إيهاب محادة -.بريوت :دار
الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
اًلختالف يف اآلراء اللغوية عند أيب على القيسي وابن بري واستدراكاهتما يف شرحيهما
عمان :دار جليس الزمان،
على شواهد اإليضاح أليب علي الفارسي /عاصم عيد الرحاحلةّ -.

 1443هـ؟ 2021 ،م.

األصول الرابعية :دراسة صرفية صوتية معجمية على ضوء علم اللغة احلديث /فهد بن
سامل املغلوث -.املنصورة :مكتبة اإلميان 1439 ،هـ 2018 ،م 314 ،ص.
يالحظ :رسالته يف الدكتوراه بعنوان :األصول الرابعية :دراسة لغوية على ضوء علم اللغة احلديث
 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ .ابسم :فهد بن سامل الشمري.عمان :دار أسامة 1443 ،هـ،
اًلقتصاد اللغوي يف بنية الكلمة العربية /عيسى شاغةّ -.
 2022م.
عمان :دار صفاء 1443 ،هـ،
حبوث أكادميية يف اللغة والنحو /خالد أمحد املشهداينّ -.
 2021م.
بنية الرتكيب يف اخلطاب الشعري :دراسة حتليلية لبنية الرتكيب يف القصيدة اخلطيبية /يوسف
الرايس -.طنجة :مؤسسة سليكي أخوين 1441 ،هـ 2020 ،م.
البنية الرتكيبية للغة العربية /جوزيف ي آون؛ ترمجة متعب بن عايل القرين -.الرايض :دار
جامعة امللك سعود للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
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أتمالت يف اللسانيات واللغات /حممد األوراغي -.الرابط :دار األمان 1441 ،هـ2020 ،
م 271 ،ص.
تراييق وتواريق :دراسات ومقاًلت لغوية كتبت يف زمن الوابء التاجي (كوفيد  /)1٩فهد
بن سامل املغلوث -.بريوت :مؤسسة االنتشار العريب 1443 ،هـ 2021 ،م.
التفكري اجلاد يف اللغة العربية :رؤية اكادميية /أمرية حممود التميمي ،ليث عثمان النعيمي-.
؟ :دار اليمامة 1443 ،هـ 2022 ،م 190 ،ص.
جهود الدكتور صاحب أبو جناح يف اللغة والنحو والتحقيق /وسام مزهر جاسم -.البصرة:
جامعة البصرة 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
خصائص الرتكيب يف لغة عبدالرمحن حجي الشعرية /عتيقة السعدي -.املغرب 1442 ،هـ،
 2020م.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ،
دراسات يف النقد اللغوي /جميد خري هللا الزامليّ -.
 2021م.
دراسات لسانية عربية يف الدًللة والرتكيب واًلكتساب والرتمجة /حممد غاليم ،حليمة
الفاحصي -.الرابط :دار أيب رقراق 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار ابن النفيس 1443 ،هـ؟2021 ،م
دراسات لغوية /عبدالكاظم حمسن الياسريّ -.
دراسات وأحباث معجمية ولغوية مهداة إىل د .عبدالغين أبو العزم -.الرابط :مؤسسة الغين

للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
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يف أعلى العنوان :كتاب التكرمي.
سلطة اللغة وتشكالت اهلوية :دراسات تطبيقية يف األدب العريب املعاصر يف مصر /خالد
فهمي -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2022 ،م.
صفحات لغوية /مكي احلسين (حممد مكي احلسين اجلزائري) -.دمشق :جممع اللغة العربية،

 1442هـ 2021 ،م 121 ،ص.
اجملموعة الثالثة .أحباث لغوية وحنوية.

ظواهر إبداعية وبالغية ولغوية يف األدب املغريب /تنسيق حممد أزهار وآخرين -.الدار
البيضاء :جامعة احلسن الثاين ،كلية اآلداب 1441 ،هـ 2020 ،م.
أعمال مهداة للشاعر مصطفى الشليح.
العدد :ثالثة معان ودًلًلت /إبراهيم حسني عكلة اجلبوري -.العراق :دار نون 1443 ،هـ،
 2022م.
الع ْقد بني اللغة والنقد /موسى أسعد عجمي -.بريوت :دار احملجة البيضاء 1442 ،هـ،
َ
 2021م؟
فضاءات اللغة العربية /سعيد بن عبدهللا املعشري -.سناو ،عُمان :روائع نور االستقامة،
 1442هـ 2021 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة1443 ،
فعليات املعرفة اللغوية /إعداد وحترير مؤيد آل صوينتّ -.
هـ 2021 ،م.
جمموعة أعمال مهداة إىل األستاذ هشام اخلليفة ملناسبة بلوغه السبعني.
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يف حضرة سيدة اللغات /مصطفي نوفل -.اإلمارات دار و [واو] للنشر 1443 ،هـ2022 ،م
يف اللسانيات العربية :مبادئ نظرية وظواهر وصفية /حممد غاليم ،أمحد بربسول ،عبدالرزاق
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
تورايبّ -.
قضااي يف اللسانيات واخلطاب ( /)2فاطمة السالمي وآخرون -.مراكش :جامعة القاضي
عياض 1441 ،هـ 2020 ،م.
قضااي يف اللغة واخلطاب /تنسيق أمحد موسى -.اجلديدة ،املغرب :جامعة شعيب الدكايل،
خمترب البحث يف علوم اللغة واخلطاب والدراسات الثقافية 1441 ،هـ 2020 ،م.
قضااي لغوية :معاجلات فكرية يف ظالل القيم اإلنسانية /أسامة خالد محاد -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 192 ،ص.
قطوف لغوية من القرآن الكرمي واملوروث العريب /وسام املساري -.إربد :ركاز للنشر؛ فاس:
مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات (مفاد) 1443 ،هـ 2021 ،م.
مباحث وظواهر إقرائية صوتية صرفية حنوية داللية بالغية هلجية وتداولية.
لتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه /شريف الشوابشي -.القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة
والعلوم 1441 ،هـ 2019 ،م.
اللسان العريب بني اخلصوصية والكونية /إعداد وتنسيق مصطفى العادل -.جيجل ،اجلزائر:
دار ومضة 1442 ،هـ 2021 ،م.
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اللسانيات :مقدمات نظرية ومناذج تطبيقية /فاطمة السالمي -.ط -.2طنجة :مؤسسة
آفاق للدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
امليسرة /أمحد إبراهيم خضر اللهييب -.بغداد :ماشكي للطباعة والنشر1443 ،
اللسانيات َّ
هـ 2021 ،م 225 ،ص.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ2021 ،م
لسانيون ّ
وجمسات التلقي /مؤيد آل صوينتّ -.
اللغة العربية :استشراف يف عامل متحول[ /تنظيم] املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة-.

الرابط :املنظمة 1442 ،هـ 2021 ،م.
مؤمتر االيسيسكو الدويل 21 ،ديسمرب  2020م.
يف أعلى العنوان :اليوم العاملي للغة العربية.

اللغة العربية :التحدايت وآفاق املستقبل /املصطفى مسايل -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1443هـ 2022 ،م.
اللغة العربية وحتدايت عصر العوملة /نصر حممد إبراهيم عباس -.القاهرة :دار النهضة العربية،
 1439هـ 2018 ،م 144 ،ص.
اللغة والعاطفة /...صربي إبراهيم السيد -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1443 ،هـ 2021 ،م.
اللغة والعصر ،التعريب /إبراهيم انصيف اليازجي (ت  1324هـ)؛ إعداد عبدالستار احلاج
حامد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 152 ،ص.
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اللغة والنص :آفاق جديدة يف البحث والتأويل /هشام فتح -.مراكش :جامعة القاضي
عياض 1441 ،هـ 2020 ،م.
احتفاء ابألستاذ الناقد الدكتور علي املتقي.
لغوايت /حممد علي النجار -.القاهرة :جملة األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م.
هدية عدد مجادى اآلخرة  1443هـ ،كانون الثاين  2022م.
يف أعلى العنوان :من تراث جملة األزهر.
اللفظ واملعىن يف اللغة العربية :دراسة لغوية نقدية موجزة /إبراهيم بن حممد الصاحل السلوم-.

الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ 2022 ،م.

مبحث اهلدر اللغوي عند املنفلوطي /عبدهللا راتب النفاخ -.محص :جامعة البعث ،املعهد

العايل للغات 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

حماضرات يف علم اللغة /حليم محاد سليمان -.القاهرة :دار الوفاق 1443 ،هـ 2021 ،م.
حماضرات يف املعجمية /مليكة بن عطاء هللا -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف أدىن العنوان :وفق مقررات برانمج السنة الثانية ماسرت :أدب حديث ومعاصر ولسانيات
عربية.
عمان :دار كنوز
احملال الرتكييب والدًليل يف البحث اللساين العريب /عماد علوان حسنيّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة العراقية 1442 ،هـ 2020 ،م.

21

معجمية األوبئة وحضور اللسان :دراسات يف اللسانيات املعاصرة /خالد فهمي -.القاهرة:
دار الكلمة 1443 ،هـ 2022 ،م.
مغالطات لغوية :الطريق الثالث إىل فصحى جديدة /عادل مصطفى -.القاهرة :مؤسسة
هنداوي للثقافة والعلوم 1440 ،هـ؟ 2018 ،م.
مقارابت يف فكر خنبة من ابحثات كلية اللغة العربية /تنسيق وردة الربطيع ،عتيقة السعيدي-.
طنجة :مؤسسة آفاق للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف أعلى العنوان :أقالم نسائية.
عمان :دار غيداء،
مقاربة دًللية يف اآلليات بني السرقة والتناص /هدى خمرب العلواينّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
من قضااي اللغة العربية /عباس اجلراري؛ مجع وإعداد خدجية العسري -.الرابط :النادي
اجلراري 1441 ،هـ 2020 ،م.
نظام املطابقة يف الظاهرة اللغوية :العربية أمنوذج ا :دراسة تركيبية دًللية /لطفي بشري
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
الذوييبّ -.
هل تعيش العربية آخر مراحلها كلغة حية؟ /بدي ابنو املرابطي -.الدار البيضاء :املركز الثقايف
للكتاب 1441 ،هـ 2020 ،م 52 ،ص.
ابعا :الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية (يشمل التداولية)
را

األبعاد التداولية يف شروح هنج البالغة /حممد مهدي حسني -.البصرة :جامعة البصرة،

 1439هـ 2018 ،م (دكتوراه).
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اًلكتساب اللغوي وأنساق التواصل وفق النظرايت الرتبوية احلديثة /حممد زيطان ،حليمة
اغريب -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2022 ،م.
أنطولوجيا العرفان واللسان من املنظومة إىل النسقية /عبدالرمحن طعمة ،أمحد عبداملنعم-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
الرسائل واحلكم القصار يف هنج البالغة :دراسة يف ضوء علم العالمات /مرتضى شناوة
العرداوي -.كربالء :جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
عمان :دار غيداء 1443 ،هـ،
الزمان الفلسفي وموضعة اللغة /علي حممد اليوسفّ -.
 2022م.
فلسفة اللغة :قضااي التواصل والتأويل والرتمجة /حممد األشهب -.أكادير :كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية 1441 ،هـ 2020 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة،
يف نظرية األفعال التداولية :مداخل أتسيسية /ثروت مرسيّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
قضااي يف التداوليات املعرفية :التواصل ،املعرفة ،اًلستدًلل ،الروابط ،التهكم ،اًلستعارة،
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرتمجة /مزايط مولودّ -.
قضااي يف فلسفة اللغة /عادل الثامري -.العراق :دار الفنون واآلداب 1443 ،هـ2022 ،
م 128 ،ص.
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عمان :دار أزمنة،
حلظة ميالد التداولية :نظرية األفعال الكالمية /مسعود صحراويّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
عمان :دار كنوز
اللسانيات املعرفية :دراسة مقاربة ملنظور لساين /عبدالرمحن جميد حممودّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اللسانيات املعرفية يف الدراسات العربية احلديثة /حيدر فاضل العزاوي -.كربالء :جامعة
كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
اللغة بني ملكات الذهن :حبث يف اهلندسة املعرفية /حممد غاليم -.بريوت :دار الكتاب
اجلديد املتحدة 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار أسامة،
اللغة العربية واجملال التداويل :حنو عمرانية اللسان /عبدالرمحن رضوانّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
اللغة والفكر واملعىن :اللغة :أمهيتها ،مفاهيمها ،نظرايت نشوئها واكتساهبا ،عالقتها
عمان :دار دجلة،
ابلفكر ،وسيكولوجية تعلمها لدى األطفال /حسني هاشم الفتليّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
عمان :دار غيداء،
مأزق التحول اللغوي يف الفلسفة املعاصرة /علي حممد اليوسفّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
املختصر املفيد يف املدارس اللسانية واألسلوبية وأعالم البحث اللساين /حممد األمني
شيخة -.والية الوادي ،اجلزائر :سامي للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
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عمان :دار الرضوان 1439 ،هـ 2018 ،م،
مسرد التداولية /أجمد الركايب ،جميد املاشطةّ -.
 162ص.
املعىن والكلمات :خالصة منهجية يف العلوم اللغوية /سعيد الغامني -.البصرة :دار شهراير،
 1443هـ 2022 ،م؟
املنحى التداويل يف مشروع السكاكي (مفتاح العلوم) :تطور النظرية اللسانية وآليات
الدراسة التداولية /مصطفى قدوري -.إربد :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
امليتالسانيات :ممكنات اللسانيات املعرفية /حممد يونس -.دمشق :دار أمل اجلديدة،
 1443هـ 2022 ،م.
نظرات يف فلسفة اللغة /مصطفى كمال املعاين ،رائد عبداجلليل العواودة -.األردن :زاد
انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
مناذج تطبيقية ،نظرة يف املصطلح والتاريخ.
نظرية إكس ابر اللغوية وتطبيقها على اللغة العربية /إبراهيم الدسوقي عبدالعزيز -.القاهرة:
عامل الكتب 1438 ،هـ 2017 ،م.
خام اسا :املسارد والفهارس

الدرس النحوي واللغوي يف القصيم  1442 – 1322هـ /فريد بن عبدالعزيز الزامل
السليم -.الرايض :دار الثلوثية 1443 ،هـ 2021 ،م.
ُّ
(عرض خمتصر للكتب والبحوث يف موضوعه)
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معجم مصنفات الضاد والظاء /طه حمسن -.بغداد :دار الشؤون الثقافية 1442 ،هـ2021 ،
م 320 ،ص.
سادسا :علم اًلجتماع اللغوي
ا

استدعاء حضارة النص لبناء الشخص :ممكنات يف صناعة اإلبداع اللساين /معمر منري
العاين -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2021 ،م.
العنف اللغوي يف اخلطاب اإلعالمي العريب  2016 - 2011م :دراسة يف
السوسيولسانيات ونظرايت اًلتصال /وفاء حممد علي الغرابين -.دمشق :دار نور حوران،
 1443هـ 2022 ،م.
اللغة العربية :أفق العاملية بسؤايل التنمية وجمتمع املعرفة :حبوث حمكمة /تنسيق عبدالكرمي

الدخيسي وآخرين -.مكناس :جامعة موالي إمساعيل 1442 ،هـ 2021 ،م.

لغوايت اجتماعية :هلجات اجملتمع ومعامل اهلوية /موسى األمحري -.بريوت :الدار العربية
للعلوم 1443 ،هـ 2022 ،م.
ساب اعا :اللغة العربية والعلوم األخرى
 -1اللغة والعلوم األخرى (عام)

التكامل املعريف بني العلوم اللغوية والعلوم األخرى /تنسيق ايسر أغا ،حفصة عيساين-.
جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2021 ،م.
 -2اللغة والعلوم الشرعية
منوذجا :دراسة لغوية
أثر اًلختالفات اللغوية يف املسائل العقدية :املعتزلة واألشاعرة
ا
حتليلية /شاهو توفيق غفور -.تركيا :جامعة بنغول 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
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أثر العقيدة يف اللغة لدى املعتزلة واألشاعرة /سكينة صربان -.مراكش :مكتبة املعرفة،
 1442هـ 2021 ،م.
عمان:
التفكري اللساين التداويل عند علماء أصول الفقه املتكلمني /رانيا رمضان زبنّ -.
دار جليس الزمان 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
العالقة بني علم العقيدة وعلم فقه اللغة /حممد بن إبراهيم احلمد -.الرايض :دار احلضارة،
 1443هـ 2022 ،م.
اللغة العربية وأثرها يف بيان األحكام الشرعية عند السادة املالكية :اإلمام اتج الدين
منوذجا :دراسة نقدية حتليلية /وديع بن عمر غوجان -.الدار البيضاء :قطر الندى
الفاكهاين أ ا

للثقافة واإلعالم 1441 ،هـ؟ 2020 ،م.

لغة الفتوى القضائية :تطبيقات دًللية /سعيد أمحد بيومي -.القاهرة :مكتبة اآلداب1439 ،
هـ 2018 ،م 199 ،ص.
معاين حرف الفاء بني النحاة واألصوليني والفقهاء /عبدالرمحن بن حممد القرين -.الرايض:

مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م.

 – 3اًلتصال واللغة (اإلعالم واللغة)
اإلذاعة والتنمية اللغوية :أي عالقة بني اخلطاب اإلعالمي واللغة العربية /شفيقة
العبدالوي -.املغرب :منشورات العالمة اجلمالية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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التأصيل اللغوي يف الشبكة العنكبوتية /مىن عرييب حممد -.العراق :مؤسسة انشرون1443 ،
هـ 2022 ،م 304 ،ص.
اللسانيات التواصلية اإلعالمية :دراسات علمية أكادميية حمكمة /تقدمي جعفر اييوش؛
تدقيق حسن محايت -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1442 ،هـ 2021 ،م 444 ،ص.
لغة اإلذاعة والتليفزيون /عبري محدي -.القاهرة :املركز األكادميي العريب 1443 ،هـ2021 ،م
اللغة العربية لإلعالم يف عصر الرقمنة /نبال أمحد املعلم -.الشارقة :اآلفاق املشرقة انشرون،
 1443هـ 2022 ،م.
 -4اللغة والقانون
الرتمجة ولغة التقاضي يف القانون الدويل واملغريب :أحباث ومناذج /حسن رجاء -.املغرب:
املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
خصائص لغة التشريع يف األنظمة اجلزائية السعودية /نزهة بريك اهلذيل -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
الصياغة التشريعية بني لغة القانون وقانون اللغة /مهند جاسم العيساوي -.اجليزة :مركز
الدراسات العربية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة،
اللسانيات والقانون :حبوث وترمجات /حافظ إمساعيلي علويّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
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عمان :دار كنوز املعرفة1443 ،
لغات القانون :ترمجات خمتارة /حافظ إمساعيلي علويّ -.
هـ 2022 ،م.
لغة القانون يف الدول العربية /عدانن اخلطيب؛ قدم له علي الطنطاوي؛ حققه وقدم له أمحد
وليد منصور -.دمشق :دار بستان هشام 1443 ،هـ 2022 ،م 112 ،ص.
حماضرات يف اللغات واملصطلحات القانونية /رشيد صبيح -.املغرب 1443 ،هـ2020 ،م.
حماضرات يف مادة اللغة واملصطلحات القانونية /رضوان الكبا ،رشيد خواضي -.ط-.2
أكادير 1441 ،هـ 2020 ،م 164 ،ص.
 -5األمن اللغوي
عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ،
العربية واألمن اللغوي /زهري غازي زاهدّ -.
2021م.
 -6اللغة العربية واللغات األخرى
(يشمل علم اللغة املقارن)

أحباث يف اللسانيات العربية املقارنة /إعداد وتنسيق أمحد بريسول -.املغرب :املؤلف1441 ،

هـ 2020 ،م.
(له ابلعنوان نفسه ،ولكن على الغالف اخلارجي :إشراف أمحد بريسول)؟

اًلختالفات النحوية والصرفية والدًللية بني اإلجنليزية والعربية /فيصل حممد فضل املوىل-.
القاهرة :دار احلرم 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
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اإلعالن العاملي للحقوق اللغوية /ترمجة هيثم سرحان ،ع َذبة املسلماين -.بريوت :األهلية
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 173 ،ص.
األلفاظ احلضارية املشرتكة بني العربية ولغات العراق القدمي :دراسة مقارنة /فضيلة صبيح
اخلزاعي -.دمشق :متوز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
التنازع املقويل :حتليل تركييب لطبيعة املصدر املقولية يف العربية والعربية /عادل أجمكر-.
مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
دراسات مقارنة يف فقه اللغة العربية يف ضوء اللهجات البائدة واللغات السامية /حيىي
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
عبابنةّ -.
العربية واللسانيات :قراءة انقدة /يوسف خلف العيساوي -.الرايض :مكتبة الرشد1443 ،
هـ 2021 ،م.
الفوائد الساميَة يف اتريخ اللغات الساميَّة /حممد تقي اهلاليل؛ قدم هلا وشرحها مشهور بن
حسن آل سلمان -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم 1443 ،هـ 2021 ،م 780 ،ص.
يليه له:
 مباحث يف علم اللغات (فيلولوجي) [أصله مقاالت]. دروس العربانية.اللسانيات املقارنة وحتليل أمناط اخلطاب من التنظري إىل التطبيق /إعداد وتنسيق فاطمة
السالمي ،فاطمة أخدجو -.مراكش :مؤسسة آفاق للدراسات والنشر 1441 ،هـ2020 ،م
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اللغات األم وحتصيل املعجم /بن عيسى يشو -.الرابط :الدار املغربية العربية 1441 ،هـ،
 2020م 208 ،ص.
اللغة العربية كنز فرنسا /جاك النغ؛ ترمجة معجب الزهراين -.أبو ظيب :دائرة الثقافة والسياحة،
 1443هـ 2022 ،م.
عمان:
مسرد املقابالت اإلنكليزية ملفردات النحو العريب /أجمد الركايب ،جميد املاشطةّ -.
الدار املنهجية 1442 ،هـ 2021 ،م 123 ،ص.
نظرية املبادئ والوسائط :دراسة مقارنة لرتكيب العربية واإلجنليزية /حممد اخلليل الناصري-.
تطوان :جامعة عبداملالك السعدي ،كلية اآلداب 1441 ،هـ 2020 ،م.
 -7اللغة والعلوم
عمان :دار كنوز
اللسانيات الرايضية :األبعاد واملظاهر واحملاوًلت /مشتاق قاسم جعفرّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
 -8اللغة واألدب
إيضاح املنهج يف اجلمع بني كتايب التنبيه واملبهج /أليب إسحاق إبراهيم بن ملكون اإلشبيلي

(ت  584هـ)؛ بتتبع أيب علي عمر بن حممد الشلوبني (ت  654هـ)؛ حتقيق حممد اجلريي-.
تطوان :ابب احلكمة 1441 ،هـ 2020 ،م 3 ،جـ ( 964ص).
(كتااب التنبيه واملبهج البن جين :املبهج يف تفسري أمساء شعراء ديوان احلماسة ،والتنبيه على
شرح مشكالت احلماسة)
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اثمناا :اجملامع اللغوية
جممع اللغة العربية بدمشق :نشرة تعريفية بتارخيه ونشاطاته وإجنازاته مبناسبة مرور مئة عام
على أتسيسه  201٩ – 1٩1٩م /مروان البواب[ -.دمشق :جممع اللغة العربية1441 ،
هـ 2019 ،م] 42 ،ص.
اتسعا :تعليم اللغة العربية
ا

أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق /راتب قاسم عاشور ،حممد فؤاد
احلوامدة -.بغداد :مكتبة نور احلسن 1443 ،هـ 2021 ،م 374 ،ص.
عمان :دار احلامد،
اسرتاتيجيات تدريس اللغات :السيميائية أمنوذجا /طه علي الدليميّ -.
 1443هـ 2021 ،م؟
عمان :الدار املنهجية
األسلوب التكاملي يف تدريس اللغة العربية /محزة عبدالواحد محاديّ -.
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
األنشطة اللغوية غري الصفية يف املرحلة الثانوية /أماين حممد عمر طه -.بريطانيا :مركز تكوين
للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
الدليل اإلجرائي لألنشطة اللغوية غري الصفية يف املرحلة الثانوية.
عمان :دار احلامد،
تدريس اللغة العربية :اسرتاتيجيات الفروع /جمموعة من املؤلفنيّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
تدريس اللغة العربية يف ضوء معايري األداء املتوقع :نواتج التعلم :برانمج تدرييب /عارف
السحيمي -.القاهرة :دار الرايدة 1442 ،هـ 2021 ،م.
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تدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساسي :مقتضيات الواقع وآفاق املستقبل /حترير
حممود املهدي الغتمي -.ليبيا :دار الزاوي 1438 ،هـ 2017 ،م 340 ،ص.
أعمال ندوة اليوم العاملي للغة العربية ،الدورة األوىل ،املنعقدة بطرابلس الغرب يوم  26ديسمرب
2016م.
تدريس املواد اإلسالمية واللغة العربية ابلتعليم اًلبتدائي األصيل :الواقع وآفاق التطوير/
إعداد رضوان سبيبة وآخرين -.خنيفرة ،املغرب :املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جبهة بين
مالل 1441 ،هـ 2020 ،م 130 ،ص.
تدريسية اللغة العربية :قضااي وإشكاًلت /مصطفى شكري -.الرابط :جملة النداء الرتبوي،
 1442هـ 2021 ،م.
تعليمية اللغة العربية واملنظور احلديث /عبداجمليد عيساين -.اجلزائر :خيال للنشر1443 ،
هـ 2021 ،م.
التقومي الرتبوي يف منهاج اللغة العربية بني مساءلة املعارف وإرساء الكفاايت /عبدالرحيم
وهايب وآخرون -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
تقومي منهج اللغة العربية للكبار يف ضوء معايري اجلودة /أمساء عبدالناصر السيد -.املنوفية:
جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2020 ،م (حبث مكمل للماجستري).
توجيهات مهنية ملدرس اللغة العربية والثقافة املغربية ألبناء اجلالية /عمر السلكي -.طنجة:
تيفيناغ للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
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اجلامع يف ديدكتيك اللغة العربية :مفاهيم ،منهجيات ومقارابت بيداغوجية /عبدالرمحن
التومي -.ط ،مزيدة ومنقحة وفق مستجدات املنهاج الدراسي -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ،
 2020م.
جامع الوضعيات اًلختبارية يف ديدكتيك اللغة العربية /عبدالرمحن التومي -.الرابط :مطبعة
األمنية 1442 ،هـ 2021 ،م 191 ،ص.
درس اللغة العربية ابلسلك اإلعدادي :إشكاًلته ومنهجية تدريسه /حممد فتح هللا مصباح-.
املغرب 1441 ،هـ 2020 ،م.
دليل التلميذ السنة الثانية ابكالوراي مسلكا اآلداب والعلوم اإلنسانية يف مادة اللغة العربية/
عبداحلميد بوزيت ،حممد جعوان -.أكادير 1441 ،هـ 2020 ،م.
دليل املدرسني يف طرائق تدريس العربية :تطبيقات يف تدريس القواعد واألدب وطرائق
التقييم /جنود الربيعي ،لوفيسا بريغ ،بيانكا دانيال -.؟ :دار املىن 1443 ،هـ 2021 ،م.
ودعما ومعاجلة /عبدالعايل
ديداكتيك اللغة العربية ابلتعليم اًلبتدائي :ختطيطاا
وتدبريا وتقومياا ا
ا
ومحيدو -.ط ،2مزيدة ومنقحة -.الرشيدية ،املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
ديدكتيك اللغة العربية يف التعليم الثانوي :الواقع وآفاق التطوير /إعداد وتنسيق رشيد
سوسان ،حممد دخيسي ،حياة خطايب -.املغرب :املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جبهة
الشرق 1442 ،هـ 2021 ،م.
أعمال الندوة الوطنية املنظمة عن بعد بتاريخ  7يوليوز  2020م.
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ديدكتيك اللغة العربية من املعرفة العاملة إىل املعرفة املدرسية /إعداد وتنسيق مصطفى
مشيعة -.الرابط :دار أيب رقراق 1441 ،هـ 2020 ،م.
أشغال الندوة العلمية املنعقدة بفاس حول أعمال د .علي آيت أوشان.
رؤى يف تعليم العربية للمراحل املتقدمة :دراسة يف اللسانيات التعليمية /خلود صاحل
الصاحل -.بريوت :جداول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
سؤال وجواب /إسلمو ولد سيدي أمحد -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
السياسات اللغوية وتعليمية اللغة العربية /عبداجمليد عيساين -.اجلزائر :خيال للنشر1443 ،
هـ 2021 ،م.
صعوابت التعلم األكادميية يف اللغة العربية بني اسرتاتيجيات التعليم والتعلم العالجي

والتدخل التكنولوجي /عقيلي حممد حممد -.القاهرة :املركز األكادميي العريب 1443 ،هـ،
 2021م.

طرائق تدريس اللغة العربية يف املراحل اًلبتدائية واملتوسطة والثانوية /حسيب شعيب-.
بريوت :دار احملجة البيضاء 1442 ،هـ 2021 ،م؟
قراءة تربوية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها /أمل عبيد الطويرقي وآخرون -.بريطانيا :مركز
تكوين للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
القيم وتدريس اللغة بني اخلطاب واملمارسة /تنسيق حممد الفتحي وآخرين -.املغرب1441 ،
هـ 2020 ،م.
35

املرشد البيداغوجي لتدريس أنشطة اللغة العربية يف الطور األول /مناد بن حضرية-.
جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
املشاريع العلمية لطالب الدراسات العليا يف علوم اللغة العربية وبرامج التبادل الطاليب
بني اجلامعات العربية واجلامعات الرتكية /تنسيق ايسر أغا ،حفصة عيساين -.جيجل ،اجلزائر:
دار ومضة 1442 ،هـ 2021 ،م.
مهارات اللغة العربية للعسكريني /مسرية الغايل احلاج -.القاهرة :مكتبة الفالح 1443 ،هـ،
 2021م.
املهارات اللغوية اإلبداعية وأساليب تنميتها /حممود هالل -.القاهرة :عامل الكتب1443 ،
هـ 2021 ،م.
نظرايت لغوية وتربوية حديثة وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربية /مروان السمان -.القاهرة:
دار الوفاق 1443 ،هـ 2021 ،م.
اهلمام يف األدب واللغة :قواعد ،بالغة ،عروض ،تقومي نقدي /حسيبة أخناق -.اجلزائر:
خيال للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
(يبدو أنه كتاب إرشادي  -مساعد للمنهج الدراسي ،فقد جاء أدىن العنوان 3 :اثنوي مجيع
الشعب)
عاشرا :طرق ومناهج البحث اللغوي
ا

أسئلة املنهج يف اللغة واألدب :اإلشكاًلت واآلفاق :دراسات حمكمة /تنسيق وتقدمي
إبراهيم عمري ،احلسن اهلاليل -.اتزة :جامعة سيدي حممد بن عبدهللا ،الكلية متعددة
التخصصات 1441 ،هـ 2020 ،م 243 ،ص.
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عمان :زمزم انشرون،
إشكاليات املناهج األدبية واللغوية وتطبيقاهتا /ابتسام مرهون الصفارّ -.
 1443هـ 2021 ،م.
الرتبية البيئية يف مناهج اللغة العربية /هدى أسعد أبو حسني -.؟ :دار امليسون 1440 ،هـ،
 2019م.
التفكري اللساين عند الدكتور حممد األوراغي :من اللسانيات الكلية إىل اللسانيات النسبية/
تنسيق وإعداد :مصطفى العادل -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1442 ،هـ 2021 ،م.
اخلطاب اللساين العريب عند متام حسان /عارف املوسوي -.بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
الدرس اللغوي عند الدكتور عبد الكرمي جماهد :عرض وتقومي /ران علي حسني -.بغداد:
اجلامعة العراقية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عسو أزابيط -.الرابط :دار األمان1441 ،
مناهج البحث يف العلوم اللسانية /بن عيسى ُّ
هـ 2021 ،م.
حادي عشر :اتريخ اللغة العربية
اتريخ علوم اللغة العربية /طه الراوي -.القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم 1443 ،هـ،
 2021م.
جهود العلماء يف محاية اللغة العربية يف القرنني األول والثاين من اهلجرة /نوري عزاوي

عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
لطوفّ -.
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احلركة الفكرية واللغوية يف إشبيلية من التأسيس إىل السقوط /حليمة اخلريوين -.املغرب:
املؤلفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
دراسات حول العربية الوسيطة وموقعها يف اتريخ اللغة العربية /عبداملنعم السيد أمحد
جدامي -.اجليزة :دار األدب العريب للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟
صنعة العربية من التنزيل إىل التأليف /شربل داغر -.بريوت :األهلية للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
يبحث الكتاب يف (أهلية) املدونني يف تدوين القرآن ،ومدى توفر األدوات لضبط األلفاظ
والصيغ.
ويكفي أن نعرف أن املؤلف نصراين شيوعي.
العربية والشعر :النشأة والتطور /هبجت عبد الغفور -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي
احلديث 1440 ،هـ 2019 ،م.
اللسان العريب واًلحتالل :مقارابت نظرية أتسيسية يف مسألة التأثري والتأثر /تنسيق مصطفى
العادل ،حلسن عيا -.إربد ،األردن :ركاز للنشر؛ فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات
(مفاد) 1443 ،هـ 2021 ،م.
وتطورها /عزمي حممد عيال سلمان -.جيجل،
اللسانيات التطورية :دراسة يف سريورة اللغة ّ
اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
النبوغ الفكري يف غرانطة :قراءة يف احلركة اللغوية واألعالم /حليمة اخلريوين -.املغرب:

املؤلفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
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اثين عشر :اللغة العربية يف البلدان
آراء حول الوضع اللغوي ابملغرب /موسى الشامي -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ2020 ،
م (مطبعة البصرية).
اجتاهات الدراسات اللغوية يف فلسطني يف القرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني :دراسة
وصفية اترخيية /هالة موسى القبط -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م307 ،
ص (حبث مكمل للدكتوراه).
اتريخ دراسة اللغة العربية أبورواب /يوسف جريا -.القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،
 1440هـ 2019 ،م.
التعدد اللغوي والثقايف يف املدرسة املغربية /خدجية التوزاين -.أكادير :مكتبة قرطبة1442 ،
هـ 2021 ،م.
دليل اجلهات واملؤسسات اليت خدمت اللغة العربية يف الربازيل /حممد بن صالح
املهداوي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1442 ،هـ،
 2020م.
سوال العدل يف السياسة اللغوية املغاربية يف الرتبية والتنمية :حالة اجلزائر /العريب بلقاسم
ٔ
فرحايت -.اجلزائر :شركة األصالة للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م 245 ،ص.
مواطنة وسياسة لغوية :حنو بناء مشروع سياسة لغوية ملواجهة خطر العوملة اللغوية :جمموعة
مقاًلت حرة /ايسني بوراس -.اجلزائر :دار الباحث 1441 ،هـ 2020 ،م.
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اثلث عشر :اللغة واًلستشراق
موقف املستشرقني من لغة القرآن الكرمي /أنوار أمحد خان البغدادي؛ اعتىن به شرياز أمحد
النظامي -.اهلند :دار امللك 1442 ،هـ 2021 ،م.
الباب الثاين
الكتابة واألصوات
أوًل :الكتابة
ا

التدقيق اللغوي الذايت /سعيد خبيت -.القاهرة :مكتبة بورصة الكتب 1443 ،هـ2021 ،م.
جهود جممع اللغة العربية ابلقاهرة يف إصالح قواعد الكتابة العربية :دراسة حتليلية نقدية/

عبدالسالم حممود عبدالكرمي -.املنوفية :جامعة املنوفية 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

احلروف الالتينية لكتابة العربية /عبدالعزيز فهمي -.مصر :وكالة الصحافة العربية1443 ،
هـ 2021 ،م.
درب الكتابة /رائد العيد -.بريوت :دار مدارك 1443 ،هـ 2022 ،م.

(جمموعة كتّاب حتدثوا عن جتارهبم يف صنعة الكتابة)

ديداكتيك الكتابة :عودة للسريورات /حسن كون وآخرون؛ تنسيق أمحد الوظيفي -.املغرب،
 1441هـ 2020 ،م 212 ،ص.
رسالة يف الكتابة العربية املنقحة /أنستاس ماري الكرملي (ت  1366هـ 1947 ،م)-.

القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم 1442 ،هـ؟ 2020 ،م.
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علم الكتابة العربية /غامن قَدُّوري احلمد -.ط ،2مزيدة ومنقحة -.الرايض :مكتبة الرشد،
 1443هـ 2021 ،م.
قصة الكتابة العربية /إبراهيم مجعة -.مصر :وكالة الصحافة العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
وثيقة الضبط اللغوي /شوقي املعري -.الدوحة :دار لوسيل للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
اثنياا :اإلمالء

اإلمالء العريب امليسر /فيصل حسني طحيمر -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ،
 2022م.
حتسني األداء يف قواعد اإلمالء وضوابط اإلنشاء /أسعد حممد علي النجار ،إسراء فاضل
عمان :دار صفاء 1443 ،هـ2022 ،م.
البيايت -.اببل :مؤسسة دار الصادق الثقافية للنشر؛ ّ
رسالة يف رسم كلمة ابن /إبراهيم بن سليم؛ حتقيق أمحد نشمي احمليين -.الكويت :دار
الظاهرية 1443 ،هـ 2022 ،م.
رسالة يف رسم اهلمزة (جتريد ال أتليف) /مشس الدين أمحد بن سليمان الشهري اببن كمال ابشا
(ت  940هـ)؛ حتقيق صفاء صابر البيايت.
نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية (النشرة العلمية) ع 33و 1443( 34هـ2022 ،م)
الطريق املستقيم يف نظم عالمات الرتقيم /حممود حممد مرسي 11 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/19هـ.
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عالمات الرتقيم وأصول اإلمالء /فيض الرمحن احلقاين -.صنعاء :دار اآلاثر ،حنو 1440
هـ 2019 ،م؟.
اثلثاا :اخلط العريب

اخلط العريب :فن ،اتريخ ،أعالم /عمرو إمساعيل حممد -.مصر :وكالة الصحافة العربية،
 1443هـ 2021 ،م 229 ،ص.
اخلط العريب يف بالد املغرب /حممد عبداحلفيظ خبطة احلسين -.الشارقة :دائرة الثقافة1442 ،
هـ 2021 ،م.
اخلط املكي /يوسف ذنون -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
فن اخلط العريب :حبوث ودراسات علمية /حممد محزة احلداد -.القاهرة :دار زهراء الشرق،
ّ
 1443هـ 2022 ،م 2 ،جـ.
ابعا :األصوات
را

اًلختالف يف عدد مدارج األصوات بني اللغويني وعلماء التجويد يف ضوء علم اللغة

احلديث /سامح حممد الشامي 112 ،ص.

نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/7هـ.

اًلنسجام الصويت يف خطب العرب ووصاايهم يف عصر ما قبل اإلسالم /علي عواد ميزر
الزبيدي -.البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
عمان:
البحث الصويت يف لسان العرب يف ضوء الدرس الصويت /كاظم حممد الشويليّ -.

دار دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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لتغريات بنية الفعل الثالثي /خضر حممود السلطاين -.بغداد :ماشكي
التعليل الصويت ر
للطباعة والنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 140 ،ص.
التعليل الصويت ملسائل اهلمزة يف كتب علم األصوات الوظيفي /كاظم عجيل اجلبوري-.
احللة :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م 195 ،ص.
دراسة اللغويني األوربيني للصوات العربية :عرض وتقومي /عبدالواحد حممد أبو حطب-.
القاهرة :جممع البحوث اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرايضة الصوتية يف مرجعيات البحث اللساين العريب /أبو بكر حسيين -.اجلزائر :خيال
للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م.
علم األصوات وعلم التجويد :دراسة مقارنة /احلسان الطويل -.املغرب 1442 ،هـ،
2021م.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ،
الفونولوجيا التوليدية العربية /عالء صاحل عبيدّ -.
 2021م.
(الفونولوجيا تعين وظائف األصوات)
الفونولوجيا يف اللسانيات املعرفية /حممد يونس -.دمشق :أمل اجلديدة للنشر 1442 ،هـ،
 2020م.
الص َواتة /إعداد وأتليف أمحد الباييب -.الرشيدية ،املغرب :مؤسسة الراوي للتجارة
حماضرات يف ِّ
واخلدمات 1441 ،هـ 2020 ،م.
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كتاب بيداغوجي موجه لطالب الصواتة املبتدئني.
أمنوذجا /إهلام الغذاين -.الرابط:
معاجم املوضوعات تصني افا وبناء :معجم ألفاظ الصوت
ا
جامعة حممد اخلامس  1441هـ 2020 ،م( .دكتوراه).
معجم األلفاظ الدالة على الصوت يف لسان العرب /إهلام الغذاين -.الرابط :دار األمان،
 1441هـ 2020 ،م( .أصله رسالة دكتوراه).

معجم الصوتيات :إجنليزي  -فرنسي  -عريب /رعد مجعة األعظمي -.بغداد :دار الشؤون
الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 280 ،ص.

والصوتيات :إنكليزي  -عريب /إسالم يوسف ،مروة ماكين
الصواتة َّ
معجم مصطلحات ِّ
طوجاين ،متني يورتباشي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 248 ،ص.
املقطع الصويت يف اللغة العربية وتطبيقاته اللغوية /حممود حلمي زويل -.القاهرة :دار غريب،
 1443هـ 2022 ،م.
منهج النقد الصويت يف حتليل اخلطاب الشعري :اآلفاق النظرية وواقعية التطبيق /قاسم

الربيسم -.الدار البيضاء :أفريقيا الشرق 1441 ،هـ 2020 ،م.

النصوص التأسيسية يف الصواتة احلديثة :حنو ترمجة أتصيلية /ترمجة وأتليف أمحد الباييب-.
الرشيدية ،املغرب :مؤسسة الراوي للتجارة واخلدمات 1441 ،هـ 2020 ،م 167 ،ص.
النقد الصويت عند اخلليل بن أمحد (ت  175هـ) يف كتابه العني :دراسة يف املنهج والوظيفة/

عمان :الدار املنهجية للنشر؟ 1443 ،هـ 2022 ،م.
حيدر فخري مريانّ -.
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النقد الصويت يف أدبيات املرجعية القرائية /أبو بكر حسيين -.اجلزائر :خيال للنشر1442 ،
هـ 2021 ،م.
 األصوات يف القرآن واحلديثالبنية الصوتية يف سورة النساء /إسراء جمدي عفيفي -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ،

 2022م (ماجستري).

دًلًلت احلذف الصويت يف القرآن الكرمي /مادح مال حممد الربزيوي -.السليمانية ،العراق:
املؤلف 1440 ،هـ 2019 ،م.
الدًللة الصوتية يف األحاديث القدسية :دراسة حتليلية من منظور بالغي /عقيد خالد

العزاوي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.

القضااي الصوتية والصرفية يف القصص القرآين :دراسة وصفية حتليلية /رندا حممد محودة-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 321 ،ص (حبث مكمل للدكتوراه).
خام اسا :اهلجاء والنطق
رسالة يف ٍ
مفت كتب اتء التأنيث [من] حنو قائمة جمرورة /عمر بن يوسف احلنفي ،املشهور
ابآلغا (ت  1185هـ)؛ دراسة وحتقيق أجمد عويد أمحد.
نشرت يف جملة اجلامعة العراقية مج 53ع 1443( 2هـ 2022 ،م) ص .380-368
( ّبني فيها وجه النطق بتاء التأنيث هاء واتء ،والوقوف عليها ابلتاء أم ابهلاء ،وذكر لغات العرب
ً
مستدال على ذلك ابلشواهد املتنوعة)
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خمارج احلروف عند القراء واللسانيني :دراسة مقارنة /عزيز أمحد اركييب -.ط ،مزيدة
ومنقحة -.الدار البيضاء :الدار العاملية للكتاب 1441 ،هـ 2020 ،م 553 ،ص.
املوازين النربية يف تعليم هتجي احلروف العربية وجتويدها واستقامة أدائها /وليد مقبل
الديب -.؟ :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
دسا :التنغيم والتجويد
سا ا

علم الصوتيات وأثره يف جتويد القرآن :لقراءة صحيحة قوية ًل َمغْنونة وًل مكتومة وًل ممالة/
آمال عبدالعظيم اخلطيب-.؟ :املؤلفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
القول الفصل يف التصغري والنسب والوقف واإلمالة ومهزة الوصل /عبداحلميد عنرت-.
الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
الباب الثالث
األلفاظ واًلشتقاقات

 -1الكتب القدمية
أربع رسائل يف أمساء الساعات واألوقات /حتقيق علي حكمت فاضل حممد.
نشرت يف جملة دواة ،العراق ،مج 7ع 29ص .194 – 179
الساعات واألوقات ،فهي يف اللغة)
(جمموعة نصوص ورسائل قصرية يف أمساء ّ
األوىل لبهاء الدين العاملي (ت  1030هـ) ،وهي بعنوان :أمساء ساعات النهار والليل.
وسائرها لعبدهللا بن حممد احلسيين (ت  1027هـ) ،وعناوينها :أمساء ساعات الليل ،أمساء
ساعات النهار ،أمساء كل ثالث ليال.
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تنبيه البصائر يف أمساء أم الكبائر /أليب اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب (ت 633
هـ)؛ حتقيق أنس وكاك -.مراكش  :مؤسسة آفاق للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 292 ،ص.
جزء يف تسمية أعضاء اإلنسان /بدر الدين أبو الربكات حممد بن حممد الغزي (ت 984
هـ)؛ حتقيق عدانن عمر اخلطيب -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
خلق اإلنسان /أليب جعفر حممد بن حبيب البغدادي (ت  245هـ)؛ حتقيق عدانن عمر
اخلطيب -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
رسالة يف حتقيق الوضع وما له من األقسام /مشس الدين حممد بن حممد األنبايب (ت 1313
نصار -.القاهرة :دار اإلحسان 1443 ،هـ 2022 ،م.
هـ)؛ حتقيق حممد ّ
شاملة منهوات املؤلف ،مع حتقيقات فريدة من حاشية العالمة عبداهلادي جنا األبياري.
يليه :حتقيق الفرق برمسه بني علم اجلنس وامسه /أليب هادي حممد بن أمحد بن اجلوهري (ت
 1215هـ).
(وعلم الوضع يبحث يف أحوال اللفظ من حيث اخلصوص والعموم)
رسالة يف دخول األلف والالم على ال ُق ْد ُموس /حملب الدين أيب الفضل حممد بن أيب بكر

احلموي (ت  1016هـ)؛ حتقيق صفاء صابر البيايت -.القاهرة :معهد املخطوطات العربية،
النشر الرقمي 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح مثلثة قطرب /جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي (ت  816هـ)؛ حتقيق أمحد
إمساعيل عبدالكرمي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 136 ،ص.
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علي بن
العجالة يف حتقيق مصداق اجلاللة ،وسبب اًلختالف يف علميّة لفظ اجلاللةّ /
حسني الكربالئي األصبهاين (ق  12هـ)؛ دراسة وحتقيق دانيال جنيب ملكي.
نشرات يف جملة تراث كربالء مج 8ع 1442( 4-3هـ 2021 ،م) ص .548-503
رسالتان للمؤلف يف لفظ اجلاللة واشتقاقه ،وهل هو علَم أم صفة؟
الغنيمة واملغنم يف معاين اشتقاق حروف املعجم /عيسى بن عبدالعزيز اللخمي (ت 629

هـ)؛ حتقيق اثمر محزة علي ،عمر حسن اجلبوري -.دمشق :مكتبة دار البيان 1443 ،هـ،
 2021م.

كنز احل ّفاظ يف كتاب هتذيب األلفاظ /أليب يوسف يعقوب بن إسحاق الس ّكيت (ت 224
هـ)؛ وقف على طبعه وضبطه ومجع رواايته لويس شيخو -.القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة،
 1441هـ 2020 ،م.
 -2الكتب والدراسات احلديثة يف األلفاظ
اإلعالم مبعاين األعالم /سعيد الكرمي احلنبلي -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ2022 ،م
ألفاظ الثياب ومصطلحات اخلياطة يف القاموس احمليط /رزوق فرج رزوق -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 80 ،ص.
األلفاظ الدالة على الظلم يف اللسان العريب :دراسة معجمية حتليلية /ميعاد يوسف نصر
هللا -.بغداد :مكتب أكرم األعرجي للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 125 ،ص.
التعليق ِ
الوجيز على نظم املغريب عبدالعزيز /عبدهللا حممد عالم الشنقيطي -.؟ :مركز جنيبويه،
 1442هـ؟ 2021 ،م.
(لعل املقصود نظمه مثلثات قطرب)
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اجلذور الناشئة بفك التضعيف :دراسة لغوية حتليلية يف املعجم العريب /عبدهللا بن علي
القيسي -.؟ :دار امليسون 1442 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه – اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1441 ،هـ 2020 ،م.
جواهر األلفاظ العربية املعينة على إتقان الصنعة البيانية -.مصر :مؤسسة العلوم للدراسات

والنشر 1442 ،هـ؟ 2021 ،م.
وحتتوي على:
املنتخب من جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر.
املنتخب من األلفاظ الكتابية لعبدالرمحن بن عيسى اهلمذاين.

خالصة يف علم الوضع /مصطفى بدر زيد -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م
صفوة النبع يف توضيح رسالة الوضع /حمسن أمحد البحركي؛ أعده للطبع وخرج أحاديثه فائق
مال طاهر البحركي -.بريوت :دار الرايحني 1442 ،هـ 2021 ،م 168 ،ص.
شرح على رسالة الوضع للمال أيب بكر بن حممد املريروستمي (ت بعد  1233هـ).
قراءة لسانية وصفية للفظيت الظلم والعدل يف مجهرة توقيعات العرب /ايسر عناد كاظم-.

عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ

منوذجا/
املتالزمات اللفظية يف معجم مقاييس اللغة ًلبن فارس :تعابري األمثال السائرة
ا
أريج بنت سلمان الفيفي -.الشارقة :مالمح للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ،
معاين األمساء والصفات /أسعد حممد النجارّ -.
 2021م.
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الصالن-.
معاين صيغ الزايدة يف القرآن الكرمي وأبعادها الفكرية واجلمالية /عبداملنعم أمحد ّ
حلب :جامعة حلب 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
منظومة التسمية العربية :مصدر اسم اإلنسان ،املعىن والتوجه ،مع مسرد ألفبائي ألمساء
خمتارة من الذكور واإلانث /عاطف عطية -.طرابلس الشام :جروس برس 1443 ،هـ،
2021م.

املؤتلف واملختلف يف شعر شعراء الطبقة األوىل اإلسالمية /جمبل عزيز جاسم -.دمشق:
متوز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
النجم السعد يف مباحث أما بعد /حممد موسى الروحاين البازي (ت  1419هـ) -.القاهرة:

دار الصاحل 1443 ،هـ 2022 ،م.
كتاب فريد مجع أحباث "أما بعد" منها وجوهه اإلعرابية.
 -3األلفاظ يف القرآن والتفاسري

ألفاظ الثواب يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /عماد عبد حيىي -.املوصل :دار وأشرقت،
 1443هـ 2022 ،م.
األلفاظ املعربة عن العالقات اإلنسانية يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /سؤدد غامن
العيساوي -.الكوفة :جامعة الكوفة 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
املعرابت يف اآلايت البينات :دراسة دًللية /يونس محش اجلوعاين -.بريوت :دار
األلفاظ َّ
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 256 ،ص.
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التبادر وأثره يف حتديد الدًللة القرآنية /مهند الكعيب -.كربالء :جامعة كربالء 1439 ،هـ،
 2018م (دكتوراه).
الثراء اللغوي والتنوع البياين يف السياق القرآين :دراسة يف دًللة "أمر" و"قضى" /عبدالعزيز
عمان :دار اخلليج 1443 ،هـ 2022 ،م.
عيادة الوكاعّ -.
الثالثيات الرتكيبية يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /ساالر عبدالواحد مصطفى -.عقرة،
العراق :جامعة دهوك ،كلية الرتبية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
اجلذران (د خ ل) و (خ ر ج) يف القرآن الكرمي :دراسة صوتية وصرفية /عامر حمسون
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
الفتليّ -.
(اجلذران دخل وخرج)...
جواب اًلستفهام يف القرآن الكرمي :دراسة تداولية وظيفية /جمدي احلسيين الرفاعي -.كفر
الشيخ :جامعة كفر الشيخ 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الدرس الدًليل بني الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب (ت  427هـ) وتفسري
القرآن أليب املظفر السمعاين (ت  48٩هـ) /أمساء حممد أبو العال -.أسيوط :جامعة األزهر،

 1443هـ 2021 ،م (دكتوراه).

دًللة اًلكتفاء يف سورة الشعراء /ضحى صادق احملنا -.احللة :جامعة اببل 1439 ،هـ،
 2018م (ماجستري).
املعاين السياقية ملادة ن ظ ر [نظر] يف القرآن الكرمي /تقدمي هشام حلضر -.املغرب :املؤلف،

 1442هـ 2021 ،م.
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معجم أمساء املواليد من ألفاظ القرآن الكرمي /مدحية جابر السايح -.القاهرة :مكتبة وهبة،
 1443هـ 2021 ،م.
معجم معاين املفردات والرتاكيب قي القرآن الكرمي /فخر الدين قباوة -.إستانبول :دار
املخطوطات؛ الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.
مفردة املاء بني القصدية القرآنية والدًللة اللغوية /علي كاظم فياض -.العراق 1442 ،هـ،
 2020م.
 -4املصطلحات ومعانيها ومعامجها
أسس الصناعة املعجمية والتوليد املصطلحي يف حقل الفنون اجلميلة يف العربية يف العصر
احلديث :دراسة تطبيقية /فؤاد أمحد حممد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2021 ،م
(دكتوراه).
دليل مكتبة املصطلح يف األدب واللغة واللسانيات /رشيد سالوي -.ظهر املهراز ،فاس:
جامعة حممد بن عبدهللا ،كلية اآلداب ،خمترب األحباث املصطلحية والدراسات النصية1441 ،
هـ 2020 ،م.
قاموس اصطالحات ابن تيمية :قاموس املعاين واًلصطالحات العلمية للشيخ احلراين ابن

تيمية /محازة حممد الطاهر -.إربد ،األردن :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.

عمان :دار األايم،
مصطلح التضام يف الرتاث النحوي والبالغي /حممد الصاحل بوضيافّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
52

املصطلح اللساين النفسي بني الرتاث العريب واللسانيات التطبيقية /أنوار بنت عبدالرمحن
الربادعي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
املصطلح وآليات وضعه /مليكة بن عطاء هللا -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ2021 ،م.
املصطلحات املتداولة يف وسائل اإلعالم ودًلًلهتا التعبريية يف بناء املعىن /بتول عبدالعزيز

العاين -.اجليزة :مركز إبصار للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م.

عمان :دار خطوط
معجم املصطلحات األدبية والبالغية واللسانية /عبدالعزيز شبيلّ -.
وظالل للنشر 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
معجم مصطلحات ديدكتيك اللغة العربية /حممد أحبري -.املغرب :فاست برانت1441 ،

هـ 2020 ،م.

املعجم الوجيز يف مصطلحات الوصااي واملواريث /حممد بن عبدالسالم طابخ -.املغرب:
املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -5دًللة األلفاظ
(متوسع يف موضوعاهتا وتصنيفها)
آايت الذوق واألكل والشرب يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /رعد السنجري -.بغداد:
كلية اإلمام األعظم 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عمان :دار كفاءة املعرفة،
أحباث ودراسات تطبيقية يف علم الدًللة /حليم محاد سليمانّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
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أساليب التأكيد يف هنج البالغة :دراسة دًللية /أصيل حممد كاظم املوسوي -.دمشق :متوز
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
ألفاظ احلرب يف هنج البالغة :دراسة دًللية /ثراي حسني بريسم -.احللة :جامعة اببل1439 ،
هـ 2018 ،م (دكتوراه).
األلفاظ الدالة على املوجودات يف ديوان أيب ذؤيب اهلذيل :دراسة يف ضوء نظرية احلقول
الدًللية /مها مخيس العزي -.الشارقة :مالمح للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
البحث الدًليل عند قطب الدين الراوندي (ت  573هـ) /حممد قاسم حسون -.كربالء:
جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
عمان:
احلكم واملواعظ يف هنج البالغة :دراسة يف دًللة الرتاكيب /ميثاق علي الصيمريّ -.
الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
الدرس الدًليل يف كتاب موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صلى هللا
عليه وسلم /أمحد حممد السيد علي -.الزقازيق :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م
(دكتوراه).
الدًللة املعجمية يف املعجمات التعليمية يف ضوء الدراسات اللسانية احلديثة /حوراء مهدي
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
اهلرموشّ -.
الدًللة املكانية من خالل كتاب "فعلت وأفعلت" للزجاج /املهدي حاجي -.جيجل،
اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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الدًللة وضوابط تطور املعىن يف املعجم /فضل حممد احلميدان -.إستانبول :دار الغواثين،
 1443هـ 2022 ،م 176 ،ص.
شعرية اخلطاب وتشكالت الدًللة :دراسات /حممد بن عياد -.تطوان :ابب احلكمة،
 1441هـ 2020 ،م 166 ،ص.
الظواهر الدًللية يف الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ًلبن املربد (ت  ٩0٩هـ) /مصعب
طالب عبد املهدي -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م( .رسالة جامعية).
علم الدًللة العريب يف منظور اًلستشراق الغريب :نظرية املعىن عند العرب يف كتاابت
املستشرق اهلولندي كيس فرستيخ /...كيان أمحد حازم -.بريوت :دار الكتاب اجلديد
املتحدة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اللغة اليمنية القدمية :دراسة دًللية أتصيلية /هيفني عبداحلنان حممد -.الشارقة :مالمح
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م؟
 -6املرتادفات واألضداد وما يلحق هبا
(يشمل الفروق اللغوية)
الرتادف يف اللغة /إبراهيم بن حممد الصاحل السلوم -.الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ،
 2022م.
جهود احمل َدثني يف دراسة الفروق اللغوية /أسيل حممد كاظم املوسوي -.دمشق :متوز للنشر،
 1443هـ 2021 ،م 320 ،ص.

55

الفروق :الفروق اللغوية واإلصالحية /إمساعيل حقي الربوسوي (ت  1137هـ)؛ حتقيق هاين
حواس -.القاهرة :مفكرون الدولية للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
املعىن املتعدد :حبث يف مراتب لبس اخلطاب /عبداإلله الكريبص -.الرابط :دار األمان،
 1441هـ 2020 ،م 267 ،ص.
منهجية القرايف وجهوده يف دراسة الفروق يف اللغة /كيان أمحد حازم -.بريوت :املدار
اإلسالمي 1443 ،هـ 2022 ،م 491 ،ص.
 -7األخطاء اللغوية (اللحن)
(يشمل األلفاظ الدخيلة ،املعربة ،املولدة ،التصحيف والتحريف)
األخطاء الشائعة يف اللغة العربية والبحوث الرتبوية /علي عبدالعظيم سالم -.القاهرة :عامل

الكتب 1443 ،هـ 2021 ،م.

األخطاء اللغوية يف العُملة العراقية /حامد حسني حنيحن.
حبث نشر يف جملة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة ذي قار مج 11ع 1442( 4هـ،
 2021م) ص .421-393
حل نصوص تطبيقية يعوزها التدقيق/
التدقيق اللغوي :الورقي واإللكرتوين وامليداين ،مع ّ
أمساء ايسني رزق -.ديب :مؤسسة سورايان لإلنتاج اإلعالمي 1443 ،هـ 2021 ،م.
غاية األرب يف أصل كالم العرب /خالد مصطفى -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م 416 ،ص.
شيوعا من أصل أجنيب)
(كتاب معجمي ،فيه بعض أكثر الكلمات العربية ً
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قل وًل تقل :يف اللغة والنحو /إسلمو ولد سيدي أمحد -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ،
 2021م.
لغة اجلرائد /إبراهيم انصيف اليازجي (ت  1324هـ) -.القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة
والعلوم 1442 ،هـ 2020 ،م.
عمان :دار من احمليط إىل اخلليج
اللغة الفصيحة بني الدخيل والركيك /عصام اخلالديّ -.
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
معجم األخطاء اللغوية واملنهجية يف البحوث والرسائل اجلامعية /جمموعة من املؤلفني-.
عمان :دار وائل 1443 ،هـ 2021 ،م 203 ،ص.
ّ
املفضل على املفصل :املشرتك /حممد بن حسام اهلروي (ت بعد  751هـ)؛ حتقيق مهتدي
فتحي عبدالصمد -.القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م310 ،ص
(يبحث يف حركة اهلمزة وإبداهلا ،مع حركة الواو واأللف ،وتفادي األخطاء اللغوية)
مقاًلت يف أخطاء لغوية شائعة /حممد ضاري محادي (ت  1440هـ)؛ حررها وعلق عليها
يوسف خلف العيساوي -.الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م.
املولد يف معجم منت اللغة ألمحد رضا :دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة احلديث /أمين بن
عبدالرمحن الغامدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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الباب الرابع
املعاجم
أوًل :علم املعاجم ونقدها
ا

أعمال ندوة املعجم التارخيي للغة العربية :قضاايه النظرية واملنهجية والتطبيقية -.فاس:
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)؛ القاهرة :دار السالم 1442 ،هـ 2021 ،م.

بناء املعجم اللغوي العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة /عالء صاحب تكي -.كربالء:
جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
جتارب يف أتليف املعاجم اًلصطالحية :جهود بعض املؤسسات واألفراد /حممد أزهري-.
بين مالل ،املغرب :جامعة السلطان موالي سليمان 1441 ،هـ 2020 ،م.
اللغة العربية واملشاكل املعجمية /احلسني كنوان -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
متصل املعجم اللغوي واملعجم التواصلي ،أو القاموس الذي ًل ميكن أن يوجد /أمحد
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
بربسولّ -.
ضا ودراسة
خمالفات اإلسكايف اللغوية يف خمتصره للعني ألصول العني املطبوع عليها عر ا
معجمية /حمبوب إهلي حممد علي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م
(دكتوراه).
عمان :مكتبة دار دجلة 1443 ،هـ،
املعاجم اللغوية واأللفاظ املعربة /سامي ندا الدوريّ -.
 2022م.
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املعجم العريب البنائي التنوعي :أسسه ومناذجه وقضاايه /عبدالقادر الفاسي الفهري
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
وآخرونّ -.
املعجم العريب بني الوضع اللغوي وخالفه :دراسة يف املعجم العريب مع عناية خاصة
منوذجا /وفاء بنت سليمان اجلهين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
ابلصحاح للجوهري
ا
 1443هـ 2021 ،م (دكتوراه).
نظرية صحة األلفاظ عند اجلوهري يف معجمه اتج اللغة وصحاح العربية /عامر ابهر
احليايل -.الدار البيضاء :رابطة الكتاب واألدابء والناشرين العرب 1441 ،هـ 2020 ،م.
نقد املعجم العريب القدمي يف دراسات اللغويني العراقيني احمل َدثني من 2010 – 1٩50م/
علي خلف العبيدي -.بغداد :جامعة بغداد 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اثنياا :املعاجم األحادية اللغة (عريب  -عريب)
 -1املعاجم القدمية
العباب الزاخر واللباب الفاخر /رضي الدين احلسن بن حممد الصغّاين (ت  650هـ)؛ حتقيق
فري حممد حسن املخدومي ،تركي بن سهو العتييب -.الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف،
 1443هـ 2022 ،م 15 ،مج.
لسان العرب /مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور (ت  711هـ)؛ حتقيق؟  -.مصر :الدار
العاملية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 9 ،مج.
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 -2املعاجم احلديثة
فوائت املعاجم :الفوائت القطعية والفوائت الظنية /عبدالرزاق بن فراج الصاعدي -.ط-.2
الشارقة :مالمح للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
اثلثاا :املعاجم املتخصصة

جائحة كوروان :معجم املصطلحات والتعابري اًلصطالحية /حممد أمحد فواعرة -.إربد :عامل

الكتب احلديث 1443 ،هـ 21022 ،م.
(جيمع املصطلحات املتداولة بني اجملتمعات العاملية املتعددة اخلاصة جبائحة كوروان (كوفيد –
 )19ويبني ماهيتها ودالالهتا مرتبة على حروف املعجم)
عمان :دار خطوط وظالل للنشر 1442 ،هـ،
معجم ألف ليلة وليلة /حممود عبدالغينّ -.
 2021م.
معجم األلوان يف لسان العرب /إمساعيل زويريق -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
معجم الكلمات الوظيفية يف كتاب العني /حممد إبراهيم عبادة -.القاهرة :مكتبة اآلداب،
 1443هـ 2021 ،م.
معجم لغة الطفولة :اللهو مع اتريخ الكلمات /جورج كدر -.دمشق :صفحات للدراسات
والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
معجم لغة نزار قباين الشعرية /حممد رضوان الداية -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
 1443هـ 2021 ،م.
ومقدمة يف لغة نزار الشعرية وخصائصها املكانية والزمانية واحلالية.
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معجم النبااتت واملصطلحات الزراعية املذكورة يف كتب الفقه /حممد أمحد العباد-.
الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
ابعا :املعاجم الثنائية اللغة واملتعددة
را

أول  1000كلمة أملاين  -عريب /فريق العمل بشركة سرتلينج ببلشرز -.اجليزة :دار الفاروق
لالستثمارات الثقافية 1443 ،هـ 2021 ،م؟
أول  1000كلمة فرنسي  -عريب /فريق العمل بشركة سرتلينج ببلشرز -.اجليزة :دار الفاروق
لالستثمارات الثقافية 1443 ،هـ 2021 ،م؟
أول  500كلمة وصفية :إجنليزي – عريب /فريق العمل بشركة سرتلينج ببلشرز -.اجليزة :دار
الفاروق لالستثمارات الثقافية 1443 ،هـ 2021 ،م؟

العربية بطريقة سليمة :قواعد ،تدريبات :عربي  -عريب /سامح سعودي -.؟ :املؤلف،
 1443هـ 2021 ،م؟
عمان :دار ورد األردنية،
القاموس األردين ثالثي اللغة :إشاري  -عريب  -إنكليزيّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
معجم األفعال يف اللغة العربية املعيارية املعاصرة :عريب  -إجنليزي  -فرنسي /نور الدين
الشماليل -.الرابط :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م 327 ،ص.
معجم األمثال واملصطلحات العربية :عربي  -عريب  -إجنليزي /سامح سعودي[ -.مصر]:
املؤلف 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
اجلزء األول :الداينة واألدب.
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معجم البياانت والذكاء اًلصطناعي :إجنليزي  -عريب /اهليئة السعودية للبياانت والذكاء
االصطناعي -.الرايض :اهليئة 1443 ،هـ 2022 ،م 148 ،ص.
معجم ثالثي اللغات لطلبة العلوم املالية واحملاسبة /نسيمة قايد -.جيجل ،اجلزائر :دار
ومضة 1443 ،هـ 2021 ،م.
معجم العبارات اًلصطالحية يف اللغة العربية املعاصرة ،ثالثي اللغات :عريب  -إنكليزي
 -فرنسي /ممدوح خسارة ،لبانة مشوح ،مروان احملاسين -.دمشق :جممع اللغة العربية1443 ،

هـ 2021 ،م.

معجم لغة الفقهاء :عريب  -إنكليزي  -إفرنسي /حممد رواس قلعجي -.بريوت :دار

النفائس 1439 ،هـ 2018 ،م 648 ،ص.
مع كشاف إنكليزي  -عريب  -إفرنسي ابملصطلحات الواردة يف املعجم.

معجم املصطلحات اللغوية :فارسي  -عريب  -إجنليزي ،إجنليزي  -عريب  -فارسي/
إبراهيم بن رافع القرين ،محدي إبراهيم حسن -.الرايض :دار النشر جبامعة امللك سعود1443 ،
هـ 2021 ،م.
املهرية لغة تقاوم اًلنقراض :منوذج معجم مهري  -عريب /منرية علي األزرقي ،مشاعل علي
العكلي -.الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1443 ،هـ 2021 ،م.
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الباب اخلامس
البالغة العربية
أوًل :البالغة (األعمال الشاملة أو بعضها)
ا

 -1الكتب القدمية

اإلفصاح يف شرح تلخيص املفتاح /حمب الدين حممد بن يوسف احلليب ،املعروف بناظر اجليش

(ت  778هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

أقصى األماين يف البيان والبديع واملعاين /زكراي بن حممد األنصاري (ت  926هـ)؛ حتقيق
أمحد إمساعيل عبدالكرمي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 208 ،ص.
حاشية أيب القاسم السمرقندي على املطول.
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
املطول شرح على تلخيص املفتاح للتفتازاين)
( َّ
دروس البالغة /حفين انصف (ت  1338هـ) وآخرون؛ حتقيق شرياز أمحد ملك النظامي-.
ط ،جديدة حمققة منقحة -.اهلند :دار امللك 1442 ،هـ 2021 ،م.
دروس البالغة /حفين انصف (ت  1338هـ) وآخرون؛ حتقيق حممد شهزاد سليم العطاري-.
[كراتشي] :مركز الدعوة اإلسالمية ،مكتبة املدينة؛ دمشق :دار الفجر 1442 ،هـ2021 ،
م 202 ،ص.
مع شرحها مشوس الرباعة شرح دروس البالغة /أليب األفضال حممد فضل حق الرامفوري (ت
 1359هـ)
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الروض األزهر فيما تضمنته سورة الكوثر من وجوه البالغة وفنون الفصاحة والرباعة /أليب
العباس أمحد بن سعيد النُّقاوسي (ت  765هـ)؛ حتقيق ودراسة عبدهللا بن عزالدين مسكني-.
الرايض :مكتبة الرشد 1442 ،هـ 2020 ،م.
دراسة تطبيقية لعلوم البالغة ابستنباط مثانني فائدة من أقصر سورة وقع التحدي هبا.
طرة العالمة حمنض اببه بن اعبيد الدمياين [ت  1277هـ] على عقود اجلمان يف املعاين
والبيان للسيوطي /وعليها حواشي حممد بن بـُتّار الطُّلبة الشنقيطي -.؟ :دارة جنيبويه املعرفية،

 1442هـ؟ 2021 ،م.

عماد البالغة يف أمثلة أهل الرباعة /زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي (ت  1031هـ)؛
حتقيق أمحد إمساعيل عبدالكرمي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،
176ص.
 -2الكتب احلديثة
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ،
آفاق جديدة يف الدرس البالغي /سعد عبدالغفارّ -.
 2022م.
أسس البيان يف اللغة العربية بني الغىن الذايت واًلقرتاض املمنهج من اللغات اإلنسانية:
احلرف /احلسني كنوان -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
البالغة اجلديدة :مفهومها وروادها وآفاقها /مجيل محداوي -.إربد :ركاز للنشر1443 ،
هـ 2021 ،م.
منوذجا /عادل اجملداوي -.القاهرة :دار
البالغة العامة والبالغات اخلاصة :بالغة اجلمهور ا

العني للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 414 ،ص.
64

(النموذج اإلرشادي لعلم البالغة العربية املعاصرة)
البالغة العربية :مفهوم ا وغاية /حممد عبدهللا القونوي -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2022 ،م 72 ،ص.
انتقاه من كتاب :دفاع عن البالغة /أمحد حسن الزايت.
البالغة :فنوهنا وأفناهنا :علم البيان والبديع /فضل حسن عباس -.الهور :املكتبة املعروفية،
 1442هـ 2021 ،م.
بلوغ الغاية على نظم النرقاية يف علوم البالغة للغالوي /شرح حممد عبدهللا بن أمحد القلقمي؛
اعتىن به مجعة عبدهللا الكعيب -.؟ :مركز جنيبويه 1442 ،هـ 2021 ،م.
خمتصر املعاين يف شرح تلخيص املفتاح /سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ( 791هـ)؛
حتقيق مصطفى أبو احلجاج حممد النجار -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1442 ،هـ،
 2021م 627 ،ص.
مقدمة يف علم البالغة /عبدهللا بن عبده العواضي 52 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/23هـ.
موجز البالغة /حممد الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ)؛ حتقيق طه بن علي بوسريح-.
تونس :دار سحنون 1443 ،هـ 2022 ،م.
حنو بالغة جديدة :البالغة الرحبة ،أو البالغة املوسعة /مجيل محداوي -.الناظور ،املغرب:
املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م 257 ،ص.
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الوسيلة والبالغة يف شرح موجز البالغة حملمد الطاهر بن عاشور /عبدهللا بن صاحل الفوزان-.
الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2022 ،م.
 -3البالغة يف القرآن والتفاسري
آايت الذكر يف القرآن الكرمي :دراسة أسلوبية /محدية خضري شالل -.بغداد :جامعة بغداد،
كلية البنات 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
آايت العقيدة والتوحيد :دراسة يف بالغة احلجاح /درة بنت سليمان العودة -.بريدة :جامعة
القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
أحسن احلديث :دراسة يف بيان القرآن /حممد سامل أبو عاصي -.القاهرة :دار احلرم1443 ،
هـ؟ 2021 ،م.
األساليب البالغية يف القرآن الكرمي /عبدالرزاق جامع يوسف -.القاهرة :دار الفكر العريب،
 1441هـ 2020 ،م.
أسلوب الطرد والعكس يف القرآن الكرمي :حمدداته ووظائفه النصية والتداولية /زكراي نصوح
قصاب -.أنقرة :دار سوجنق 1443 ،هـ 2022 ،م.
األفعال اللغوية يف اخلطاب القرآين :مدخل نظري لدراسة األساليب الطلبية يف القرآن
الكرمي /حلسن أيت حساين -.املغرب 1441 ،هـ؟ 2019 ،م ،جـ 136 :1ص.
أنواع احلذف يف القرآن الكرمي وأغراضه البالغية /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت :دار
اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م 224 ،ص.
66

بالغة القرآن يف الدراسات القرآنية يف القرنني السابع والثامن اهلجريني :دراسة يف اخلالفات
والردود /حممد أمحد األسدي -.البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
بالغة القرآن :مداخل أتسيسية يف حتليل النظم القرآين /أمحد رجب حجازي -.مصر :عامل
األدب للرتمجة والنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
َّسفي (ت  710هـ)/
البالغة القرآنيَّة يف تفسري مدارك التَّنزيل وحقائق التَّأويل لإلمام الن َ
آية العبد القوقا -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م 385 ،ص( .ماجستري).
البالغة القرآنية يف كتاب "أنوار احلقائق الرابنية يف تفسري اللطائف القرآنية" للصبهاين
(ت  74٩هـ) :دراسة وتقومياا /خالد بن عائض القرين -.الرايض :جامعة اإلمام1443 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
بالغة الكلمة يف التعبري القرآين /فاضل صاحل السامرائي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري،
 1443هـ 2022 ،م.
بالغة الكلمة يف التعبري القرآين :سورة البقرة أمنوذج ا /ليلى حممد األمسري -.جدة :دار
إرفاء للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م؟
بالغة النظم يف سور الطواسني :دراسة وصفية حتليلية /اتمر إمساعيل حممد -.ماليزاي :جامعة
املدينة العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
بالغة النظم يف لغة اجلسم يف القرآن الكرمي /حممد صايف املستغامني -.ديب :جائزة ديب
الدولية للقرآن الكرمي 1442 ،هـ 2020 ،م.
(التعابري والرتاكيب اللغوية املتعلّقة أبعضاء جسم اإلنسان)
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أتويل األساليب الطلبية يف القرآن الكرمي بني البالغيني واألصوليني /حكيم بوحرمة-.
مراكش :مكتبة املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م 171 ،ص.
جتليات النعوت الفريدة يف النظم القرآين املدين /أمحد حممود درويش -.القاهرة :مكتبة
اآلداب 1443 ،هـ 2021 ،م.
التحليل التداويل للتناسب يف اخلطاب القرآين /رحال الربطيع -.املغرب :املؤلف1441 ،
هـ 2020 ،م.
التفكري البالغي يف مفاتيح الغيب للفخر الرازي /سلمى خبان -.مراكش :مكتبة املعرفة،
 1440هـ 2019 ،م 143 ،ص.
التنزيه واجملاز القرآين :دراسة بالغية وصفية ملسالك املعتزلة يف نفي صفات الباري عزوجل/
أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت :دار اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م 117 ،ص.
توجيه اًلسم املوصول يف آايت املتشابه اللفظي :دراسة بالغية /حممد احلسيين -.تطوان:
مكتبة سلمى الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م.
مجالية القص يف النص القرآين :قصص اإلخوة أمنوذج ا :مقاربة أسلوبية /إميان عبدهللا
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اهلاشمّ -.
اجلمان يف تشبيهات القرآن /أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن انقيا البغدادي (ت  485هـ)؛
حتقيق عدانن َزْرُزور -.القاهرة :دار املقاصد 1440 ،هـ 2019 ،م.
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اجلناس يف القرآن الكرمي :أنواعه وأغراضه البالغية /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت:
دار اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م 62 ،ص.
احلذف البالغي يف الرسم القرآين /حممد عباس الباز -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ،
 2022م.
الدراسات البالغية القرآنية يف جمالت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حىت عام
 1438هـ :عرض وتقومي /أروى بنت عبدالرمحن السحيباين -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1443هـ 2022 ،م (دكتوراه).
دًللة اًللتفات يف خطاابت القرآن الكرمي :مناذج موضوعية مقاصدية /هنادة أمحد قمرب-.
الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الطباق يف القرآن الكرمي :أنواعه وأغراضه البالغية /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت:
دار اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م 48 ،ص.
سراء قيس األوسي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية
علل التعبري القرآين يف سورة يوسفّ /
العامة 1442 ،هـ 2021 ،م 554 ،ص.
نوعا بالغيًّا
فتح اجلليل للعبد الذليل :دراسة تطبيقية لعلوم البالغة ابستنباط مائة وعشرين ا
اَلل وِ ر ِ
آمنُوا} /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
ين َ
يل الَّذ َ
من قوله تعاىلَ َُّ { :
 911هـ)؛ حتقيق مرمي بنت الطيب عيادي -.الرايض :مكتبة الرشد 1442 ،هـ 2020 ،م.
فهم جذور البيان يف مباحث من علوم القرآن /حممد سامل أبو عاصي -.القاهرة :دار احلرم،

 1443هـ؟ 2021 ،م.
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قالئد ِ
العقيان يف بالغة حبيب الرمحن :مدخل ونصوص /عدانن َزْرُزور -.القاهرة :دار
املقاصد 1440 ،هـ 2019 ،م.
املباحث البالغية يف تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور /منال عزيز العبيدي-.
كربالء :جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
املباحث البالغية يف كتاب التمهيد يف علوم القرآن حملمد هادي معرفة /وائل رايض
ساجت -.بغداد :جامعة بغداد 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
املبالغة يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (ت  13٩3هـ) /عبدهللا خالد
اخلالدي -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
وحنوا وصرفًا)
(املبالغة بالغة ً
مصر يف القرآن :دراسة يف أسرار البيان /عبدهللا عبدالغين سرحان -.القاهرة :مكتبة وهبة،
 1443هـ 2021 ،م.
املقارابت العرفانية يف بالغة النص القرآين /بليغ محدي إمساعيل -.مصر :وكالة الصحافة
العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
من بالغة القرآن /حممد إبراهيم البنا (ت  1433هـ)؛ قرأه وعين به حممد عاطف الرتّاس،
عمان :دار الفتح 1443 ،هـ،
حسني حممد الزقزوقي؛ قدم له حممد حممد أبو موسىّ -.
2022م.
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من البالغة القرآنية /سالمة مجعة داود -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2021 ،م.
مئة وعشرون سؤا اًل يف بالغة القرآن الكرمي /عواطف صاحل احلريب -.الرايض :دار الصميعي،
 1443هـ 2022 ،م.
النص القرآين بني انزايح الرتكيب وتغاير الدًللة /عبدالرمحن فرهود جساس -.احللة :مؤسسة

دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م 184 ،ص.

نظرات بالغية يف آايت قرآنية /طه السيد حممود -.القاهرة :دار احلرم 1443 ،هـ2021 ،م.
 -4اإلعجاز البالغي يف القرآن
اإلعجاز البالغي /حممد حممد أبو موسى -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
الكتاب الثاين :الباقالين ،عبدالقاهر ،السيوطي ،الرافعي.

اإلعجاز البالغي :دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم /حممد حممد أبو موسى -.القاهرة :مكتبة
وهبة 1442 ،هـ؟ 2020 ،م.
اإلعجاز البالغي يف خطاب الطفل من الكتاب املبني :بالغة الطفل يف العشر األخري من
الكتاب املبني /عبدالباقي شعيب أغاكا -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اإلعجاز القرآين يف حذف حروف املباين واملعاين /عبدهللا عبدالغين سرحان -.القاهرة :مكتبة
وهبة 1442 ،هـ 2021 ،م.
اإلعجاز القرآين :وجوهه وأسراره /عبدالغين حممد سعد بركة -.القاهرة :مكتبة وهبة1442 ،

هـ؟ 2020 ،م.
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تعدية األفعال بني اإلعجاز القرآين وأقوال اللغويني واملفسرين /زهري حممد علي
األرانؤوطي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 224 ،ص.
تناوب حروف اجلر وأثرة يف اإلعجاز القرآين /هيوا عثمان عبد هللا -.العراق :دار نون،
 1443هـ 2022 ،م 52 ،ص.
املشكل يف القرآن الكرمي من وجوه اإلعجاز البياين /سعيد جاسم الزبيدي -.ط ،منقحة
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
ومزيدةّ -.
مواضع إيثار اإلعجاز على اإلطناب يف القصص القرآين :دراسة بالغية /اندية أمحد إمام-.
قنا :جامعة جنوب الوادي 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
 -5البالغة يف احلديث الشريف

البيان يف أحاديث النيب العدانن صلى هللا عليه وسلم :دراسة أسلوبية يف أحاديث الرسول

حممد صلى هللا عليه وسلم /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ،
2022م.
احلِجاج يف احلديث النبوي الشريف منظورا بالغيا /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار
العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
كتاب اجلهاد والسري يف صحيح البخاري :دراسة أسلوبية /سعيد رضوان عبدو -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب 1442 ،هـ 2021 ،م 351 ،ص( .حبث مكمل لرسالة
الدكتوراه).
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لطائف املعاين يف تراكيب املباين :دراسة أسلوبية يف أحاديث الرسول حممد صلى هللا عليه
وسلم /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
لغة التشبيه واجملاز يف احلديث النبوي :دراسة يف الصحيحني /خليل حممد أيوب -.إستانبول:
دار ابب العلم 1443 ،هـ 2021 ،م 273 ،ص.
 -6فلسفة البالغة
التداوليات واًلستلزام احلواري :دراسة تطبيقية على ضوء مفتاح العلوم للسكاكي (ت
 626هـ) /وردة الربطيع -.مراكش :املطبعة الوراقة الوطنية 1440 ،هـ 2019 ،م159 ،ص.
من بالغة الدوال إىل فلسفة الوجود الدال /علي سليماين -.القاهرة :دار النابغة1443 ،
هـ 2021 ،م.
(حنو منوذج أتويلي لتجديد الدرس البالغي .أحباث حمكمة حول املشروع املعريف للباحث
األكادميي املغريب الدكتور حممد ابزي)
 -7تعليم البالغة

الوايف يف تعلم البالغة /رحيم الغرابوي -.بغداد :دار املنت للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م،
 332ص.
 -8طرق البحث ومناهج البلغاء
مالمح التفكري اًلصطالحي عند حيىي بن محزة العلوي (ت  74٩هـ) من خالل كتابة
اإلجياز ألسرار كتاب الطراز /عادل األصيل -.فاس 1440 ،هـ 2019 ،م 53 ،ص.
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 -٩البالغة يف الرتاث اإلسالمي
األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية يف ديوان ابن أيب ُحصينة /علي خليل عبده -.إيتاي
البارود :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
األصول البالغية يف كتاب سيبويه وأثرها يف البحث البالغي /أمحد سعد حممد -.القاهرة:
مكتبة اآلداب 1443 ،هـ 2021 ،م.
بالغة اإلقناع يف الشعر األندلسي يف عصري دول الطوائف ودولة املرابطني (- 422
عمان :دار أجمد للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
 542هـ) /فرقان الدابغّ -.
بالغة اخلطاب احلجاجي يف الشعر األموي :دراسة يف شعر جرير والكميت والطرماح/
السبيت سلطاين -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م 248 ،ص.
بالغة اخلطاب الصويف /إعداد وتنسيق جعفر بن احلاج السلمي ،عبدالواحد الدمحين ،حممد
الوردي -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
أعمال ندوة بالغة اخلطاب الصويف /تنظيم فرقة البالغة وحتليل اخلطاب ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،تطوان 26 ،نوفمرب  2019م.
التجليات البالغية يف شروح احلماسة /إبراهيم عبد الفتاح رمضان -.القاهرة :دار محيثر،
 1439هـ 2018 ،م( .أصله رسالة جامعية).
تداولية املعاين يف الرتاث البالغي العريب /يوسف عابدات -.مراكش :جامعة القاضي غياض،
 1443هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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التعليل يف البالغة العربية حىت القرن السادس اهلجري /رايض حممد العكيدي -.الرمادي:
جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
عمان:
مجاليات املكان يف النثر األندلسي :حنو مقاربة لبالغة الوصف /حممد اإلدريسيّ -.
دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اخليال يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب /عقيل اخلاقاين -.بغداد :دار الشؤون الثقافية،
 1443هـ 2022 ،م 232 ،ص.
ديوان املتفرقات أليب احلسن احلصري القريواين (ت  488هـ) :دراسة بالغية حتليلية /إميان
رفعت خيال -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
شعر أيب عمران املريتلي األندلسي (ت  604هـ) :دراسة بالغية نقدية /عائشة حممود
حممد -.الزقازيق :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
القضااي النقدية والبالغية يف شرح األعلم الشنتمري على ديوان أيب متام :دراسة موازنة/
مصطفى حممد أمحد -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
ما له الصدارة يف الكالم عند عبدالقاهر اجلرجاين (ت  471هـ) /غامن هاين الناصري-.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
املصطلح البالغي والنقدي عند عبدالقاهر اجلرجاين /بكار ابج -.مراكش :جامعة القاضي
عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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معارضات البارودي للمتنيب :دراسة بالغية نقدية /حممود أمحد سالمة -.الزقازيق :جامعة
األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
معجم املصطلحات البالغية وتطورها /مليكة بن عطاء هللا -.اجلزائر :خيال للنشر1442 ،
هـ 2021 ،م.
املنحى البالغي يف الشروح الشعرية ابملغرب /سعيد قاسم -.تطوان :جامعة عبداملالك
السعدي 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
 -10دراسات حديثة يف البالغة
عمان:
أسس تولد معاين الكالم وأتويلها يف النظرية البالغية العربية /حممد الشيباينّ -.
فضاءات للنشر 1442 ،هـ2021 ،م.
بالغة اًلستفهام يف شعر عبدالرمحن العشماوي الوطين والسياسي /حصة بنت جالل
السحيمي -.بريوت :مؤسسة االنتشار العريب 1443 ،هـ 2021 ،م.
بالغة اإلقناع يف شعر اإلصالح :دراسة يف البالغة اجلديدة /حنان علي حمسن -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 240 ،ص.
بالغة األنواع األدبية :دراسات نظرية وتطبيقية /تنسيق وتقدمي كرمي الطييب -.إربد :ركاز
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
بالغة الرتاكيب /إبراهيم صالح اهلدهد -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2021 ،م.

76

بالغة احلجاج يف خطب عبدالرمحن السديس /مرام علي آل فرحان -.بريوت :مؤسسة
االنتشار العريب 1443 ،هـ 2022 ،م.
البالغة العربية وآفاق حتليل اخلطاب /إعداد وتنسيق املهدي لعرج وآخرين -.املغرب :املركز
األكادميي للدراسات الثقافية واألحباث الرتبوية 1441 ،هـ 2020 ،م.
عمان :دار
البالغة الكربى :حنو نظرية وجودية لصناعة اخلطاب وأتويله /حممد ابزيّ -.
كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،جـ.
عمان :دار كنوز
بالغة املقاومة يف خطاب السرية الذاتية الفلسطينية /أمحد إبراهيم عزيزّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
البالغة وأنواع اخلطاب :من صور اللغة إىل صور اخلطاب /حممد مشبال -.تطوان :منشورات
ابب احلكمة 1443 ،هـ 2022 ،م؟.
البالغة واحلجاج يف اخلطاب :دراسات نظرية وتطبيقية /تنسيق أمحد بوعنان -.الرابط:
جامعة حممد اخلامس ،شعبة اللغة العربية 1442 ،هـ 2020 ،م.
بالغة الوصية :مقاربة بالغية حجاجية /خالد عبدالعزيز التجكاين -.بريوت :دار الرافدين،
 1443هـ 2021 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة،
البالغة وفاعلية التجاوز يف إبداع الشعر ونقده /حممد عدانينّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
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البالغة والنهضة :مشاريع بناء بالغة جديدة /إعداد وتنسيق حممد مشبال ،حممد حسانني-.
بريوت :دار الرافدين 1443 ،هـ 2021 ،م.
جتليات البنية الرتكيبية يف الشعر الفلسطيين يف مطلع القرن الواحد والعشرين /سناء مخيس
زقوت -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م 307 ،ص (حبث مكمل للدكتوراه).
التحليل البالغي للخطاب :مناذج تطبيقية /رحال الربطيع -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ،
 2021م.
التشكيل البالغي يف ديوان جسر على وادي الرماد للشاعر ذنون يونس مصطفى /هبة
حممد حممود -.املوصل :جامعة املوصل ،كلية الرتبية للبنات 1442 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
دراسات بالغية /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت :دار اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م،
 85ص.
رائية العرب :مقاربة بالغية نقدية /ضياء تريكو صكر -.الرابط :دار الوطن 1442 ،هـ،
 2021م.
صرخة الغضب :دراسة بالغية يف خطاابت اًلنتفاضة اللبنانية /اندر سراج -.الدوحة :املركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار أسامة 1443 ،هـ2022 ،م.
يف البالغة اجلديدة وقضااي أخرى /إبراهيم خليلّ -.
مسطورات يف النقد والبالغة /خرية بن علوة -.اجلزائر :خيال للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
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املصطلح النقدي والبالغي :قضااي ومناذج /عبدالقادر محدي ،وردة الربطيع -.املغرب،
 1440هـ؟ 2018 ،م 191 ،ص.
من قضااي النقد األديب والبالغة /الوصيف هالل الوصيف -.القاهرة :مكتبة وهبة1442 ،
هـ 2021 ،م.
النص :البيان والبنيان يف التشكيل البالغي للنص الشعري /عبداجلليل هنوش -.مراكش:
فضاء آدم 1441 ،هـ 2020 ،م.
اثنياا :علم املعاين

دًلئل اإلعجاز /عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين (ت  471هـ)؛ حتقيق إبراهيم بن أمحد

الوايف -.الرابط :دار األمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه :اإلجناز بوعد التعليق على دالئل اإلعجاز /حممد الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ).
(يف علم املعاين من علوم البالغة ،واحتوى القسم األخري منه على ما ميكن أن يعد رسالة يف
بيان إعجاز القرآن)
حماضرات يف علم املعاين /سليمان قوراري -.اجلزائر :دار الدواية 1443 ،هـ 2021 ،م.

خمتصر املعاين /سعد الدين أبو سعيد مسعود بن عمر التفتازاين (ت  791هـ) -.القاهرة :دار
نور اليقني 1442 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
مع احلاشية لشيخ اهلند حممود حسن.
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مسائل علم املعاين يف حاشية الكازروين على تفسري البيضاوي يف سوريت البقرة وآل عمران:
دراسة حتليلية /حممود اهلاجري -.كارابوك ،تركيا :جامعة كارابوك 1443 ،هـ 2022 ،م
(ماجستري).
اثلثاا :علم البيان

 -1البيان (يشمل التناص)
عمان :دار ابن النفيس،
أثر التماسك النصي يف تكوين الصورة البيانية /كاظم عنوزّ -.
 1443هـ؟ 2021 ،م.
التناص يف شعر حممود مفلح :دراسة وصفية حتليلية /فادي رجب عليان -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م 124 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
شاط على منت الرسالة يف علم البيان للسيد أمحد زيين دحالن
حاشية الشيخ عبدالقادر امل ّ
(ت  1304هـ) /دراسة وحتقيق خالد مظهر العيساوي ،منري حممد دحام.
املشاط ،ت  1302هـ)
(عبدالقادر بن علي ّ
سر من رأى ع 1442( 66هـ 2021 ،م) ص .664 – 627
نشرت يف جملة ّ

شرح حتفة اإلخوان يف علم البيان /أمحد بن حممد الدردير (ت  1201هـ)؛ حتقيق مصطفى

أبو زيد -.القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2022 ،م؟
ومعه:
تقريرات املؤلف ومنتخبات من حاشييت حجازي والعدوي والصاوي.
حسن الصياغة يف فنون البالغة /هارون بن عبدالرازق البِنجاوي (ت  1336هـ).

شواهد البالغيني والنقاد من شعر أيب متام يف علم البيان حىت هناية القرن اخلامس /سامي

بن صاحل الغامدي -.القاهرة :دار النابغة 1443 ،هـ 2021 ،م.
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األصل :رسالة ماجستري  -جامعة أم القرى 1435 ،هـ.
الصور البيانية يف أشعار اخليل يف اجلاهلية /عبدهللا عبدالغين سرحان -.القاهرة :مكتبة وهبة،
 1442هـ 2021 ،م.
قراءة يف علم البيان /سالمة مجعة داود -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2021 ،م.
نظرية التناص :املفهوم وخصوصية التوظيف يف الشعر العريب املعاصر /حسين املختار-.
عمان :دار غيداء 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ
 -2اًلستعارة
اًلستعارات اًلجتاهية يف أغاين احلياة للشايب :دراسة تداولية إدراكية /طارق بن سعد بريك

القرين -.الشارقة :مالمح للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 109 ،ص.

اًلستعارة التصورية يف اخلطاب الرايضي /مراد جدراوي -.إربد :عامل الكتب احلديث،
 1443هـ 2022 ،م.
عمان :دار
اًلستعارة يف الرواية العربية :مقاربة يف األنساق والوظائف /عبدالرحيم وهايبّ -.

كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.

عمان :دار
اًلستعارة يف حمطات يواننية وعربية وغربية /حممد الويل -.ط ،مزيدة ومنقحةّ -.
كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اًلستعارة من التخييل إىل التشكيل :دراسة نقدية بالغية يف ديوان ظمأ املوج لثراي هلراري
الوزاين /أنس أمني -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
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التشبيه واًلستعارة بني اإلفراد والرتكيب /حممود توفيق حممود سعد -.القاهرة :مكتبة وهبة،
 1442هـ؟ 2020 ،م.
التشكيل اًلستعاري يف شعر حممد عبدهللا الربيكي /ماجد سعدهللا العمريي -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
الشعر واإليديولوجيا :مدخل إىل التحليل النقدي لالستعارة /منظمة اتماينوت -.أيت
ملول :املنظمة 1441 ،هـ 2020 ،م.
فضاءات اًلستعارة وتشكالهتا يف الشعر واخلطابة والعلم والفلسفة والتاريخ والسياسة/
حممد الويل -.بين مالل :فالية للطباعة والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 229 ،ص.
عمان :دار خطوط وظالل 1443 ،هـ،
املكون اًلستعاري وبناء الدًللة /مجال بوطيبّ -.
 2021م.
 -3اجملاز
حكم وقوع اجملاز يف اللغة والقرآن :حترير حمل النزاع وتقرير أَوىل األقوال ابًلتباع /علي
ذرّاين اجلعفري -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
كيمياء اجملاز بني اخلطاب القرآين واإلنساين :قراءة يف املفهوم وآليات الفهم /عبدالرزاق
بوعافية -.إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ 2022 ،م.
جماز اجملاز /مصطفى حممد صالح -.القاهرة :عامل الكتب 1443 ،هـ 2021 ،م.
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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.
(من كتب الشروح البالغية ،شرح فيه أرجوزة حممد الطيب بن كريان يف احلقيقة واجملاز)
 -4الكناية
كناايت الريف يف الفرات األوسط /حسني علي احلاج حسن -.بغداد :جملة الرتاث الشعيب،

 1442هـ 2021 ،م 128 ،ص.

الكناية والتعريض وأقسامها /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت :دار اإلبداع 1443 ،هـ،

 2021م 120 ،ص.
ابعا :علم البديع
را

 -1البديع وأنواعه
البديع يف شعر علي بن اجلهم (ت  24٩هـ) /عمر القدري -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ،
 2020م.
ترصيع نظم البديع يف مدح الشفيع صلى هللا عليه وسلم /عبدالعزيز بن علي احلريب -.مكة
املكرمة :جممع اللغة العربية (اإللكرتوين) 1443 ،هـ 2021 ،م.
(حوى حنو مئة نوع من أنواع البديع ،يف مئة بيت ،جلُّها يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم)
درر الآليل بشرح رسالة ابن وايل يف معرفة أنواع اجلناس وحبور الشعر /نور الدين علي بن
عبدالقادر النَّبتييت احلنفي (ت حنو  1065هـ)؛ حتقيق أشرف املنسي -.القاهرة :معهد
املخطوطات العربية ،النشر الرقمي 1443 ،هـ 2021 ،م.
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 -2األسلوب
(األسلوب هو البالغة عند قوم ،ويصنف يف البديع ،ولكن خيتلف معناه يف علم اللغة
احلديث)
عمان :دار كنوز
تداولية اخلطاب الساخر يف مقامات ابن املعظّم /سامل بن رشيد العضياينّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
مجاليات أسلوبية النص /يونس خليف القرالة -.القاهرة :دار النهضة العربية 1439 ،هـ،
 2018م 298 ،ص.
احلماسة الشجرية هلبة هللا بن علي الشجري :دراسة أسلوبية /عبدالفتاح داود كاك-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 384 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
اخلطاب الشعري عند ابن القيسراين :دراسة أسلوبية /طلب سليمان جبارة -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
الوصف يف رسائل األدابء العرب املعاصرين يف القرن العشرين :دراسة إنشائية تداولية/
غيداء بنت حامد الغامدي -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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الباب السادس
النحو والصرف
أوًل :النحو
ا

 -1العوامل

تسريح الغوامل يف شرح العوامل ،املشهور ابسم تسهيل نيل األماين يف شرح عوامل

اجلرجاين /أمحد بن حممد زين الفطاين (ت  1325هـ)؛ حتقيق أمري حذيفة محزة -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1433 ،هـ 232 ،ص.
اخلطاطات التفسريية للعوامل املائة اجلرجانية مع التمثيل واإلعراب /زيد الشريف -.؟:
اخلليج العريب للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
منظومة العوامل ،املسماة كفاية الكرام /عبدالسالم بن حممد البُوين (ت  1304هـ).
(نسخة إلكرتونية غري مؤرخة ،رأيتها يف شهر شعبان  1443هـ)
عمان :الوراق
نظرية العامل يف النحو العريب يف هدي كتاب سيبويه /سعيد أمحد البطاطيّ -.
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
 -2اإلعراب
أ -إعراب القرآن الكرمي أو بعضه
تفسريا وإعر اااب وقراءات /فتوح خليل -.القاهرة :دار غريب،
سورة يوسف عليه السالم:
ا
 1443هـ 2022 ،م.
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فاعلية قرائن التعليق بن التقدير والتأويل يف كتب إعراب القرآن ومعانيه حىت هناية القرن
الثامن اهلجري /جعفر حممد عبد الرضا -.البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م
(دكتوراه).
املخالفة اإلعرابية بني الدرس النحوي واًلستعمال القرآين /أمحد عواد اجلوعاين -.احللة:
جامعة اببل 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
مسألة يف حكم الباء يف قوله تعاىل{ :وامسحوا بِرؤ ِ
وس ُك ْم} [املائدة /]6 :علي بن احلسني
ََُْ ُ
املرتضى(ت  436هـ)؛ دراسة وحتقيق علي جبار العيساوي.
نشرت يف جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة اببل مج 28ع 2021( 2م) ص .95 - 84
معاين كلمة بعض وإعراهبا يف القرآن الكرمي /هشام حوزي -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ،

 2020م.

منة الرمحن يف إعراب وصرف القرآن /صربي حممد أبو العينني -.القاهرة :مكتبة أوالد الشيخ
للرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م 10 ،مج.
وقف التعانق يف القرآن الكرمي على قراءة عاصم بن أيب النجود (ت  127هـ) :دراسة
استقرائية حتليلية يف اإلعراب واملعىن /قيس عبدهللا حممد -.الرايض :مكتبة الرشد1443 ،
هـ 2021 ،م.
ب -الكتب القدمية يف اإلعراب
إعراب أرأيت /أمحد بن أمحد السجاعي (ت  1197هـ)؛ حتقيق محدي عبدالفتاح خليل-.
القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2021 ،م.
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إعراب ًلمية الشنفرى /أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي (ت  616هـ)؛ حتقيق نبيل
صالح سليم -.املنصورة :دار ابن عباس 1443 ،هـ 2022 ،م.
حتفة األحباب بلطائف اإلعراب /عبدهللا بـن علي سويدان الدمليجي (ت  1234هـ)؛ دراسة
وحتقيق بكر عبد صاحل الصميدعي.
نشر يف جملة مركز اببل للدراسات اإلنسانية مج 11ع 1442( 4هـ 2021 ،م) ص -411
.440
حاشية العطار على موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب /حسن بن حممد العطار (ت 1250

عمان :دار النور املبني1443 ،
هـ)؛ حتقيق أنور صباح حممد أمني ،طالل جاسر الن ّداويّ -.
هـ 2022 ،م.
الرسالة املختصرة يف اإلعراب /حممد بن ويل بن رسول ِ
الق ْريشهري اإلزمريي (ت  1165هـ)؛
دراسة وحتقيق عبدهللا محيد حسني.
نشرت يف جملة حبوث اللغات ،العراق مج 5ع 1442( 1هـ 2021 ،م) ص .378-359
سرح األلباب يف شرح حتفة األحباب /برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن املال احلصكفي (ت
عمان :دار اخلليج 1443 ،هـ 2022 ،م.
 1032هـ)؛ حتقيق عباس محيد سلطانّ -.
حل معاقد القواعد
شرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب ًلبن هشام األنصاري ،املسمى ّ
الاليت تثبت ابألدلة والشواهد /أليب الثناء أمحد حممد عارف التوقادي الزيلي (ت  1006أو
عمان :دار النور املبني 1443 ،هـ 2021 ،م؟
 1009هـ)؛ حتقيق عمر علي الدليميّ -.
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شرح قواعد اإلعراب ًلبن هشام /مصلح الدين حممد بن مصطفى القوجوي ،الشهري بشيخ
زاده (ت  951هـ)؛ حتقيق إمساعيل إمساعيل َم ْروة -.دمشق :دار الفكر 1443 ،هـ2021 ،
م 304 ،ص.
شرح ملحة اإلعراب /القاسم بن علي احلريري (ت  516هـ)؛ حتقيق كامل مصطفى
اهلنداوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 176 ،ص.
مفتاح اإلعراب /أمني الدين أبو بكر حممد بن علي احمللي (ت  673هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن
احلاج صاحل -.القاهرة :دار نور اليقني 1442 ،هـ؟ 2021 ،م؟
جـ -كتب ودراسات حديثة يف اإلعراب
األخطاء اإلعرابية :تشخيص وعالج /عمران جاسم محد اجلبوري -.احللة ،العراق :مؤسسة
دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2021 ،م 378 ،ص.

إعراب اجلمل يف الفكر النحوي من سيبويه (ت  180هـ) إىل ابن هشام (ت  761هـ)/
عبداحلليم عبدهللا -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 544 ،ص.
إعراب املعلقات السبع /حممد حالوة -.إربد :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.

أعاله أو قبله :الرتاث العريب هوييت.

عمان :الدار املنهجية للنشر1443 ،
إعراب هنج البالغة وبيان معانيه /زهري غازي زاهدّ -.
هـ 2021 ،م 2 ،مج.
(سبق طبعه عام  1435هـ ،فلعله طبعة جديدة)
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عمان :دار صفاء 1443 ،هـ،
اإلعراب وأثره يف أمثلة العرض /محزة عبدالواحد محاديّ -.
 2022م.
الربدة :مالمح من الشرح واإلعراب والبالغة /أمين عبدالرزاق الشوا ،حسن مجال الدين-.
دمشق :دار الدقاق 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة،
حركات اإلعراب بني القدماء واحملدثني /علي حممد أمحد الشهريّ -.
 1443هـ 2021 ،م.
فتح القريب اجمليب إعراب شواهد مغين اللبيب /حممد على طه الدرة (ت  1428هـ)؛
اعتىن به املكتب العلمي يف دار حتقيق الكتاب -.دمشق؛ تركيا :الدار 1443 ،هـ؟2021 ،م
امليسر يف إعراب األدوات :إعراب األدوات امسا كانت أو حرفا يف اللغة العربية /علي
َّ
عمان :دار األايم 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
كشرودّ -.
هداية الطالب إىل فهم نظم بغية األلباب للعالمة النظامة عثمان بن سند /حسني عبدهللا
العلي -.الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.
(قواعد اإلعراب)
وظيفة املطابقة اإلعرابية يف النحو العريب :دراسة تركيبة وظيفية /احلسني كنوان -.املغرب:
املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -3النحو يف القرآن والتفاسري
آايت النساء يف القرآن الكرمي :دراسة تركيبية /زهراء نوار -.كربالء :جامعة كربالء1439 ،

هـ 2018 ،م (ماجستري).
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إبالغية اخلطاب العاملي يف النص القرآين :دراسة يف الوظائف التداولية لنظرية النحو
الوظيفي /عباس عبدالعزيز صيهود -.البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
احتجاج ابن هشام األنصاري /فتوح خليل -.القاهرة :دار غريب 1443 ،هـ 2022 ،م.
(احتجاجه ابلقرآن الكرمي وقراءاته يف كتابه "أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" .بلغت
شاهدا).
شواهده القرآنية فيه (ً )640
اًلحتياط من ضياع املعاين يف القرآن الكرمي :دراسة يف حنو النص /فريد لطفي الزفتاوي-.
الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة األزهر بدسوق 1440 ،هـ 2019 ،م.
اختالف النقل عن السيوطي يف اًلحتجاج واًلستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف

النحو :دراسة يف ضوء كتابه املطالع السعيدة يف شرح الفريدة /هالة حممد زهران69 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/9هـ.

أتصيال وتطبي اقا /رضا مجال عبداجمليد -.القاهرة :جامعة
استدراكات املفسرين على النحاة
ا
القاهرة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اًلستدًلل ابلقرآن لرتجيح التوجيه النحوي يف كتب معاين القرآن وإعرابه حىت هناية القرن
السادس من اهلجرة /صادق كاظم حممد علي الصفار -.احللة :جامعة اببل 1439 ،هـ،
 2018م (دكتوراه).
إطالة بناء اجلملة يف اآلايت الكونية يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /أشرف حممد

الدقاق -.املنصورة :جامعة املنصورة 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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البنية النصية والنحوية والصرفية للمثل يف القرآن الكرمي /حممد عبدالرمحن مهداوي-.
عمان :زمزم انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
تعدد احلال يف القرآن الكرمي :دًلًلته وأثره يف التماسك النصي /رعد هاشم العبودي-.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
تعدد اخلرب والنعت يف القرآن الكرمي :دًلًلته وأثره يف التماسك النصي /رعد هاشم
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
العبوديّ -.
التفسري النحوي للقرآن الكرمي عند الزخمشري /سليمان بن علي -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 424 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
التوجيه النحوي للوقف املمنوع يف القرآن الكرمي :دراسة وصفية حتليلية /كامل رايض أبو
كرش -.غزة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب 1442 ،هـ 2021 ،م 181 ،ص.
(ماجستري).
التوجيهات النحوية للشواهد القرآنية يف تعليقة أيب علي الفارسي على كتاب سيبويه:
دراسة وصفية حتليلية /سوزان زهري حسني -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ2021 ،
م 357 ،ص( .حبث مكمل للدكتوراه).
اجلملة اإلنشائية يف سورة البقرة :دراسة حنوية يف ضوء نظرية التعليق عند عبدالقاهر
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجلرجاين /مرمي حممد الدوغانّ -.
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النسق النحوي يف الربع األخري من القرآن الكرمي /أمحد حممد سليم -.السليمانية:
دًلًلت َ
جامعة السليمانية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
دًللة األدوات عند الزركشي يف الربهان يف علوم القرآن /ضياء عباس اهلاليل -.كربالء:
جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
دًللة حروف املعاين يف آايت اهلداية يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /حممود يوسف
الشامي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
دًللة اخلطاب القرآين :دراسة يف ضوء تعدد األوجه النحوية /أمحد عبدهللا نوح -.احللة،
العراق :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2021 ،م 200 ،ص.
األصل :رسالة دكتوراه :جامعة واسط 1439 ،هـ 2018 ،م..
ك} /أليب سعيد حممد بن مصطفى اخلادمي (ت 1176
رسالة يف استثناء {إًَِّل َما َشاءَ َربر َ
هـ)؛ حتقيق ودراسة صفوان سليمان أمحد.
نشرت يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية مج 16ع 1443( 2هـ 2021 ،م) ص
.84-73
الشاهد الشعري يف تفسري الكشف والبيان لإلمام الثعليب :دراسة حنوية /آمال نعمان
علوان -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
مخس اجمللدات األوىل.
الشاهد القرآين يف كتاب البسيط لركن الدين اإلسرتآابدي (ت  715هـ) :دراسة حنوية/
فاطمة موسى الدليمي -.احللة :جامعة اببل 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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الشواهد القرآنية يف شرح مجل الزجاجي (ت  337هـ) ًلبن الفخار (ت  754هـ):
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
دراسة حنوية /زين العابدين حممد اآللوسيّ -.
القرائن اللفظية يف تفسري الثعاليب (ت  875هـ) :دراسة دًللية /إسراء جاسم حممد-.
[سامراء] :راتج للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م 279 ،ص.
كم اخلربية يف النحو العريب :دراسة وصفية تطبيقية يف اآلايت القرآنية /عاصم عيد
عمان :دار جليس الزمان 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
الرحاحلةّ -.
ًل منطوق النص القرآين :وظيفة حذف جواب "لو" بني اًلتساق النصي واحلجاج اخلطايب/
عبدالسالم وامسيح -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
حملات يف مجوع القرآن الكرمي /عماد محيد اخلزرجي ،صاحل ذيب اجلبوري -.تكريت :دار
اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م 106 ،ص.
مراعاة الفواصل القرآنية :دراسة أصولية حنوية /أمحد ابخلري -.دمشق :دار الفرقد1443 ،
هـ 2021 ،م.
مالمح النحو القرآين يف كتب تفسر القرآن وإعرابه وغريبه من القرن اخلامس اهلجري إىل
القرن الثامن اهلجري :املنصوابت واجلملة الشرطية مثالني /آمال عبد احلسني -.كربالء:
جامعة كربالء 1439 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
النحو القرآين /أمين الشاذيل -.اإلمارات :دار البشري 1443 ،هـ 2021 ،م 517 ،ص.
يعتمد يف شواهده وتدريباته على القرآن الكرمي.
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النحو القرآين يف فكر ابن مالك عرب مؤلفاته /زاهد محيد عبيد -.كربالء :جامعة كربالء،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
النحو الكويف يف تفاسري القرآن من القرن الثالث إىل القرن اخلامس للهجرة /حممد ايسني
الشكري -.بريوت :دار الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
النص القرآين بني التنزيل اإلهلي والتأويل النحوي /إايد حممد علي األرانؤوطي -.بريوت:
دار الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
نظرية معاين النحو بني املنهجية واإلجرائية يف فتوح الغيب للطييب (ت  743هـ) /أمحد
جاسم حممد -.بغداد :اجلامعة العراقية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
 -4النحو يف القراءات
أثر القراءات القرآنية يف التوجيه النحوي والصريف يف تفسري البيضاوي (ت  685هـ)،
املوسوم أبنوار التنزيل وأسرار التأويل /مسر حسني العثامنة -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1443 ،
هـ 2021 ،م 245 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
النصف الثاين يف القرآن الكرمي :دراسة وصفية حتليلية.
والنصف األول منه للباحثة إميان فخري صاحلة 1442 ،هـ 2021 ،م.
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ًلبن

عطية األندلسي.
دراسته يف جامعة املنصورة مبصر 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

شواهد أيب علي الفارسي النحوية يف كتابه احلجة للقراء السبعة /هديل داود حلس -.غزة:

اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م 372 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
94

األجزاء الثالثة األوىل :دراسة وصفية حتليلية.
 -5النحو يف احلديث الشريف
منوذجا /رند قيس
اإلحالة وأثرها يف متاسك النص :أحاديث الدعاء فــي الصحيحني أ ا
هادي -.بغداد :اجلامعة العراقية 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع :دراسة حتليلية للرتاكيب النحوية
ودًللتها مع ختريج نصوص اخلطبة /عائشة حممد احلمادي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء،
 1443هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
الضمري املسترت يف صحيح خباري :دراسة وصفية حتليلية /يوسف زهري فروانة -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م 202 ،ص (رسالة جامعية).
 -6النحو والفقه
عمان :مؤسسة
أثر الدًللة النحوية يف استنباط األحكام الفقهية /انجح مجيل صوافطةّ -.
الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
حنو الفقهاء :جمرد مقاًلت أيب إسحاق الشاطيب يف منزلة العربية من الشريعة /أمحد فتحي
ُ

البشري -.القاهرة :مركز تراث للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
 -7كتاب سيبويه وشروحه وتعليقاته

آراء سيبويه يف البحر احمليط :دراسة حنوية /حممد منري إمساعيل علوان -.بغداد :جامعة بغداد،
 1438هـ 2017 ،م (دكتوراه).
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آراء سيبويه يف تفسري جممع البيان للطربسي /عالء لفتة الكعيب -.الكوفة :جامعة الكوفة،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
أبنية سيبويه /أليب عمر اجلَْرمي (ت  225هـ)؛ مجع وحتقيق يوخنا مرزا اخلامس -.كركوك:
مكتبة أمري؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 320 ،ص.
عمان:
حتليل اخلطاب يف كتاب سيبويه :دراسة يف املرجعيات واآلليات /رحيم جميد راضيّ -.
دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
تقنيات التبليغ اللساين يف كتاب سيبويه :دراسة لسانية حجاجية تداولية /عمارية حاكم-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
السيبويهية ومشتقاهتا /أمحد العلوي -.الرابط :منشورات فكر 1441 ،هـ 2020 ،م،
286ص.
كتاب سيبويه :طرق الرواية وتقاليد النقل /جونفييف أومبري؛ ترمجة مراد تدغوت -.القاهرة:
معهد املخطوطات العربية 1442 ،هـ 2021 ،م.
مجعا
ما شرحه حناة مصر من نصوص كتاب سيبويه حىت هناية القرن الثامن اهلجري :ا
ودراسة /منرية بنت عمر ابعباد -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).

املشاهبة يف النحو عند سيبويه /إبراهيم أبو النصر -.مراكش :جامعة القاضي عياض1443 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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عمان :دار البداية،
مصادر سيبويه يف كتابه :جذوره وموارده /سليمان عودة أبو صعيليكّ -.
 1443هـ 2021 ،م.
معايري تقومي الوجه النحوي يف كتاب سيبويه /ميثم عبد السادة اجلليحاوي -.كربالء :جامعة
كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
نظرية سيبويه النحوية وتطورها حىت القرن الرابع اهلجري :دراسة يف دوري املتكلم
واملخاطب /هنادي رشيد دية -.القاهرة :دار النهضة العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
الوصف النحوي يف كتاب سيبويه /دايان صالح عبد احلسني -.كربالء :جامعة كربالء،
 1439هـ 2018 ،م (ماجستري).
 -8ألفية ابن مالك وشروحها وتعليقاهتا

اسرتاجتيات اخلطاب التداويل يف ألفية ابن مالك :مقاربة إجرائية /أشواق حممد النجار-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
ّ
ألفية ابن مالك النحوية وأثرها يف احلياة العلمية والثقافية يف موريتانيا /حيىي بن الرباء -.؟:
رابطة الكتاب واألدابء والناشرين العرب 1441 ،هـ 2020 ،م.
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك /عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت  761هـ)-.
دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ 2022 ،م.
وبذيله :خمتصر مصباح السالك إىل أوضح املسالك /بركات يوسف عبود.
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أيسر املسالك وعدة السوالك إىل ألفية ابن مالك ،امللقب بكشف احلوالك ومجع املدارك
على خالصة ابن مالك ،وهو شرح وإعراب أللفية ابن مالك رمحه هللا تعاىل /مجع وأتليف
حممد األمني بن عبدهللا اهلرري -.جدة :دار املنهاج 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.
اإليضاح امليسر أللفية ابن مالك /عبداجمليد بن حممد الغيلي -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 320 ،ص.
إيالء اجلميل ابلكشف عن وجه ألفية ابن مالك اجلميل /عبدالرمحن بن عوف كوين-.
اجلزائر :دار املرياث النبوي 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ يف  1مج ( 977ص).
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ،
تلخيص شرح الكافية الشافية /خالد حممد العازميّ -.
 2022م.
الدرر السنية على شرح ابن الناظم لللفية /زكراي بن حممد األنصاري (ت  926هـ)؛ حتقيق
عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
خالد ابكري خالدّ -.
شبهة الوضع يف شواهد ابن مالك الشعرية :قراءة يف اترخيها ومآًلهتا /عبدالرزاق
الصاعدي -.املدينة املنورة :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م 310 ،ص (نسخة إلكرتونية).
حبث يظهر براءة ابن مالك من الوضع والتدليس.
شرح ألفية ابن مالك رمحه هللا تعاىل يف النحو والتصريف /سليمان بن عبدالعزيز العيوين-.
مصر 1443 ،هـ 2021 ،م 7 ،مج.
(أصله دروس ألقاها املؤلف ،مث تفاجأ أبهنا طبعت دون إذن منه ،واعتربها مسروقة)
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شرح الكافية الشافية /مجال الدين حممد بن عبدهللا بن مالك (ت  672هـ)؛ حتقيق علي
حممد معوض ،عادل أمحد عبداملوجود -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
 2مج.
ر
علي على األلفية يف علمي الصرف والنحو ًلبن
شرح املكودي أيب زيد عبدالرمحن بن ّ
مالك /اعتىن به إبراهيم مشس الدين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،

 360ص.

شرحا أيب حيان لللفية والتسهيل.

دراسة حتليلية موازنة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
فرائد القالئد يف خمتصر شرح الشواهد /بدر الدين حممود بن أمحد العيين (ت  855هـ)؛

حتقيق عبدهللا حممود حممد عمر -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
704ص.
(يعين شواهد شروح األلفية ،وتعرف ابلشواهد الصغرى)

كشف الغطاء للسالك عن شرح املكودي أللفية ابن مالك /أليب احلسن علي بن أمحد
اجلزويل الرمسوكي املالكي (ت  1049هـ)؛ حتقيق مرمي بنت عبدهللا املطريف -.الرايض :جامعة
اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
 -٩اآلجرومية وشروحها وتعليقاهتا
آجروم يف قواعد اإلعراب /حممد تربكان أبو عبدهللا -.بريوت :دار
اإلعراب عن منت ابن ُ
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 240 ،ص.
شرح منت اإلمام ابن آجروم الصنهاجي الفاسي (ت  723هـ).
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بداية التعريف يف شرح شواهد سيدي الشريف /أليب العباس أمحد بن حممد الدقون
الصنهاجي (ت  921هـ)؛ حتقيق سعيدة العلمي ،حسن العسري ،عبدالرحيم منصور الدين-.
الرابط :دار أيب رقراق 1441 ،هـ 2020 ،م 251 ،ص.
(يبدو أن املقصود ابلشرح :شرح اآلجرومية للشريف احلسين حممد بن أمحد بن يعلى (ت بعد
 757هـ).
اآلجرومية ونظمها ،ومعه تشجريات وتدريبات /إبراهيم محادة
بداية النحوي :شرح
ّ
حاضري -.الكويت :دار املرقاة 1442 ،هـ 2021 ،م.
التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية /حممد حميي الدين عبداحلميد (ت  1393هـ)؛ حتقيق
عمان :دار النور املبني 1443 ،هـ 2021 ،م.
رشيد اجلاريّ -.
تقريب املروم من مقدمة ابن آجروم :نظم ابللهجة احلسانية /حممد احلافظ بن السالك بن
الطلبة العلوي الشنقيطي (ولد  1372هـ)؛ مراجعة وتقدمي حممد بن بتار بن الطلبة -.الدار
البيضاء :مركز جنيبويه 1441 ،هـ 2020 ،م 55 ،ص.
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ،
تلخيص شرح اآلجرومية /خالد حممد العازميّ -.
 2022م.
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ،
تلخيص شرح فتح رب الربية /خالد حممد العازميّ -.
 2022م.
جرومية ابخلرائط الذهنية احلديثة /أمحد سيد حامد آل برجل -.القاهرة:
تيسري شرح اآل ّ
مكتبة املشارق 1440 ،هـ 2019 ،م 247 ،ص.
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عمان:
احلاشية النحوية على شرح امل ّكودي على املقدمة اآلجرومية /عماد أمحد الزبنّ -.
دار النور املبني 1443 ،هـ 2021 ،م.
الدرر املكية يف هتذيب منت اآلجرومية /حممد بن أمحد بن علي ابجابر -.ط -.2مكة
املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه :منت اآلجرومية /حممد بن حممد بن آجروم الصنهاجي (ت  723هـ).
اآلجرومية /حممد تربكان أبو عبدهللا -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
الدليل إىل شروح ّ
هـ 2021 ،م 136 ،ص.
شرح اآلجرومية /أمحد بن زيين دحالن املكي (ت  1304هـ)؛ حتقيق أشرف عيد املنياوي،
نضال حممد خري الكراد -.إستانبول :دار الفاتح؛ بريوت :الدار الشامية 1442 ،هـ2021 ،
م 336 ،ص.
شرح اآلجرومية /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ،
2021م.
شرح اآلجرومية /أليب زيد عبدالرمحن بن علي املكودي (ت  807هـ)؛ حتقيق حسني عبدهللا

العلي -.الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.

شرح اآلجرومية /فخر الدين عبدهللا بن أمحد الفاكهي (ت  972هـ)؛ حتقيق عوض عاتق
انصر -.ط -.3املنصورة :دار ابن عباس 1443 ،هـ 2021 ،م.
فتح غافر اخلطيِّة على الكواكب اجللية يف نظم اآلجرومية /حممد بن عمر نووي جاوي (ت

عمان :دار النور املبني 1443 ،هـ2021 ،م
 1316هـ)؛ حتقيق حسني السيد القلقشنديّ -.
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فر
ك اآلجرومية /مسري بن يوسف احلكلي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ،
 2022م.
اآلجرومية /عبدهللا بن أمحد الفاكهي (ت  972هـ)؛ حتقيق
الفواكه اجلنية على متممة
ّ
مصطفى أبو املعاطي -.املنصورة :دار الغد اجلديد 1443 ،هـ 2021 ،م.
الآللئ الزهية يف ضبط الدرة البهية نظم املقدمة اآلجرومية للشرف العمريطي رمحه هللا/
ضبطها وعلق عليها حممود حممد مرسي 43 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/25هـ 2022 ،م.
متممة اآلجرومية يف علم العربية /أليب عبدهللا حممد بن حممد الرعيين احلطاب (ت 954

هـ)؛ اعتىن هبا علي بن عبدهللا السلوم -.ط -.3الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ2021 ،م
 -10الكتب القدمية يف النحو
إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء /مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي (ت  953هـ)؛
حتقيق ابسل عيون السود.
نشر يف جملة العرب ابلرايض س  57جـ( 10 - 9الربيعان  1443هـ 2021 ،م).
أسرار العربية /أليب الربكات عبدالرمحن بن حممد بن األنباري (ت  577هـ)؛ حتقيق حممد
حسني مشس الدين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 240 ،ص.
األشباه والنظائر يف النحو /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
وضع حواشيه غريد الشيخ -.بريوت :دار الكتب العلمية 1433 ،هـ 4 ،جـ يف  2مج.
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إظهار األسرار /حممد بن بري علي البريكوي (ت  981هـ)؛ حتقيق حممد عمر سبسوب ،مجع
وتنسيق حممد سنوبر -.بريوت :الدار الشامية 1442 ،هـ 2021 ،م 486 ،ص.
وشرحه مفتاح املرام يف تعريف أحوال الكلمة والكالم /حممد فوزي (ت  1318هـ).
إكمال اهلدية ابلتحفة الوردية /حممد بن العز احلجازي الشافعي (ق  10هـ)؛ حتقيق أمحد بن
إمساعيل آل عبداللطيف -.املنصورة :دار ابن عباس 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح منظومة ابن الوردي يف النحو.
ألفيات النحو األربع /حتقيق سليمان إبراهيم البلكيمي -.القاهرة :مكتبة املشارق1440 ،

هـ 2019 ،م.
وهي:
 ألفية ابن معطي يف النحو والصرف واخلط والكتابة. ألفية ابن مالك يف النحو والصرف. ألفية اآلاثري يف النحو والصرف. -ألفية السيوطي يف النحو والصرف واخلط.

حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب ،املشهور بشرح الدماميين على مغين اللبيب
ًلبن هشام األنصاري /بدر الدين حممد بن أيب بكر الدماميين (ت  827هـ)؛ حتقيق حممد

عاطف الرتّاس -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م.
الشم ِّين من حاشيته املنصف من الكالم على مغين ابن هشام.
ً
مذيال بتعليقات ُ

التلقني يف النحو /أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن أيب عبّاد (ق  5هـ)؛ حتقيق صادق يسلم
العي ،عامر فائل بلحاف -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 184 ،ص.

103

التهذيب /هباء الدين حممد بن احلسني العاملي (ت  1030هـ)؛ حتقيق حممد...؟ -.البصرة:
العتبة العباسية 1441 ،هـ 2020 ،م 664 ،ص.
ومعه :مفتاح اللبيب يف شرح التهذيب /نعمة هللا بن عبدهللا اجلزائري (ت  1112هـ).
(التهذيب يف النحو)
هتذيب اجلُمل /أليب الفتح عبيدهللا بن حممد املراغي؛ حتقيق نواف أمحد حكمي ،عامر فائل
بلحاف -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 648 ،ص.
(يعين مجل الزجاجي).

توضيح التوضيح :شرح أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك /علي بن حممد األمشوين (ت
حنو  918هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة العراقية 1439 ،هـ 2018 ،م... ،
حاشية الشيخ ايسني على شرح الشيخ مجال الدين الفاكهي على قطر الندى وبل الصدى
ًلبن هشام األنصاري /ايسني بن زين الدين العليمي (ت  1064هـ)؛ اعتىن به عبدالسالم
حممد أمني -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
حاشية العطار على شرح نتائج األفكار يف شرح إظهار األسرار[ /حتقيق] علي أوسي-.

ماردين :جامعة ماردين أرتكلو 1440 ،هـ 2019 ،م (رسالة ماجستري).
(حتقيق قسم منها .وحقق القسمني الباقيني آزاد حاجي وحممد صديق شارالت) .وهي يف
النحو.
مخس رسائل يف النحو والصرف /عبدهللا بن عبدالرمحن الدنوشري (ت  1025هـ)؛ حتقيق
أمحد عنرت زنتوت -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 136 ،ص.
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رسالتان يف تسويغ اًلبتداء ابلنكرات /حتقيق علي حكمت فاضل حممد ،رواء ظاهر محيد
إبراهيم -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 128 ،ص.
ومها:
 تقييد األمثلة املستحضرة لبعض مسوغات االبتداء ابلنكرة /أليب احلسن علي بن أمحدالرمسوكي املالكي (ت  1049هـ).
 الآللئ املنثورات على نظم مسوغ االبتداء ابلنكرات /حممد الزهار العزيزي الشافعي (ق 13هـ).
ِ
ِ
السيد
صة النحوي
السيد البَطَلْيوسي إىل ابن َخلَ َ
ُ
رسالة ابن ّ
وشرحها /عبدهللا بن حممد بن ّ

البطليوسي (ت  521هـ)؛ حتقيق :أنس وكاك -.طنجة :مؤسسة آفاق للدراسات والنشر،
 1441هـ 2020 ،م.
رسالة يف بيان ما َّ
يذكر وما يؤنَّث /حممد بن حممود الطرابزوين (ت  1200هـ)؛ دراسة وحتقيق
رغد جهاد عبد.
سر من رأى ع 1442( 66هـ 2021 ،م) ص .324 – 279
نشرت يف جملة ّ
رسالة يف تعدي الفعل ولزومه /حممد بن صاحل املدين (ت  1200هـ)؛ دراسة وحتقيق طالب
مخيس وادي.
نشرت يف جملة كلية الرتبيه للبنات ،اجلامعة العراقية س 8ع 14جـ 2021( 1م) ص– 275
.300
رسالة يف اجلملة الشرطية /عبدالكرمي بن علي اليازغي الزهين (ت  1199هـ)؛ حتقيق نوال
كنوش ،عبدالنيب األنصاري -.املغرب 1443 ،هـ 2022 ،م.
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رسالة يف الفاعل /كاظم بن قاسم احلسيين الرشيت (ت  1259هـ)؛ حتقيق جاسم حممد موسى،
علي سعد لطيف.
نشرت يف جملة املورد مج 48ع 2021( 1م).
زواهر الكواكب لبواهر املراكب /حممد بن علي بن سعيد التونسي (ت  1199هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
زوائد الكافية امللقبة ابحلاجبية على إكمال عمدة احلافظ وعدة الالفظ /لعز الدين أيب
حفص عمر بن أمحد األموي املقدسي (ت  748هـ)؛ دراسة وحتقيق عباس محيد سلطان.
نشر يف جملة دايىل للبحوث اإلنسانية مج 2ع 1443( 90هـ 2021 ،م) ص .142-109
شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب /مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام

األنصاري (ت  761هـ)؛ حتقيق إميل بديع يعقوب -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2022 ،م 544 ،ص.
شرح شواهد مغين اللبيب /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق سليم حممد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.

شرح كافية ابن احلاجب اجلديد /داود القارصي (ت  1169هـ)؛ حتقيق مشاري بن عبدهللا
احلريب.
من أول الشرح حىت قول الشارح :فليكن هذا على ذُكر لك.
نشر يف جملة جممع اللغة اإللكرتونية على الشبكة العاملية مبكة املكرمة ع( 26ربيع األول 1443
هـ) 2021 ،م.
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شرح املقدمة األزهرية يف علم العربية /خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ)؛ اعتىن به
عمان :دار النور املبني 1443 ،هـ 2021 ،م.
عبدالرحيم بن عبدالكرمي بوقَطَّةّ -.
غاية الطلب يف معرفة كالم العرب /حممـد بن أمحد بن عيسى املغريب املالكي (ت 1016
هـ)؛ دراسة وحتقيق عصام حممود كريكش.
نشر يف جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ع 1442( 33هـ 2021 ،م) ص .72-44
الغرة املخفية يف شرح الدرة األلفية :شرح ألفية ابن معطي يف النحو /مشس الدين أمحد بن
احلسني بن اخلباز (ت  638هـ)؛ حتقيق شريف عبدالكرمي النجار ،علي بن حممد الشهري-.
عمان :دار عمار 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
ّ
الكافية يف النحو /عثمان بن عمر بن احلاجب (ت  646هـ) -.بريوت :دار الكتب العلمية،

 1443هـ 2022 ،م 2 ،مج.
شرحه رضي الدين حممد بن احلسن األسرتاابذي (ت  686هـ).

اللمعة املوصليّة يف معرفة اللغة العربية /أليب بكر الشيباين املوصلي (ت  797هـ)؛ دراسة
وحتقيق أجمد عويد احلياين.
نشر يف جملة مداد اآلداب ،اجلامعة العراقية ع 21مج 2020( 1م) ص .82 - 55
مجعا وتوثي اقا ودراسة /ندى بنت غنام الغنام-.
املأثور من نصوص األخفش األوسط :ا
الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
(األخفش األوسط سعيد بن مسعدة (ت  215هـ) ،بلخي ،بصري ،أخذ عن اخلليل بن
أمحد ،وتلمذ على سيبويه ،وكان من أقرانه)
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مسعف الطلبة النحوية لبيان َّ
أن املصدريّة /حسن بن عمر الشطي الدمشقي احلنبلي (ت
 1274هـ)؛ دراسة وحتقيق رافد محيد سويدان.
نشر يف جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ع 1442( 33هـ 2021 ،م) ص .152-118
مصباح اخلافية يف شرح نظم الكافية /حممد بن آدم البالكي الكردي (ت حنو  1237هـ)؛
دراسة وحتقيق رشيد أمحد العمادي -.زاخو ،العراق :جامعة زاخو 1439 ،هـ 2018 ،م
(حبث مكمل لرسالة الدكتوراه).
حتقيق القسم األول :األمساء واملمنوع من الصرف.
املعرف ابلالم وضروب األقوال فيه /عبدهللا بن عثمان مستجى زاده الرومي (ت 1150
َّ
هـ)؛ دراسة وحتقيق بكر عبد صاحل الصميدعي.
نشر يف جملة القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية ،جامعة القادسية مج 21ع 4ق1442( 1
هـ 2021 ،م) ص .263-235
(حنو وبالغة)
املغالطات النحويَّة /سعيد بن حممد الص َفاري (ق  10هـ)؛ حتقيق حسني علي الفتلي.
نشر يف جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة اببل مج 28ع 1443( 4هـ 2021 ،م) .140-124
مغيث الندا شرح قطر الندى /مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (ت
حنو  977هـ)؛ اعتىن به حممد عبدالقادر شاهني -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2021م 432 ،ص.
املِنَح اإلهليّة بشرح املقدمة الفخريَّة يف علم النحو /عبدهللا بن موسى اجلَْلويت (ت 1164
هـ)؛ دراسة وحتقيق زينا كامل شاكر ،حممد عبد جاسم الساطوري.
موضوعي املثىن واجلمع السامل من املخطوط.
حتقيق
َ
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نشر يف جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ع 1443( 31هـ 2021 ،م) ص .109-92
وحقق موضوع التمييز منه يف العدد نفسه انتصار هندي بدر ،وحممد جاسم عبد.
(هكذا ورد اسم "حممد عبد جاسم" ،مث "حممد جاسم عبد" يف املوضعني)!
موسوعة املسائل /أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي (ت  377هـ)؛ اعتىن به عمر أمحد
الراوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
وهي :املسائل البصرايت ،املسائل احللبيات ،املسائل العسكرايت ،املسائل العضدايت ،املسائل
الشريازايت ،املسائل املنثورة.
موصل النبيل إىل حنو التسهيل /خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ)؛ اعتىن به حممد
عبدالعزيز عبداخلالق -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
موضح أسرار النحو /حممد بن احلسن الفاضل اهلندي (ت  1135هـ)؛ حتقيق ودراسة علي
موسى الكعيب -.ط -.2كربالء :العتبة احلسينية 1440 ،هـ 2019 ،م.
هداية جميب الندا إىل شرح قطر الندا /أليب بكر بن إمساعيل الشنواين (ت  1019هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـن  2022م... ،
مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
 -11الكتب احلديثة
العريب /عاطف فكار -.القاهرة :دار غريب،
األساليب النّحوية يف شرح قواعد النّحو
ّ
 1443هـ 2022 ،م.
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أصول األبواب يف النحو العريب :دراسة وصفية /حسني رفعت حسني -.القاهرة :عامل
الكتب 1443 ،هـ 2021 ،م.
اقرأ يف النحو العريب /عادل املنشاوي -.مصرُ :كتبنا 1443 ،هـ 2022 ،م؟
عمان :دار
هتذيب مغين اللبيب عن كتب األعاريب ًلبن هشام األنصاري /حليم مرزاقيّ -.

النفائس 1443 ،هـ 2021 ،م.

حدائق الدقائق شرح رسالة عالمة احلقائق /سعد الدين سعد هللا الربدعي؛ قرأه وضبطه عفيف
الدين حسن الرتكماين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 336 ،ص.
وهو شرح األمنوذج يف النحو للزخمشري.
معا يف العربية /نظمها وعلق عليها حازم حممد
الدرة الفريدة العليَّة فيما جيوز تذكريه وأتنيثه ا
سالم -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
عمان :الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ،
الزبدة النحوية والصرفية /سيف حلو رسنّ -.
 2021م.
ضياء السالك إىل أوضح املسالك :وهو صفوة الكالم على توضيح ابن هشام /حممد
عبدالعزيز النجار -.دمشق :الرسالة العاملية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 4 ،مج.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ،
يف النحو العريب :أزمة منهج /سعيد جاسم الزبيديّ -.
 2021م.
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القواعد والفرائد النحوية والصرفية /فضل غريب الطحطاوي -.مصر :املركز املصري؛ اجلزائر:
دار ميم للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجملموع يف النحو /أمحد عبدالكرمي -.مصر :مدينة الكتب للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟
(منهجي إرشادي).
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ،
املشاهبة يف النحو العريب /نعمان عنرب اإلبراهيميّ -.
 2021م.
مشجر النحو والصرف /قحطان عبدالرمحن الدوري ،يعلى قحطان الدوري -.بريوت :كتاب،
َّ
 1443هـ 2022 ،م 304 ،ص.
املعاين النحوية :أساليبها وألفاظها عند العرب /عبداجمليد بن حممد الغيلي -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 384 ،ص.
املفضل يف النحو العريب /خالد إمساعيل خاطر -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1443 ،هـ،
2021م.
النحو األديب ودروس يف العربية /طه حمسن -.دمشق :متوز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
النحو الكايف /أمين أمني عبدالغين -.الهور :املكتبة املعروفية 1442 ،هـ 2021 ،م.
نشر اإلعالم على األايدي يف حتقيق مجع اليد اجلارحة على األايدي /حممد بن حممد املراغي
املالكي اجلرجاوي (ت  1355هـ)؛ حتقيق إسراء صالح خليل.
نشر يف جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ع 1442( 33هـ 2021 ،م) ص .43-22
111

الوجه النحوي بني الراجح واملرجوح /صاحل كاظم عجيل ،إستربق تركي مهجهج -.احللة:
مؤسسة دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م 409 ،ص.
 -12دراسات حنوية تراثية
اختالف رواايت الشواهد وأثره على القاعدة النحوية :نقد وتوجيه لشواهد اًلرتشاف/

عبداجلليل موسى منصوري -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2021 ،م.

اًلستدًلل ابألصول النحوية وأثره يف الدرس النحوي عند ابن الشجري /هلة بنت محيد
الزماي -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
اًلستدًلل العقلي يف شرح املفصل ًلبن يعيش /خدجية حمفوظ الشنقيطي -.مكة املكرمة:

جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).

أصول التوجيه النحوي عند ابن جين /إبراهيم حممد احملمود -.الشارقة :مالمح للنشر،
 1443هـ 2021 ،م.
أصول النحو والتفسري عند ابن عطية وابن حزم /يونس الناصري -.مراكش :جامعة القاضي

عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

الرتجيح النحوي عند املرادي (ت  74٩هـ) يف كتبه توضيح املقاصد واجلىن الداين وشرح

التسهيل /حسني عليوي السيالوي -.احللة :جامعة اببل 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).

الرتكيب النحوي يف شعر املتنيب :سؤال القراءة وأفق التلقي /عبد الكاظم جرب -.دمشق:

متوز للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
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التكوين النحوي للخطاب احلجاجي يف شعر املتنيب /جناة رشيد -.؟ :زاد انشرون1443 ،
هـ 2021 ،م.
التنبيهات النحوية لركن الدين احلديثي من خالل كتابه املسمى ابلكتاب الركين يف تقوية
مجعا ودراسة /صابر رجب الوكيل -.املنوفية :جامعة األزهر 1443 ،هـ،
كالم النحوي :ا
 2021م (دكتوراه).
توجيه معاين النحو عند املتأخرين :حاشيتا الصبان (ت  1206هـ) واخلضري (ت 1287
أمنوذجا /صاحب علوان حسني -.كربالء :جامعة كربالء 1440 ،هـ 2018 ،م
هـ)
ا
(دكتوراه).
اجلهود النحوية حملمد بن عبدالرمحن البغدادي (ت  1078هــ) يف كتابه شرح ديوان امرئ
القيس /نور ماهر علي -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
اجلواز النحوي يف كتاب املقاصد الشافية أليب إسحاق الشاطيب (ت  7٩0هـ) /سرور علي
جبار -.البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
احلجاج يف كتب األمايل النحوية يف القرنني السادس والسابع اهلجريني /نرباس حسني
مهاوش -.القاهرة :دار اآلفاق العربية 1443 ،هـ 2021 ،م؟
أمنوذجا /إسالم رشيد جانكري -.تركيا :كتايب،
دراسة الشاهد النحوي :شعر شعراء النقائض
ا
 1443هـ 2022 ،م.
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عمان:
ردود ابن عصفور على النحاة يف كتابه شرح مجل الزجاجي /كاظم صايف الطائيّ -.
الدار املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
ردود الطشقندي (ت  ٩80هـ) على النحويني يف حاشيته على الفوائد الضيائية /أمري
صالح عبد احلسن -.األردن :زاد انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م 242 ،ص.
صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك األندلسي /نعيم سلمان البدري -.ط ،3مزيدة
ومنقحة -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 248 ،ص.
علل الرتجيح والنقض يف كتب النحاة حىت هناية القرن العاشر للهجرة /وعد دليان أنور-.
اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه – جامعة تكريت 1434 ،هـ.
القياس النحوي عند أيب حيان األندلسي يف كتابه ارتشاف الضرب :دراسة وصفية حتليلية/
طارق علي أبو عريبان -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م 146 ،ص (حبث
مكمل للماجستري).
عمان:
مباحث يف الشروح النحوية وأثرها يف أتصيل الدرس اللغوي ابملغرب واألندلسّ -.

إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.

املصباح ملا أعتم من شواهد اإليضاح أليب احلجاج يوسف بن يسعون األندلسي :التحقيق
الذي حيتاج إىل حتقيق /بوشىت السكيوي -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م149 ،ص.
(دراسة نقدية لعمل حممد بن حممود الدعجاين يف حتقيقه كتاب املصباح ملا أعتم من شواهد
اإليضاح البن يسعون)
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املصطلح النحوي يف كتاب اجلمل للزجاجي :دراسة وصفية حتليلية /هبة منذر ال ِّسمري-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م 330 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
معجم املصطلحات النحوية املعرفة يف تراث فخر الدين الرازي /حممد الدمحاين -.ظهر
املهراز ،فاس :جامعة حممد بن عبدهللا ،كلية اآلداب 1441 ،هـ 2020 ،م.
مع مقدمة يف قضااي التعريف.
موقف الدًلئي يف نتائج التحصيل يف شرح التسهيل من املرادي :دراسة وصفية حتليلية/
عال خضر أبو جحجوح -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل
للماجستري).
نقد أيب الطراوة أليب علي الفارس :دراسة حنوية /صفاء فتحي سعيد -.القاهرة :مكتبة

اآلداب 1443 ،هـ 2021 ،م.

نقد قواعد النحويني يف ضوء كالم أمري املؤمنني /حيدر هادي الشيباين -.كربالء :العتبة
احلسينية 1440 ،هـ 2019 ،م 384 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
 -13دراسات حنوية حديثة
فاعال أو انئب ا عن الفاعل؟ /خليل ابراهيم السامرائي.
أَتقع اجلملة ا
حبث نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعة ع 1442( 36هـ 2021 ،م) ص .34-9
األساليب النحوية يف شعر حممد حسني آل ايسني /عمر حسني املياحي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م 280 ،ص.
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اًلستحسان يف النحو العريب /حممود حممد احلديد -.الشارقة :مالمح للنشر 1443 ،هـ،
 2021م؟
أصول العمل النحوي وقواعده :دراسة حتليلية ونقدية /هشام عبداحلق حوزي -.وجدة:
مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 1440 ،هـ 2019 ،م 147 ،ص.
التغري النحوي يف اجلملة الشرطية :دراسة يف ضوء علم اللغة التارخيي /عمرو أمحد عطيفي-.
القاهرة :عامل الكتب 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجلملة الشرطية يف موسوعة األمثال الشعبية املصرية والتعبريات السائرة إلبراهيم شعالن:
دراسة تركيبية دًللية /دعاء عاشور ماضي -.مصر :جامعة؟ ،كلية البنات 1443 ،هـ،
 2022م (ماجستري).
اجلملة يف النحو العريب دراسة وإعر اااب /لطيفة الواريت -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
اجلهد النحوي واإلعرايب يف مؤلفات أ.د .فهد بن سامل الراشد التميمي :عرض نقدي/
عمان :دار األايم 1443 ،هـ 2021 ،م.
مجال بن عمار األمحرّ -.
دًلًلت الظواهر الصرفية والنحوية يف شعر أمحد عمر هاشم /مساح رجب أبو اجملد -.قنا:
جامعة جنوب الوادي 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
صور من التحليل النحوي للنص الشعري /حممد عبدو فلفل -.دمشق :اهليئة العامة السورية
للكتاب 1443 ،هـ 2021 ،م.
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ظاهرة التوهرم وأثرها يف التطور النحوي والصريف يف اللغة العربية /أسامة فؤاد محادة -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 226 ،ص (حبث مكمل للدكتوراه).
عمان:
يف النقد اللساين العريب :دراسة يف الكتابة النقدية النحوية احلديثة /مربوك بركاتّ -.
دار دجلة 1443 ،هـ 2021 ،م.
القرائن النحوية بني األصوليني والنحويني :دراسة موازنة /نور فاضل بنيان -.بغداد :جامعة
بغداد 1438 ،هـ 2017 ،م (دكتوراه).
القواعد التحويلية يف خطب النيب صلى هللا عليه وسلم :دراسة وصفية حتليلية /حسان
حممد اتيه -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 660 ،ص (حبث مكمل
للدكتوراه).
حماضرات يف علم النحو /سليم مزهود -.اجلزائر :دار الباحث 1443 ،هـ 2022 ،م.
املدخل النحوي لقراءة النص ونقده /سيد حممد عبدالعاطي -.القاهرة :عامل الكتب1440 ،
هـ 2019 ،م.
مقارابت حنوية يف متون الفصحى /واثق غالب هاشم -.بغداد :مكتب أكرم األعرجي للنشر،
 1443هـ 2022 ،م 183 ،ص.
النحو العريب من صعوابت التنظري إىل فاعلية التطبيق /إشراف وتقدمي أمحد رفيق اخلري-.
املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف أعلى العنوان :مقاالت حمكمة.
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النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة /حممد أمحد عرفة (ت  1392هـ) -.القاهرة :مشيخة
األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م.
 -14اتريخ النحو
الفكر النحوي يف القرن السادس اهلجري :تطوره واجتاهاته /معتز إبراهيم عبدالرازق عواد-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 208 ،ص.
األصل :رسالة ماجستري  -اجلامعة اإلسالمية 1439 ،هـ.
القاعدة النحوية املبنية على األرجاز يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني /آالء عبدالرؤوف
اثبت -.أسيوط :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
 -15الفلسفة والنظرايت
العالقات اإلسنادية يف النحو العريب يف ضوء نظرية علم اللغة احلديث تشومسكي التوليدية
عمان :دار أجمد 1443 ،هـ 2022 ،م.
التحويلية /طارق محد الوحوشّ -.
يف اللسانيات الوظيفية :مدخل إىل نظرية النحو الوظيفي عند أمحد املتوكل :قراءة يف بعض
املبادئ واملفاهيم /ايسر أغا -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1442 ،هـ 2021 ،م.
 -16املدارس واخلالفات النحوية
أثر النحو الكويف يف النحاة احمل َدثني /للباحثة نداء حافظ أبو صعيليك -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 164 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني /عبدالرمحن بن حممد األنباري
(ت  577هـ)؛ حتقيق عبدالواسع صابر -.الهور :املكتبة املعروفية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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مثرة اخلالف النحوي وأثره /حممد فاضل السامرائي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري1442 ،
هـ 2021 ،م 184 ،ص.
املدرسة النحوية يف املغرب اإلسالمي خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني /عمار ربيح-.
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1439 ،هـ 2018 ،م.
ّ
عمان :دار جليس الزمان،
مالمح األفضلية اللغوية يف النحو الكويف /بكر السواعدةّ -.
 1443هـ؟ 2021 ،م.
مجعا ودراسة /رمي بنت حممد
مواقف حناة املوصل من الكوفيني إىل هناية القرن الثامن :ا
اجلحالن -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
 -17تيسري النحو وتعليمه
أثر استخدام املدخل املنظومي يف تنمية مهارات النحو واًلجتاه حنوه يف مادة اللغة العربية
لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة /وردة سعدي فرج -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1441هـ 2019 ،م (رسالة جامعية).
أساسيَّات النحو العريب للطالب اجلامعي :وصف وتطبيق /كليزار كاكل عزيز ،دخلوش جار

هللا دزه يي ،أشواق حممد النجار -.أربيل :جامعة صالح الدين 1442 ،هـ 2021 ،م،
368ص.
بداية النحو :كفاية املثقفني ِ
موصل املتخصصني /مجع وأتليف مرون الكردي -.ط-.3
أربيل :مكتبة حاج قادر الكويي 1443 ،هـ 2021 ،م.
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تيسري النحو بني التأصيل والتطبيق /إبراهيم حممد عبدهللا -.دمشق :دار سعد الدين1443 ،
هـ؟ 2021 ،م.
عمان :دار النور املبني1443 ،
تيسري النحو وجتديده قدميا وحديثا /عمر علي الدليميّ -.

هـ 2021 ،م.

دروس يف علم أصول النحو العريب ومدارسه /سليم عواريب -.اجلزائر :خيال للنشر1443 ،
هـ 2021 ،م.
الدروس النحوية /حفين انصف (ت  1337هـ) وآخرون؛ بعناية حممد عماد سليمان
السمان 1443 ،هـ 2021 ،م (الكتاب األول والثاين والثالث).
امللبنجي -.إستانبول :دار ّ
القواعد العربية امليسرة /حممود إمساعيل صيين ،إبراهيم يوسف السيد ،حممد الرفاقي الشيخ-.
تركيا :أربيكا داجيتيم 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،جـ.
سلسلة يف تعليم النحو العريب لغري العرب.
عمان :الدار
مدونة تيسري النحو بني القدامى واحملدثني /عبد الكاظم حمسن الياسريّ -.
املنهجية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
املوسوعة التعليمية لنحو األطفال /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر 1441 ،هـ؟،
 2019م.
النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية /علي اجلارم (ت  1368هـ)،
مصطفى أمني (ت بعد  1364هـ)؛ حتقيق يوسف علي بديوي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن
كثري 1443 ،هـ 2022 ،م 752 ،ص.
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 -18مناهج البحث يف النحو
آراء املرادي النحوية والصرفية يف كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميين.
دراسته يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1440 ،هـ 20218 ،م... ،
آراء يونس بن حبيب النحوية والصرفية يف كتاب ارتشاف الض ََّرب أليب حيّان :دراسة
وصفية حتليلية /أمل عصام زيدان -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م143 ،
ص( .حبث مكمل للماجستري).
التفكري النحوي عند مهدي املخزومي :دراسة وصفية حتليلية /عامر انظم الشحود -.محاة:
جامعة محاة 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اجلزولية أليب احلسن األُبَّذي (ت  680هـ) /أمين أمحد
الفكر النحوي يف شرح املقدمة ُ
محدي -.القاهرة :جامعة عني مشس 1442 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
الفكر النحوي لإلمام علي بن عبدهللا األردبيلي التربيزي (ت  746هـ) من خالل مؤلفاته/
هالل إبراهيم مجعة -.املنصورة :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اثنياا :علم الصرف

 -1الكتب القدمية

ِ
السنباوي ،الشهري ابألمري
حممد بن ّ
إحتاف اإلنس يف الكالم على العلَ َمني واسم اجلنسّ /
حممد ّ
الكبري (ت  1232هـ)؛ دراسة وحتقيق مىن حامد النعيمي.
نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعة ع 1442( 35هـ 2021 ،م) ص .196-167
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حتفة األحباب مبا جاء ابلواو والياء من كالم األَعراب /حممد بن حممد احل ّديين الدمنهوري
الشافعي (ت  1288هـ)؛ دراسة وحتقيق رافد محيد سويدان.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج 52ع 1442( 1هـ2021 ،م) ص .52-40
َّواء فيما جاء من األفعال ابلواو والياء ،يف الصرف)
(اختصار وشرح ملنظومة احلليب املعروف ابلش َّ
تكملة اإليضاح /أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي (ت  377هـ)؛ حتقيق هاجر أبو ريَّة-.

بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م.

وهو اجلزء الثاين لكتاب اإليضاح العضدي ،وهو يف علم الصرف.
حاشية دده جونكي على شرح التصريف العزي للسعد التفتازاين /كمال الدين إبراهيم بن
حيىي األماسي ،الشهري بدده خليفة (ت  973هـ)؛ حتقيق نسيم بلعيد -.دمشق :دار حتقيق
الكتاب 1442 ،هـ 2021 ،م.
رحيانة الروح :القصيدة الكافية يف التصريف /شرف الدين أمحد بن حممود اجلندي احلنفي
(ت  669هـ)؛ حتقيق بيان حممد اجلباوي -.القاهرة :دار الذخائر 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه :شرح القصيدة الكافية يف التصريف /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
 911هـ).
شرح السيد الشريف اجلرجاين على منت تصريف العزي -.القاهرة :مؤسسة السيد حممد
مصطفى للنشر :دار مرياث النبوة 1442 ،هـ 2021 ،م.
يليه :شرح أيب احلسن علي بن هشام الكيالين على منت تصريف العزي.
شرح الشافية /عثمان بن عمر بن احلاجب (ت  646هـ)؛ حتقيق غازي بن خلف العتييب-.
الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
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األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة اإلمام ابلرايض 1437 ،هـ ،وكانت بعنوان :جهود ابن
احلاجب التصريفية ،مع حتقيق كتابه "شرح الشافية".
شرح منت املقصود يف علم الصرف /عمر بن عسكر احلموي (ت بعد  1009هـ)؛ حتقيق
حممد عمر سبسوب ،إبراهيم حممد رقوقي -.إستانبول :الدار الشامية 1442 ،هـ 2021 ،م،
 279ص.
شرح النظام على شافية ابن احلاجب /نظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري (ت 850
هـ) -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية 1442 ،هـ 2021 ،م 321 ،ص.
شروح العزي /اعتىن هبا أنصار أصالن ،حممد ايسني أرن -.إستانبول :دار الشفا 1443 ،هـ،
 2021م( -.سلسلة شروح الصرف؛ .)3
وتشتمل على:
 شرح تصريف العزي /مسعود بن عمر التفتازاين. شرح تصريف العزي /علي بن سلطان حممد القاري اهلروي. شرح تصريف العزي /الشريف اجلرجاين. شرح تصريف العزي /علي بن هشام الكيالين.شروح املقصود /اعتىن هبا جهاد أوزل -.إستانبول :دار الشفا 1443 ،هـ 2021 ،م-.
(سلسلة شروح الصرف؛ .)2
وتشتمل على:
 إمعان األنظار /الربكوي. روح الشروح /حممد العيشي. املطلوب يف شرح املقصود /ويل بن أمحد.123

 الدر املنقود /حسني بن حسن السرماري.غاية التعريف يف علم التصريف /هباء الدين طاهر بن أمحد القزويين ،املعروف ابلنجار (ت
 575هـ)؛ حتقيق أمحد عبدهللا القرغويل -.الرمادي :جامعة األنبار 1442 ،هـ 2021 ،م
(حبث مكمل للماجستري).
كنز املطالب على شافية ابن احلاجب /أليب مجعة سعيد بن مسعود املراكشي الصنهاجي
[املاغوسي] (ت بعد  1016هـ)؛ حتقيق بالل حممد جالل -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2022 ،م 3 ،مج.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة األزهر ابملنوفية 1438 ،هـ ،دراسة وحتقيق السفر األول منه.
ًلمية األفعال /حممد بن عبدهللا بن مالك (ت  672هـ)؛ حتقيق عبداحملسن بن حممد القاسم-.
املدينة املنورة :احملقق 1443 ،هـ 2021 ،م (متون طالب العلم).

مقاليد التصريف /سعيد بن خلفان التميمي (ت  1287هـ)؛ حتقيق منري بن حممد السيفي-.
بركاء ،عُمان :مكتبة خزائن اآلاثر 1443 ،هـ 2022 ،م.
عليه تعليقات منتقاة من انظمه.
املمتع الكبري يف علم التصريف /أليب احلسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي (ت 669
هـ)؛ اعتىن به خليل إبراهيم خليل -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،
 352ص.
 -2الصرف يف القرآن والتفاسري

أثر البنية الصرفية يف توجيه املعىن يف احلوار القرآين /رابب نعمة اخلرسان -.الكوت :جامعة
واسط 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
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التوجيه الدًليل للصيغة الصرفية عند املفسرين من القرن السادس حىت هناية القرن الثامن
للهجرة /منري عزيز الدجيلي -.كربالء :جامعة كربالء 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
معجم النيب األكرم صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي :دراسة صرفية معجمية سياقية/
عرار -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،مج.
مهدي أسعد ّ
مفردات من املعجم البصري يف الكشاف :البناء الصريف وأثره يف توجيه املعىن /هشام
حلضر -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
 -3الصرف يف احلديث الشريف
صيغ املبالغة يف احلديث النبوي الشريف :دراسة صرفية دًللية /خولة يوسف أبو ذايب-.

الزرقاء :اجلامعة اهلامشية 1434 ،هـ 2013 ،م (حبث مكمل للماجستري).
 -4دراسات تراثية يف الصرف

اًلحتجاج الصريف عند شراح الشافية يف القرن الثامن اهلجري /ابسم حممد احللفي-.
البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (دكتوراه).
اًلعرتاضات الصرفية ًلبن الطراوة على الفارسي يف رسالة اإلفصاح /حليمة اخلريوين-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 416 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
شروح ًلمية األفعال ًلبن مالك :دراسة حتليلية موازنة /نعمات عطية الربش -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م( .حبث مكمل للدكتوراه).
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قواعد تصريف األفعال يف لسان العرب /أمحد عبدالسالم اليونسي؛ راجعته وأمتته سعاد
الطود -.طنجة :سليكي أخوين 1442 ،هـ 2021 ،م 142 ،ص.
معجم شواهد األفعال املزيدة عند مئة ومخسة شعراء جاهليني وخمضرمني /حممد علي
عمان :دار اليازوري العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م.
اهلروطّ -.
 -5كتب ودراسات حديثة يف الصرف
إحسان التعريف بعلم التصريف /أنس عزت آغا -.إستانبول :دار الفاتح 1443 ،هـ،
 2021م 144 ،ص.
اًلشتقاق واملشتق /حممد الشافعي الظواهري -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
أوجز املقال يف شرح حتفة األطفال يف بيان حقائق األفعال يف علم الصرف للكوخلي /أمحد
التجاين اثين سعد األزهري -.القاهرة :دار أصول الدين 1443 ،هـ 2021 ،م.
بداية الصريف :شرح منت البناء ونظمه ومعه تشجريات وتدريبات /أمحد زاهر حممد نبيه
سامل -.الكويت :دار املرقاة :مجعية الراسخون يف العلم اخلريية 1443 ،هـ 2021 ،م.
التمكني ابملساس شرح منت البناء واألساس يف علم الصرف /عبدالرمحن بن عوف كوين-.
اجلزائر :دار املرياث النبوي 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجلامع حلروف الزايدة يف اللغة العربية /أمين عبدالرزاق الشوا -.كركوك :مكتبة أمري؛ دمشق:
دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
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زين الودود يف شرح نظم املقصود يف علم الصرف /حممد جنيح ميمون زبري الساراين؛ مجع
وترتيب وإعداد حممد نفيس بن حممد فتح الرمحن -.القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ2021 ،م
شذا العرف يف فن الصرف /أمحد بن حممد احلمالوي (ت  1351هـ)؛ حتقيق حسام الدين
قاسم -.ط -.2القاهرة :دار النبالء :زاد الراوي 1442 ،هـ 2020 ،م.
وشرحه وفهرسه واعتىن به عبداحلميد هنداوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2021م 264 ،ص.
شرح ابب األفعال من كتاب شذا العرف يف فن الصرف للحمالوي /ضبطه وحققه وعلق

عليه مروان نوري إمساعيل.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 1442( 51هـ 2021 ،م) ص .343-310
وتبني من املقدمة أن األستاذ مروان هو الشارح ،ولو قال "شرحه" بدل
(ال يُفهم َمن شارحه؟! ّ
"ضبطه وحققه وعلق عليه" لكان َّ
أدل وأوضح)
شرح بناء األفعال /علي بن هاين العقرابوي -.األردن :دار حممد بن دنديس؛ الكويت :دار
الضياء 1443 ،هـ 2021 ،م.
شرح عنوان الظرف يف فن الصرف /حممد هارون عبد الرازق؛ حتقيق وجيه فوزي اهلمامي-.

الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
(األصل للشيخ هارون عبدالرازق ،ت  1336هـ)

الصرف الكايف /أمين أمني عبدالغين -.الهور :املكتبة املعروفية 1442 ،هـ 2021 ،م.
الصرف الوايف يف مهزة الوصل واإلبدال واإلعالل واإلدغام /أمحد حممد عالم -.الرايض:

دار الصميعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
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الصيغ الصرفية البديلة :قوانينها وأثرها يف بنية الكلمة العربية :دراسة حتليلية /حيىي عبابنة-.
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
الضبط اللغوي :اترخيه وأصوله /حممود احلسن -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
 1443هـ 2021 ،م 64 ،ص.
العربية من منظور حديث :معاين البنيات الصرفية :مدخل إىل التصريف العريب /عبدالسالم
سليمي -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
الكتب الصرفية التعليمية يف العراق من  1٩50إىل  2018م :دراسة يف منهج التأليف/
سجاد حممد ضرب -.البصرة :جامعة البصرة 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
اجملموع يف الصرف /أمحد عبدالكرمي -.مصر :مدينة الكتب للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م؟
(منهجي إرشادي).
احملصول يف شواهد علم الصرف املخالفة للصول /حممد عناد سليمان -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 280 ،ص.
عمان :دار األايم 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
املدخل إىل علم الصرف /علي كشرودّ -.
عمان:
املشتقات /حممد صادق التربيزي (ت  1351هـ)؛ حتقيق عادل عباس النصراويّ -.
دار صفاء 1443 ،هـ 2021 ،م 347 ،ص.
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معامل النمو الذايت لبنية الكلمة يف اللغة العربية بني اإلعجام واإلبدال وتنوع احلركات يف
بنية الكلمة /احلسني كنوان -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
املعاين الصرفية ومبانيها /عبداجمليد بن حممد الغيلي -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م 332 ،ص.
املعجم املفصل يف علم الصرف /راجي األمسر -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2022م 640 ،ص.
املغين يف تصريف األفعال /حممد عبداخلالق عضيمة -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ،
 2022م.
الباب السابع
العروض والقافية
العروضيّة مع الشرح والتمثيل /حسني نعمة -.بغداد :مكتبة فضاءات الفن،
األرجوزة َ
 1443هـ 2021 ،م 162 ،ص.
أركان العروض /حمسن مهدي الياسري -.دمشق :متوز للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
بنية الشكل اإليقاعي :مقاربة حتليلية لنص شعري أندلسي /عبدالعزيز فارس -.املغرب،
 1442هـ 2021 ،م.
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التجديد يف أوزان الشعر بني آراء العلماء وإبداع الشعراء /شعبان صالح -.القاهرة :جامعة
القاهرة ،كلية دار العلوم 1443 ،هـ 2021 ،م.
(أصله حماضرات ألقاها على الطلبة)
تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا /حممد بن أمحد بن كيسان (ت  320هـ)؛ حتقيق منصور بن
عبدهللا املشوح 114 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/1/28هـ.
رسالة يف عروض الدوبيت /أليب عبدهللا حممد بن عمر الدراج (ت  693هـ)؛ حتقيق حممد

الفهري -.اجلزائر :احملقق 1443 ،هـ 2021 ،م.

الزًلل الصايف يف شرح اخلزرجية يف علمي العروض والقوايف لضياء الدين اخلزرجي (ت
 626هـ) /شرح إبراهيم إد إبراهيم التامري[ -.إستانبول :توزيع دار الغواثين] 1441 ،هـ؟،
 2019م.
شرح حتفة اخلليل إىل طالب فن اخلليل /ضياء الدين أبو عبدهللا حممد األنصاري اخلزرجي،
املعروف أبيب اجليش (ت  549هـ)؛ دراسة وحتقيق عيسى سلمان درويش ،أمحد حسني
السعدي.
نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية ،جامعة اببل ع 1441( 49هـ 2020 ،م) ص -629
.654
شرح اخلزرجية /أليب العباس أمحد بن عبد الرمحن النقاوسي (ت  810هـ)؛ علق عليه لؤي
بن البدر العتييب 1439 ،هـ.
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شرح عروض ابن احلاجب /بدر الدين احلسن بن قاسم املرادي (ت  749هـ)؛ حتقيق حممود
حممد العامودي ،حممد حممود العامودي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ2021 ،
م 192 ،ص.
شرح الغموض يف مسائل العروض /أليب احلسن علي بن بري (ت  731هـ)؛ حتقيق حممد
الفهري -.تطوان :مكتبة سلمى الثقافية 1441 ،هـ 2020 ،م.
عروض اخلليل يف ضوء علم اللسانيات احلديث :مولد نظرية جديدة /زكي عبدامللك -.؟:
منتدى التجديد ،املنرب اإللكرتوين لتيسري الدراسات العربية 1442 ،هـ 2021 ،م 122 ،ص.
جـ :1مولد نظرية جديدة.
جـ :2متارين عامة.
(املؤلف أستاذ يف جامعة يوات أبمريكا)
العروض والقوايف /نشوان بن سعيد احلمريي (ت  573هـ)؛ حتقيق حممود حممد العامودي،
حممد حممود العامودي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 224 ،ص.
مجع من ثالثة كتب للمؤلف ،هي :مصطلحات العروض والقافية يف معجم مشس العلوم،
العروض والقوايف من كتاب احلور العني ،القوايف.
العروض والقوايف يف مصادر األدب العريب /دراسة وحتقيق حممود حممد العامودي ،حممد
حممود العامودي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 592 ،ص.
يف عروض الشعر العريب وقوافيه بني التأصيل والتجديد /فتوح أمحد -.القاهرة :دار غريب،
 1443هـ 2022 ،م.
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قراءة يف حركات موسيقا الشعر العريب احلديث /مشهور احلبّازي -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 448 ،ص.
الكايف يف العروض والقوايف /أليب زكراي حيىي بن علي اخلطيب التربيزي (ت  502هـ)؛ حتقيق
إبراهيم مشس الدين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 200 ،ص.
جمدد العوايف من رمسَي العروض والقوايف /حممد بن عبدهللا العلوي الشنقيطي (ت 1265هـ).
نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف رجب  1443هـ ،شباط  2022م.
حماضرات يف علم العروض والقافية /إعداد وتقدمي إمساعيل املساوي -.املغرب :املؤلف،
 1442هـ 2021 ،م.
معاين اخلزرجية /أمحد حممود الرواشي -.القاهرة :الروضة للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
املقصد الوايف ابلعروض والقوايف /شهاب الدين أمحد بن رضي الدين القازاين (ت بعد 1006
وصحح نسبته وق ّدم له ودرسه عبدالرزاق صاحلي -.فاس :خمترب األحباث املصطلحية
هـ) ح ّققه ّ
والدراسات النصية 1442 ،هـ 2021 ،م.
أتسيسا وتطبي اقا /أمحد
منطق التسهيل يف عروض اخلليل :أوزان الشعر العريب وقوافيه:
ا
الشريف شطراح -.اجلزائر :خيال للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
منظومة ًلمية يف ضبط الزحاف وعلله (يف علم العروض) /أليب عائشة حممد بن حممد احلديين
الدمنهوري الشافعي (ت  1288هـ)؛ بعناية حممد حممد آل رحاب ،ا ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1439/10/26هـ.
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الوزن الشعري عند العرب بني التساوي الكمي وتشكيالت اإليقاع /عبدالغين العجان-.
مراكش :جامعة القاضي عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
ورد اسم الباحث يف املصدر :عبدالغاين؟
الباب الثامن
اللهجات العربية
اًلزدواج اللغوي العريب :مقاربة سوسيولسانية /املختار بسباس -.مراكش :جامعة القاضي
عياض 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أصول اللهجات العربية :يف كتاب املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي /محيد بن مهنا
عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م.
املعمريّ -.
اتريخ الدعوة إىل العامية وآاثرها يف مصر /نفوسة زكراي سعيد -.القاهرة :درة الغواص للنشر،
 1443هـ 2022 ،م( .أصله رسالة علمية).
ومعه للمؤلفة نفسها :الشكوى من صعوبة العربية الفصحى :مصدرها ،كيفية تالفيها.
الدراسات اللهجية عند اللغويني العرب احمل َدثني يف القرن العشرين :دراسة حتليلية /نور

عبدالباسط محيد -.إربد :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة بغداد 1442 ،هـ 2020 ،م.

حساين /اليزيد السالك -.املغرب :املؤلف1441 ،
احلساين :معجم عريب َّ
شرح معاين اللسان ّ
هـ 2020 ،م.
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العامية اجلزائرية يف لسان العرب :معجم يف التأصيل اللغوي /ابسم ّبالم -.قسنطينة1440 ،
هـ 2019 ،م 450 ،ص.
العرْجنية :بلسان عريب هجني /أمحد الغامدي -.جدة :مركز تكوين للدراسات واألحباث،
َ
 1443هـ 2021 ،م.
(يف عربية العصر املتفرجنة)
فصحى الرتاث يف هلجة هتامة عسري :حبث يف اتريخ دًللة األلفاظ وتطورها /علي بن حممد
عسريي -.أهبا :اندي أهبا األديب؛ بريوت :دار االنتشار العريب 1440 ،هـ 2019 ،م.
هلجات العرب /أمحد تيمور -.القاهرة :مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم 1441 ،هـ2019 ،م.
معاين الكلمات العامية يف اللهجة اإلماراتية /مجع ودراسة وحتليل سامل راشد القمزي-.
الشارقة  :معهد الشارقة للرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م 655 ،ص.
معجم األلفاظ العامية يف الدارجة املغربية :تراث ثقايف وموروث شعيب /إعداد ومجع حممد
بن عبدالسالم طابخ -.املغرب :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
الباب التاسع
علم اللغة التطبيقي
 -1علم اللغة التطبيقي (عام)
قضااي يف اللسانيات التطبيقية /حسن كون -.الرابط :دار القلم 1441 ،هـ 2019 ،م.
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اللسانيات التطبيقية وجتربتها يف ثالث جامعات سعودية :دراسة وصفية مقارنة /حممد وليد
مصطفى -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مباحث يف اللسانيات التطبيقية والتعليمية /جنوى فريان -.اجلزائر :خيال للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
لغواي (لسانيات النص)
 -2معاجلة النصوص ًّ

لسانيات النص بني النظرية والتطبيق /مجيل محداوي -.الرابط :دار أيب رقراق 1441 ،هـ،
 2020م 170 ،ص.
 -3الرتمجة والتعريب
اإلبداع وفعل الرتمجة :قراءة يف مشروع الدكتورين :يونس زواين ،عبداحلق بتكمنيت /تقدمي

وتنسيق هناء بنيس -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
أشغال اليوم االحتفائي حملرتف الكتابة ابألكادمييَ ْني املغربيَني الفائزين جبائزة ابن خلدون ،سانغور
للرتمجة  2020م.

اًلقتصاد والفعل الرتمجي :دراسة تطبيقية لرتمجة مصطلحات احلساابت القومي /هشام بن
خمتاري -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1442 ،هـ 2021 ،م 142 ،ص.
األلفاظ الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية واحلضارية /عبداجمليد حممد الغيلي -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
انتعاشة اللغة :كتاابت يف الرتمجة /عبدالسالم بن عبدالعايل -.ميالنو ،إيطاليا :منشورات
املتوسط 1443 ،هـ 2021 ،م.
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اتريخ الرتمجة يف مصر يف عهد احلملة الفرنسية /مجال الدين الشيال -.القاهرة :مؤسسة
هنداوي للثقافة والعلوم 1440 ،هـ 2019 ،م.
الرتمجة إىل العربية :مدخل نظري ونصوص /سعيد الوكيل -.اجليزة :دار الرىب للنشر1443 ،
هـ؟ 2021 ،م.
الرتمجة بني التوطني والتغريب ،مع قراءة يف ماهية الثقافة ومكانتها يف الفعل الرتمجي /دريس
حممد أمني -.إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرتمجة والبحث يف اللسانيات وأنساق الثقافات /إعداد وتنسيق فاطمة السالمي ،فاطمة
الزهراء بن خلوق -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
الرتمجة والتلقي :حتليل الفعل الرتمجي يف ضوء نظرية القراءة /جياليل كاملني -.اجلزائر:
خيال للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
التعريب :أمهيته وطرقه وضرورته للتعليم ومستلزماته /مربوك يونس عبدالرؤوف -.القاهرة:
دار غريب 1443 ،هـ 2022 ،م
التعريب والتوليد يف املفردات العربية منذ مطلع القرن احلادي والعشرين /عبدالغفور اهلدوي
كوانتدي -.بريوت :الدار العربية للعلوم 1442 ،هـ 2021 ،م.
التقريب ألصول التعريب /طاهر بن صاحل اجلزائري (ت  1338هـ)؛ حتقيق عبداإلله نبهان-.
دمشق :احملقق ،اتريخ املقدمة  1439هـ 2018 ،م 444 ،ص.
(نشر يف موقع جممع اللغة العربية بدمشق)
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أمنوذجا /حممد بـوشفر  -.املغرب :املؤلف،
دور الرتمجة يف حوار الثقافات :ألف ليلة وليلة
ا
 1441هـ 2020 ،م.
عمان :دار احلامد 1443 ،هـ 2021 ،م.
صناعة الرتمجة /حسني تقي سنبليّ -.
فكر الرتمجة /مزوار اإلدريسي -.تطوان :مكتبة سلمى الثقافية 1441 ،هـ 2020 ،م.
قضااي الرتمجة ورهاانهتا /عبد النيب ذاكر -.أكادير :جامعة ابن زهر 1441 ،هـ 2020 ،م.
اللسانيات التوليدية والرتمجة :مقاربة نظرية وآفاق منهجية /حسن رجاء -.املغرب :املؤلف،
 1442هـ 2021 ،م.
اللغات والرتمجة يف عصر احلروب الصليبية /أشرف صاحل -.القاهرة :دار البشري1443 ،
هـ 2021 ،م.
مأوى الغريب :دراسات يف شعرية الرتمجة /حسن حبراوي -.الرابط :جامعة حممد اخلامس،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1441 ،هـ 2020 ،م 358 ،ص.
مستوايت الرتمجة وفق مرجعيات نظرية التواصل /جالل مبسوط -.فاس :منشورات
مقارابت 1441 ،هـ 2020 ،م.
يوم دراسي حول الرتمجة والعلوم اإلنسانية /تنسيق ومراجعة حسن أميلي ،عبدالرزاق
العسري -.الدار البيضاء :جامعة احلسن الثاين 1441 ،هـ 2020 ،م.
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 -4تعليم األطفال اللغة
املتفوق يف تعليم القراءة والكتابة على مستوى اململكة /عبداجلواد سامل هديب -.الرايض:
الناشر املتميز؛ املدينة املنورة :دار النصيحة 1442 ،هـ 2020 ،م.
سن اخلامسة والسابعة/
مراحل تعليم األطفال القراءة والكتابة :موجه لتعليم األطفال ما بني ّ
بدر بن سليمان البدر -.الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ 2021 ،م.
 -5اللغة العربية للناطقني بغريها
(كل ما صنف يف املوضوع)
أحباث يف أدوات الربط واًلستفهام وامتحاانت اللغة العربية للناطقني بغريها /عمر يوسف
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م 320 ،ص.
عكاشةّ -.
اسرتاتيجيات تدريس مهارة احملادثة للناطقني بغري العربية بني النظرية والتطبيق /أمينة بتول
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م 152 ،ص.
هنداويّ -.
اسرتاتيجيات اخلطاب التعليمي :دراسة تداولية يف نصوص تعليم اللغة العربية لغة اثنية/
إهلام بنت دالش العنزي -.القاهرة :دار النابغة 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اكتساب اللغات وتعلمها /حسن كونّ -.
األنشطة يف كتب تعليم العربية يف طائفة من اجلامعات املاليوية /ماهاما ماسينغ -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
عمان :اآلن انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م.
أهالا ابلعربية /ليلى النربّ -.
(تعليم العربية للناطقني بغريها ابللهجة الشامية)
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تدريسية العربية للناطقني بغريها لغة اثنية يف ضوء اللسانيات املعاصرة /السيد عزت أبو
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ2021 ،م؟
الوفا وآخرون؛ حترير خالد حسني أبو عمشةّ -.
تطبيقات اإلطار األورويب املرجعي املشرتك (  )CEFRيف تعليم العربية للناطقني بغريها/
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ،
جمموعة من املؤلفني؛ حترير خالد حسني أبو عمشةّ -.
 2022م 848 ،ص.
تطبيقات معايري اجمللس األمريكي يف تعليم اللغات األجنبية  ACTFLيف تعليم العربية
عمان :دار كنوز
للناطقني بغريها /مهدي العش وآخرون؛ حترير خالد حسني أبو عمشةّ -.
املعرفة 1442 ،هـ2021 ،م؟
تعليم األصوات العربية لغري الناطقني هبا :برانمج مقرتح لتعليم تذليل تعليم األصوات

العربية لغري الناطقني هبا /رائف نبيل زقوت -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ2022 ،
م 109 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).

عمان:
تعليم العربية للطفال الناطقني بغريها :النظرية والتطبيق /هبة عبداللطيف شنيكّ -.
دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ؟ 2021 ،م.
تعليم اللغة العربية لغة أجنبية للناطقني بغريها :رؤى وجتارب /خالد حسني أبو عمشة
وآخرون؛ تقدمي وحترير عبدالرمحن حممد طعمة -.إربد :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها /سعاد فهد السعيد -.السعودية :املؤلفة 1441 ،هـ،
 2020م.
املستوى املتوسط :كتاب الطالبة.
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تعليم النحو العريب للناطقني بغري العربية :رؤى نقدية وجتديدية /جاسم علي جاسم
وآخرون -.إربد :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان:
تعليمية العربية للناطقني بغريها يف ضوء اللسانيات الرتبوية /السيد عزت أبو الوفاّ -.
دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
الدًللة السياقية للناطقني بغري العربية /حنني وشاح -.إربد :عامل الكتب احلديث1443 ،
هـ 2022 ،م.
دليل الشراكة اللغوية ملعلمي العربية للناطقني بغريها ومتعلميها /خالد حسني أبو عمشة-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ2021 ،م؟
ّ
العربية لكل يوم /غرايس شامي سايذر -.بريوت :دار النهضة العربية 1442 ،هـ2021 ،م؟
(تعليم العربية للناطقني ابإلجنليزية)
القدرة التواصلية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها :قضااي
وإشكاًلت /مسري جعفر وآخرون؛ حترير حممد إمساعيلي علوي  -.بلجيكا :املنتدى األوريب

عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م؟
للوسطية؛ ّ

الكفاية املعرفية للناطقني بغري العربية وأثرها يف الطالقة اللغوية /انصر حسن أبو غليون-.
إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ 2022 ،م.
املتون الدينية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /حممد رزق شعري ،عبداخلالق عبداجمليد

رحيموف -.القاهرة :دار اآلفاق العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
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 -6اإلنشاء والتعبري
اإلنشاء العريب امليسر /فيصل حسني طحيمر -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ،
 2022م.
كيف تعد موضوع التعبري؟ كيف تعد حبثًا؟
 -7القراءة واملطالعة
أثر القراءة /حليمة الطاهري -.املغرب 1441 ،هـ 2020 ،م.
استخدام احلواس اخلمس لتنمية مهارات القراءة /شيماء سلطان حممد أمني -.اجليزة :دار
لوتس للنشر احلر 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار كنوز املعرفة1443 ،
أكواب القراءة :حنو قراءة ألف كتاب /عبدالعزيز آل زايدّ -.
هـ 2021 ،م.
تعليم القراءة :أسسه وفنياته /علي عبدالعظيم سالم -.القاهرة :عامل الكتب 1443 ،هـ،
 2021م.
تعليم القراءة :التهيئة واًلستعداد لالنطالقة /خلدون بدر الدين البيطار -.السعودية،
 1443هـ 2021 ،م.
تعليم القراءة والكتابة املستند إىل الدماغ والطرق العلمية احلديثة يف تعزيز الذاكرة /رزان
البطاط ،رؤى عبد احلسن -.احللة ،العراق :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ2021 ،
م 320 ،ص.
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تقومي جودة كتب القراءة لعدد من البلدان العربية /أمساء كاظم املسعودي ،بثينة حممود
عمان :دار صفاء 1443 ،هـ 2021 ،م 306 ،ص.
املهداويّ -.
عمان :دار كنوز
العربية من أجل الكفاءة :القراءة للفهم واملناقشة /حممود العشرييّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
فصول يف القراءة والكتاب وحتفيز التالمذة والطالب /عبداحلميد كرومي -.اجلزائر :دار
الدواية 1443 ،هـ 2022 ،م.
فن القراءة /عز الدين فراج -.مصر :وكالة الصحافة العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار صفاء،
القراءة :منوها وعسرها وعملياهتا املعرفية /علي عبدالرحيم صاحلّ -.
 1443هـ 2021 ،م.
القراءة وإشكالية املنهج النقدي /دايب قديد -.إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ،
 2022م.
مدخل إىل القراءة النسقية /حممد مساعدي -.املغرب :مركز األحباث السيميائية والدراسات
الثقافية 1441 ،هـ 2020 ،م( -.سلسلة مداخل معرفية وتربوية).
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الباب العاشر
تراجم اللغويني
حرى وأنفاس وفيَّة يف أتبينه /مجعه واعتىن به
األستاذ الدكتور حممد مسعود جربان :دموع َّ
رضا حممد جربان -.ليبيا :دار الزاوي للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
(رئيس جممع اللغة العربية يف ليبيا)
األصمعي املفسر اللغوي (ت  216هـ) :دراسة منهج األصمعي يف شرح الشعر من خالل
ديوان العجاج /عادل األصيل -.فاس 1440 ،هـ 2019 ،م 108 ،ص.
حفلة أتبني األستاذ الدكتور عبداإلله نبهان رمحه هللا -.دمشق :جممع اللغة العربية1442 ،
هـ 2021 ،م 35 ،ص.
(أقيم احلفل يوم األربعاء  7مجادى اآلخرة  1442هـ 20 ،كانون الثاين  2020م)
دليل العلماء والباحثني الذين خدموا اللغة العربية يف الربازيل /حممد بن صالح املهداوي-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1442 ،هـ 2020 ،م.
عرام ابن خراسان يف معاجم اللغة والبلدان :حياته ،أخباره ،مروايته /بندر بن حسني الزابيل
ّ

احلريب -.املدينة املنورة :دار قدموس 1443 ،هـ 2021 ،م.

فصاحة أيب حنيفة :دًلئل منزلة اإلمام األعظم يف علم العربية ور ّد الشبهات عنها /حممد
عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
أمحد الوليدّ -.
عمان :دار كنوز
قطرب النحوي (ت  214هـ) :رؤية جديدة /سعيد جاسم الزبيديّ -.
املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
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ليُو لِني ُروي (رضوان) :من أعالم العربية يف الصني /ابنته فريدة رضوان (ليو ُهوي)-.
الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1442 ،هـ 2020 ،م.
عالمة اللغة العربية الصيين /يل تشن تشونغ؛ ترمجة :وانغ قوانغدا (حمفوظ)-.
حممد َمكني ّ
الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1442 ،هـ 2020 ،م.
من أعالم البالغة العربية القدماء واملعاصرين /أمحد محد حمسن اجلبوري -.تكريت :دار
اإلبداع 1443 ،هـ 2021 ،م 54 ،ص.
من أعالم كلية اللغة العربية أبسيوط /إشراف صابر السيد حممود ،رفعت علي حممد-.
أسيوط :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م( ،جـ.)1
موسوعة علماء اجلزائر يف النحو والصرف /فاطمة عبدالرمحن ،جناة حسني -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 128 ،ص.
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